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1. Johdanto
Luontoselvitys on laadittu Kirkkonummen kunnan ympäristönsuoje-
luyksikön toimeksiannosta.

Luontoselvityksen kohteena on Suomenlahden Linlo-niminen saari
Kirkkonummella läntisellä Uudellamaalla. Saari kuuluu lähes koko-
naan Kirkkonummen saariston Natura 2000 -alueeseen (FI0100026)
(kartta 1). Saaren pohjoiskärki ei sisälly suojelurajaukseen (kartta 2).
Selvitysalueen laajuus on 64,5 hehtaaria. Selvitysalueeseen sisältyy
myös saaren pohjoisosa.

Linlo on ahkerassa virkistyskäytössä, siellä on tiheä polkuverkko ja
monia nuotiopaikkoja. Virkistyskäytön ja alueen suojelun sovittami-
seksi yhteen saarelle aiotaan tehdä hoito- ja käyttösuunnitelma. Tä-
män luontoselvityksen tarkoituksena on antaa riittävät luontotiedot
hoito- ja käyttösuunnittelua varten.

Selvityksessä inventoitiin saaren kasvillisuus, linnusto ja luontotyypit.
Työn kuluessa tehtiin lisätyönä myös sammalselvitys. Sammalselvitys
raportoidaan tässä samassa ja sen tulokset on otettu huomioon mm.
luontokuvioiden arvon määrittelyssä.

Linlo kuuluu hemiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen (1b, hemi-
boreaalinen, Lounainen rannikkomaa).

Kartta 1. Linlo on osa laajaa Kirkkonummen saariston Natura 2000 -aluetta (FI0100026).
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Kartta 2. Selvitysalue (64,5 ha) kattaa myös Natura 2000 -alueen ulkopuolisen saaren
pohjoispään.
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2. Aineisto ja menetelmät

2.1. Aineisto
Luontoselvityksessä on käytetty paikkatietoaineistoina Maanmittaus-
laitoksen karttoja ja ilmakuvia sekä Suomen ympäristökeskuksen
Avoin tieto -palvelun tietoja (Avoin tieto).

Tietoja alueen luonnosta saatiin laji.fi-tietokannasta (Suomen lajitie-
tokeskus) ja natura-tietolomakkeesta (Ympäristöministeriö 2016–
2018) sekä Keijo Savolan tekemästä luontoselvityksestä (Savola 2010).

2.2. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys

Tavoite

Selvityksen tavoitteena oli:

- kartoittaa Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvion (2018) luo-
kittelun mukaiset luontotyypit ja määrittää näiden luontotyyppi-
kuvioiden ominaisuudet

- kartoittaa Natura 2000 -luontotyypit ja määrittää Natura 2000 -
luontotyyppikuvioiden edustavuus

- määrittää potentiaaliset arvokkaita sammalia ja sieniä käsittävät
alueet

- antaa suositukset perusteluineen selvityksen tulosten huomioon
ottamiselle alueen hoidon ja käytön suunnittelussa.

Maastotyö

Maastotyötä tehtiin vuonna 2019 huhtikuusta alkaen ja viimeiset tar-
kentavat maastokäynnit ajoittuivat lokakuuhun. Maastopäivät olivat
17.4., 25.6., 28.6. ja 23.10. Näinä päivinä työtä tehtiin 2-3 hengen voi-
min, joten täysiä kartoituspäiviä kertyi 10 päivää.

Maastossa määritettiin terrestriset eli saaren maa-alueen luontotyypit
ja rajattiin ne kuvioiksi kartalle. Rajauksessa käytettiin apuna GPS-
paikanninta. Kuvioista kerättiin tietoa niiden luonnontilasta ja omi-
naisuuksista:

- maastonmuodot,

- puu- ja pensalajisuhteet latvuskerroksittain,

- puiden ikä/metsän kehitysvaihe,

- lahopuun määrä ja laatu,

- kenttä- ja pohjakerroksen putkilokasvien valtalajit

- huomionarvoiset lajit ja näiden esiintymien sijainti,

- maapohjan/kasvillisuuden kulutuskestävyys,

- kuvion luonnontilaan vaikuttavat muut tekijät, kuten pienilmasto
ja pohjavesivaikutus.

Luontotyyppikartoituksen yhteydessä otettiin tavoitteeksi selvittää
saaren putkilokasvilajisto mahdollisimman kattavasti. Vesikasvilli-
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suutta ei inventoitu, paitsi ilmaversoisvyöhykkeen laajuus rannalta kä-
sin sekä ilmakuvista. Ilmaversoiskasvillisuus koostuu etupäässä järvi-
ruo’osta, vähäisemmissä määrin merikaislasta, sinikaislasta ja ka-
peaosmankäämistä.

Arvokohteet, kuten huomionarvoisten lajien esiintymät, tallennettiin
GPS-paikantimella.

Huomionarvoisista lajeista otettiin tarpeen vaatiessa näyte lajinmääri-
tystä varten.

Kuvioista ja erityiskohteista otettiin valokuvia.

Aineiston käsittely ja analyysi

Luontokuvioiden ja kohteiden rajat piirrettiin karttaohjelmassa käyt-
täen apuna ilmakuvia ja maastossa kerättyä tietoa, mm. GPS-pisteitä.

Luontotyypit määritettiin Suomen luontotyyppien uhanalaisarvioinnin
(Kontula & Raunio 2018) luokittelun mukaisesti. Selvityksessä tavatut
uhanalaiset luontotyypit on lueteltu taulukossa 3 (luku 7).

Luontodirektiivin (Natura 2000) luontotyyppien määrittämisessä käy-
tettiin Natura 2000 -luontotyyppiopasta (Airaksinen & Karttunen
2001) sekä Natura 2000 -luontotyyppien inventointiohjetta (SYKE &
Metsähallitus 2019). Saaren Natura 2000 -luontotyypit on lueteltu
taulukossa 4 (luku 8).

Kuviot rajattiin niin, että kuvioihin sisältyy pääsääntöisesti vain yhtä
uhanalaisluokituksen mukaista luontotyyppiä ja vain yhtä luontodi-
rektiivin luontotyyppiä. Poikkeuksia tähän periaatteeseen ovat:

1. Kuviot, joissa esiintyy pääasiallisen luontotyypin seassa sirpalei-
sesti ja pienialaisesti toista luontotyyppiä, esim. luonnonmetsissä
pieniä kallioita.

2. Kuviot, joissa esiintyy ns. päällekkäisiä Natura 2000 -
luontotyyppejä. Linlossa tällaisia tapauksia on kahdenlaisia - sili-
kaattikallioissa on kuvioita, jotka luetaan myös luonnonmetsiin ja
rantavallit on yhdellä kuviolla päällekkäinen kivikkorantojen kans-
sa.

Lajien uhanalaisuusluokitus on viimeisimmän uhanalaisarvioinnin
(Hyvärinen ym. 2019) mukainen.

Lisäksi huomioitiin alueellisesti uhanalaiset putkilokasvilajit (Ryttäri
ym. 2012). Sammalselvityksessä käytetyt tiedot lajien alueellisesta
uhanalaisuudesta perustuvat Suomen sammaltyöryhmän Suomen
sammalien levinneisyys metsäkasvillisuusvyöhykkeissä -julkaisun tuo-
reimpaan päivitykseen (Sammaltyöryhmä 2017).

Selvitysaluetta koskevaa perustietoa koottiin ympäristöhallinnon
Avoin tieto -paikkatietoaineistosta.

Huomionarvoisten kasvi- ja sammallajien näytteet toimitettiin luon-
nontieteelliseen museoon lajinmäärityksen varmistamiseksi ja/tai
esiintymän dokumentaatiota varten.
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2.3. Linnustoselvitys

Tavoite

Linnustoselvityksessä kartoitettiin kaikki Linlon saarella ja sen lähi-
luodoilla pesivät lintulajit. Kartoitukset tehtiin Koskimies & Väisäsen
(1988) kuvailemaa kartoitusmenetelmää käyttäen.

Maastotyö

Alueen linnusto kartoitettiin kolmasti huhtikuun puolivälin ja kesä-
kuun alun välillä.

Ensimmäinen kartoitus tehtiin 17.4. Tuolloin laskettiin kahden laski-
jan voimin koko selvitysalue yhtenä aamuna. Kaksi muuta kartoitusta
tehtiin yhden laskijan toimesta ja tuolloin kartoitus jaettiin alueen laa-
juudesta (noin 1 km² vesialueineen ja luotoineen) johtuen kahdelle pe-
räkkäiselle aamulle, siten että ensimmäisenä aamuna laskettiin saaren
pohjoispuoli ja toisena aamuna eteläpuoli. Mikäli kartoitus olisi tehty
yhden aamun aikana, olisi laskenta venynyt pitkälle aamupäivään ja
lintujen lauluinto olisi jo tuolloin selvästi vähentynyt, mikä taas olisi
vääristänyt tuloksia.

Molempina aamuina laskettiin koko saaren linnusto, mutta myöhään
aamupäivällä tehtyjä havaintoja käytettiin vain täydentämään varsi-
naista laskenta-aamua. Tuolloin saatiin myös varmistettua moni revii-
ri pysyviksi ja muutamia pesiäkin löydettiin.

Jotkin lajit, kuten metsäkirvinen saattavat myös olla paremminkin ää-
nessä vasta myöhemmin aamupäivällä ja kyseisellä menetelmällä saa-
tiin myös harvat ”päivälaulajat” varmasti kartoitettua.

Toinen kartoitus tehtiin 16. ja 17.5., kolmas kartoitus 30.5. ja 1.6. Yö-
laulajakartoitus tehtiin 18.–19.5. välisenä yönä tyvenessä ja pilvettö-
mässä säässä. Saaressa myös yövyttiin peräkkäisten kartoituspäivien
välillä.

Pesimälinnuston kartoitus tapahtui kiertämällä saari tiheää polkuver-
kostoa hyödyntäen siten, ettei mikään maaston kohta jäänyt 40 metriä
kauemmaksi kartoittajasta. Eteneminen tapahtui verkkaisesti, välillä
kuulostellen ja muistiinpanoja tehden. Rannat kierrettiin rantaviivaa
myöten ja sopivilta katselupaikoilta, kuten korkeilta kallioilta ja nie-
men kärjistä kiikaroitiin (Swarovski EL 8x32) lähiluotojen ja -vesien
linnut.

Utterviksholmenin kahta saarta ei kävelty läpi, sillä saappaan varret
eivät riittäneet saariin pääsyyn. Kartoitukset aloitettiin hieman ennen
auringon nousua ja lopetettiin aamupäivällä lintujen lauluinnon hii-
puessa. Sää oli laskenta-aamuina kirkas ja tyyni.

Erityistä huomiota kiinnitettiin uhanalaisluokiteltujen, Euroopan lin-
tudirektiivin liitteen I lajien sekä Suomen erityisvastuulajien (kansain-
väliset vastuulajit) löytämiseksi ja tarkkojen parimäärien selvittämi-
seksi. Erityisvastuulajit ovat lajeja, joiden Euroopan kannasta yli 15 %
pesii Suomessa ja näin ollen Suomella on erityinen vastuu lajien seu-
rannasta, suojelusta ja tutkimuksesta.

Havaitut linnut merkittiin maastokartoille (1:5 000).
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Aineiston käsittely ja analyysi

Maastokäyntien jälkeen havainnot koottiin ja niiden perusteella teh-
tiin reviiritulkinnat (liite 2).

Pesiväksi pariksi tulkittiin kahdessa eri laskennassa samalla paikalla
havaittu laulava koiras tai varoitteleva lintu, pesämateriaalia tai ruo-
kaa nokassaan kantava lintu, tai samanvuotinen pesä.

Vesi- ja lokkilintujen kohdalla laskettiin hautovat linnut. Sorsalinnuis-
ta, koskeloista ja telkästä parimäärätulkinnat tehtiin havaittujen pai-
kallisten koiraiden perusteella. Karttaan on merkitty havaitut koiras-
linnut tai pariskunnat. Tarkat pesäpaikat eivät ole tiedossa ja voivat si-
jaita melko kaukanakin havaintopaikasta. Muista sorsalinnuista on
poikkeuksena tukkasotka, jotka vasta hakivat pesäpaikkojaan viimei-
sessä laskennassa. Sotkien laskennassa käytettiin kriteerinä naaraiden
lukumäärää, myös lintujen käytös antoi viitteitä niiden etsiessä pesä-
paikkaa.

Linnusto otettiin huomioon kuvioiden edustavuuden arvioinnissa.

2.4. Raportissa käytetyt lyhenteet
CR äärimmäisen uhanalainen

EN erittäin uhanalainen

VU vaarantunut

NT silmälläpidettävä

RT alueellisesti uhanalainen (1b, lounainen rannikkomaa)

DD puutteellisesti tunnettu

LC elinvoimainen, säilyvä

D1 EU:n lintudirektiivin liitteen I laji

SV kansainvälinen vastuulaji (erityisvastuulaji)
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3. Luontotyyppikuvioiden kuvaukset

Kartta 3. Kuviokartat
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Kartat 4a ja 4b. Linlon pohjoisosan luontokuviot (1-14) ilmakuva- ja karttapohjalla
©Silvestris luontoselvitys oy/ sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 4/2019
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Kuvio 1 Merenrantojen ruovikot
10,0 ha (13 erillistä kuviota)

Järviruo’on muodostamia kasvustoja on Linlon rannoilla eri puolilla
suojaisilla kasvupaikoilla sublitoraalin yläosista aina keskiveden tason
yläpuoliselle maarannalle saakka. Maarannoilla järviruo'on seurana
kasvavat yleisinä mm. rönsyrölli, ruokonata, kurjenmiekka ja meri-
kaisla. Usein maaruovikko on syntynyt entiselle rantaniitylle ja on le-
viämässä yhä jäljellä oleville rantaniittykuvioille.

Luontotyyppi (2018): R4.01 – Merenrantaruovikot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: Ruovikot eivät vastaa mitään luonto-
direktiivin tyyppiä. Usein raja rantaniittyihin on liukuva ja epämää-
räinen.

Suositus: Ruovikot jätetään luonnontilaan.

Kuvio 2 Silokallio
0,04 ha

Pienen saarekkeen pohjoiskärjen pienellä laakealla silokalliolla on
reunoilla ja painanteissa kallioketoa, lajeina mm. keto-orvokki, aho-
mansikka, rantatädyke, keltamaksaruoho, rohtotädyke, ketoho-
peahanhikki, isomaksaruoho ja merisaunio. Lajistossa näkyy levähtä-
vien lintujen lannoitusvaikutus.

Kallio on kalastajien suosiossa ja kasvillisuus jonkin verran kulunutta.

Luontotyyppi (2018): K1.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus: merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalai-
nen (III), toiminnallinen luonnontila kohtalainen/heikentynyt (III)

Perustelut:

+ melko edustava lajisto

– kuluneisuus

Suositus: Nykyinen käyttö voi jatkua. Kulutusta ei pidä lisätä.

Kuvio 3 Pikkusaari
0,04 ha

Sora-hiekkaselänteellä kasvaa nuorehkoa, 30–50-vuotiasta sekapuus-
toa varsin tiheässä. Puulajeina on hieskoivu ja mänty. Yksi männyistä
on vanhempi, noin 90-vuotias. Lahopuuta ei esiinny. Harvan pensas-
kerroksen muodostavat kataja, pihlajantaimet ja pensasmaiset terva-
lepät. Tiiviskasvuisessa kenttäkerroksessa vallitsee metsälauha ja kan-
gasmaitikka. Saaren eteläkärjessä pesi keväällä 2019 rantasipi (NT).

Metsikön läpi kulkee pieni polku. Saari on ilmeisesti joskus ollut osa
laajempaa luonnonlaidunta.

Luontotyyppi (2018): M2.02.01 – Nuoret tuoreet kankaat (VU)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus:
ei merkittävä (D)

Suositus: Jätetään kehittymään luonnontilaan.
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Kuvio 4 Kangasmetsäsaareke
0,23 ha

Tasapohjainen, hiekkainen saareke on tuoretta kangasta. Valtapuuna
on mänty ja sekapuina koivuja ja kuusta. Puusto on iältään hyvin vaih-
televaa 40–100-vuotiasta. Riukumaista lahopuuta on runsaasti, jou-
kossa muutama järeämpi lahopuu maapuina, keloina ja pökkelöinä.
Puusto on suhteellisen aukkoista. Puidentaimien ja katajien muodos-
tama pensasto on harvaa. Aluskasvillisuus on heinävaltaista, runsaim-
pina lajeina nuokkuhelmikkä, tuoksusimake, niittynurmikka ja metsä-
lauha. Kangasmaitikka on myös paikoin runsas. Varvikkoa esiintyy.

Metsän läpi johtaa kevyesti pieni polku. Alue on ollut aiemmin laidun-
nettu.

Luontotyyppi (2018): M2.02.01 – Nuoret tuoreet kankaat (VU)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus:
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

+ erirakenteinen, luontainen puusto, runsas lahopuusto

– avoin ja suhteellisen harva; suojaton ja kuiva pienilmasto

Suositus: Jätetään kehittymään luonnontilaan. Alue voidaan myös ot-
taa uudelleen laidunnukseen.

Kuvio 5 Ruovikoituva rantaniitty
0,20 ha

Saarekkeiden väliset maaduntasalmet ja saarekkeiden rannat ovat
niittyä, jossa vallitsevat suolavihvilä, rantajuola ja rönsyrölli, rannan
yläosissa ruokonata. Järviruoko on leviämässä niitylle.

Vaateliaampaa lajistoa edustavat isolaukku, pikkuaho-orvokki, käär-
meenkieli, särmäputki, purtojuuri, merikeltamaite ja suolasänkiö.

