
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen 
Siikarannan alueella 2018 

Elina Manninen 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Faunatican raportteja 30/2018 
 



 

 

1 Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Siikarannan alueella 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faunatican raportteja 30/2018 
 
Päiväys: 15.10.2018 
Kirjoittaja:  Elina Manninen 
 
 
Kannen kuva:  Metsälehmusesiintymä selvitysalueen luoteisosassa. (kuva: Elina Manninen. 

9.7.2017) 
Valokuvat:   © 2018 / Faunatica Oy  
Karttakuvat:   © 2018 / Faunatica Oy 
Pohjakartat ja ilmakuvat:  © Maanmittauslaitos 
 
Kiitokset:  Merja Puromies (Kirkkonummen kunta) 
 
 
Espoo 2018 
 
 
 
Suosittelemme viittaamaan tähän raporttiin seuraavasti: 
Manninen, E. 2018: Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Siikarannan alueella 2018 . –
Faunatican raportteja 30/2018. 41 s. 



 

 

2 Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Siikarannan alueella 2018 

Sisällysluettelo 

 

1. TIIVISTELMÄ ....................................................................................................................................................... 3 

2. JOHDANTO ......................................................................................................................................................... 4 

2.1. Maakuntakaavan luontoselvitys 2015 ................................................................................................. 6 

3. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU .................................................................................................................... 8 

3.1. Selvitysalueen yleiskuvaus ................................................................................................................... 8 

3.2. Arvokkaat luontokohteet ..................................................................................................................... 8 

3.3. Selvitysalueen luontotyyppikuviointi ................................................................................................... 9 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET ................................................................................................................ 13 

5.  KIRJALLISUUS ................................................................................................................................................... 14 

LIITE 1. MENETELMÄKUVAUS. .......................................................................................................................................... 18 

LIITE 2. ARVOKKAIDEN LUONTOTYYPPIKOHTEIDEN KUVAUKSET ..................................................................................... 23 

LIITE 3. SELVITYSALUEEN LUONTOTYYPPIKUVIOINTI ........................................................................................................ 35 

 

 



 

 

3 Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Siikarannan alueella 2018 

1. Tiivistelmä 

Faunatica Oy teki arvokkaiden luontotyyppien, elinympäristöjen, luontokohteiden ja 

putkilokasvilajiston selvityksen Siikarannan alueella heinäkuussa 2018. Työn tilaaja on 

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluyksikkö. 

Selvitysalueelta rajattiin 11 arvokasta luontotyyppikohdetta. Merkittävä osa selvitysalueen 

metsäkuvioista täyttää kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman luokan I tai II 

valintaperusteet. Selvitysalueen luoteisosassa kasvaa runsaasti metsälehmusta, ja sieltä 

rajattiin arvokkaana luontotyyppikohteena metsälehmuslehtoa.  

Selvitysalueen eteläosan kangasmetsiä ja soita on arvioitu maakunnallisesti arvokkaiksi 

osana laajempaa Soidensuon aluetta maakuntakaavan luontoselvityksessä vuonna 2015 

(Ahola ym. 2015).  

Suosittelemme, että kaikkien rajattujen arvokkaiden luontotyyppikohteiden hoidon 

lähtökohtana pidetään suojeltavien luonnonarvojen säilyttämistä. Kahden korpikohteen 

luonnontilaa voitaisiin parantaa tukkimalla niiden halki kulkevat vanhat ojat. 
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2. Johdanto 

Faunatica Oy teki arvokkaiden luontotyyppien, elinympäristöjen, luontokohteiden ja 

putkilokasvilajiston selvityksen Siikarannan alueella heinäkuussa 2018. Selvitysalueen 

pinta-ala on 28,4 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. Selvitysalue rajautuu Nuuksion kansallispuistoon.  
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2.1. Maakuntakaavan luontoselvitys 2015 

Vuonna 2015 Uudenmaan liitto laati 4. vaihemaakuntakaavaa, jonka suojelualuevarauksia 

varten kartoitettiin tämän selvityksen alueen eteläpuolella sijaitsevan Soidensuon 

maakunnallista arvoa ns. LAKU-kriteerein (Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö 

Uudellemaalle, Salminen & Aalto 2012). Maakuntakaavan luontoselvitykseen (Ahola ym. 

2015) kuului lisäksi Soidensuon pohjoispuolisia korpia ja kivennäismaan metsiä, jotka 

ulottuivat pieneltä osin myös tämän selvityksen alueelle (kuva 2).  

Itse Soidensuo arvioitiin selvityksessä (Ahola ym. 2015) maakunnallisesti arvokkaaksi 

kahden eri LAKU-luontotyyppikriteerin perusteella. Lisäksi suohon kytkeytyneitä metsiä 

ja korpia arvioitiin maakunnallisesti arvokkaiksi LAKU-yhdistelmäkriteerien perusteella: 

”Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti 

kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan 

vähintään kohtalaiset korvet” ja ”Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin 

soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.  

LAKU-kriteerit täyttävä alue on voimassa olevassa maakuntakaavassa merkitty SL-

aluevarauksena, joka kattaa myös Nuuksion kansallispuiston (Uudenmaan liitto 2017). 

Tämän selvityksen alueelle ulottuva maakunnallisesti arvokas alue ja SL-aluevaraus on 

esitetty kuvassa 2.  
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Kuva 2. Voimassa oleva maakuntakaavakaavan suojelualuerajaus (Uudenmaan liitto 2017) 
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3. Tulokset ja niiden tarkastelu 

3.1. Selvitysalueen yleiskuvaus 

Selvitysalue rajautuu kolmelta puolelta Nuuksion kansallispuistoon ja Natura-alueeseen, ja 

useiden metsäkuvioiden rakenne muistuttaa kansallispuiston metsiä (ks. Uudenmaan 

ympäristökeskus 2005). Selvitysalueen tuoreiden kuusimetsien puustossa on 

erirakenteisuutta ja lahopuuta on kohtalaisesti. Selvitysalueen runsaslahopuustoisissa 

kangasmetsissä on elinympäristöjä ympäröivällä suojelualueella tavatuille uhanalaisille ja 

harvinaisille kääväkkäille ja sammalille. Kalliometsissä on iäkkäitä kilpikaarnamäntyjä ja 

keloja.  