Luontotyyppi (2018): P07.04 – Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja sa-
ramerenrantaniityt (CR)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1630 – Merenrantaniityt*, edustavuus:
ei merkittävä (D)

Perustelut:

+ edustavaa lajistoa vielä jäljellä

– laidunnus loppunut, niitty ruovikoitumassa

Suositus: Alue voitaisiin ottaa uudelleen laidunnukseen tai aloittaa
säännöllinen niitto.
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Kuvio 6 Männikkö
0,21 ha

Kuva 1. Harvapuustoista tuoretta kangasta kuviolla 6 (EV)

Kumpuilevassa saarekkeessa kasvaa mäntymetsää, mustikkatyypin
tuoretta kangasta, osittain karumpaa kalliomännikköä, myös pieniä
kalliopaljastumia. Sekapuina on koivuja ja kuusia, pensaskerroksessa
harvassa havupuiden ja pihlajan taimia. Puusto on melko tiheää, eri-
ikäistä, enimmäkseen 40–70-vuotiasta, seassa joitakin vanhempia
mäntyjä. Lahopuita on niukasti. Metsänpohjaa peittää mustikkaval-
tainen varvikko.

Metsikön halki vie kapeita polkuja. Alue lienee ollut laidunnettu, mut-
ta kasvillisuudessa on laidunlajistoa jäljellä vain aivan rantaniittyyn
rajautuvilla reunoilla (ks. kuvio 5).

Luontotyyppi (2018): M2.02.01 – Nuoret tuoreet kankaat (VU)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät*, edustavuus:
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

+ erirakenteinen, luontainen puusto

– niukasti lahopuustoa

Suositus: Jätetään kehittymään luonnontilaan. Alue voidaan myös ot-
taa uudelleen laidunnukseen.
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Kuvio 7 Kostea suurruohosto
0,05 ha

Märällä maatuma-alueella on mesiangervo-nurmilauhaniittyä. Seassa
kasvaa mm. punakoisoa, ranta-alpia ja keltakurjenmiekkaa. Kosteim-
missa kohdissa on aukkoja, joissa harvinaisehko mietotatar muodos-
taa tiheää mattokasvustoa. Ruohostoa reunustaa tervalepät.

Luontotyyppi (2018): R3.03 – Itämeren suurruohostot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 6430 – Kosteat suurruohoniityt, edus-
tavuus: merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III),
toiminnallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

+ huomionarvoisa, melko harvinainen laji (mietotatar)

– pienialainen

Suositus: Voidaan laiduntaa tai niittää.

Kuvio 8 Kasvipeitteinen kallio
0,19 ha

Karu, pohjoiseen loivasti viettävä kalliolaakio, jota peittää metsälauha
ja ahosuolaheinäkasvustot sekä paksu sammalikko. Lajistoltaan kallio
on niukka eikä siellä esiinny huomionarvoisia lajeja.

Luontotyyppi (2018): Ei edusta mitään uhanalaisluokittelun mukaista
luontotyyppiä.

Luontodirektiivin luontotyyppi: Ei edusta mitään direktiiviluonto-
tyyppiä.

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 9 Kallioinen metsä ja piha
0,27 ha

Virkistysalueen valvojan rakennus on kuvion keskellä. Ympäristö on
osittain kasvittomaksi kulunutta kalliota, osittain nuorta (50–60 v.)
männikköä ja sekapuuna koivuja.  Mäntyjen alla kasvaa muutamia ka-
tajia ja tavanomaista kulttuurivaikutteista metsälajistoa, runsaimpina
metsälauha, nurmirölli.

Kasvillisuus on kulunutta. Alueella on rakennuksen lisäksi aitaus, pol-
kuja ja nuotiopaikka.

Luontotyyppi (2018): Ei edusta mitään uhanalaisluokittelun mukaista
luontotyyppiä.

Luontodirektiivin luontotyyppi: Ei edusta mitään direktiiviluonto-
tyyppiä.

Suositus: Nykyinen käyttö voi jatkua.
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Kuvio 10 Kallioinen metsä, rakennuksia
0,31 ha

Samantyyppinen kuin kuvio 9 – nuori mäntyvaltainen sekapuusto,
kalliota, pieniä rakennuksia, nuotiopaikka. Maasto on osittain hyvin
kulunutta. Kasvillisuus koostuu tavanomaisista metsälajeista.

Luontotyyppi (2018): Ei edusta mitään uhanalaisluokittelun mukaista
luontotyyppiä.

Luontodirektiivin luontotyyppi: Ei edusta mitään direktiiviluonto-
tyyppiä.

Suositus: Kulutusta on syytä rajoittaa nykyiseen.

Kuvio 11 Korpea ja lehtoa
0,27 ha

Kosteapohjaisessa laaksossa on korpista soreahiirenporras-
isoalvejuurityypin lehtoa, jossa kasvaa harvassa tervaleppiä ja kuvion
reunoilla muutamia kuusia, joista osa on varsin kookkaita. Puusto on
60–90-vuotiasta. Järeitä lahopuita on muutamia.  Harvana alikasvok-
sena esiintyy pihlajaa ja vaahteraa.  Kenttäkerroksessa vallitsevat isot
saniaiset, soreahiirenporras ja isoalvejuuri. Näiden ohella kasvavat
mm. nokkonen, rönsyleinikki ja terttualpi runsaina.

Juotin eteläpäässä on kausivetinen korpimainen painanne, jossa valta-
lajina on terttualpi ja sen seuralaisina viitaorvokkia, nurmilauhaa,
kurjenjalkaa, ojasorsimoa, polkusaraa ja luhtavuohennokkaa sekä
sammalista okarahkasammalta.

Rakkosammal (NT, RT) kasvaa melko niukkana yhdellä maapuulla.

Alue on ollut joskus laidunta tai niittyä. Laakson keskellä on umpeu-
tunut oja.

Luontotyyppi (2018): M1.02.05 – Kosteat keskiravinteiset lehdot (NT),
pienialaisesti S01.02 – Lehtokorvet (EN)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9050 – Lehdot, edustavuus: merkittä-
vä (C), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luonnonti-
la hyvä (II)

Perustelut:

+ vesitalous palautunut ojan umpeuduttua luonnontilaan

– lahopuuta vielä melko niukasti

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 12 Lehtomainen kangas
2,4 ha

Kuva 2. Lehtimetsää kuviolla 12 (EV)

Pienipiirteistä maastoa, jossa on sekapuustoista lehtomaista kangasta.
Kuvion 10 pohjoispuolella on myös pienialaisesti karumpaa tuoretta
kangasta ja pieniä kallioita.

Puustossa vallitsevana on enimmäkseen mänty, mutta ylispuina on
isoja rauduskoivuja. Kuvion keskellä, kuvion 11 ympärillä puusto on
lehtipuuvaltaista ja siellä on koivun ohella pihlajia ja haapoja. Ran-
noilla kasvaa tervaleppiä. Puusto on ikärakenteeltaan vaihtelevaa.
Ylispuut lähestyvät 100 vuoden ikää, osa on jopa vanhempia, mutta
suurin osa puista on 40–60-vuotiaita. Lahopuuta on alueella niukasti.

Pensaskerroksessa pihlajantaimet muodostavat muutamin paikoin ti-
heitä vesakkoja, mutta enimmäkseen pensaita on väljästi.

Kenttäkerros on heinävaltainen, runsaimpina lajeina ovat hietakastik-
ka ja metsälauha.

Huomionarvoisia lajeja ovat kangassarjatalvikki (NT) ja harvinainen
lehtokielo.

Kangassarjatalvikkia esiintyy kuvion 8 eteläpuolella loivassa, kivikkoi-
sessa etelärinteessä suurena (5 x 9 m) ja hyvinvoivana kasvustona.
Kasvin peittävyys on hyvä (noin 35 %).

Lehtokieloa kasvaa kuvion 11 länsipuolella pienten pihlajien ja kuus-
ten varjostamana tuorepohjaisessa rinteessä pienen polun varrella, po-
lun länsipuolella. Yhteensä paikalta laskettiin inventointikerralla 51
versoa.
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Alue on ollut aikoinaan laidunnettua hakamaata. Alueella on leveitä
polkuja ja nuotiopaikka, länsiosassa. Nuotiopaikan ympäristö on ku-
lunut kasvittomaksi.

Luontotyyppi (2018): M2.01.01 – Nuoret lehtomaiset kankaat (VU)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus:
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

+ vaateliaita lajeja, luontainen ja vaihteleva puusto

– lahopuuta niukasti

Suositus: Polkuverkoston selkeytetään, että kuluminen saadaan rajoi-
tettua. Puusto jätetään kehittymään luonnontilaan.

Kuvio 13 Korpinen tervaleppälehto
0,36 ha

Kuva 3. Saniaislehdossa hiirenporras ja metsäkorte ovat valtalajeina. (kuvio 13)
(EV)

Tervaleppää ja kuusta kasvava korpinen lehtonotkelma. Kuvion poh-
joisosissa lähellä merenrantaa on tervaleppävaltaista puna-
ailakkityypin lehtoa, joka vaihettuu ylempänä saniaislehdoksi. Saniais-
lehdossa on keskiosissa korpimaisia piirteitä. Puustossa päälajina on
tervaleppä, kuvion eteläpäässä on kuusi lepän ohella runsas. Puusto
on pääosin noin 80-vuotiasta. Lahopuuta on jonkin verran. Kuvion
eteläpäässä on järeitä tuulenkaatokuusia, mutta osa niistä on korjattu
pois polttopuiksi.
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Lehdon kenttäkerros on rehevä. Runsaimpina lajeina ovat soreahii-
renporras ja metsäkorte ja lähellä rantaa nurmilauha. Näiden ohella
yleisiä ovat viitaorvokki, lehtosudenmarja, rönsyleinikki, ranta-alpi,
metsäalvejuuri ja pikkuvelholehti.

Keskellä kuviota on kausimärkä korpipainanne, joka on vetisyyden ta-
kia puuton aukio. Siellä kasvillisuutta vallitsee terttualpi.

Kuvion lajeista huomionarvoisia ovat melko harvinainen pikkuvelhon-
lehti sekä hetekuirisammal (RT). Hetekuirisammal ilmentää tavalli-
sesti hyvää lähdevaikutusta. Täällä selvää lähdettä ei ole, mutta ilmei-
sesti sen kasvupaikassa kuvion keskiosissa on liikkuva pohjavesi lähel-
lä maanpintaa.

Kuvion poikki vie useita polkuja, jotka ovat osittain levinneet hallitse-
mattomasti. Kuvion keskellä on ollut matala ojaura, joka on lähes um-
peutunut.

Luontotyyppi (2018): M1.02.05 – Kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
ja pienialaisesti: S01.02 – Lehtokorvet (EN)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9050 – Lehdot, edustavuus: hyvä (B),
rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luonnontila koh-
talainen (II)

Perustelut:

+  edustava lajisto, lahopuuta kohtalaisesti, liittyy saumattomasti ar-
vokkaaseen varttuneeseen kuusimetsään (kuvio 15)

– tuulenkaatoja korjattu pois

Suositus: Jätetään luonnontilaan. Polut selkeytetään esim. paremmilla
opasteilla ja tekemällä pitkospuut kosteiden paikkojen yli. Ojaura tuki-
taan.

Kuvio 14 Rantakallio
0,15 ha

Rantakalliota käytetään ahkerasti virkistykseen, mm. nuotiopaikkana.
Kallion kasvillisuus, sammal- ja jäkäläpeite on hyvin kulunut.

Luontotyyppi (2018): Ei edusta mitään uhanalaisluokittelun mukaista
luontotyyppiä.

Luontodirektiivin luontotyyppi: Ei edusta mitään direktiiviluonto-
tyyppiä.

Suositus: Nykyinen käyttö voi jatkua.
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Kartta 5. Kuvio 15. Kuvion sisään jää mm. kalliometsiä ja korpia, joista merkittävimmät on erotettu
omiksi kuvioikseen. Kuvioon 15 sisältyy kuitenkin pienempiä metsäkallioita ja korpilaikkuja.
©Silvestris luontoselvitys oy/ sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 4/2019
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Kuvio 15 Runsaslahopuustoista kangasmetsää

26,4 ha

Kuva 4. Linlon kangasmetsissä on lahopuuta paikoin runsaasti. Suurin osa laho-
puista on melko tuoretta. (kuvio 15) (EE)

Linlon saaren kangasmetsät ovat pääasiassa varttuneita mustikkatyy-
pin havusekametsiä. Pienialaisesti saaren keskiosassa ja rantojen tun-
tumassa on myös lehtomaista kangasta. Tavanomaisina sekapuina
esiintyvät raudus- ja hieskoivu, haapa sekä raita. Kallioiden lähellä ylä-
rinteillä puusto on mäntyvaltaista, alempana sekä notkelmien pohjissa
on rehevämpää ja kuusi on valtapuuna.

Puusto on luontaisesti syntynyttä ja pääpiirteeltään tasaikäistä. Valta-
puuston ikä on 70–100 vuotta. Luonnonhäiriöiden myötä on syntynyt
paikoitellen pienaukkodynamiikkaa, jossa kaatuneiden järeiden kuusi-
en sijoille on kehittynyt kuusialikasvustoa ja eri-ikäisrakenteisuus on
vähitellen käynnistymässä.

Lahopuuta esiintyy kohtalaisesti. Runsaslahopuustoisimmissa osissa
kuviota on lahopuuta runsaastikin (noin 25 m³/ha). Sitä on muodos-
tunut lähinnä elävistä kuusista tuulenkaatoina. Kuollutta pystylaho-
puuta on niukasti. Lahopuujatkumoa on havaittavissa osalla alueesta
(kartta 10). Näillä kohdin esiintyy myös vaateliaampaa lahopuiden
sammal-, jäkälä- ja sienilajistoa: rusokääpä, norjantorvijäkälä (NT),
rakkosammal (NT, RT), korpihohtosammal (VU) ja kantopaanusam-
mal (EN).

Alkavaa soistumiskehitystä on havaittavissa Linlon eteläosassa pienen
suolammen reunusnevan (kuvio 65) ympäristössä sekä lammesta saa-
ren keskiosaan ja etelään suuntautuvassa korpisessa juotissa. Pienia-
laisia metsäsoistumia on muuallakin.
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Aluskasvillisuus koostuu tavanomaisista lajeista. Mustikan vallitse-
massa kenttäkerroksessa kasvaa lisäksi puolukka, kangasmaitikka ja
riidenlieko. Iäkkäille kuusivaltaisille metsille tyypillisesti vanamo on
kuviolla paikoitellen runsas. Kuivimmilla paikoilla kallioiden liepeillä
esiintyy kanervaa ja etelänvariksenmarjaa, lehtomaisilla kohdissa
metsämaitikkaa, käenkaalia, oravanmarjaa, nuokkuhelmikkää, niu-
kempina nurmilauhaa ja metsäalvejuurta. Varjostuksen vuoksi kenttä-
kerros on suureksi osaksi harvakasvuinen.

Pohjakerroksessa vallitsevat metsäkerrossammal ja sulkasammal.

Kuvion eteläosassa on liito-oravan elinpiiri. Keväällä 2019 alueelta löy-
tyi runsaasti tuoreita papanoita kuusten ja haapojen tyveltä.

Kuvion pesimälinnustoon kuuluvat mm. töyhtötiainen (VU) ja närhi
(NT).

Järeitä maapuita on otettu paljon polttopuiksi polkujen varsilta ja nii-
den ulkopuolelta. Polttopuun ottaminen Natura-alueelta ei ole hyväksi
metsän monimuotoisuuden ja arvokkaiden luontoarvojen kehittymi-
sen kannalta. Boreaalisten havumetsien vaateliaimmat ja uhanalai-
simmat lahottajaeliöt (sienet, kovakuoriaiset, pistiäiset, sammalet)
tarvitsevat nimenomaan järeitä maapuita.

Luontotyyppi (2018): M2.02.02 – Varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet
kankaat (VU)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus
hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luon-
nontila hyvä (II).

Perustelut:

+  pienilmastoltaan parhaissa kohdissa esiintyy vaateliasta lahopuula-
jistoa; osalla alueesta on runsaasti lahopuita ja osa niistä on järeitä;
alueella on hyvä potentiaali edustavuuden ja luonnontilan selvään
parantumiseen, mikäli maapuiden korjuu lopetetaan

–  lahopuujatkumoa on vain paikoitellen; järeitä maapuita on korjattu
polttopuuksi; polkuverkko on tarpeettoman tiheä ja polut paikoin
levinneitä

Suositus: Jätetään luonnontilaan. Polttopuun ottaminen lopetetaan.
Uusia polkuja ei tehdä alueelle ja nykyistä polustoa selkiytetään.
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Kartta 6a. Linlon keski- ja itäosan luontokuviot (16–30) ilmakuvapohjalla. Kuvioon 30 sisältyy
pitkä rantakaista ja se jatkuu myös kartan 7 puolelle.
©Silvestris luontoselvitys oy/ sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 4/2019
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Kartta 6b. Linlon keski- ja itäosan luontokuviot (16–30) karttapohjalla
©Silvestris luontoselvitys oy/ sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 4/2019
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Kuvio 16 Kalliojyrkänteet
0,57 ha

Kuva 5. Jyrkänteen ja rannan välissä kulkee polku. (kuvio 16) (EV)

Saaren keskuskallion, Högbergetin, länsireuna laskeutuu portaittain
rantaan. Kallion laki on noin 25 metriä meren pinnasta, mutta yksit-
täiset jyrkänteet ovat enimmäkseen muutaman metrin korkuisia. Suu-
rin osa jyrkänteistä on pystyseinämiä, osa ylikaltevia. Portaiden tasan-
teilla kasvaa sekapuustoista tuoretta, kuusivaltaista kangasmetsää.

Saaren kallioperä ja myös nämä jyrkänteet ovat karuja ja happamia,
mikä näkyy sammallajistossa. Vähälajisen sammaliston muodostavat
mm. kalliokarstasammal, kalliopalmikkosammal, kiviharmosammal ja
kivilaakasammal, jotka ovat kaikki yleisiä lajeja vastaavissa ympäris-
töissä. Alimmilla seinämillä kasvaa kuitenkin niukkana kahta vaateli-
aampaa lajia: kivikutrisammalta ja punatyvisammalta.

Luontotyyppi (2018): K1.06 – Karut valoisat kalliojyrkänteet (LC)

Luontodirektiivin luontotyypit (edustaa kahta luontotyyppiä):

A. 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus: merkittävä (C), rakenteellinen
luonnontila kohtalainen (III), toiminnallinen luonnontila kohtalainen
(III)

B. 9010 – Luonnonmetsät*, edustavuus: merkittävä (C), rakenteelli-
nen luonnontila merkittävä (III), toiminnallinen luonnontila kohtalai-
nen (III)

Perustelut:

– karuus, lajiston yksipuolisuus

Suositus: Polkujen hyvällä ylläpidolla rajoitetaan maaston kulutusta.
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Kuvio 17 Högberget, kalliomännikkö
2,4 ha

Kuva 6. Kalliomännikköä kuviolla 17 (EV)

Kallioselänteellä kasvava männikkö on kohtalaisen tiheäpuustoinen,
puut iältään vaihtelevia, arviolta keski-iältään 90–130-vuotiaita, mut-
ta joukossa vanhempiakin puita. Kuolleita puita on keloina ja varsin-
kin maapuina kohtalaisesti.  Kalliopainanteissa kasvaa niukasti kata-
jaa ja puolukka-kanerva-etelänvariksenmarjavarvikkoa. Kalliokohokki
on kuvion eteläpäässä runsas. Paikoin on pieniä kalliosoistumia, joissa
kasvaa suopursua ja kangasrahkasammal muodostaa komeita kupu-
ramättäitä.

Lakikohoumia peittää enimmäkseen valko- ja harmaaporonjäkälät.
Sammalista runsaimmat ovat kangas- ja töppökynsisammal, kangas-
karhunsammal ja kalliotierasammal.

Kalliota pitkin kulkee kevyesti tallattuja polkuja.

Luontotyyppi (2018): M3.04 – Kalliometsät (NT)

Luontodirektiivin luontotyypit (edustaa kahta luontotyyppiä):

A. 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus: merkittävä (C), rakenteellinen
luonnontila kohtalainen (III), toiminnallinen luonnontila kohtalainen
(III)

B. 9010 – Luonnonmetsät*, edustavuus: merkittävä (C), rakenteelli-
nen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luonnontila hyvä (II)

Perustelut:

+ luontainen eri-ikäinen puusto, kohtalaisesti lahopuustoa

Suositus: Alueelle ei johdeta polkuja.
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Kuvio 18 Kangasräme
0,34 ha

Kuva 7. Kangasräme (kuvio 18) (EV)

Kallionselänteiden väliin jäävässä matalassa notkelmassa on ohuttur-
peinen suo, joka eteläpäästään on mäntyvaltaista kangasrämettä ja
vaihettuu pohjoispäässä korpirämeeksi, jossa männyn ohella kuusi ja
hieskoivu ovat runsaita. Puusto on iältään 70–90-vuotiasta. Lahopuita
on niukasti, lähinnä riukumaisia maapuita.

Alikasvoksena on harvaa kuusennäreikköä. Aluskasvillisuus muodos-
tuu tiiviistä varvikosta, jossa runsaimpina ovat suopursu, mustikka ja
puolukka. Muita lajeja ovat juolasara, lakka ja tupasvilla.

Sammalkerroksessa rämerahkasammal on runsas. Lahopuilla kasvaa
niukkana luontoarvoja osoittavaa kerkkäkynsisammalta.

Merkittävää ihmisvaikutusta ei ole näkyvissä: suo on ojittamaton eikä
sen läpi kulje polkuja.

Luontotyyppi (2018): S03.01 – Kangasrämeet (EN)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät*, edustavuus:
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

+ vesitalous luonnontilainen

– lahopuuta niukasti

Suositus: Säilytetään luonnontilassa.
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Kuvio 19 Högberget, kallio
2,5 ha

Kuva 8. Högbergetin itäkylkeä (kuvio 19) (EV)

Saaren keskeisen lakikallion itärinteet ovat ehjäpintaisia itään viettä-
vää rapakivilaakiota (Obbnäsin graniittia).

Alueen vähäinen puusto koostuu männyistä. Vanhimmat petäjät ovat
150–200-vuotiaita, mutta nuorempia puita on varsin paljon. Laho-
puustossa on kohtalaisen runsaasti riukumaisia keloja, kuolleita nuo-
ria mäntyjä. Lahottajalajistolle arvokkaampia järeitä lahopuita ei juuri
ole. Muutamin paikoin kalliopainanteissa kasvaa katajia. Suurin osa
alasta on kuitenkin puutonta ja pensaatonta.

Kenttä- ja pohjakerros on varsin vähälajinen. Runsaimmat ovat met-
sälauha ja ahosuolaheinä, nekin harvassa kasvavia. Kalliokohokkia
esiintyy siellä täällä.

Suurin osa alasta on avokalliota tai sammalten ja jäkälien peittämää.
Runsaimpina kalliotierasammal sekä harmaa- ja valkoporonjäkälä.
Kallioiden laiteilla ja puiden katveessa kasvaa seinäsammalta, töppö-
kynsi- ja kangaskynsisammalta. Kangasrahkasammal muodostaa
muutamissa kohdissa komeita patjakasvustoja.

Kallion yli kulkee leveäksi kuluneet polut.

Luontotyyppi (2018): K1.04 – Karut kalliotierasammalkalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus:
hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luon-
nontila hyvä (II)

Perustelut:

+ laaja, tyypillinen karu rapakivikallio
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– ei kovin monipuolinen, kuollutta puuta niukasti, paikoin kulunut

Suositus: Alueelta ei poisteta puita. Uusia polkuja ei tehdä alueelle.

Kuvio 20 Männikköinen saari
0,35 ha

Loivasti kumpuilevaa saarta kattaa mäntyvaltainen tuore kangasmetsä.
Maasto on kallioista ja kivikkoista. Keskiosissa saarta on ryhmä siirto-
lohkareita. Puusto on väljää, vaihtelevan ikäistä, keski-iältään melko
nuorta (50–60 v), joukossa kuitenkin vanhempiakin petäjiä. Lahopuu-
ta on niukasti, muutama pieni kelo. Mäntyjen ohella kasvaa muutamia
koivuja, tervaleppiä ja kuusia.

Kenttäkerroksessa vallitsee mustikka ja metsälauha. Kosteissa painan-
teissa ruohovartinen rantaniityn kasvillisuus kurottuu metsän siimek-
seen. Näissä kohdissa on pikkuaho-orvokki hyvin runsas.

Saaressa on nuotiopaikka ja maasto osittain kulunut paljaaksi.

Luontotyyppi (2018): M2.02.01 – Nuoret tuoreet kankaat (VU)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät*, edustavuus:
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen/heikentynyt (III)

Perustelut:

+ luontaisesti syntynyt, eri-ikäinen puusto

– lahopuuta niukasti

Suositus: Säilytetään luonnontilassa. Lahopuita ei korjata pois.

Kuvio 21 Rantaniitty
0,46 ha

Saaren ympärillä ja maatuneessa salmessa pikkusaaren ja emäsaaren
välissä on merenrantaniittyä. Valtalajina on rantajuola. Isorantamata-
ra, merisuolake, pihaketohanhikki, keltakurjenmiekka ja meripoimu-
hierakka ovat myös runsaita.  Ruovikko on leviämässä niitylle, vaikka
onkin vielä melko harvakasvuista.

Rantaniityn kuivimmissa osissa metsänrajassa on pohjanpunanataval-
taista rantaketoa, jossa esiintyy mm. pikkuaho-orvokkia, käärmeen-
kieltä, merikeltamaitetta ja suomensuolasänkiötä.

Niityllä ja sen lähettyvillä pesi keväällä 2019 mm. pajusirkku (VU) ja
tukkasotka (EN, SV).

Luontotyyppi (2018): P07.04 – Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja sa-
ramerenrantaniityt (CR)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1630 – Merenrantaniityt*, edustavuus:
ei merkittävä (D)

Perustelut:

+ jonkin verran edustavaa lajistoa

– niitty on ruovikoitumassa

Suositus: Ruovikoitumista voisi ehkäistä säännöllisin niitoin.
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Kuvio 22 Tervaleppävyö
0,43 ha

Rantaa reunustaa tervaleppää kasvava kaista. Lepät kasvavat melko ti-
heässä eivätkä ole kovin järeärunkoisia. Puuston keski-ikä lienee kui-
tenkin selvästi yli 60 vuotta. Lahopuustoa on niukasti.

Leppien alle ulottuu paikoin järviruokokasvusto, enimmäkseen kui-
tenkin pohjakasvillisuutena on rantajuolaa ja merikaislaa sekä tavan-
omaista luhtalajistoa, kuten kurjenmiekkaa, ranta-alpia ja terttualpia,
sekä rantalehdon lajistoa, puna-ailakkia, aho-orvokkia, suo-ohdaketta
ja mesiangervoa.

Yhdessä kohdassa kuvion keskivaiheilla on elinvoimainen kurttu-
ruusukasvusto (2 x 7 m).

Tervaleppävyön pesimälinnustoon kuului keväällä 2019 pensaskerttu
(NT).

Luontotyyppi (2018): R6.04 – Merenrannan leppävyöt ja -pensaikot
(LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9050 – Lehdot, edustavuus: hyvä (B),
rakenteellinen luonnontila kohtalainen (II), toiminnallinen luonnonti-
la kohtalainen (II)

Perustelut:

+ luontaisesti syntynyt puusto; lahopuuta on, vaikkakin niukasti

– kurtturuusu on vieraslaji, joka syrjäyttää alkuperäislajistoa

Suositus: Säilytetään luonnontilassa. Lahopuita ei korjata pois. Kurt-
turuusukasvusto hävitetään pois.
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Kuvio 23 Tervaleppälehto ja lehtokorpi
0,35 ha

Kuva 9. Tervalepikon kasvillisuus on korkeakasvuista ja rehevää. (JP)

Kosteapohjainen rantalepikko, jossa puustona varttunut tervaleppä.
Puusto lienee kohtalaisen iäkästä (60–90 v.), vaikka ei olekaan kovin
järeää.

Lähempänä lahden pohjukkaa kenttäkerroksessa kasvavat laajoina
kasvustoina mm. kurjenmiekka, ranta-alpi ja rantayrtti. Lehtokasvilli-
suus on melko vaatimatonta. Kasvillisuutta ovat mm. viitaorvokki,
nurmilauha, rantamatara, oravanmarja, käenkaali ja rätvänä. Ranta-
vyöhykkeestä poispäin rahkasammalet lisääntyvät ja tervalepän osuus
puustossa vähenee korvautuen kuusella.

Luontotyyppi (2018): R6.07 – Rannikon kosteat leppälehdot (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9050 – Lehdot, edustavuus: Hyvä (B),
rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luonnontila hyvä
(II)

Perustelut:

+ varttunut tervaleppäpuusto

– lahoavaa puuainesta niukasti

Suositus: Jätetään kehittymään luonnontilaan. Huolehditaan siitä,
ettei maasto tallaannu, esim. rakentamalla pitkokset polkuihin.
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Kuvio 24 Kasvipeitteinen kallio
0,11 ha

Metsäsammalpeittoinen avokalliokohouma, jossa esiintyy seinä- ja
kerrossammalen lisäksi vain niukasti muuta kasvillisuutta.

Luontotyyppi (2018): K1.05 – karut poronjäkälä-sammalkalliot (NT)

Luontodirektiivin luontotyypit (edustaa kahta luontotyyppiä):

A. 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus: ei merkittävä (D)

B. 9010 – Luonnonmetsät*, edustavuus: ei merkittävä (D)

Perustelut:

+ kulumaton, osa metsäkokonaisuutta

– edustava kasvillisuus sekä arvokkaat erityispiirteet puuttuvat, pie-
nialainen

Suositus: Kalliolle ei ohjata kulutusta.

Kuvio 25 Kostea tervaleppälehto
0,13 ha

Lehtomaista kangasta ja vaatimatonta puna-ailakkityypin rantalepik-
koa. Lehtomaisen kankaan lajit, kuten nuokkuhelmikkä, käenkaali ja
oravanmarja ovat vallitsevia. Tervaleppä on valtapuulaji. Rannan tun-
tumassa kasvillisuus on hieman rehevämpää. Rannassa kasvillisuutta
ovat mm. mesiangervo, puna-ailakki ja nurmilauha.

Luontotyyppi (2018): R6.07 – Rannikon kosteat leppälehdot (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9050 – Lehdot, edustavuus: merkittä-
vä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toiminnallinen
luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

– lahopuuta niukasti, ei monimuotoisuutta lisääviä erityispiirteitä eikä
vaateliasta lehtolajistoa

Suositus: Jätetään kehittymään luonnontilaan.
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Kuvio 26 Karu merenrantakallio
0,20 ha

Kuva 10. Loivaa rantakalliota sekä ketolaikku (JP)

Tasainen ja loiva laakiokallio, jonka vesirajassa kasvaa järviruokoa.
Rantaviivan lähellä on rannan suuntainen laikku kallioketoa, jossa
kasvillisuutta ovat mm. merisaunio, keto-orvokki, kaitasuolaheinä ja
ruoholaukka. Rantakallio vaihettuu kangasmetsään. Kallion eteläosas-
sa kasvaa silmälläpidettävää (NT) kissankäpälää n. 2 m² alalla.

Luontotyyppi (2018): K1.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus: hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toi-
minnallinen luonnontila hyvä (II)

Perustelut:

+ Laajahko niittylaikku, jossa edustava kasvillisuus. Silmälläpidettä-
vän lajin kissankäpälän esiintymä

– pienialainen, paikoin kulunut

Suositus: Kulutusta voi mahdollisesti kanavoida paremmin selkeyttä-
mällä polkua.
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Kuvio 27 Karu merenrantakallio
0,13 ha

Bränduddenin avokallioinen niemenkärki. Kallionraoissa kasvaa jon-
kin verran keltamaksaruohoa ja ruoholaukkaa.

Luontotyyppi (2018): K1.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus: ei merkittävä (D)

Perustelut:

– kasvillisuus niukkaa ja tavanomaista

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 28 Karu merenrantakallio
0,06 ha

Loivasti vesirajaan laskeva rantakallio. Kasvillisuus on vaatimatonta.

Luontotyyppi (2018): K1.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus: ei merkittävä (D)

Perustelut:

– kallio retkeilijöiden kuluttamaa

Suositus: Nykyinen käyttö voi jatkua.

Kuvio 29 Karu männikköinen kallio
0,66 ha

Loivasti viettävä kalliolaakio. Kuluneen kallion päällä kasvaa enim-
mäkseen jäkäliä ja metsäkasvillisuutta.

Luontotyyppi (2018): K1.05 – karut poronjäkälä-sammalkalliot (NT)

Luontodirektiivin luontotyypit (edustaa kahta luontotyyppiä):

A. 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus: ei merkittävä (D)

B. 9010 – Luonnonmetsät*, edustavuus: ei merkittävä (D)

Perustelut:

– kallio retkeilijöiden kuluttamaa

Suositus: Nykyinen käyttö voi jatkua.
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Kartta 7a. Linlon eteläosan luontokuviot (30–62) ilmakuvapohjalla
©Silvestris luontoselvitys oy/ sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 4/2019
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Kartta 7b. Linlon eteläosan luontokuviot (30–62) karttapohjalla
©Silvestris luontoselvitys oy/ sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 4/2019
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Kuvio 30 Kivikkoinen niittyranta
0,38 ha

Kittelvikenin-Bredvikenin rantoja myötäilevä vyöhyke. Rannan yläosa
on kivikkoista, alaosassa on paikoin sorajaksoja. Bredvikenin pohjois-
reunalla on rannan edustalla yhtenäisempi kasvusto järviruokoa. Jär-
viruo'on seassa esiintyy meri- ja sinikaislaa.

Merenrantaniittyjen kasvillisuutta ovat mm. meriväinönputki, suola-
vihvilä, rantapiharatamo, ketohanhikki, merisuolake, rantamatara,
meripeltovalvatti, ruokonata, ruokohelpi sekä paikoin ruohokanukka.
Kosteammissa kohdissa kasvaa myös kurjenmiekkaa ja luhtavuohen-
nokkaa. Vaihettuma kangasmetsään on jyrkkä.

Rantasipi (NT) pesi rannalla keväällä 2019.

Luontotyyppi (2018): R3.01 – Itämeren kivikkoiset niittyrannat (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus:
hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luon-
nontila hyvä (II)

Perustelut:

+ edustava ja tyypillinen niittykasvillisuus

– vaateliain kasvillisuus puuttuu

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 31 Kalliometsä
0,54 ha

Metsäpeitteinen kallio, jonka keskellä kulkee pohjois-etelä-suuntainen
kulunut polku-ura. Kallion päällys on kangasmetsää, jossa alla mus-
tikkatyypin varvikkoa. Valtapuusto on varttunutta männikköä. Puusto
on varttunutta (80–100 v).