Selvitysalueella tavataan myös metsälehmusta (Tilia cordata), joka on Nuuksiossa 

paikoittainen rehevimpien rinnemetsien ja laaksonpohjien jalo lehtipuu.  Toki 

selvitysalueella on myös selvemmin talousmetsinä käsiteltyjä, melko äskettäin 

harvennettuja kuvioita, mutta toisaalta koko Nuuksion alueella suurin osa metsistä on ollut 

talouskäytössä jo pitkään ennen kansallispuiston perustamista.  

Selvitysalueella on myös muutamia puustoisia soita. Osa selvitysalueen läpi kulkevan 

voimalinjan alla olevasta korvesta on kuivunut niin, ettei luontoarvoja ole juurikaan 

säilynyt, mutta muuten suokohteiden luonnontila on hyvä tai ne ovat kohtaisen helposti 

ennallistettavissa. Vain pieni osa varsinaista selvitysalueen eteläpuolista laajaa Soidensuota 

ulottuu alueelle.   

Selvitysalue rajautuu myös Pikkaraisten lampeen. Lammen länsirannalla on arvokasta, 

luonnontilaltaan hyvää luhtaa mutta itärannalla ei ole juuri mainittavaa huomionarvoista 

kasvillisuutta.  

3.2. Arvokkaat luontokohteet 

Selvitysalueelta rajattiin 11 arvokasta luontotyyppikohdetta (kuva 3, taulukko 1). 

Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat liitteessä 2.  Luontotyyppikohteiden rajauksen 

periaatteista on kerrottu tarkemmin liitteessä 1.  

Metsälehmuslehto (kohde K) on luonnonsuojelulain mukainen luontotyyppi. 

Metsälehmuslehdot täyttävät myös maakunnallisesti arvokkaan kohteen ns. LAKU-

luontotyyppikriteerin ”lehdot, joissa kasvaa runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm 

metsälehmuksia tai vaahteroita yhteensä vähintään 20 runkoa hehtaarilla, ja lehdot, joissa 

näiden jalojen lehtipuiden tilavuus on yli 5 m³/ha”.  

Merkittävä osa selvitysalueen metsäkuvioista täyttää kartoittajan arvion mukaan METSO-

ohjelman luokan I tai II valintaperusteet. Niiden arvoa nostaa sijoittuminen Nuuksion 

kansallispuiston välittömään läheisyyteen. Selvitysalueella on lisäksi luokan III METSO-

kohteiksi soveltuvia kuvioita, jotka on luokiteltu arvoluokkaan V. Soveltuvuus METSO-

kohteeksi on mainittu näiden kuvioiden kohdalla liitteen 3 luontotyyppikuviotaulukossa.  
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Etenkin selvitysalueen luoteisosassa metsälehmuslehtoja ympäröivä METSO I-luokan 

huomattavan runsaslahopuustoinen lehtomainen kangas (kohde J) on sijainniltaan 

merkittävä, ja on todennäköistä, että siellä tavataan samoja vaateliaita sammal- ja 

kääväkäslajeja, joita on Ympäristöhallinnon (2018b) Hertta-tietokannan mukaan havaittu 

viereisellä suojelualueella: silmälläpidettäviä (NT) ja alueellisesti uhanalaisia (RT) 

rakkosammalta (Nowellia curvifolia) ja rustikkaa (Protomerulius caryae), alueellisesti 

uhanalaista ruostekääpää (Phellinus ferrugineofuscus) ja silmälläpidettävää huopakääpää 

(Onnia tomentosa).  

Kohteet D–G on arvioitu maakunnallisesti arvokkaiksi osana laajempaa Soidensuon aluetta 

(Ahola ym. 2015). Itsenäisinä kohteina ne ovat lähinnä paikallisesti arvokkaita, arvoluokan 

IV kohteita. 

Kohteen luoteisosan metsälehmuslehtojen lisäksi paikannettiin yksi erillinen 

metsälehmusesiintymä selvitysalueen itäosasta (kuva 3).  

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. * Maakunnallisesti arvokas osana 
laajempaa Soidensuon aluetta, ks. Ahola ym. 2015.  

Potentiaalinen elinympäristö 
huomionarvoisille lajeille1) 

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Sammalet 
käävät ja/tai 
muut sienet 

Arvoluokka 

A Korpi 

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

  IV 

B 
Runsaslahopuustoinen 
kangasmetsä 

METSO-kohde (luokka II) 
Luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokas 

X X IV 

C 
Runsaslahopuustoinen 
kangasmetsä 

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

X X IV 

D 
Runsaslahopuustoinen 
kangasmetsä 

METSO-kohde (luokka II) 
Luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokas 

X X II* 

E Korpi 

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

X X II* 

F Sararäme 

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

X  II* 

G Korpi 

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

X X II* 
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Potentiaalinen elinympäristö 
huomionarvoisille lajeille1) 

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Sammalet 
käävät ja/tai 
muut sienet 

Arvoluokka 

H 

Monimuotoisuuden 
kannalta arvokas 
kuivahko kangas, kuiva 
kangas ja kalliometsä 

METSO-kohde (luokka II) 
Luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokas 

 X IV 

I Korpi / luhta 

Metsälain 10 §:n mukainen erityisen 
tärkeä elinympäristö 
LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä, 
maakunnallisesti arvokas kohde 
Luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokas 

X X II 

J 
Runsas- 
lahopuustoinen 
kangasmetsä 

METSO-kohde (luokka I) 
LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä, 
maakunnallisesti arvokas kohde 
Luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokas 

X X II 

K Metsälehmuslehto 

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

X X II 
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Kuva 3. Selvitysalueelta rajatut arvokkaat luontotyyppikohteet (taulukko 1) sekä erillinen 
metsälehmusesiintymä.  
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4. Johtopäätökset ja suositukset 

Metsälehmuslehto (kohde K) 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.   