Luontotyyppi (2018): M3.04 – Kalliometsät (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus:
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

– lahopuuta niukasti, kallio kulku-uran kohdalta leveälti kulunut

Suositus: Huolehditaan, että liikkuminen kanavoituu jatkossakin ny-
kyiselle polulle.
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Kuvio 32 Ruohokorpi
0,02 ha

Kuva 11. Vehka on pienen ruohokorven valtalaji. (JP)

Kallioselänteiden väliin kehittynyt korpilaikku. Pienen ruohokorven
kenttäkerroksen kasvillisuutta ovat mm. korpirahkasammal peittävä-
nä sekä vehka, terttualpi ja luhtasara. Korpea reunustaa varttunut
kuusi-mänty sekametsä.

Luontotyyppi (2018): S01.03 – Ruohokorvet (EN)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 91D0 – Puustoiset suot, edustavuus:
hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luon-
nontila erinomainen (I)

Perustelut:

– pienialainen

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 33 Karu kallio
0,80 ha

Kuva 12. Kallioilla kulkevat suosituimmat väylät. (JP)

Avokalliota, jossa esiintyy siellä täällä mäntypuustoa. Kallio on karu ja
poronjäkälävaltainen. Muuta kasvillisuutta on mm. kalliokohokki, ka-
nerva sekä metsälauha.

Luontotyyppi (2018): K1.05 – karut poronjäkälä-sammalkalliot (NT)

Luontodirektiivin luontotyypit (edustaa kahta luontotyyppiä):

A. 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus: merkittävä (C), rakenteellinen
luonnontila kohtalainen (III), toiminnallinen luonnontila kohta-
lainen (III)

B. 9010 – Luonnonmetsät*, edustavuus: merkittävä (C), rakenteelli-
nen luonnontila kohtalainen (III), toiminnallinen luonnontila koh-
talainen (III)

Perustelut:

– kallio on polun kohdalta leveälti kulunut

Suositus: Huolehditaan, että liikkuminen kanavoituu jatkossakin ny-
kyiselle polulle.
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Kuvio 34 Kalliometsä
0,10 ha

Rannan tuntumassa sijaitseva metsäinen kallio. Kalliota peittää män-
typuusto (100–120 v) sekä tavanomainen kangasmetsäkasvillisuus.

Luontotyyppi (2018): M3.04 – Kalliometsät (NT)

Luontodirektiivin luontotyypit (edustaa kahta luontotyyppiä):

A. 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus: ei merkittävä (D)

B. 9010 – Luonnonmetsät*, edustavuus: merkittävä (C), ), rakenteel-
linen luonnontila kohtalainen (III), toiminnallinen luonnontila
kohtalainen (III)

Perustelut:

+ osa laajempaa metsäkokonaisuutta

– ei lahopuuta, ei arvokkaita erityispiirteitä

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 35 Karu kallio
0,42 ha

Kuva 13. Polku-uran ulkopuolella jäkäläpeite on yhtenäinen. (JP)

Kallioalue, jossa päällä kasvaa harva, iäkäs mäntypuusto (yli 100 v).
Kallion niukkaa kasvillisuutta ovat mm. poronjäkälät sekä kallioko-
hokki.

Luontotyyppi (2018): K1.05 – karut poronjäkälä-sammalkalliot (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi (edustaa kahta luontotyyppiä):
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A. 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus: merkittävä (C), rakenteellinen
luonnontila kohtalainen (III), toiminnallinen luonnontila kohta-
lainen (III)

B. 9010 – Luonnonmetsät*, edustavuus: merkittävä (C), ), rakenteel-
linen luonnontila kohtalainen (III), toiminnallinen luonnontila
kohtalainen (III)

Perustelut:

– kallio on polun kohdalta leveälti kulunut

Suositus: Huolehditaan, että liikkuminen kanavoituu jatkossakin ny-
kyiselle polulle.

Kuvio 36 Karu merenrantakallio
0,05 ha

Jyrkkärinteinen päältä kulunut rantakallio. Kalliolla kasvaa yli sata-
vuotiasta mäntypuustoa sekä niukasti metsäkasvillisuutta, kuten met-
sälauhaa.

Luontotyyppi (2018): K1.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus: ei merkittävä (D)

Perustelut:

– läheiseltä polulta poikkeamiset kalliolle kuluttaneet kasvillisuutta

Suositus: Huolehditaan, että liikkuminen kanavoituu jatkossakin ny-
kyiselle polulle.

Kuvio 37 Sora- ja somerikkoranta
0,01 ha

Kapealla, noin 1-3 metriä leveällä sorarannalla esiintyy niukasti kasvil-
lisuutta.

Luontotyyppi (2018): R1.02 – Itämeren sora- ja somerikkorannat (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus: ei
merkittävä (D)

Perustelut:  – lähes kasviton, eroosion kuluttama kapea vyöhyke

Suositus: Jätetään luonnontilaan

Kuvio 38 Karu merenrantakallio
0,03 ha

Mereen laskeva silokalliolaakio. Kallion takaosa vaihettuu kangasmet-
sään.

Luontotyyppi (2018): K1.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus: ei merkittävä (D)

Perustelut: – lähes kasviton alue

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 39 Sora- ja somerikkoranta
0,03 ha

Lähes kasviton soraranta. Rannan erottaa metsästä jyrkkä töyräs, jossa
kasvaa kapealti tervaleppää.

Luontotyyppi (2018): R1.02 – Itämeren sora- ja somerikkorannat (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus: ei
merkittävä (D)

Perustelut:

– lähes kasviton, eroosion kuluttama vyöhyke

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 40 Kalliometsä
0,31 ha

Niemisaarekkeen keskiosan kalliomännikössä mäntypuusto on vart-
tunutta, noin 135-vuotiasta. Kenttäkerroksessa kasvaa tavanomaisia
mustikkatyypin metsäkasveja.

Luontotyyppi (2018): M3.04 – Kalliometsät (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus:
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

– lahopuuta niukasti, satamavieraiden maastoa kuluttava vaikutus

Suositus: Nykyinen käyttö voi jatkua, mutta kulutusta on pyrittävä ra-
jaamaan jo kuluneille osille.
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Kuvio 41 Karu merenrantakallio
0,11 ha

Kuva 14. Ketolaikku värittää karua kalliomaisemaa. (JP)

Paikoin hyvin kulunut rantakallio. Rantaviivan tuntumassa on pieni
kallioketolaikku, jossa kasvaa keltamaksaruohoa ja ruoholaukkaa.

Luontotyyppi (2018): K1.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus: ei merkittävä (D)

Perustelut:

+ ketolaikku kasveineen

– läheisen pienvenesataman tuottaman kävijäpaineen vuoksi kallio
paikoin hyvin kulunut

Suositus: Nykyinen käyttö voi jatkua, mutta kulutusta on pyrittävä ra-
jaamaan jo kuluneille osille.
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Kuvio 42 Kivikkoinen niittyranta
0,04 ha

Pienen kalliosaaren eteläosan kiertävä kapea kivikkoranta. Puiden var-
jostamalla rannalla on niukasti merenrantaniittyjen kasvillisuutta sekä
paikoin järviruokoa.

Luontotyyppi (2018): R3.01 – Itämeren kivikkoiset niittyrannat (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus: ei
merkittävä (D)

Perustelut:

– niukasti yksipuolista kasvillisuutta

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 43 Satama-alue
0,03 ha

Kittelvikenin pohjukan pienvenesatama ja katettu tulistelupaikka.

Luontotyyppi (2018): Ei edustaa mitään uhanalaisluokittelun mukais-
ta luontotyyppiä.

Luontodirektiivin luontotyyppi: Ei edusta mitään direktiiviluonto-
tyyppiä.

Suositus: Nykyinen käyttö voi jatkua, mutta kulutusta on pyrittävä ra-
jaamaan jo kuluneille osille.

Kuvio 44 Kivikkoinen niittyranta
0,05 ha

Kapeahko 5-7 metriä leveä kivikkorantakaistale, jossa niittylaikkujen
kasvillisuus Linlon muiden vastaavien rantojen tapaan melko tavan-
omaista. Kasvillisuutta ovat mm. suolavihvilä, isorantasappi, meriran-
nikki, meripeltovalvatti ja ketohanhikki.

Rantasipi (NT) pesi rannalla keväällä 2019.

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus:
hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luon-
nontila hyvä (II)

Perustelut:

+ melko monipuolinen merenrantaniittyjen kasvillisuus

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 45 Tuore kangas
1,3 ha

Varttunutta mäntyvaltaista sekametsää, jossa on niukasti lahopuuta.
Puusto on hieman yli 100-vuotiasta. Kenttäkerros edustaa mustikka-
tyyppiä, lajeina mustikkaa, puolukkaa, metsälauhaa sekä vanamoa.

Kuviolla on pienialaisia kasvi- ja metsäsammalpeitteisiä kallioita, joilla
kasvaa mäntyä ja katajia. Poronjäkälikköä on kallioilla niukasti.
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Luontotyyppi (2018): M2.02.02 – Varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet
kankaat (VU)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus:
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

– niukasti lahopuuta

Suositus: Luonnostaan muodostuvaa maalahopuuta ei sahailla tai kor-
jata polttopuuksi.

Kuvio 46 Kivikkoinen niittyranta
0,13 ha

Kuva 15. Linlon eteläkärjen kivistä rantaa ja rantaniittyä (JP)

Kivistä merenrantaa. Kivien välissä niittylaikkuja, jossa kasvavat mm.
isorantasappi, meriväinönputki, ruoholaukka, meriasteri, merirannik-
ki, hiirenvirna, merijuolavehnä, ruokohelpi ja suolavihvilä.

Luontotyyppi (2018): R3.01 – Itämeren kivikkoiset niittyrannat (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus:
hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luon-
nontila hyvä (II)

Perustelut:

+ melko monipuolinen merenrantaniittyjen kasvillisuus

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 47 Karu merenrantakallio
0,28 ha

Linlon eteläkärjen kallioinen niemi. Kallion raoissa jonkin verran ran-
takasveja, kuten keltamaksaruohoa, merisauniota sekä ruoholaukkaa.
Kallion päällä kasvaa harvaa kituliasta, iäkästä männikköä. Rantavii-
vassa on muutamia lyhyitä kivikkojaksoja, muutoin kallio laskee suo-
raan mereen. Suosittu tulistelupaikka sijaitsee lähellä, joten kallio on
kulunut.

Luontotyyppi (2018): K1.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus: ei merkittävä (D)

Perustelut: – Hyvin suosittu ja houkutteleva retkeilykohde, josta syys-
tä kallioalue kulunut.

Suositus: Nykyinen käyttö voi jatkua, mutta kulutusta on pyrittävä ra-
jaamaan jo kuluneille osille.

Kuvio 48 Kalliometsä
0,71 ha

Kalliomännikköä, jossa avokalliolaikkuja. Mäntypuuston (130–140 v.)
lisäksi kalliolla kasvaa mustikkaa, puolukkaa ja kanervaa. Kalliolla on
polku ja retkikatos, joiden ympäristö on kulunutta. Lahopuuta on niu-
kasti.

Luontotyyppi (2018): M3.04 – Kalliometsät (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus:
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen/heikentynyt (III)

Perustelut:

+ melko tyypillistä rannikon läheistä karua kalliomännikköä

– kuluneisuus, kalliolla kulkeva polkuverkosto

Suositus: Polkuverkoston selkeyttäminen Linlossa vähentäisi myös
kallioalueiden kulutusta.

Kuvio 49 Kivikkoinen niittyranta
0,07 ha

Rantakallioiden välinen pienialainen rantakaistale. Kivien väleissä
kasvaa tavanomaista merenrantaniittyjen kasvilajistoa, kuten pietar-
yrttiä, meripeltovalvattia ja ranta-alpia. Ranta houkuttelee poikkea-
maan sinne läheiseltä polulta, joten se on melko kulunut.

Luontotyyppi (2018): R3.01 – Itämeren kivikkoiset niittyrannat (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus: ei
merkittävä (D)

Perustelut: – kulunut

Suositus: Nykyinen käyttö voi jatkua, mutta kulutusta on pyrittävä ra-
jaamaan jo kuluneille osille.
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Kuvio 50 Ruokoluhta
0,73 ha

Kuva 16. Umpeenkasvanut lahti on monimuotoinen elinympäristö. (JP)

Umpeenkasvava, maatunut, luhtainen ja ruovikoitunut merenlahti.
Valtalaji järviruo'on seassa kasvavat mm. ranta-alpi, suo-ohdake, luh-
tavuohennokka, rantakukka ja rantamatara. Avovesialuetta on jäljellä
pienialaisesti lahden suulla, jossa reunamilla mm. merikaislaa.

Luontotyyppi (2018): S09.07 – Rannikkosuot (EN)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 7140 – vaihettumissuot ja rantasuot,
edustavuus: hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnal-
linen luonnontila hyvä (II)

Perustelut:

+ monipuolinen luhtakasvillisuus

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 51 Kalliometsä
0,86 ha

Harvapuustoista kalliomännikköä, jossa valtapuuston keski-ikä lähes-
tyy 140 vuotta. Lahopuuta on niukasti.

Kangasmaalaikuissa kasvaa mustikkaa, puolukkaa ja kanervaa. Kalli-
olla kulkevien polkujen ympäristö on kulunutta.

Luontotyyppi (2018): M3.04 – Kalliometsät (NT)



Kirkkonummen kunta/ Silvestris luontoselvitys oy Linlon saari. Luontoselvitys 2019 47 (101)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus:
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen/heikentynyt (III)

Perustelut:

+ melko tyypillistä rannikon läheistä karua kalliomännikköä, osa laa-
jempaa metsäkokonaisuutta

– kuluneisuus, kalliolla kulkeva tiheä polkuverkosto

Suositus: Polkuverkoston selkeyttäminen vähentää myös kallioaluei-
den kulutusta.

Kuvio 52 Kivikkoinen niittyranta
0,12 ha

Kuva 17. Långströmmenin rantakaista (kuvio 52) (JP)

Polku-uraan ja jyrkkään töyrääseen rajoittuva kapea rantavyöhyke.
Rannan melko yhtenäisenä jatkuvan niittykasvillisuusvyöhykkeen
muodostavat mm. merirannikki, isorantasappi, hiirenvirna, rönsyrölli,
suolasänkiö, meripeltovalvatti ja meriväinönputki. Lähellä lahden
pohjukkaa ranta on osin ruovikoitunut. Pohjukassa on yhtenäinen
kasvusto merikaislaa. Kaislavyöhykkeen yläpuolella kasvaa ruo-
konataa ja ruokohelpeä.

Luontotyyppi (2018): R3.01 – Itämeren kivikkoiset niittyrannat (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus:
hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luon-
nontila hyvä (II)
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Perustelut:

+ edustava ja tyypillinen niittykasvillisuus

– vaateliain kasvillisuus puuttuu

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 53 Karu merenrantakallio
0,15 ha

Varjoisa rantakallio, jossa kasvaa harvakseltaan vanhoja mäntyjä. Kal-
lion päällä kulkee polku-ura.

Luontotyyppi (2018): K1.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus: ei merkittävä (D)

Perustelut:

– kallio retkeilijöiden kuluttamaa

Suositus: Polun ja kulutuksen leviäminen maastoon estetään.

Kuvio 54 Kivikkoinen niittyranta
0,05 ha

Puiden varjostama kivikkoranta, jossa rantaniittykasvillisuus on ta-
vanomaista ja niukkaa.

Luontotyyppi (2018): R3.01 – Itämeren kivikkoiset niittyrannat (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus: ei
merkittävä (D)

Perustelut:

– niukasti yksipuolista kasvillisuutta

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 55 Kalliometsä
0,97 ha

Kallioselänne, jonka päällä kasvaa käkkyräinen mäntypuusto. Puusto
on eri-ikäistä, keski-iältään noin 130–140-vuotiasta.

Avokalliolaikut ovat poronjäkälävaltaisia. Männyn ohella tavataan ta-
vanomaista kangasmetsäkasvillisuutta.

Luontotyyppi (2018): M3.04 – Kalliometsät (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus:
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

– lahopuuta niukasti

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 56 Karu merenrantakallio
0,07 ha

Etelään jatkuvan kallioselänteen rantaan ulottuva avokallio-osuus.
Kasvillisuutta esiintyy niukasti.

Luontotyyppi (2018): K1.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus: ei merkittävä (D)

Perustelut: – kasvillisuus tavanomaista

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 57 Ruohokorpi
0,04 ha

Korpilaikku, jossa pohjakerroksen korpirahkasammalen lisäksi kasva-
vat vehka, terttualpi, luhtasara, harmaasara, juolasara, tähtisara sekä
jouhivihvilä.

Luontotyyppi (2018): S01.03 – Ruohokorvet (EN)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 91D0 – Puustoiset suot, edustavuus:
hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luon-
nontila erinomainen (I)

Perustelut: – pienialainen

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 58 Kivikkoinen niittyranta
0,05 ha

Kapea tervaleppävyön reunustama rantavyöhyke. Rannan niukkaa
kasvillisuutta ovat mm. ruokohelpi, ruokonata ja vesirajassa järviruoko.

Luontotyyppi (2018): R3.01 – Itämeren kivikkoiset niittyrannat (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus: ei
merkittävä (D)

Perustelut: – niittykasvillisuus niukkaa ja tavanomaista

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 59 Karu merenrantakallio
0,06 ha

Rantakallio, jonka kallionraoissa esiintyy niukasti kasvillisuutta.

Luontotyyppi (2018): K1.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus: ei merkittävä (D)

Perustelut: – vaatimaton kasvillisuus

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 60 Suolampi
0,04 ha

Kuva 18. Pientä lampea ympäröi ruovikkoinen luhtaneva (kuvio 60 ja 61) (EV)

Pieni umpeenkasvava lampi, reunoilla kasvaa järviruokoa.

Selvityksessä ei tutkittu lammen vesikasvillisuutta.

Luontotyyppi (2018): V2.04 – Suolammet (VU)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 3160 – Humuspitoiset järvet ja lam-
met, edustavuus: hyvä (C), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toi-
minnallinen luonnontila hyvä (II)

Perustelut:

+ runsaasti vesihyönteisiä, mm. sudenkorentoja

– umpeenkasvu

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 61 Nevareunus
0,29ha

Lampea ympäröivän upottavan nevareunuksen kasvillisuutta ovat mm.
riippasara, pullosara, suoputki, kurjenjalka, pikkukarpalo ja terttualpi.

Rahkasammallajisto on monipuolinen. Nevareunuksen rahkasamma-
lia ovat mm. viitarahka-, okarahka-, sararahka- ja haprarahkasammal.

Luontotyyppi (2018): S05.02 – Luhtanevat (VU)
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Luontodirektiivin luontotyyppi: 7140 – Vaihettumissuot ja rantasuot,
edustavuus: hyvä (C), rakenteellinen luonnontila erinomainen (II),
toiminnallinen luonnontila erinomainen (II)

Perustelut:

+ vesitaloudeltaan luonnontilainen

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 62 Kostea leppälehto
0,30 ha

Lammen reunusneva laidalta rantaan ulottuu kosteapohjainen, osin
soistunut ja korpinen tervalepikko. Ohutrunkoisten leppien alikasvok-
sena kasvaa pieniä kuusia. Lepät ovat vaihtelevanikäisiä (10–80 v).

Lepikon kenttäkerroksessa kasvavat mm. ranta-alpi, nurmilauha, täh-
tisara, harmaasara ja rantayrtti, pohjalla mm. korpirahkasammalta.

Luontotyyppi (2018): R6.07 – Rannikon kosteat leppälehdot (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9050 – Lehdot, edustavuus: hyvä (B),
rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luonnontila hyvä
(II)

Perustelut:

+ vesitaloudeltaan luonnontilainen

– lahopuuta niukasti

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kartta 8a. Linlon länsiosan luontokuviot (63–102) ilmakuvapohjalla
©Silvestris luontoselvitys oy/ sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 4/2019
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Kartta 8b. Linlon länsiosan luontokuviot (63–102) karttapohjalla
©Silvestris luontoselvitys oy/ sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 4/2019
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Kuvio 63 Tervaleppävyö
0,14 ha

Rannan kapea tervaleppävyö rajoittuu tuoreisiin kankaisiin ja ruovik-
koihin. Tervalepät ovat melko järeitä, järeimpien yksilöiden läpimitta
40 cm. Puusto lienee keski-iältään yli 70-vuotiasta.

Luontotyyppi (2018): R6.04 – Merenrannan leppävyöt ja pensaikot
(LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: Ei edusta mitään direktiiviluonto-
tyyppiä.

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 64 Karu rantakallio
0,03 ha

Pieni ja avoin, loivasti mereen laskeva rantakallio, jonka sammal- ja
poronjäkäläkasvillisuus vastaa sisämaan kallioita. Kalliolla kasvaa
muutamia katajia ja yksi männyn taimi. Vesirajan tuntumassa kasvaa
laikkuina ruoholaukkaa. Kallio rajautuu ruovikkoon ja tuoreeseen
kankaaseen.

Kallion yläosassa on paljaaksi kulunut polku.

Luontotyyppi (2018): KI.05 – Karut poronjäkälä-sammalkalliot (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus:
ei merkittävä

Suositus: Polun ja kulutuksen leviäminen estetään.

Kuvio 65 Karu rantakallio
0,05 ha

Avoin, puuton ja loivasti mereen laskeva pieni rantakallio. Kallion pin-
ta on suurelta osin sammalpeitteinen (kalliopalmikkosammal). Ainoal-
la pienellä niittylaikulla kasvaa vallitsevana vadelma. Niittylaikulla
kasvaa lisäksi meripoimuhierakka, ahomansikka, siankärsämö, meri-
väinönputki, metsälauha ja keltamaksaruoho. Kallion edustalla on ka-
peahko ruovikkovyöhyke ja metsän puolella kallio rajautuu tuoreeseen
kankaaseen.

Kallion herkkä sammalpeite on toistaiseksi säilynyt kulutukselta.

Luontotyyppi (2018): KI.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus: ei merkittävä (D)

Perustelut:

– vaatimaton kasvillisuus

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 66 Karu rantakallio
0,05 ha

Tasainen ja laakea rantakallio, joka rajautuu tuoreeseen kankaaseen ja
rannan ruovikkovyöhykkeeseen. Kalliolla kasvaa harvakseltaan muu-
tamia nuoria mäntyjä ja pihlajia.

Kalliopintojen kasvillisuus on laajalti pahoin kulunutta polkujen ja
nuotiopaikan takia. Jäljellä on vain pieniä laikkuja, joissa kasvaa vain
ahosuolaheinää ja kynsi- ja karhunsammalia.

Luontotyyppi (2018): KI.05 – Karut poronjäkälä-sammalkalliot (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus:
ei merkittävä

Suositus: Polun ja kulutuksen leviäminen estetään.

Kuvio 67 Karu merenrantakallio
0,11 ha

Ruovikoituneen kankaan erottama pieni niemeke, jossa loivasti me-
reen viettävä merenrantakallio. Puustona yksinomaan mänty, jonka
latvuspeittävyys alle 30 % kallioalueen pinta-alasta. Mäntyjen ikära-
kenne vaihtelee taimista melko järeisiin vanhoihin kilpikaarnaisiin yk-
silöihin (yli 120 v.). Muutamia keloja, ei muuta lahopuustoa.

Kalliopinnoilla harvakseltaan niittylaikkuja, joilla kasvaa ruoholaukka,
meriväinönputki, isomaksaruoho, keltamaksaruoho, nurmihärkki, me-
risaunio ja heinätähtimö.

Kalliopintojen kynsi- ja tierasammalkasvustot kuluneet paikoitellen
pois tallauksen takia.

Luontotyyppi (2018): KI.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalai-
nen (III), toiminnallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

+ jonkin verran tyypillistä kasvillisuutta

– pienialainen, maasto kulunutta

Suositus: Polun ja kulutuksen leviäminen estetään.
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Kuvio 68 Kivikkoinen rantaniitty
0,02 ha

Kuva 19. Korkeakasvuinen ruokonata on rantaniityn näkyvin laji. (EE)

Enimmäkseen kivikkoinen rantaniitty, mutta kaakkoiskulmassa laa-
jempi kivetön rantaniitty. Lajistoon kuuluvat merirannikki, meri-
väinönputki, merivirmajuuri, meriluikka, suomensuolasänkiö, suola-
vihvilä, pohjanpunanata, suomenlahdennurmikohokki, ruokonata,
merikeltamaite, meriruoholaukka ja pihaketohanhikki.

Ei ihmistoiminnasta aiheutuneita kulumisen merkkejä.

Luontotyyppi (2018): R3.01 – Itämeren kivikkoiset niittyrannat (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen
luonnontila hyvä (II)

Perustelut:

+ lajisto edustavaa

– pienialainen

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 69 Kivikkoinen rantaniitty
0,02 ha

Kivikkoisen vesirajan tuntumassa kasvaa suolavihvilä ja merirannikki,
molemmat runsaina. Maarannan yläosassa on parhaimmillaan muu-
taman metrin levyinen lähes kivetön rantaniittyvyöhyke, jossa kasvaa
niittyjuola, ruokonata ja keltamaite.

Ei ihmistoiminnasta aiheutuneita kulumisen merkkejä.

Luontotyyppi (2018): R3.01 – Itämeren kivikkoiset niittyrannat (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen
luonnontila hyvä (II)

Perustelut:

+ lajisto edustavaa

– pienialainen, lajisto tavanomaista

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 70 Kostea rantalepikko
0,06 ha

Kuva 20. Järeäpuustoinen tervalepikko (kuvio 70) (EE)

Linlon länsiosan kasvistoltaan monipuolisin lehtokuvio. Pienialainen
kuvio rajautuu rantaruovikkoon ja tuoreeseen kankaaseen. Puusto
koostuu harvakseltaan kasvavista tervalepistä, joiden läpimitta on 20–
40 cm, iältään 60–90-vuotiaita. Pensaskerros puuttuu. Ei lahopuuta.
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Kuvion kasvillisuudessa on lehtoisuutta ja luhtaisuutta ilmentäviä laje-
ja. Kenttäkerroksen valtalaji on luhtavuohennokka, jota kasvaa eri
puolilla muutaman neliömetrin laajuisina yhtenäisinä kasvustoina.
Myös nurmilauha on runsas. Muita putkilokasveja ovat mm. ranta-alpi,
terttualpi, nokkonen, mesiangervo, luhtalemmikki, isorantamatara,
keltakurjenmiekka, nuokkuhelmikkä, puna-ailakki, rantayrtti, vadelma,
jänönsalaatti ja viitaorvokki. Melko harvinaisella ja vaateliaalla pikku-
velholehdellä on muutamia kasvustoja, laajin kasvusto on kooltaan rei-
lun neliömetrin suuruinen.

Kulutuskestävyys heikko. Kuviolla ei ole polkuja.

Luontotyyppi (2018): R6.07 – Rannikon kosteat leppälehdot (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9050 – Lehdot, edustavuus hyvä (B),
rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luonnontila hyvä
(II)

Perustelut:

+ monipuolinen lehtokasvillisuus, järeät tervalepät

– pienialainen

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 71 Kivikkoinen rantaniitty
0,02 ha

Rantaniitty, jossa paikoitellen erikokoisia kiviä ja lohkareita. Lähim-
pänä vesirajaa kasvaa suolavihvilä ja merirannikki, molemmat runsai-
na. Ylempänä kasvaa ruokonata, merivirmajuuri, meriväinönputki,
meripoimuhierakka, meriasteri, pohjanpunanata, niittyjuola, kelta-
maite ja hiirenvirna.

Ei ihmistoiminnasta aiheutuneita kulumisen merkkejä.

Luontotyyppi (2018): R3.01 – Itämeren kivikkoiset niittyrannat (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen
luonnontila hyvä (II)

Perustelut:

+ lajisto edustavaa

– pienialainen, lajisto tavanomaista

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 72 Männikköinen niemi
0,10 ha

Kuva 21. Vantteraa petäjikköä kuivahkolla kankaalla (kuvio 72) (EE)

Etelään työntyvän niemennokan kärjessä on pienialainen varttunut
kuivahko kangas. Ylispuina kilpikaarnaisia mäntyjä (yli 120 v.), alikas-
voksena on nuorempia mäntyjä, kuusia ja rauduskoivuja. Pensasker-
roksessa muutamia katajia ja pihlajan taimia. Niukasti lahopuuta.

Kenttäkerroksessa on vallitsevana mustikka, pohjakerroksessa metsä-
kerrossammal ja seinäsammal.

Vähäisiä kulumisen merkkejä, polut pieniä.

Luontotyyppi (2018): M2.03.02 – Varttuneet kuivahkot kankaat (EN)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

+ elävän puuston vaihteleva kokorakenne

– pienialainen, niukasti lahopuuta

Suositus: Ei polttopuun korjuuta
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Kuvio 73 Karu merenrantakallio
0,16 ha

Jyrkähkö merenrantakallio, jonka kalliopintojen jäkälä- ja sammalla-
jisto muistuttaa tavallista sisämaan kalliota. Vallitsevina ovat kyn-
sisammalet ja tierasammalet, paikoin nuokkukivisammal ja poronjä-
kälät.

Harvakseltaan esiintyy pieniä niittylaikkuja, joilla kasvaa vallitsevana
ahosuolaheinä. Niukempina esiintyviä putkilokasveja ovat isolaukku,
ruoholaukka, merisaunio, keltamaksaruoho, isomaksaruoho ja metsä-
lauha. Eräällä ropoisemmalla kalliopinnalla kasvaa puolen neliömetrin
alalla melko runsaasti kalliokohokkia.

Herkkä kalliokasvillisuus on kulunut kokonaan pois polkujen varsilta
ja nuotiopaikalta, paikoin laajalti.

Luontotyyppi (2018): KI.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalai-
nen (III), toiminnallinen luonnontila kohtalainen/heikentynyt (III)

Perustelut:

+ jonkin verran tyypillistä kasvillisuutta

– kulunut kasvillisuus

Suositus: Polun ja kulutuksen leviäminen estetään.

Kuvio 74 Kivikkoinen rantaniitty
0,01 ha

Erikokoisista kivistä koostuva maaranta, ei lohkareita. Niittylaikku-
kaistaleilla vallitsevana putkilokasvina ruokonata. Muuta lajistoa ovat
poimuhierakka, keltamaite, suolavihvilä, ranta-alpi, rantakukka ja hii-
renvirna.

Ei ihmistoiminnasta aiheutuneita kulumisen merkkejä.

Luontotyyppi (2018): R3.01 – Itämeren kivikkoiset niittyrannat (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1220 – Kivikkorannat, edustavuus
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

+ jonkin verran edustavaa lajistoa

– pienialainen

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 75 Karu merenrantakallio
0,35 ha

Jyrkähkö merenrantakallio, jonka kalliopintojen jäkälä- ja sammalla-
jisto muistuttaa tavallista sisämaan kalliota. Vallitsevina ovat kyn-
sisammalet ja tierasammalet, paikoin nuokkukivisammal ja poronjä-
kälät.

Harvakseltaan esiintyy pieniä niittylaikkuja, joilla kasvaa vallitsevana
ahosuolaheinä. Niukempina esiintyviä putkilokasveja ovat ruoholauk-
ka, merisaunio, keltamaksaruoho, isomaksaruoho, rantatädyke ja met-
sälauha. Eräässä kausikosteassa kalliopainanteessa kasvaa peitteisenä
nevasirppisammal.

Herkkä kalliokasvillisuus on kulunut kokonaan pois polkujen varsilta.

Luontotyyppi (2018): KI.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalai-
nen (III), toiminnallinen luonnontila kohtalainen/heikentynyt (III)

Perustelut:

+ jonkin verran tyypillistä kasvillisuutta

– kulunut kasvillisuus, lajisto tavanomaista

Suositus: Polun ja kulutuksen leviäminen estetään.
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Kuvio 76 Kallioista kangasmetsää
0,68 ha

Kuva 22. Virkistyskäyttö on kuluttanut Linlon kallioita. (kuvio 76) (EE)

Avoimien sisämaatyyppisten karujen poronjäkälä-sammalkallioiden ja
varttuvien mäntyvaltaisten kangasmetsälaikkujen mosaiikkimaista
vaihtelua. Mäntypuuston ikärakenne vaihtelee taimista melko järeisiin
kilpikaarnaisiin yksilöihin (150–160 v). Mäntyjen joukossa on harvak-
seltaan nuorehkoja kuusia ja rauduskoivuja. Muutamia mäntykeloja
lukuun ottamatta lahopuuta on niukasti.

Kenttäkerroksessa ovat vallitsevina mustikka, puolukka, kangasmai-
tikka ja harvempana myös kanervaa. Pohjakerroksessa on vallitsevana
seinäsammal ja paikoitellen on poronjäkälälaikkuja. Kuvion avoimilla
poronjäkälä-sammalkallioilla vallitsevat poronjäkälät, isohirvenjäkälä,
kivikynsisammal ja tierasammallajit. Painanteissa esiintyy yleisesti
kangasrahkasammalta.

Kallioilla on paikoitellen voimakkaita kulutuksen jälkiä rakennusten
ympäristössä ja polkujen varsilla. Suurelta osin kuvion herkkä kasvilli-
suus on kuitenkin melko hyvässä luonnontilassa.

Luontotyyppi (2018): M2.03.02 – Varttuneet kuivahkot kankaat (EN),
(KI.05 – Karut poronjäkälä-sammalkalliot (NT))

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

+ elävän puuston vaihteleva kokorakenne

– pienialainen, niukasti lahopuuta

Suositus: Ei polttopuun korjuuta
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Kuvio 77 Ruokovalli
0,01 ha

Rantapoukamaan kasautunutta pilkkoontunutta järviruoko- ja ruoko-
helpimassaa yhtenäisenä paksuna peitteenä. Ruokovallilla kasvaa har-
vakseltaan purtojuuri, pohjanpunanata, pensaikkotatar ja hiirenvirna.

Ei ihmistoiminnasta aiheutuneita kulumisen merkkejä.

Luontotyyppi (2018): R5.02 – Ruokovallit (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1210 – Rantavallit, edustavuus ei
merkittävä (D)

Perustelut:

– pienialainen, kasvilajisto niukka ja tavanomainen

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 78 Karu merenrantakallio
0,07 ha

Karu, avoin ja jyrkkärantainen merenrantakallio, jossa kasvaa yksittäi-
siä vanhoja mäntyjä. Kuvion poronjäkälät sekä kynsi- ja tierasammalet
ovat sisämaan karuille kallioille tyypillistä kasvillisuutta. Lähimpänä
rantaa kalliopinnoilla on vallitsevana mereinen kalliotierasammal.
Muutamissa pienissä niittypainanteissa kasvaa ruoholaukka, ahosuo-
laheinä, merisaunio, isomaksaruoho ja puna-ailakki.

Kalliopintojen herkkään kasvillisuuteen on toistaiseksi kohdistunut
vain vähäistä kulutusta.

Luontotyyppi (2018): KI.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalai-
nen (III), toiminnallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

+ jonkin verran tyypillistä kasvillisuutta

– pienialainen, kasvilajisto niukka ja tavanomainen

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 79 Karu merenrantakallio
0,15 ha

Nuotiopaikka avoimella loivalla rantakalliolla, jossa muutamia nuoria
mäntyjä. Kulutukselle herkät kalliojäkälät ja kalliosammalet ovat tal-
laamisen takia suurelta osin hävinneet. Värikkäitä ahosuolaheinän,
keltamaksaruohon ja merisaunion vallitsemia muutamia pieniä laikku-
ja vielä jäljellä.