Suosittelemme, että kaikkien rajattujen arvokkaiden luontotyyppikohteiden hoidon 

lähtökohtana pidetään suojeltavien luonnonarvojen säilyttämistä. Kohteilla säilytetään 

elinympäristölle erityinen vesitalous, puuston rakenne, vanhat ylispuut sekä kuolleet ja lahot 

puut. Kangasmetsäkohteilla ylitiheää kuusialiskasvosta voidaan harventaa, jolloin 

pienpuuston käsittelyssä suositaan lehtipuita. Jos huonokuntoisia puita joudutaan 

kaatamaan tonttien tai teiden läheltä, kaadetut rungot olisi hyvä jättää metsään lahopuuksi.  

Korpikohteiden A ja I luonnontilaa voitaisiin parantaa tukkimalla niiden halki kulkevat 

vanhat ojat.  

Erillinen metsälehmusryhmä selvitysalueen itäosassa suositellaan säästämään 

metsänhoitotoimien yhteydessä.  

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 

• Maakuntakaavan luontoselvitys 2015 (Ahola ym. 2015) 

• Hertta-tietokannan tiedot uhanalaisista lajeista (Ympäristöhallinto 2018b)  

• Suomen Lajitietokeskuksen (2018) tietokantojen havainnot alueelta ja sen 

lähiympäristöstä  

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

• Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (Uudenmaan liitto 2017) 

• 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 9.7.2018. 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 GPS-laitteella ja merkittiin kartalle.  
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Paikkatiedon ja kartta-aineiston käsittely tehtiin ESRI ArcGis-ohjelmistolla; rajauksien 

tekemisessä ja tulkinnoissa apuna käytettiin tarvittaessa myös ilmakuvatarkastelua 

(pohjakartat ja ilmakuvat: © Maanmittauslaitos). 

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. 
Luontoarvot eivät merkittävästi heikentyneet. 

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). 

 

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.  

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”.   

 
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.  
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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 METSO-

kohteen 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).  

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 
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palamattomalla alustalla. Uhanalaisten suosienten kasvupaikat ovat keski- tai 

runsasravinteisia ja usein lähteisiä soita. (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 Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö 

Pinta-ala 0,48 ha 

Luontotyypit Mustikkakorpi (MK), valtakunnallisesti vaarantunut (VU) luontotyyppi 

METSO- 
valintaperuste 

Ennallistamiskelpoiset ojitetut aitokorvet. Luokka I.   

Korpi on hieman kuivahtanut etenkin reunoilta vanhan ojituksen seurauksena, mutta korpilajisto vallitsee edelleen. Luonnontila 
on luultavasti hieman jopa viime aikoina parantunut, sillä matala oja on kasvamassa umpeen ja täysin rahkasammalten 
valtaama. Aitokorvet ovat joka tapauksessa tyypillisesti melko kuivia soita. Luonnontilaa heikentävät myös muutamat vanhat 
sahakannot, mutta harvennus on ollut aikoinaan niin kevyt, ettei korven pienilmasto ole kuitenkaan sanottavasti kärsinyt. Korpi 
kuitenkin epäilemättä hyötyisi ojan tukkimisesta. Puusto on eri-ikäisrakenteista. Vallitsevan latvuskerroksen 
rinnankorkeusläpimitta on 20–30 cm. Kuusi on selvä valtapuu, mutta sen ohella kasvaa koivua ja mäntyä. Kuusen taimia ja 
nuoria koivuja on runsaasti. Puuston kasvu on saattanut parantua ojituksen myötä. Järeimmät koivut ovat huonokuntoisia, mikä 
lisää kohteen arvoa monimuotoisuudelle. Lahopuuta on arviolta n. 5 m3/ha. Korpi on luontotyypille luonteenomaisesti 
niukkalajinen. Pensaskerroksessa kasvaa matalaa paatsamaa (Frangula alnus). Korpi on kokonaan mätäspintainen, ja valtalajina 
on mustikka. Muita, melko niukkoja, lajeja ovat metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana), puolukka, pallosara (Carex globularis) 
sekä ojassa tähti- ja harmaasara (C. echinata, C. canescens). Runsain sammallaji on korpirahkasammal (Spahgnum girgensohnii). 
Sen ohella tavataan vaalearahkasammalta (S. centrale), korpikarhunsammalta (Polytrichum commune), kangaskynsisammalta 
(Dicranum polysetum), seinäsammalta (Pleurozium schreberi) ja metsäkerrossammalta (Hylocomium splendens).  

Arvoluokka IV 
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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 4,60 ha 

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

METSO- 
valintaperuste 

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

Kohteen puustossa on eri-ikäisyyttä, vaikkakin rinnankorkeusläpimitaltaan 20–30 cm valtapuukerros on erottuvin. Kohteella on 
kuitenkin eri-ikäistä aliskasvosta ja joitakin läpimitaltaan jopa 40 cm ylispuita. Paikoin puusto on harvaa eli metsässä on 
valoaukkoja. Kuusi on selkeä valtapuu, mutta sen ohella kasvaa vähän koivua ja mäntyä sekä muutamia haapoja.  Lahopuuta on 
silmämääräisesti melko runsaasti, mutta pääosin se on pieniläpimittaista. Lisäksi on kuitenkin muutamia järeitä maapuita ja 
useita huonokuntoisia ja pystyyn kuolleita puita. Kohteella on merkkejä vanhasta harvennuksesta, mutta kannot ovat jo 
lahoamassa. Monimuotoisuudelle arvokkaana piirteenä kohteella on soistuneita painanteita, joissa kasvaa korpirahkasammalta. 
Kenttäkerroksessa vallitsee luontotyypille tyypillisesti mustikka. Kohteella tavattiin myös yövilkkaa (Goodyera repens), joka on 
pieni, paksusammaleisissa, yleensä jo uudistusiän saavuttaneissa havumetsissä kasvava kämmekkäkasvi. Laji on taantunut 
tehometsätalouden aikakaudella.  