Luontotyyppi (2018): KI.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus ei merkittävä (D)

Perustelut:

– pienialainen, voimakkaasti kulunut, kasvilajisto niukka ja tavan-
omainen

Suositus: Polun ja kulutuksen leviäminen estetään.

Kuvio 80 Karu rantakallio
0,04 ha

Tuoreen kankaan reunalla jyrkähkö, suojainen ja avoin rantakallio,
jonka poronjäkälä-sammalkasvillisuus muistuttaa tavallista sisämaan
kalliota.

Herkässä jäkälä-sammalkasvillisuudessa ei kulutuksen merkkejä.

Luontotyyppi (2018): KI.05 – Karut poronjäkälä-sammalkalliot (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: Ei edusta mitään direktiiviluonto-
tyyppiä.

Suositus: Jätetään luonnontilaan.



Kirkkonummen kunta/ Silvestris luontoselvitys oy Linlon saari. Luontoselvitys 2019 65 (101)

Kuvio 81 Nuorta sekametsää
0,83 ha

Kuva 23. Linlon läntisimmän niemen puusto on avohakattu noin 50 vuotta sitten ja
tilalle on kasvanut tasaikäinen nuori puusto. (kuvio 81) (EE)

Hakkuiden jäljiltä luontaisesti syntynyttä nuorta (50 v.) ja tasaikäistä
sekametsää. Pääpuulajeja mänty, rauduskoivu ja kuusi. Pensaskerrok-
sessa kohtalaisesti nuoria pihlajia, katajia ja raitoja. Rantamilla muu-
tamia tervaleppiä ja niemekkeen kaakkoisosan rannalla muutamia kil-
pikaarnamäntyjä. Ei lahopuustoa.

Kenttäkerroksessa vallitsevina mustikka ja kangasmaitikka. Nuorelle
sukkesiovaiheelle tyypillisesti mustikka ei ole vielä kuitenkaan kaikki-
alla kovinkaan peittävä. Paikoitellen sananjalka- ja kielokasvustoja.
Kuviolla kasvaa harvakseltaan mm. riidenlieko, metsälauha, ahokelta-
no, kevätpiippo, nuokkuhelmikkä, ahomansikka ja rohtotädyke. Poh-
jakerroksessa vallitsevat metsäkerrossammal ja seinäsammal.

Vähäisiä kulumisen merkkejä, polut pieniä.

Luontotyyppi (2018): M2.02.01 – Nuoret tuoreet kankaat (VU)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus ei
merkittävä (D)

Perustelut:

– nuori puusto, ei lahopuustoa

Suositus: Ei polttopuun korjuuta.
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Kuvio 82 Karu merenrantakallio
0,12 ha

Pieni, lähes avoin rantakallio, jossa nuotiopaikka. Eri-ikäisiä mäntyjä,
myös vanhoja, yli satavuotiaita kilpikaarnaisia yksilöitä, katajia ja rau-
duskoivun vesoja. Mäntyjen ympärillä kasvaa niukalti mustikka, puo-
lukka ja kanerva.

Maasto on erittäin kulunutta.

Luontotyyppi (2018): KI.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus ei merkittävä (D)

Perustelut:

– pienialainen, voimakkaasti kulunut, kasvilajisto niukka ja tavan-
omainen

Suositus: Nykyinen käyttö voi jatkua.

Kuvio 83 Tervaleppävyö
0,02 ha

Rantaan rajoittuva kapeahko tervaleppävyö rajoittuu tuoreeseen kan-
kaaseen ja rantaruovikkoon. Ruovikon ja tervaleppien välissä on ka-
pealti tavanomaista luhtakasvillisuutta: terttualpi, kurjenmiekka, luh-
talemmikki, mesiangervo, viitaorvokki, nurmilauha ja aukkoisessa
pohjakerroksessa vallitsevana otaluhtasammal.

Luontotyyppi (2018): R6.04 – Merenrannan leppävyöt ja pensaikot
(LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: Ei edusta mitään direktiiviluonto-
tyyppiä.

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 84 Varttunutta havupuuvaltaista tuoretta kangasta
9,0 ha

Kuva 24. Kuvion 84 kuusikangas on samankaltaista kuin kuvion 15 metsä – kuollut-
ta puuainesta on paikoin runsaastikin, mutta suurin osa lahopuista on suhteellisen
nuoria. (EE)

Linlon länsiosan pinta-alallisesti suurin kuvio on varttuvaa havupuu-
valtaista tuoretta kangasta, jonka lomassa on pienialaisia poronjäkälä-
sammalkallioita. Maasto on vaihtelevan tasaista ja kumpuilevaa, pai-
koin on laajempia loivia rinnemaastoja.

Puusto on melko järeää varttuvaa kuusikkoa, jonka seassa kasvaa har-
vakseltaan varttuvia mäntyjä ja rauduskoivuja. Kuvion eteläosassa on
haapaa enemmän, joukossa muutamia hyvin järeitä runkoja (järeim-
män läpimitta 66 cm). Luontaisesti syntynyt puusto on pääpiirteeltään
tasaikäistä ja melko iäkästä, 110–130-vuotiasta. Paikoitellen metsän
eri-ikäisrakenteisuus on hiljalleen kehittymässä, kun kääpävaurioiden,
myrskyjen ja kirjanpainajien synnyttämiin pienaukkoihin on kasvanut
kuusialikasvustoa.

Lahopuustoa on parhaimmilla alueilla, kuvion etelä- ja itäosassa run-
saasti, noin 25 m³/ha. Erilahoasteisia kaatuneita järeitä kuusia on se-
kä yksittäin että muutaman rungon ryhminä. Kuviolla on myös muu-
tamia järeitä vielä pystyssä olevia tikkojen hakkaamia lahokuusia. Kil-
pailussa hävinnyttä kuusiriukulahoa on paikoin runsaasti. Hyvin pit-
källe lahonneet maastoon hautautuvat järeät maalahopuut puuttuvat.
Lahopuujatkumoa ei ole vielä muodostunut.

Kenttäkerroksessa on vallitsevana mustikka ja pohjakerroksessa ovat
vallitsevina metsäkerrossammal ja seinäsammal. Rakkosammal (NT,
RT) kasvaa runsaana yhdellä kuusimaapuulla. Rakkosammal on en-
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simmäisiä signaaleja metsän hyvästä luonnontilasta. Vanhan kuusi-
metsän indikaattorilaji rusokääpä todettiin yhdellä kuusimaapuulla.

Kuvion kaakkoisosassa havaittiin toukokuussa liito-oravan papanoita
kahdella haavalla.

Järeitä maapuita on otettu polttopuiksi polkujen varsilta ja niiden ul-
kopuolelta. Polttopuun ottaminen Natura-alueelta ei ole hyväksi met-
sän monimuotoisuuden ja arvokkaiden luontoarvojen kehittymisen
kannalta. Boreaalisten havumetsien vaateliaimmat ja uhanalaisimmat
lahottajaeliöt (sienet, kovakuoriaiset, pistiäiset, sammalet ym.) tarvit-
sevat nimenomaan järeitä maapuita.

Luontotyyppi (2018): M2.02.02 – Varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet
kankaat (VU)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus
hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luon-
nontila hyvä (II)

Perustelut:

+ lahopuuston määrä ja järeys, järeitä haapoja, vanhan metsän lajistoa,
liito-oravan reviiri, potentiaalia edustavuuden ja luonnontilan edelleen
kehittymiseen mikäli polttopuun korjuu lopetetaan

– ei lahopuujatkumoa, polttopuun korjuu

Suositus: Jätetään luonnontilaan. Polttopuun korjuu lopetetaan. Uusia
polkuja ei tehdä alueelle.

Kuvio 85 Vehkakorpi
0,19 ha

Tuoreisiin kankaisiin rajoittuva luonnontilainen korpikuvio, jonka mä-
rin ydinalue kuivahtaa kesän pitkinä poutajaksoina. Tervaleppä- ja
kuusivaltainen puusto on vaihtelevan kokoista, enimmäkseen melko
kituliasta. Lahopuustoa on niukasti. Ei pensaskerrosta.

Vähälajisen kenttäkerroksen valtalaji on suovehka, joka peittää yhte-
näisenä kasvustona korpikuvion puuttoman ydinalueen. Kenttäker-
roksen muita lajeja ovat terttualpi ja niukkana esiintyvät soreahiiren-
porras ja polkusara. Aukkoisen pohjakerroksen lajistoon kuuluvat oka-
rahkasammal, korpirahkasammal, luhtakuirisammal ja korpikarhun-
sammal.

Keväällä 2019 kuvion eteläpäässä oli töyhtötiaisen (VU) reviiri.

Ei ihmistoiminnasta aiheutuneita kulumisen merkkejä.

Luontotyyppi (2018): S01.03 – Ruohokorvet (EN)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 91D0 – Puustoiset suot, edustavuus
hyvä (B), rakenteellinen luonnontila erinomainen (I), toiminnallinen
luonnontila erinomainen (I)

Perustelut:

+ luonnontilaisuus, Linlossa harvinainen luontotyyppi

– lahopuuta vielä niukasti, vähälajinen kasvillisuus

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 86 Karu poronjäkälä-sammalkallio
0,13 ha

Kuva 25. Kallioilla, joilla ei kuljeta paljon, on jäkälikkö säilynyt ehjänä. (kuvio 86)
(EE)

Tuoreiden kankaiden keskellä sijaitseva avoin, laakea, karu ja kauttaal-
taan poronjäkälävaltainen sisämaatyyppinen kallio. Kallion reunamilla
eri-ikäisiä mäntyjä taimista vanhoihin kilpikaarnaisiin yksilöihin
(100–150 v.). Poronjäkälien lisäksi kalliolla kasvaa torvijäkäliä, isohir-
venjäkälä, pikkuokajäkälä sekä tierasammalia, karhunsammalia ja ki-
vikynsisammal.

Kallion kautta kulkee yksi lievästi paljaaksi kulunut polku, muutoin
herkkä kalliokasvillisuus on hyvässä luonnontilassa.

Luontotyyppi (2018): K1.05 – Karut poronjäkälä-sammalkalliot (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus:
ei merkittävä (D)

Suositus: Polun ja kulutuksen leviäminen estetään.

Kuvio 87 Karu poronjäkälä-sammalkallio
0,26 ha

Tuoreiden kankaiden keskellä sijaitseva avoin, laakea, karu ja kauttaal-
taan poronjäkälävaltainen sisämaatyyppinen kallio, jolla kasvaa muu-
tamia yksittäisiä eri-ikäisiä mäntyjä nuorista taimista vanhoihin keloi-
hin. Poronjäkälien lisäksi kalliolla kasvaa torvijäkäliä, isohirvenjäkälä
sekä tierasammalia, karhunsammalia ja kivikynsisammal.
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Kallionlaen kautta kulkee kaksi paljaaksi kulunutta polkua, muutoin
herkkä kalliokasvillisuus on hyvässä luonnontilassa.

Luontotyyppi (2018): KI.05 – Karut poronjäkälä-sammalkalliot (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus:
ei merkittävä (D)

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 88 Poronjäkälä-sammalkallio
0,18 ha

Avoin poronjäkälä-sammalkallio, jossa valtalajina poronjäkälät, sekä
muina lajeina isohirvenjäkälä sekä karhunsammalet, kynsisammalet ja
tierasammalet. Kallioalueen keskellä sijaitsevaan painanteeseen on
kehittynyt hyvin pienialainen suopursuvaltainen isovarpuräme, jonka
paksusta kangasrahkasammalpatjasta kohoaa melko järeitä mäntyjä.

Ei polkuja eikä kulumisen merkkejä.

Luontotyyppi (2018): KI.05 – Karut poronjäkälä-sammalkalliot (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 8220 – Silikaattikalliot, edustavuus:
ei merkittävä (D)

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 89 Korpiräme
0,08 ha

Luonnontilainen mustikkakorpiräme, joka rajautuu tuoreisiin kankai-
siin ja itäreunaltaan avokallion matalaan seinämään. Puuston latvus-
kerroksen muodostavat melko järeähköt männyt, joiden alla kasvaa
kuusia ja hieskoivuja. Puusto on noin 100-vuotiasta. Lahopuuta niu-
kasti.

Mättäillä on vallitsevana mustikka, lisäksi mättäillä esiintyy isokarpalo,
kanerva sekä niukkana suopursu ja tupasvilla. Välipintojen ruohoja
ovat isokarpalo, tupasvilla ja muurain. Suolla on myös hieman sarai-
suutta, jota ilmentää muutaman neliömetrin kokoinen kitulias pullo-
sarakasvusto. Välipintojen yhtenäisessä pohjakerroksessa on vallitse-
vana varvikkorahkasammal ja harvempana rämerahkasammal sekä
korpirahkasammal. Mättäillä mustikkavarvuston joukossa kasvaa pu-
naterärahkasammalta ja korpikarhunsammalta.

Ei ihmistoiminnasta aiheutuneita kulumisen merkkejä.

Luontotyyppi (2018): S03.02 – Korpirämeet (EN)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 91D0 – Puustoiset suot, edustavuus
hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luon-
nontila hyvä (II)

Perustelut:

+ luonnontilaisuus

– pienialainen, niukasti lahopuuta

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 90 Kivikkoinen niittyranta
0,01 ha

Avoin maaranta koostuu pienijakoisesta sorasta, pienistä kivistä ja
lohkareista. Soraikolla kasvaa ruokonata, rantatädyke ja kalliokohokki.
Soraikon päälle on kertynyt 15 metrin pituinen eloperäinen ruokovalli,
jonka seassa on rakkohaurua (rakkolevä), mutta ei muuta kasvillisuut-
ta. Lähellä vesirajaa on kapea niittyrantavyöhyke, jossa kasvaa meri-
rannikki (runsas), suomensuolasänkiö, suolavihvilä ja niittyjuola. Ve-
sirannassa on kapea vyöhyke heikkokasvuista järviruokoa.

Ei ihmistoiminnasta aiheutuneita kulumisen merkkejä.

Luontotyypit (2018): R3.01 – Itämeren kivikkoiset niittyrannat (NT),
R1.02 – Itämeren sora- ja somerikkorannat (LC), R5.02 – Ruokovallit
(LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi (edustaa kahta luontotyyppiä):

A. 1220 – Kivikkorannat, edustavuus merkittävä (C), rakenteellinen
luonnontila kohtalainen (III), toiminnallinen luonnontila kohta-
lainen (III)

B. 1210 – Rantavallit, edustavuus ei merkittävä (D)

Perustelut (kuvion molemmat direktiiviluontotyypit):

– pienialainen

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 91 Karu merenrantakallio
0,24 ha

Pohjoisluoteeseen loivasti laskeva siloinen ja puuton merenrantakallio,
jonka karulla pinnalla kasvaa vain rupi- ja napajäkäliä. Kallion yläosa
rajautuu nuoreen sekametsään, jonka varjoisella vaihettumisvyöhyk-
keellä kalliopinnalla kasvaa poronjäkäliä, isohirvenjäkälää ja kivikyn-
sisammalta.

Vähäisiä kulumisen merkkejä. Kulutuskestävyys rupijäkälien osalta
kohtalainen, napajäkälien osalta heikko.

Luontotyyppi (2018): KI.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: Ei edusta mitään direktiiviluonto-
tyyppiä.

Suositus: Nykyisenkaltainen käyttö voi jatkua, mutta kulutusta pyri-
tään  rajaamaan.
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Kuvio 92 Karu merenrantakallio
 0,44 ha

Tavanomainen pienialainen ja lähes kasviton rantakallio.

Kulutuskestävyys kohtalainen.

Luontotyyppi (2018): KI.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus ei merkittävä (D)

Perustelut:

– pienialainen

Suositus: Jätetään luonnontilaan.

Kuvio 93 Karu merenrantakallio
0,03 ha

Ruovikkoon rajautuvan rantakallion reunalla kasvaa mereisyyttä il-
mentävinä ruoholaukka, merisaunio, merirannikki, meriväinönputki,
rantatädyke ja meripoimuhierakka.

Kasviston kulutuskestävyys heikko.

Luontotyyppi (2018): KI.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalai-
nen (III), toiminnallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

– pienialainen, lajisto tavanomaista

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 94 Kallioista kangasmetsää
0,44 ha

Kuva 26. Väljäpuustoista männikköä kuviolla 94 (EE)

Kallioista kangasmetsää, joka rajautuu eteläpuolelta niemen sisäosan
nuoreen sekametsään ja pohjoisreunaltaan kalliorantoihin. Kuviolla
on mosaiikkimaisesti pienialaisia avoimia karuja poronjäkälä-
sammalkallioita ja mäntyvaltaista nuorta kuivahkoa kangasta.

Luontaisesti syntyneen nuoren mäntypuuston joukossa on muutamia
vanhempia (80–140 v.) kilpikaarnaisia mäntyjä. Pensaskerroksessa on
männyntaimien lisäksi niukahkosti rauduskoivuja, katajia ja raitoja.
Niukasti lahopuuta. Kenttäkerroksessa ovat vallitsevina puolukka ja
mustikka. Seinäsammalen vallitsemassa pohjakerroksessa on harvak-
seltaan poronjäkälälaikkuja.

Kuvion poronjäkälä-sammalkallioiden kulutuskestävyys on hyvin
heikko, mutta ovat tähän mennessä säästyneet kulumiselta syrjäisen
sijaintinsa ansiosta.

Luontotyyppi (2018): KI.05 – Karut poronjäkälä-sammalkalliot (NT),
M2.03.01 – Nuoret kuivahkot kankaat (EN)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

– nuori puusto

Suositus: Ei polttopuun korjuuta
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Kuvio 95 Nuorta sekametsää
1,1 ha

Svartholmenin niemekkeen sisäosan metsän rakenne on hakkuiden
jäljiltä luontaisesti syntynyttä nuorta (50 v.) ja tasaikäistä havupuuval-
taista sekametsää, poikkeuksena lounaisosan muutamat vanhemmat
ylispuumännyt. Mainittujen ylispuumäntyjen alla kasvaa tiheä kuu-
sialikasvusto, jonka seassa myös muutama rauduskoivu. Niemekkeen
itäosassa on nuorta tasaikäistä männikköä ja alikasvoksena kuusia ja
rauduskoivuja sekä pihlajan taimia. Kuvion lahopuuston määrä on
noin 5 m³/ha ja se koostuu erilahoasteisista itseharventuneista ohut-
runkoisista kuusista, männyistä ja koivuista. Itäosassa on muutamia
kololinnuille sopivia koivupökkelöitä.

Kenttäkerroksessa on vallitsevana mustikka ja pohjakerroksessa vallit-
sevina metsäkerrossammal ja seinäsammal. Kuvion kaakkoiskulmassa
valoisan metsänreunaman ja ruovikon välissä kasvaa muutaman ne-
liömetrin alalla hina (Danthonia decumbens), joka on melko harvinai-
nen etelärannikon karujen metsänreunamien ja merenrantaniittyjen
heinäkasvi.

Vähäisiä kulumisen merkkejä, polut pieniä.

Luontotyyppi (2018): M2.02.01 – Nuoret tuoreet kankaat (VU)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

+ jonkin verran lahopuustoa, luontaisesti syntynyt puusto

– nuori puusto

Suositus: Ei polttopuun korjuuta

Kuvio 96  Ruovikoitunut merenrantaniitty
0,36 ha

Putkilokasvillisuudeltaan monipuolinen ruovikoitunut merenran-
taniitty. Ruovikoituminen ei ole vielä täysin romahduttanut monipuo-
lista niittykasvistoa. Melko tiheän järviruokokasvuston seassa kasvaa
yleisimpänä isorantamatara, meriluikka, merisuolake, hentosuolake,
pikkurantamatara ja merivirmajuuri. Melko yleisiä ovat myös ranta-
kukka, tannervihvilä, harjasärmäputki, punanata, luhtasuoputki, me-
siangervo, ranta-alpi, meriratamo, pihaketohanhikki ja juolasara.

Ei ihmistoiminnasta aiheutuneita kulumisen merkkejä.

Luontotyyppi (2018): P07.04 – Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja sa-
ramerenrantaniityt

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1630 – Merenrantaniityt, edustavuus
ei merkittävä (D)

Perustelut:

– ruovikoitumisen takia alkuperäinen luonnontila on heikentynyt
voimakkaasti

Suositus: Aluetta voitaisiin hoitaa niittämällä.
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Kuvio 97 Karu merenrantakallio
0,08 ha

Pienialainen avoin ja laakea merenrantakallio on leveiden polkujen ta-
kia erittäin kulunut.

Luontotyyppi (2018): KI.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: Ei edusta mitään direktiiviluonto-
tyyppiä.

Suositus: Kulutusta pitäisi pyrkiä rajaamaan.

Kuvio 98 Karu merenrantakallio
0,04 ha

Suojaisella paikalla sijaitseva pääosin avoin ja loivahko merenranta-
kallio, joka rajautuu ruovikoituneeseen merenrantaniittyyn ja ylempä-
nä tuoreeseen kankaaseen. Harvalukuisen puuston muodostavat nuo-
rehkot ohutrunkoiset männyt ja männyn taimet sekä muutamat pihla-
jan taimet ja katajat. Lahopuuta ei esiinny.

Kallion ja ruovikon välissä on pieniä ja kapeita niittylaikkuja, joilla
kasvaa vallitsevana ruoholaukka, mutta myös pihaketohanhikki ja rät-
vänä ovat paikoin runsaita. Poimuhierakka ja suo-ohdake kasvavat
harvempina. Ylempänä kalliolla sijaitsevilla niittylaikuilla kasvavat
ahosuolaheinä, nurmihärkki, nurmirölli, keto-orvokki, ahomansikka,
rohtotädyke ja isomaksaruoho. Niittylaikkujen reunamilla ja kallion-
raoissa on keltamaksaruohoa. Niittylaikkujen pohjakerroksessa on val-
litsevana niittyliekosammal.

Sijainti aktiivisimman polkuverkoston ulkopuolella on säästänyt kuvi-
on herkkää kalliokasvillisuutta kulutukselta.

Luontotyyppi (2018): KI.01 – Karut merenrantakalliot (LC)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 1230 – Kasvipeitteiset merenrantakal-
liot, edustavuus merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalai-
nen (III), toiminnallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

– pienialainen ja lajisto tavanomaista.

Suositus: Säilytetään edelleen polkuverkoston ulkopuolella.
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Kuvio 99 Kostea rantalepikko
 0,32 ha

Kuva 27. Luontaisessa tervalepikossa esiintyy erittäin harvinaista etelänkyn-
sisammalta. (kuvio 99) (EE)

Luonnontilainen kostea rantalepikko, joka rajautuu saniaiskorpeen,
tuoreisiin kankaisiin ja ulkoreunalla avoluhtaan, jossa vallitsevana kel-
takurjenmiekka ja järviruoko. Kuvion puusto on väljärakenteista vart-
tuvaa melko järeää (keskiläpimitta 25 cm) tervalepikkoa. Tervalepät
ovat ensimmäistä maankohoamisen jälkeen paikalle syntynyttä suku-
polvea ja osa niistä on jopa 70–90 vuoden ikäisiä, vaikka eivät olekaan
märän maapohjan takia kasvaneet erityisen järeärunkoisiksi. Niukah-
ko lahopuusto koostuu tervaleppien pudonneista oksista. Pensaskerros
puuttuu.

Kenttäkerroksen vallitsevat lajit vaihtelevat mosaiikkimaisesti kuvion
eri osissa. Vallitsevia putkilokasveja ovat nurmilauha, mesiangervo,
suo-ohdake, puna-ailakki, ranta-alpi, rönsyleinikki, viitaorvokki ja
pikkurantamatara. Niukempina esiintyy mm. merivirmajuuri, ranta-
kukka, kirjopillike, lehtoarho ja luhtasuoputki.

Pohjakerros on heikosti kehittynyt, vain niukalti kasvavia lehvä- ja
suikerosammalia pudonneilla oksilla.

Kuviolla esiintyy erittäin uhanalainen etelänkynsisammal (Dicranum
tauricum), joka kasvaa eri puolilla kuviota yhteensä kahdeksalla eri
tervalepän rungolla. Muutamilla esiintymärungoilla kasvustot ovat
elinvoimaisen runsaita peittäen laajalti runkojen alaosia parin metrin
korkeudelle saakka. Etelänkynsisammalen Suomen kanta on hyvin
pieni ja rajoittunut etelärannikolle. Laji esiintyy vanhoissa lehdoissa
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yleensä lahopuilla, harvoin puiden rungoilla. Linlon esiintymästä ei ol-
lut aiempaa tietoa SYKE:n tietokannassa.

Pieni polku vie kuvion läpi rannanmyötäisesti.

Luontotyyppi (2018): R6.07 – Rannikon kosteat leppälehdot (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9050 – Lehdot, edustavuus hyvä (B),
rakenteellinen luonnontila erinomainen (I), toiminnallinen luonnonti-
la erinomainen (I)

Perustelut:

+ luonnontilainen puusto, erittäin uhanalaisen lajin runsas esiintymä

– lahopuuta niukasti

Suositus: Jätetään luonnontilaan. Alueelta ei saa missään nimessä ot-
taa polttopuuta. Uusia polkuja ei tehdä alueelle.

Kuvio 100  Saniaiskorpi
0,01 ha

Puusto koostuu muutamista varttuvista tervalepistä (maksimiläpimitta
25 cm) ja mättäillä kasvavista kuusen taimista. Lahopuuta niukasti,
vain yksi melko järeä pitkälle lahonnut kuusimaapuu.

Kenttäkerrosta vallitsee mättäillä kasvava soreahiirenporras. Välipin-
noilla runsaimpana terttualpi, viitaorvokki ja käenkaali. Pohjakerros
epäyhtenäinen, vallitsevina korpilehväsammal ja luhtakuirisammal.

Kuvion läpi kulkee yksi polku.

Luontotyyppi (2018): S01.02 – Ruohokorvet (EN)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 91D0 – Puustoiset suot, edustavuus
hyvä (B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luon-
nontila hyvä (II)

Perustelut:

+ luonnontila hyvä

– pienialainen, lahopuuta niukasti

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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Kuvio 101 Lehtomainen kangas
0,27 ha

Kuva 28. Lehtomaisella kankaalla metsäkorte on runsain laji kenttäkerroksessa. (ku-
vio 101) (EE)

Lehtomainen kangas, puusto on varttunutta, melko tasaikäistä (90–
100 v.), järeää kuusikkoa, jonka seassa kasvaa muutamia varttuneita
raudus- ja hieskoivuja. Pensaskerroksessa on kuusen ja pihlajan taimia.
Lahopuuta on toistaiseksi vielä alle 10m³/ha.

Kenttäkerroksessa kosteammilla aloilla vallitsevana metsäkorte. Muu-
toin yleisinä kasvavia ovat käenkaali, oravanmarja, metsämaitikka ja
metsätähti, niukkana jänönsalaatti. Aukkoisessa pohjakerroksessa on
lehvä- ja suikerosammalia.

Vähäisiä kulumisen merkkejä, polku.

Luontotyyppi (2018): M2.01.02 – Varttuneet havupuuvaltaiset lehto-
maiset kankaat (NT)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9010 – Luonnonmetsät, edustavuus
merkittävä (C), rakenteellinen luonnontila kohtalainen (III), toimin-
nallinen luonnontila kohtalainen (III)

Perustelut:

+ luonnontilaisen kaltainen

– lahopuun määrä vähäinen

Suositus: Alueelta ei oteta polttopuuta.
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Kuvio 102 Tervaleppävaltainen mutapohjainen notkelma
0,05 ha

Lehtomaisen kankaan keskellä pienialainen ja mutapohjainen kostea
notkelma. Ainoana puulajina melko harvaan kasvava tasaikäinen vart-
tuva tervaleppä (maksimiläpimitta 30 cm). Ei pensaskerrosta. Laho-
puuta on niukasti, toistaiseksi vain yksi järeä tervaleppämaapuu.

Kenttäkerrosta vallitsee yhtenäinen terttualpikasvusto, muina kasvei-
na viitaorvokki, pikkurantamatara, metsäkorte ja polkusara. Aukkoi-
sessa pohjakerroksessa vallitsevana luhtakuirisammal.

Ei ihmistoiminnasta aiheutuneita kulumisen merkkejä.

Luontotyyppi (2018): S01.03 – Ruohokorvet (EN)

Luontodirektiivin luontotyyppi: 9080 – Metsäluhdat, edustavuus hyvä
(B), rakenteellinen luonnontila hyvä (II), toiminnallinen luonnontila
hyvä (II)

Perustelut:

+ luonnontila hyvä

– pienialainen, lahopuuta niukasti

Suositus: Jätetään luonnontilaan.
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4. Kasvillisuus (putkilokasvit)
Selvitysalueella havaittiin yhteensä 200 putkilokasvilajia.

Lajimäärä on kohtalaisen suuri, mutta ei mitenkään poikkeava. Laji-
runsaus johtuu siitä, että Linlossa esiintyy melko paljon eri luonto-
tyyppejä.

Luontotyyppikohtaisesti kasvien lajimäärät ovat tavanomaisia (tauluk-
ko 1). Ensisijaisen kasvuympäristön mukaan luokiteltuna lajimääräl-
tään suurin ryhmä on rantakasvit, joihin kuuluu lähes puolet Linlon
lajeista (91 lajia, 46 %). Ensisijaisesti lehtojen lajeja on lajistosta noin
viidesosa (42 lajia). Karummat ympäristöt, kalliot ja kangasmetsät se-
kä suot ovat suhteellisen niukkalajisia.

Saarelta ei havaittu uhanalaisia lajeja. Lajeista kaksi, kangassarjatal-
vikki ja ahokissankäpälä, on luokiteltu silmälläpidettäväksi.

Taulukko 1. Linlon putkilokasvien lajimäärät eri elinympäristöissä,
lajiteltuina ensisijaisen kasvupaikan mukaan

Kuva 29. Kangassarjatalvikki (Chimaphila umbellata) kuviolla 12 (EV)
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 Huomionarvoisia putkilokasvilajeja

Kangassarjatalvikki (Chimaphila umbellata) NT

Linlon esiintymä ei ole ollut aiemmin tiedossa. Lajista on Kirk-
konummelta kymmenen aiempaa havaintoa, niistä tuorein vuodelta
1981 ja muut yli 50 vuotta vanhoja (Suomen lajitietokeskus). Laji kär-
sii mm. avohakkuista ja se on harvinaistunut kovasti viime aikoina.
Linlon esiintymä on elinvoimainen ja runsas. Laji on herkkä tallaami-
selle ja varjostuksen muutoksille. Kasvia on joissain maissa arvostettu
luonnonlääkkeenä, ja kerääminen rohdostarkoitukseen saattaa olla
uhka hitaasti uusiutuvalle lajille.

Ahokissankäpälä (Antennaria dioica) NT

Lajista on Kirkkonummelta melko runsaasti havaintoja, mutta suurin
osa niistä vanhoja. Laji on taantumassa. Kallioiden kuluminen voivat
uhata lajia, jos intensiivistä virkistyskäyttöä ohjataan lajin esiintymä-
kohtiin.

Lehtokielo (Polygonatum multiflorum) LC

Melko harvinaisen lajin esiintymät painottuvat etelä- ja lounaisranni-
kolle (Lampinen & Lahti 2019). Porkkalanniemellä lajilla on esiintymi-
sessään selvä tihentymä, 64 havaintoa vuosilta 1912–2018 (Suomen la-
jitietokeskus). Linlon esiintymä on melko niukka. Lehtokielo on komea
ja koristeellinen kasvi, ja siksi sitä voi uhata siirto luonnosta puutarha-
kasviksi.

Kalliokohokki (Atocion rupestre) LC

Laji on melko harvinainen ja painottuu esiintymisessään Lounais- ja
Kaakkois-Suomeen (Lampinen & Lahti 2019). Kirkkonummella sitä on
tehty 49 havaintoa vuosina 1879–2018 (Suomen lajitietokeskus). Lin-
lon esiintymät ovat runsaita ja elinvoimaisia. Kallioiden kuluminen
voivat uhata lajia, jos virkistyskäyttöä ohjataan lajin esiintymäkohtiin.

Pikkuvelholehti (Circaea alpina) LC

Etelärannikolla harvinainen laji, josta on tehty Kirkkonummella ai-
emmin 11 havaintoa vuosina 1861–1990 (Suomen lajitietokeskus).  La-
jin esiintymiä tuhoavat mm. avohakkuut ja kuivatusojitus, mitkä eivät
ole uhkina Linlon esiintymille.

Hammasjuuri (Cardamine bulbifera) LC

Keijo Savola on nähnyt hammasjuuren Linlon pohjoisosissa vuonna
2009 (Savola 2010). Paikka lienee joko kuvion 11 eteläpää tai kuvion
13 pohjoispää. Vuonna 2019 lajia ei löytynyt. Lajista on Kirkkonum-
melta dokumentoitu vain neljä havaintoa vuosilta 1906–1945.

Havuyövilkka (Goodyera repens) LC

Laji menestyy parhaiten pitkään hakkaamattomina säilyneissä kan-
gasmetsissä. Linlossa se on havaittu vuonna 2000 (Suomen lajitieto-
keskus). Laji saattaa esiintyä vielä saaressa, mutta lienee harvalukui-
nen, koska sitä ei nähty vuonna 2019.
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Vieraslajeja

Saaren lajeista rusoamerikanhorsma ja kurtturuusu on luokiteltu vie-
raslajeiksi. Kurtturuusu on luokiteltu kansallisesti haitalliseksi vieras-
lajiksi.

Kartta 9. Linlon huomionarvoisten putkilokasvien esiintymiä
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5. Linnusto
(Linnuston reviirikartat ja parimäärätaulukko ovat liitteessä 2.)

Selvitysalueella havaittiin yhteensä 64 lajia, joko lepäilevänä, ruokai-
levana tai pesivänä.  Näistä viitisenkymmentä lajia tulkittiin pesiviksi.
Muutama laji havaittiin saarella jokaisena tai lähes jokaisena kartoi-
tuspäivänä, mutta pesinevät kuitenkin jollain lähisaarella tai mante-
reella alueen ulkopuolella.

Uhanalaisluokitelluista lajeista selvitysalueella pesivänä tai pesimäai-
kaan alueella vierailevana havaittiin: silmälläpidettäviä (NT) kahdek-
san lajia, vaarantuneita (VU) viisi ja erittäin uhanalaisia (EN) viisi lajia,
joista mustakurkku-uikku ainoastaan muutolta lepäävänä ja terva-
pääsky ruokailevana saaren yllä. EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja
(D1) havaittiin yhdeksän ja Suomen erityisvastuulajeja (SV) neljä.