Arvoluokka IV 
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ID C 

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

Lakistatus Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö 

Pinta-ala 0,30 ha 

Luontotyypit 
Vanha kuusivaltainen tuore kangas, valtakunnallisesti vaarantunut (VU) luontotyyppi, Etelä-Suomessa 
säilyvä (LC) luontotyyppi 

METSO- 
valintaperuste 

Tuoreen kankaan havupuuvaltaiset yli 120-vuotiaat metsät. Luokka I.   

Eri-ikäisrakenteisessa kuusivaltaisessa metsässä valtapuusto on jo ylittänyt uudistusiän. Ylimmän yhtenäisen latvuskerroksen 
rinnankorkeusläpimitta on n. 20–30 cm.  Lisäksi on joitakin läpimitaltaan n. 35–40 cm ylispuita. Kuusen ohella kasvaa vähän 
koivua ja mäntyä sekä muutama haapa. Aliskasvoksessa on lisäksi runsaasti pihlajaa. Kohteella on vanhoja merkkejä 
harvennuksesta, mutta kannot ovat jo lahoamassa. Osin puusto on ylitiheää ja kuuset paikoin riukuuntuneita tai huonokuntoisia. 
Kohteella on lisäksi huonokuntoisia koivuja. Lehtilahopuu lisää arvoa monimuotoisuuden kannalta samoin kuin pienet soistuneet 
painanteet. Lahopuuta on arviolta 5–10 m3 hehtaarilla.  

Arvoluokka IV 
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ID D 

Rajausperuste 
METSO-kohde (luokka II) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

Lakistatus Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö 

Pinta-ala 2,52 ha 

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

LAKU-
yhdistelmäkriteeri 

Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, 
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät 

METSO- 
valintaperuste 

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

Kohteen puusto on pääosin varttunutta-uudistusikäistä. Kohdetta on aikoinaan harvennettu, ja kantoja on näkyvillä. Aliskasvos 
on paikoin tiheää ja kuuset ovat päässeet riukuuntumaan. Kohteen eteläpuolella on laaja avohakkuu, jonka rajalla on runsaasti 
tuulenkaatoja. Suurin osa lahopuusta onkin melko äskettäin syntynyttä, eikä lahopuujatkumoa ole vielä muodostunut, mutta 
jonkin verran on myös pidemmälle lahonnutta puuta. Ylimmän yhtenäisen latvuskerroksen rinnankorkeusläpimitta on 20–30 cm.  
Lisäksi on joitakin läpimitaltaan n. 35–40 cm ylispuita. Kuusi on valtapuu, mutta sen ohella kasvaa mänty ja kohteen 
pohjoisosassa hieman myös koivua. Pohjoisosassa on myös yksittäisiä, rinnankorkeusläpimitaltaan n. 30 cm haapoja. 
Pohjoisosasta on Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa havainto liito-oravasta vuodelta 1996. Pohjoisosa sopii 
edelleen liito-oravan elinympäristöksi, vaikka tuoreempia havaintoja lajista ei olekaan.  

Arvoluokka II* Maakuntakaavan luontoselvityksen (Ahola ym. 2015) mukaan maakunnallisesti arvokas osana 
laajempaa Soidensuon aluetta.   
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ID E 

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

Lakistatus Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö 

Pinta-ala 0,44 ha 

Luontotyypit 
Saniaiskorpi (SaK), valtakunnallisesti vaarantunut (VU) ja Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen (EN) 
luontotyyppi 

LAKU-
yhdistelmäkriteeri 

Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet 
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset 
korvet 

METSO- 
valintaperuste 

Ennallistamiskelpoiset ojitetut ruohokorvet. Luokka I.   

Korpi sijaitsee laajan hakkuuaukean rajalla, minkä vuoksi useita suuria puita on kaatunut tuulessa. Suurien ylispuiden kaatumisen 
seurauksena pienilmasto on muuttunut ja luonnontila heikentynyt niin, etteivät metsälain kohteen kriteerit täyty. Toisaalta 
kaatuneiden puiden juurakoihin on muodostunut vetisiä painanteita, mikä saattaa kertoa pohjavesivaikutuksesta. Suuret 
saniaiset viihtyvä em. allikoissa. Pystyyn on toistaiseksi jäänyt harvaan kuusta, koivua ja tervaleppää, joiden 
rinnankorkeusläpimitta on 25–35 cm. Kuusen taimia on runsaasti. Kun taimet kasvavat, luonnontila palautuu vähitellen.  Vaikka 
korven luonnontila on heikentynyt, kenttäkerroksessa on edelleen runsaasti rehevien korpien lajistoa: hiirenporrasta (Athyrium 
filix-femina), iso- ja metsäalvejuurta (Dryopteris expansa, D. carthusiana), korpi-imarretta (Phegopteris connectilis), 
metsäkortetta (Equisetum sylvaticum) sekä tähti- ja harmaasaraa. Muita runsaita lajeja ovat mm. mustikka, käenkaali (Oxalis 
acetosella) ja metsätähti (Trientalis europaea). Runsaimpia sammallajeja ovat korpirahkasammal ja korpikarhunsammal. 
Pensaskerroksessa kasvaa paatsamaa.   

Arvoluokka II* Maakuntakaavan luontoselvityksen (Ahola ym. 2015) mukaan maakunnallisesti arvokas osana 
laajempaa Soidensuon aluetta.   
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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 0,10 ha 

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

LAKU-
yhdistelmäkriteeri 

Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet 
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset 
rämeet 

METSO- 
valintaperuste 

Ennallistamiskelpoiset rämeet suojelualueen tuntumassa. Luokka II.   

Selvitysalueelle ulottuu pieni osa Soidensuon laajasta suoyhdistymästä. Selvitysalueen rajalla suolle on ilmeisesti melko 
vastikään kaivettu leveä oja, joka heikentää rämeen luonnontilaa. Vieressä on myös laaja avohakkuu. Suokasvillisuus ei 
toistaiseksi ole vielä kärsinyt erityisen paljon ojituksesta ja hakkuista, vaan ennallistaminen on edelleen mahdollista. Kohteella 
kasvaa kitukasvuista mäntyä ja koivua. Mättäillä kasvaa kanervaa (Calluna vulgaris), lakkaa (Rubus chamaemorus), juolukkaa 
(Vaccinium uliginosum), isokarpaloa (Vaccinium oxycoccocs), suopursua (Rhododendron tomentosum), tupasvillaa (Eriophorum 
vaginatum) ja rämekarhunsammalta (Polytrichum strictum). Välipintojen kasveja ovat rahka-, tähti-, jouhi- ja pullosara (Carex 
pauciflora, C. echinata, C. lasiocarpa, C. rostrata), raate (Menyanthes trifoliata), suokukka (Andromeda polifolia), 
pyöreälehtikihokki (Drosera rotuntifolia) ja rämerahkasammal (Sphagnum angustifolium). Rahkasammalpeitteessä on näkyvillä 
vähäistä kuivumista. Kohdetta ei ole mielekästä suojella itsenäisenä luontotyyppiesiintymänä vaan osana laajempaa Soidensuon 
aluetta.  

Arvoluokka II* Maakuntakaavan luontoselvityksen (Ahola ym. 2015) mukaan maakunnallisesti arvokas osana 
laajempaa Soidensuon aluetta.   
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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 1,05 ha 

Luontotyypit Ruohokangaskorpi (RhKgK), valtakunnallisesti erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi 

LAKU-
yhdistelmäkriteeri 

Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet 
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset 
korvet 

METSO- 
valintaperuste 

Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset korvet. Luokka I.   

Osa aiemmasta laajemmasta korvesta on nykyisin kuivunut tai kärsinyt mm. voimalinjan rakentamisesta niin, että vain korven 
eteläosa rajattiin tässä selvityksessä arvokkaana luontotyyppikohteena. Kohteella ei ole näkyvillä ojia. Kohteella kasvaa kuusta, 
koivua ja mäntyä, joiden rinnankorkeusläpimitta on pääosin 15–25 cm. Lisäksi on runsaasti aliskasvosta. Kenttäkerroksessa 
vallitsevat mätäspintaista korpisuutta ilmentävät ruohot ja varvut: mustikka, puolukka, oravanmarja (Mainathemum bifolium), 
kangasmaitikka (Melampyrum pratense), rätvänä (Potentilla erecta), ja maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata). Lisäksi 
tavataan siniheinää (Molinia caerulea) ja sananjalkaa (Pteridium aquilinum) Runsaimmat sammallajit ovat korpirahkasammal, 
korpikarhunsammal, pallopäärahkasammal (Spahgnum wulfianum), kangas- ja kivikynsisammal (Dicranum polysetum, D. 
scoparium), kerrossammal ja seinäsammal.  

Arvoluokka II* Maakuntakaavan luontoselvityksen (Ahola ym. 2015) mukaan maakunnallisesti arvokas osana 
laajempaa Soidensuon aluetta.   
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ID H 

Rajausperuste 
METSO-kohde (luokka II) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

Lakistatus Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö 

Pinta-ala 4,98 ha 

Luontotyypit 
Keski-ikäinen mäntyvaltainen kuivahko ja kuiva kangas, valtakunnallisesti silmälläpidettäviä (NT) 
luontotyyppejä 
Kalliometsä, valtakunnallisesti säilyvä (LC) luontotyyppi 

METSO- 
valintaperuste 

Varttuneet ja uudistuskypsät kuivahkon ja kuivan kankaan metsiköt, joissa on yksittäisiä tai useita 
aiemman puusukupolven puita (kilpikaarnamännyt, kelot tai vanhat maapuut. Luokka II.   
Puustoltaan yli 120-vuotiaat kalliometsät, joissa on lahoja maapuita, keloja ja/tai kilpikaarnamäntyjä. 
Luokka II.   

Kallioilla ja niiden välisissä metsiköissä kasvaa iäkästä / vanhaa männikköä. Osa männyistä on kilpikaarnaisia, lakkapäisiä 
(kasvunsa lopettaneita) ja käkkyräisiä. Lisäksi on lukuisia keloja. Männyn ohella kasvaa vähän kitukasvuista koivua, kuusta ja 
pihlajaa. Kasvillisuustyyppi on kuivaa kangasta ja kenttäkerroskasvillisuus on paksua kanerva-puolukkavarvikkoa. Avokallioilla 
kasvaa harvemmassa kanervaa sekä poronjäkäliä, mustikkaa, tierasammalia (Racomitrium spp.), seinäsammalta, kynsisammalia, 
hirvenjäkälää (Cetraria islandica) ja kangasmaitikkaa. Siellä täällä on pieniä, monimuotoisuudelle arvokkaita soistumia, joissa 
kasvaa kangasrahkasammalta (Sphagnum capilliifolium), suopursua, juolukkaa ja pajuja. Kohteen itäosassa kasvillisuustyyppi on 
enimmäkseen kuivahkoa kangasta, joka paikoin vaihettuu tuoreeksi kankaaksi eli mustikan osuus on paikoittain suuri. Puusto on 
varttunutta (rinnankorkeusläpimitta 20–30 cm) ja männyn ohella kasvaa kuusta, aliskasvoksena on hieman koivua sekä 
muutamia haapoja. Itäosassa on myös lahopuuta kohtalaisesti eli arviolta 5–10 m3/ha.  

Arvoluokka IV   
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ID I 

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

Lakistatus Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (metsäluhta) 

Pinta-ala 0,79 ha 

Luontotyypit 
Ruohokangaskorpi (RhKgK), valtakunnallisesti erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi 
Koivuluhta (KoLu), valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT), Etelä-Suomessa vaarantunut (VU) 
luontotyyppi 

LAKU-
yhdistelmäkriteeri 

Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet metsäluhdat.  

METSO- 
valintaperuste 

Vesitaloudeltaan luonnontilaisten tai sen kaltaisten vesistöjen lähimetsät, joissa on monimuotoisuudelle 
merkittäviä puuston rakennepiirteitä. Luokka I.   

Pikaraislammen länsirannan suolla kasvaa nuorta ja varttunutta, osin kitukasvuista kuusta, koivua ja tervaleppää. Lisäksi kasvaa 
muutamia kitukasvuisia mäntyjä. Keskimääräinen rinnankorkeusläpimitta on 15–25 cm. Lisäksi on runsaasti nuorempaa 
tervaleppää ja harmaalepän taimia. Kosteimmassa rantaviivassa kasvaa myös pajuja. Monimuotoisuudelle arvokkaana piirteenä 
kohteella on lukuisia lahoja lehtipuita. Kohteen pohjoisosan halki kulkee vanha oja, joka ei kuitenkaan ole erityisen paljon 
heikentänyt sen vesitaloutta. Varsinkin metsän rajalla kasvillisuustyyppi muistuttaa lähinnä ruohoista kangaskorpea, jossa 
mustikka on kenttäkerroksen valtalaji, mutta se väistyy rannassa luhtaruohojen ja -heinien tieltä. Kasvillisuudeltaan kohde onkin 
sekatyyppiä, jossa kuusivaltainen (mustikkavaltainen) korpi vaihettuu rannalla lehtipuustoiseksi (ruoho- ja saravaltaiseksi) 
luhdaksi. Luhtavaikutuksesta kertovia lajeja kohteella ovat paatsama, harmaasara, kurjenjalka (Comarum palustre), viitakastikka 
(Calamagrostis canescens), suo-orvokki (Viola palustris), ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) ja suoputki (Peucedanum palustre). 
Kenttäkerros on hyvin monilajinen. Muita kohteella esiintyviä lajeja ovat mm. puolukka, metsäkorte, tuppi-, jouhi-, pullo- ja 
tähtisara (Carex vaginata, C. lasiocarpa, C. rostrata, C. echinata), raate, korpi-imarre, hiirenporras, siniheinä, huopaohdake 
(Cirsium helenioides), rätvänä, pyöreälehtikihokki, maariankämmekkä ja juolukka. Sammallajistoon kuuluvat korpirahkasammal, 
korpikarhunsammal, okarahkasammal (Sphagnum squarrosum), vaalearahkasammal ja sararahkasammal (S. fallax).  

Arvoluokka II 

 

 



 

 

32 Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Siikarannan alueella 2018 

ID J 

Rajausperuste 
METSO-kohde (luokka I) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

Lakistatus Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö 

Pinta-ala 1,68 ha 

Luontotyypit Vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas, valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT) luontotyyppi 

LAKU-
yhdistelmäkriteeri 

Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, 
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät 

METSO- 
valintaperuste 

Lehtomaisen ja tuoreen kankaan varttuneet ja uudistuskypsät metsät, joissa on lahopuuta yli 10 m3 /ha. 
Luokka I.   

Vaikka kohteen puustoa on aikoinaan kevyesti harvennettu, käsittelystä on jo aikaa, ja puusto on hyvässä vaiheessa 
luonnontilaistumassa. Lahopuuta on runsaasti, arviolta 20–30 m3/ha sisältäen pitkälle lahonneita maapuita, tuoreempia järeitä 
tuulenkaatoja, lahovikaisia lehtipuita ja pystyyn kuolleita kuusia. Puusto on pitkälti eri-ikäisrakenteista. Ylimmän yhtenäisen 
latvuskerroksen rinnankorkeusläpimitta on n. 25–40 cm ja järeimpien ylispuiden jopa 55 cm. Lisäksi on runsaasti eri-ikäistä 
aliskasvosta. Kuusi on valtapuu, sen ohella kasvaa koivua ja mäntyä. Monimuotoisuutta lisäävät pienet 
korpirahkasammalpeitteiset, siniheinää kasvavat soistuneet painanteet. Käytännössä metsän rakenne on täysin samanlainen 
kuin selvitysalueeseen rajautuvan kansallispuiston alueella. Mustikka on pääosin kenttäkerroksen valtalaji, mutta sen ohella 
kasvaa paikoitellen kohtalaisen runsaasti ruohoja ja heiniä, mm. käenkaalia ja metsäkastikkaa.  

Arvoluokka II 
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ID K 

Rajausperuste 

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

Lakistatus 
Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi (jalopuumetsikkö) 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (rehevä lehtolaikku) 

Pinta-ala 0,72 ha 

Luontotyypit Lehmuslehto, valtakunnallisesti erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi 

LAKU-
luontotyyppikriteeri 

lehdot, joissa kasvaa runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm metsälehmuksia tai vaahteroita yhteensä 
vähintään 20 runkoa hehtaarilla, ja lehdot joissa näiden jalojen lehtipuiden tilavuus on yli 5 m³/ha 

METSO- 
valintaperuste 

Lehdot, joissa kasvaa kookkaita, vanhoja tai lahovikaisia jaloja lehtipuita yksittäin tai ryhminä. Luokka I.   

Kohde koostuu kolmesta lehtokuviosta, joilla kasvaa yhtenäisillä rajattavilla alueilla yhteensä n. 30 puumaista (läpimitta > 7 cm) 
metsälehmusta (Tilia cordata). Lisäksi on lukuisia pienempiä, pensasmaisia lehmuksia ja kaatuneiden puiden runko- ja tyvivesoja. 
Suurin osa lehmuksista on alispuita, mutta joitakin kookkaampia (läpimitta rinnankorkeudella n. 20 cm) puita löytyy myös. 
Muuten pääpuulajina lehdoissa on kuusi. Sen ohella kasvaa koivua ja harmaaleppää. Puusto on eri-ikäisrakenteista. Ylimmän 
yhtenäisen latvuskerroksen rinnankorkeusläpimitta on 25–40 cm mutta yksittäisten ylispuiden jopa 55 cm. Kohteella on useita 
hyvin järeitä tuulen kaatamia maapuita ja siten syntyneitä valoaukkoja, jotka hyödyttävät lehtolajistoa. Toisaalta myös 
sananjalka ja metsäkastikka ovat runsastuneet aukkopaikoilla. Kenttäkerroskasvillisuus on lehtokuvioilla erilaista kuin 
ympäröivässä kangasmetsässä, vaikkakin se vaihettuu osin melko epäselvärajaisesti varpuvaltaiseksi kankaaksi. Lehmuksen 
karike on emäksistä ja nopeasti hajoavaa. Ainakin osittain lehtomullan emäksisyyden ja ravinteisuuden ansiosta kenttä- ja 
pensaskerroksessa kasvaa useita hyvin vaateliaita lajeja: näsiää (Daphen mezereum), koiranheittä (Viburnum opulus), kuusamaa 
(Lonicera xylosteum), imikkää (Pulmonaria obscura), lehto-orvokkia (Viola mirabilis), lehtokortetta (Equisetum pratense), 
mustakonnanmarjaa (Actaea spicata) sekä kevät- ja syylälinnunhernettä (Lathyrus vernus, L. linifolius). Muita kenttäkerroksessa 
runsaita lajeja ovat sini- ja valkovuokko (Hepatica nobilis, Anemone nemorosa), sudenmarja (Paris quadrifolia), metsäimarre 
(Gymnocarpium dryopteris), oravanmarja, lillukka (Rubus saxatilis), nuokkuhelmikkä (Melica nutans), metsäkastikka 
(Calamagrostis arundinacea), sananjalka ja kielo (Convallaria majalis). Pensaskerroksessa kasvaa edellä mainittujen vaateliaiden 
lehtopensaiden lisäksi taikinamarjaa (Ribes alpinum). Pohjakerroksessa tavataan metsäliekosammalta (Rhytidiadelphus 
triquetrus), myyränsammalta (Atrichum umdulatum), metsälehväsammalta (Palgiomnium cuspidatum) ja sulkasammalta 
(Ptlidium crista-castrensis).  

Arvoluokka II 



 

 

34 Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Siikarannan alueella 2018 

 

 



 

 

35 Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Siikarannan alueella 2018 

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 

Arvo-
luokka 

Luonnon-
tila 

Lisätiedot 

1 
Keski-ikäinen 
mäntyvaltainen 
kuiva kangas, NT 

Mänty / kuusi ja 
koivu / 20–30 cm / 
120–130 v.  

Voidaan hoitaa normaaliin 
tapaan taajamametsänä 

V 
Selvästi 

heikentynyt 
Harvennettu, runsaasti 
kuusen taimia 

2 
Mustikkakorpi, 
VU 

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

Jätetään luonnontilaan. 
Ojan tukkiminen parantaisi 
kohteen vesitaloutta.  

IV Heikentynyt Arvokas luontotyyppikohde A 

3 
Keski-ikäinen 
mäntyvaltainen 
tuore kangas, NT 

Mänty / kuusi / 20–
30 cm / 90–100 v. 

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

V Heikentynyt 

Ylismäntyjä: dbh 30–40 cm 
sekä kuusialiskasvosta: dbh 
7–20 cm. Harvennettu. 
Soveltuu METSO III-luokan 
kohteeksi.  

4 
Keski-ikäinen 
mäntyvaltainen 
kuiva kangas, NT 

Mänty / kuusi / 20–
30 cm / 90–130 v. 

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

V Heikentynyt 

Ylismäntyjä dbh 30–40. Osin 
keski-ikäistä mäntyvaltaista 
kuivahkoa kangasta, NT. 
Kalliolla valtalajina kanerva. 
Alarinteessä soistuneisuutta. 
Soveltuu METSO III-luokan 
kohteeksi. 
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ID 
Luontotyypit, 
valtakunnallinen 
uhanalaisluokka 

Pääpuulaji / 
sivupuulajit / 
Ylimmän 
yhtenäisen 
latvuskerroksen 
dbh / puuston 
ikäarvio 

Luonnonhoidon 
suositukset 

Arvo-
luokka 

Luonnon-
tila 

Lisätiedot 

5 
Keski-ikäinen 
kuusivaltainen 
tuore kangas, NT 

Kuusi / mänty ja 
koivu / 20–30 cm / 
70–100 v.  

Suositellaan, että jätetään 
kehittymään 
luonnontilaiseen suuntaan. 
Ei voimakkaita 
harvennuksia. Maapuita tai 
huonokuntoisia puita ei 
korjata pois. Tonttien ja 
teiden läheltä voidaan 
kaataa puita, jotka jätetään 
maapuiksi. Jos pienpuustoa 
hoidetaan, suositaan 
lehtipuita. Pienaukotuksella 
voidaan parantaa haavan 
uudistumista. 

IV / V Heikentynyt 

Osittain arvokasta 
luontotyyppikohdetta B, 
johon on rajattu kuviosta 
kaikkein 
runsaslahopuustoisimmat 
osat. Muut osat soveltuvat 
METSO III-luokan kohteeksi. 
Näillä osilla lahopuuta 
arviolta 0–5 m3/ha. Haapaa 
kasvaa yksittäin.  

6 
Nuori kuivahko 
kangas, VU 

Koivu / haapa ja 
pihlaja / 10–20 cm / 
30–40 v.  

Voidaan hoitaa normaaliin 
tapaan voimalinjan alusena 
paitsi, että 
metsälehmusryhmä 
säästetään.  

V 
Selvästi 

heikentynyt 

Harvaa nuorta puustoa. 
Haaparyhmä tien varressa. 
Heinittynyt.  
Metsälehmusryhmä.  

7 
Vanha 
kuusivaltainen 
tuore kangas, VU 

Kuusi / mänty a 
koivu / 20–30 cm / 
120–130 v.  

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

IV Heikentynyt Arvokas luontotyyppikohde C 

8 
Keski-ikäinen 
mäntyvaltainen 
kuiva kangas, NT 

Mänty / kuusi / 20–
35 cm / 80–100 v.  

Voidaan hoitaa normaaliin 
tapaan taajamametsänä. 
Kuolleet kuuset suositellaan 
jättämään (maapuiksi).  

V Heikentynyt 

Harvaa puustoa. Lisäksi 
pienialaisesti kalliometsää, 
LC. Muutamia pystyyn 
kuolleita kuusia.  

9 Kalliometsä, LC 
Mänty / 20–35 cm / 
80–100 v.  

Iäkkäät männyt suositellaan 
jätettäväksi maisemapuiksi.  

V Heikentynyt 
Harvaa kalliomännikköä ja 
avokalliota.  

10 

(ent.) 
Ruohokangas-
korpi, EN 
(nyk.turvekangas) 

Koivu / –10 cm / 0–
10 v.  

Hoidetaan normaalisti 
voimalinjan alusena.  

V 
Selvästi 

heikentynyt 
Taimikko voimalinjan alla. 
Vähän suolajistoa jäljellä.  
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ID 
Luontotyypit, 
valtakunnallinen 
uhanalaisluokka 

Pääpuulaji / 
sivupuulajit / 
Ylimmän 
yhtenäisen 
latvuskerroksen 
dbh / puuston 
ikäarvio 

Luonnonhoidon 
suositukset 

Arvo-
luokka 

Luonnon-
tila 

Lisätiedot 

11 

Keski-ikäinen 
mäntyvaltainen 
kuivahko kangas, 
NT 

Mänty / kuusi ja 
koivu / 15–25 cm / 
70–80 v.  

Suositellaan, että jätetään 
kehittymään 
luonnontilaiseen suuntaan. 
Ei voimakkaita 
harvennuksia. Maapuita tai 
huonokuntoisia puita ei 
korjata pois. Ylitiheää 
nuorta kuusta voidaan 
harventaa. 

V Heikentynyt 

Harvennettu. Ylismäntyjä dbh 
35 cm. Soistuneisuutta. 
Soveltuu METSO III-luokan 
kohteeksi.  

12 
Keski-ikäinen 
kuusivaltainen 
tuore kangas, NT 

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, jolloin suositaan 
lehtipuita. Pienaukotuksella 
voidaan parantaa haavan 
uudistumista. 

II Heikentynyt Arvokas luontotyyppikohde D 

13 
Keski-ikäinen 
kuusivaltainen 
tuore kangas, NT 

Kuusi / mänty ja 
koivu / 30–35 cm 

Voidaan hoitaa normaaliin 
tapaan taajamametsänä. 

V 
Selvästi 

heikentynyt 
Harvaa.  

14 Saniaiskorpi, VU 
Kuusi / koivu ja 
tervaleppä / 25–35 
cm / 70–90 v.  

Onko mahdollista istuttaa 
suojuspuustoksi lehtipuuta 
hakkuuaukean rajalle, jotta 
varjostus lisääntyy ja 
kohteen pienilmasto 
palautuu?  

II 
Selvästi 

heikentynyt 
Arvokas luontotyyppikohde E 

15 Sararäme, LC 
Mänty / koivu / 5–
15 cm / 30–50 v.  

Voitaisiin selvittää, 
voidaanko Soidensuon 
pohjoisosaa ennallistaa 
tukkimalla leveä oja 
selvitysalueen rajalla.   

II Heikentynyt Arvokas luontotyyppikohde F 

16 
Ruohokangas-
korpi, EN 

Kuusi / koivu ja 
mänty / 15–25 cm / 
80–90 v.  

Jätetään luonnontilaan II Hyvä Arvokas luontotyyppikohde G 
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ID 
Luontotyypit, 
valtakunnallinen 
uhanalaisluokka 

Pääpuulaji / 
sivupuulajit / 
Ylimmän 
yhtenäisen 
latvuskerroksen 
dbh / puuston 
ikäarvio 

Luonnonhoidon 
suositukset 

Arvo-
luokka 

Luonnon-
tila 

Lisätiedot 

17 
Keski-ikäinen 
kuusivaltainen 
tuore kangas, NT 

Kuusi / mänty ja 
koivu / 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, jolloin suositaan 
lehtipuita.  

V Heikentynyt 
Harvennettu. Soistuneisuutta. 
Soveltuu METSO III-luokan 
kohteeksi.  

18 

Keski-ikäinen 
mäntyvaltainen 
kuivahko kangas, 
NT  

Mänty / kuusi / 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, jolloin suositaan 
lehtipuita. 

IV Heikentynyt 

Arvokasta 
luontotyyppikohdetta H. 
Muutama haapa dbh 20–40 
cm.  

19 

Keski-ikäinen 
mäntyvaltainen 
kuiva kangas, NT 
Kalliometsä, LC 

Mänty / kuusi / 15–
30 cm / 90–140 v.  

Suositellaan, että jätetään 
kehittymään 
luonnontilaiseen suuntaan. 
Ei voimakkaita 
harvennuksia. Maapuita tai 
huonokuntoisia puita ei 
korjata pois. 

IV / V 
Hyvä / 

heikentynyt 

Pääosin arvokasta 
luontotyyppikohdetta H. 
Muilla osilla luonnontila 
heikentynyt. 

20 
Keski-ikäinen 
kuusivaltainen 
tuore kangas, NT 

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

Suositellaan, että jätetään 
kehittymään 
luonnontilaiseen suuntaan. 
Ei voimakkaita 
harvennuksia. Maapuita tai 
huonokuntoisia puita ei 
korjata pois.   

V Heikentynyt 
Soveltuu METSO III-luokan 
kohteeksi.  

21 
Ruohokangas-
korpi, EN  
Koivuluhta, NT 

Kuusi / koivu, 
tervaleppä / 15–
25 cm / 30–50 v. 

Mikäli mahdollista, oja 
tukitaan.  

II Hyvä Arvokas luontotyyppikohde I 
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ID 
Luontotyypit, 
valtakunnallinen 
uhanalaisluokka 

Pääpuulaji / 
sivupuulajit / 
Ylimmän 
yhtenäisen 
latvuskerroksen 
dbh / puuston 
ikäarvio 

Luonnonhoidon 
suositukset 

Arvo-
luokka 

Luonnon-
tila 

Lisätiedot 

22 

Vanha 
kuusivaltainen 
lehtomainen 
kangas, NT 

Kuusi / mänty ja 
koivu / 25–40 cm / 
100–120 v.  

Suositellaan, että jätetään 
kehittymään 
luonnontilaiseen suuntaan. 
Ei voimakkaita 
harvennuksia. Maapuita tai 
huonokuntoisia puita ei 
korjata pois. 

II Hyvä Arvokas luontotyyppikohde J 

23 Lehmuslehto, EN 
Kuusi / mänty ja 
koivu / 25–40 cm / 
100–120 v. 

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

II Hyvä Arvokas luontotyyppikohde K 

 

.
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