Selvitysaluetta luonnehtii erittäin runsas retkeilijöiden määrä ja sen
myötä hyvin tiheä polkuverkosto ja lukuisat nuotiopaikat (25 kpl).
Linnustossa tämä näkyy maapesijöiden vähyytenä, vaikka biotooppi
saattaisi olla joillekin lajeille muutoin sopiva. Mm. maassa pesivää til-
talttia ei havaittu lainkaan, vaikka lajille otollista vanhahkoa kuusival-
taista metsää on saaren alavilla paikoilla runsaasti. Myös punakylki-
rastas, joka pesii yleensä hyvin matalalla tai maassa, puuttuu saaren
pesimälinnustosta. Suomen kahden runsaimman linnun peipon ja pa-
julinnun suhde antaa myös hyvän kuvan alueen rauhattomuudesta.
Puissa pesivä peippo oli selvitysalueen runsain laji (65 paria), kun taas
maassa pesiviä pajulintuja havaittiin vain 9 paria. Yleisiä korkealla
puissa pesiviä lajeja olivat myös mm. hippiäinen (29 paria) sekä viher-
varpunen (12 paria).

Saaren sokkeloiset rannat ja lähiluodot muodostavat hyvän pesimä- ja
ruokailuympäristön vesi- ja lokkilinnuille. Toisin kuin useat varpus-
linnut, jotkin vesilinnut ovat runsaita juuri vilkkaan ihmisliikenteen
antaman suojan vuoksi. Silkkiuikkuja, jotka eivät ole erityisen ihmis-
arkoja, pesii saaren ympäristössä peräti 30 paria. Merihanhi-poikueita
havaittiin viisi saaren rannoilla, vaikka laji ei todennäköisesti pesi sel-
vitysalueella. Kanadanhanhipoikueita havaittiin neljä. Niin ikään kaksi
pientä haahkapoikuetta havaittiin saaren itärannalla, laji saattaisi pe-
siä eteläpuoleisilla saarilla. Lokeista kalalokkeja pesii 16 paria, nauru-
lokkeja pesii 5 paria ja kalatiiroja 14 paria. Isoja linnunpönttöjä tai
puiden onkaloita ei saarella ole, mikä näkyy telkkien ja koskeloiden
vähyytenä.

Selvitysalueella ei havaittu yhtään yölaulajaa. Vaikkakin saarta kiertää
paikoin kapea ruovikkovyö, se on suhteellisen matalaa ja harvaa. Myös
sääolosuhteet sekä niittyjen ja pensaikkoisten lehtojen puuttuminen
lienee osasyynä yölaulajien puuttumiseen, saari on enemmän tuulille
alttiina kuin mantereen suojaisemmat lahdelmat.
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Lintulajisto

Selvitysalueella havaittu pesivä, ruokaileva ja levähtävä linnusto:

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) LC, D

Ei pesi selvitysalueella eikä havaittu saaren tuntumassa. Ääntä kuului
kuitenkin lähes jokaisena kartoituspäivänä lännen suunnalta.

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) LC

Kaksi pesivää paria. Itäpuolen kapealla lahdella ja eteläkärjen länsi-
puoleisella pienellä luodolla. Lisäksi pesimätön pari havaittiin useaan
otteeseen länsipuolen lähiluodoilla. Parin tunnisti samaksi, sillä toinen
linnuista oli rengastettu.

Merihanhi (Anser anser) LC

Todennäköisesti laji ei pesi selvitysalueella. Toukokuun loppupuolella
havaittiin kuitenkin viisi merihanhipoikuetta saaren rannoilla. Yksi
poikueista oleili saaren länsirannalla ja kolme Bränduddenin ympäris-
tössä. Todennäköisesti linnut ovat pesineet lähialueen saarilla ja tuo-
neet poikaset Linlon tuntumaan, jossa ovat paremmin turvassa pedoil-
ta vilkkaan ihmisliikenteen johdosta.

Kanadanhanhi (Branta canadensis) LC

Mahdollisesti yksi pesivä pari Brändholmenin koillispuoleisella pienel-
lä luodolla ja Utterviksholmenilla. Yksinäinen piileskelevä lintu näh-
tiin kummankin liepeillä, mutta pesintää ei saatu varmistettua. Poi-
kasaikaan selvitysalueen rantavesissä havaittiin peräti neljä poikuetta.
Merihanhen tavoin ainakin osa poikueista lienee syntynyt lähialueilla
selvitysalueen ulkopuolella.

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) LC, D

Kaksi pesivää paria Bredvikenin kalliosaarella.

Heinäsorsa (Anas platyrhynchos) LC

Seitsemän pesivää paria havaittujen koiraiden perusteella. Suurin osa
koiraista oli yksittäisiä ja havaittiin saaren eteläpuoleisilla lahdelmien
rannoilla. Pienellä lammella havaittiin lisäksi pariskunta kahteen ker-
taan.

Tavi (Anas crecca) LC, SV

Yksi pesivä pari länsipuolen fladan ympäristössä. Koiras havaittiin
kahdessa laskennassa nukkumassa ruovikon suojissa ja naaras kerran
uimassa keskellä fladaa.
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Tukkasotka (Aythya fuligula) EN, SV

10–12 pesivää paria. Eteläkärjen länsipuoleisella pienellä luodolla 5
paria ja Bränduddenin koillispuolen pienellä lokkiluodolla 3 paria.
Bredvikenin pintakareilla havaittiin lisäksi kaksi paria jotka pesinevät
alueella. Lisäksi itäpuolen pitkällä lahdella rantaruovikossa nähtiin
naarasta saattava koiras ja saman lahden suulla toinen pari ranta-
ruovikossa. Kaikki havaitut linnut nähtiin 1.6. joten kyse oli varmuu-
della eri yksilöistä.

Haahka (Somateria mollissima) EN

Ei pesi selvitysalueella. Saaren etelä- ja itäpuolen edustalla havaittiin
kahdessa ensimmäisessä kartoituksessa yksittäisiä pareja ja koiraita.
Viimeisessä kartoituksessa nähtiin itä- ja kaakkoispuolella rannan
tuntumassa pieniä naaraskerääntymiä joista suurimmassa 15 lintua,
kahdessa naarasryhmässä oli mukana kaksi poikasta.

Telkkä (Bucephala clangula) LC, SV

Saaren eteläpuoliskon vesialueilla havaittiin yksittäisiä telkkänaaraita
ja telkkäpareja hieman kauempana rannasta kahdessa ensimmäisessä
laskennassa. Viimeisellä laskentakerralla lajia ei enää havaittu. Saarel-
la ei ole lajille sopivia pesäpaikkoja muutaman vanhan palokärjen ko-
lon lisäksi. Laji kuitenkin saattaa pesiä saarella.

Uivelo (Mergus albellus) LC, D

Muuttoaikaan levähtävänä. 17.4. havaittiin saaren länsirannan tuntu-
massa 2 koirasta ja 3 naarasta.

Isokoskelo (Mergus merganser) NT, SV

Todennäköisesti yksi pesivä pari lounaisrannalla jossa havaittiin koi-
ras samalla vesikivellä useana päivänä. Pesä saattaa kuitenkin olla Lit-
lon puolella. Lisäksi havaittiin yksittäisiä ohilentäviä lintuja saaren
eteläpuoliskon rannoilla.

Tukkakoskelo (Mergus serrator) NT, SV,

Myöhäinen pesijä. Yksi havainto ohilentävästä koiraasta Långström-
menin suulla 1.6. Ei pesine selvitysalueella.

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) EN, D

Ei pesi selvitysalueella. 16.5. havaittiin pari Bränduddenin edustalla.
Laji saapuu melko myöhään ja kyse oli luultavasti muutolla lepäävistä
linnuista.

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) NT

Peräti 30 pesivää paria. Linlon pohjoisosan ja Hovuksen saaren välillä
16 parin yhdyskunta. Lisäksi useita yksittäispareja saaren lahdelmien
pienissä ruovikoissa.
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Merimetso (Phalacrocorax carbo) LC

Ei pesi selvitysalueella. Yksittäisiä lintuja nähtiin kalastamassa lahdilla
eripuolilla saarta.

Harmaahaikara (Ardea cinerea) LC

Ei pesi selvitysalueella. Yksittäisiä lintuja nähtiin kalastamassa lahdilla
saaren pohjoispuoliskolla.

Kalasääski (Pandion haliaetus) D

Ei pesi selvitysalueella. Saalistava lintu havaittiin lähes jokaisena las-
kentapäivänä pohjoispuolen tyynillä lahdelmilla ja kerran länsipuolen
fladalla.

Kanahaukka (Accipiter gentilis) NT

Ei pesi selvitysalueella. Koiraslinnun nähtiin nousevan saaren keskeltä
taivaalle kaartelemaan 16.5. Saarella on vanhahkoa kuusimetsää joka
sopisi lajin pesimäympäristöksi, mutta luultavasti saari on liian vilk-
kaasti retkeilty, jotta saattaisi pesiä. Saaren metsän pohjalta löydettiin
myös yksittäinen rastaan sulkakasa, joka oli joutunut petolinnun,
mahdollisesti kanahaukan ateriaksi.

Nuolihaukka (Falco subbuteo) LC

Yksi pesivä pari. Useimmiten laji havaittiin Kittelvikenin saaressa jos-
sa luultavasti pesii. Kertaalleen myös Bränduddenin ja Hovuksen väli-
sessä saaressa ja kertaalleen lintu lähti luoteiskärjen variksen pesä-
puusta.

Kurki (Grus grus) D

Yllättäen yksi pesivä pari itäpuolen kapean lahden sankassa ruovikos-
sa. Ääntä kuului pariin otteeseen aamuyöllä lahden suunnalta, minkä
takia lajia osattiin etsiä, muutoin olisi jäänyt huomaamatta.

Meriharakka (Haematopus ostralegus) LC

Kaksi pesivää paria. Bredvikenin kalliosaarella ja eteläkärjen länsipuo-
leisella pienellä luodolla.

Metsäviklo (Tringa ochropus) LC

Yksi pesivä pari länsipuolen fladalla.

Rantasipi (Actitis hypoleucos) NT, SV

Peräti 5-6 pesivää paria. Saaren kivikkoiset ja kallioiset rannat sopivat
lajille. Parit melko tasaisesti ympäri saarta. Etelälahden saaressa ha-
vaitut linnut saattavat pesiä Litlon itäpuoleisella saarella, jossa havait-
tiin kaksi poikasta.
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Lehtokurppa (Scolopax rusticola) LC

Iltaisin ja aamuyöstä havaittiin saaren yllä soidintava lintu. Kerran
havaittiin kaksi toisiaan takaa-ajavaa koirasta, mikä viittaisi kahteen
pesivään pariin.

Naurulokki (Larus ridibundus) VU

5-9 pesivää paria Bränduddenin koillispuoleisella luodolla. Toisessa
kartoituksessa pesivien lintujen määräksi arvioitiin yhdeksän havait-
tujen lintujen perusteella. Viimeisessä kartoituksessa havaittiin kui-
tenkin vain viisi hautovaa lintua. Luodolla on kuitenkin kivenlohkarei-
ta ja järviruokoa, joten saattaa olla että hautovia lintuja jäi katseelta
piiloon.

Kalalokki (Larus canus) LC

16 pesivää paria. Bränduddenin luodolla 7 pesivää paria, minkä lisäksi
yksittäispareja saaren eteläpuoliskolla.

Harmaalokki (Larus argentatus) VU

Ei pesi selvitysalueella. Yksittäisiä ja muutamia aikuispukuisia lintuja
nähtiin selvitysalueen vesikivillä ja pienillä luodoilla, mutta ei pesin-
tään viittaavia havaintoja.

Merilokki (Larus marinus) VU

Ei pesi selvitysalueella. Pari havaittiin Bredvikenin pienellä luodolla
kahdessa ensimmäisessä laskennassa, mutta pesintää ei selvitysalueel-
la todettu.

Kalatiira (Sterna hirundo) LC, SV, D

14 pesivää paria. Eteläkärjen länsipuoleisella luodolla 5 paria, Bredvi-
kenin kalliosaarella 3 paria ja Bränduddenin luodolla 6 pesivää paria.

Lapintiira (Sterna paradisaea) LC, D

Lajin ääntä kuului lähes jokaisena kartoituspäivänä. Kuitenkin kaikki
havaitut pesivät tiirat olivat kalatiiroja. Luultavasti kyse oli saalistavis-
ta yksilöistä, mutta laji saattaa myös yksittäispesiä selvitysalueen lin-
tuluodoilla.

Räyskä (Hydroprogne caspia) LC, D

Ei pesi selvitysalueella. Havaittiin ruokailevana Linlon eteläpuoliskon
lahdilla kahtena kartoituspäivänä.

Uuttukyyhky (Columba oenas) LC

Mahdollisesti yksi pesivä pari. Soidinhuuteleva lintu kuultiin kahtena
aamuna Bränduddenin haavikossa. Sopivaa kolopuuta ei kuitenkaan
löydetty.

Sepelkyyhky (Columba palumbus) LC

Ainakin kaksi pesivää paria saaren kuusikoissa.
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Käki (Cuculus canorus) LC

Todennäköisesti yksi pesivä pari. Kukkuva koiras kuultiin saaressa
neljänä päivänä, yleensä saaren korkeimman kallionlaen puissa.

Tervapääsky (Apus apus) EN

Ei pesi selvitysalueella. Viimeisessä kartoituksessa havaittiin saaren
yllä matalalla lentämässä muutamia lintuja. Saattoivat olla vielä muut-
tomatkalla tai saalistamassa. Laji voi saalistaa hyvinkin kaukana pe-
simäpaikoistaan.

Palokärki (Dryocopus martius) LC, D

Ei pesine selvitysalueella. Laji havaittiin Linlossa lähes jokaisena kar-
toituspäivänä ja saaren lounaisosasta löytyi paksusta haavasta lajin
vanhoja koloja, jotka kuitenkin kaikki vaikuttivat asumattomilta. Luul-
tavasti pesii jossain lähisaaressa tai mantereen puolella.

Käpytikka (Dendrocopos major) LC

Kaksi pesivää paria. Saaressa myös useita vanhoja koloja, jotka ovat
tiaisten ja kirjosieppojen asuttamia.

Metsäkirvinen (Anthus trivialis) LC

Vain yksi pesivä pari Högbergetillä.

Västäräkki (Motacilla alba) NT

Saaren kivikkoisista ja poukkoilevista rannoista huolimatta havaittiin
vain kolme pesivää paria.

Rautiainen (Prunella modularis) LC

Saaren kuusikoissa viisi pesivää paria. Myös yksi pesä löydettiin saa-
ren itärannan kapean lahden rannalta kuusen näreestä, joka oli vain
vajaan viiden metrin päässä vilkkaasta polusta.

Punarinta (Erithacus rubecula) LC

9 pesivää paria. Suurin osa reviireistä kosteissa kuusinotkelmissa.
Svartholmenilta löydettiin pesä.

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) LC, SV

Yksi pesivä pari Skadaholmenilla.

Laulurastas (Turdus philomelos) LC

7 pesivää paria. Reviirit olivat melko tasaisesti saaren kuusivaltaisilla
suojaisilla paikoilla.
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Kulorastas (Turdus viscivorus) LC

Yksi pari Högbergetin itärinteellä.

Räkättirastas (Turdus pilaris) LC

Kaksi pesivää paria. Saaren etelä- ja pohjoispään grillipaikkojen ku-
peessa.

Mustarastas (Turdus merula) LC

11 pesivää paria. Kaikki reviirit paikoissa joissa on nuorta kuusikkoa
ja/tai tuulenkaatojuurakoita. Kaksi pesää löydettiin juurakoista.

Lehtokerttu (Sylvia borin) LC

Kaksi paria. Saaren pohjoispään kosteassa lehdossa ja Svartholmenin
tyvellä tervaleppäluhdassa.

Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) LC

Yksi naaras-lintu havaittiin saaren itärannalla muuttoaikaan. Toden-
näköisesti laji ei pesi selvitysalueella.

Pensaskerttu (Sylvia communis) NT

Laulava lintu havaittiin vilkkaan polun varressa Saaren itärannalla.
Seuraavana päivänä lintu nähtiin uudelleen, joskaan ei enää laulavana.
Pesinee yhden parin voimin selvitysalueella.

Hernekerttu (Sylvia curruca) LC

Toisessa laskennassa havaittiin Linlon eteläisimmässä kärjessä nuo-
tiopaikan vieressä ja viimeisessä laskennassa Långströmmenin tyvellä
sopivassa pesimäbiotoopissa. Ainakin yksi pari pesii selvitysalueella.

Pajulintu (Phylloscopus trochilus) LC

Vain 9 paria. Linlon saari on päiväretkeilijöiden, koiranulkoiluttajien,
kouluryhmien ja kalastajien suosima paikka ja lähes päivittäisessä
käytössä olevia polkuja risteilee hyvin tiheässä, mikä vaikuttanee lajin
ja muidenkin maapesijöiden vähäiseen yksilömäärään.

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) LC

Kaksi pesivää paria. Läntisen niemekkeen tyvellä jyrkänteenalus-
kuusikossa ja itäpuolen tuulenkaato aukiolla.

Hippiäinen (Regulus regulus) LC

Laji suosii vanhoja kuusimetsiä, joita selvitysalueella on runsaasti. Laji
myös pesii korkealla kuusen oksistossa, jolloin ihmispaljoudesta ei ole
haittaa. Peräti 29 paria, keskittyen saaren vahoihin kuusimetsiin.



Kirkkonummen kunta/ Silvestris luontoselvitys oy Linlon saari. Luontoselvitys 2019 90 (101)

Peukaloinen (Troglodytes troglodytes) LC

Yksi pesivä pari itäpuolen tuulenkaatoaukiolla. Myös pesä löydettiin
kaatuneesta kuusen juurakosta.

Harmaasieppo (Muscicapa striata) LC

Yhdeksän pesivää paria. Linlon saarella on melko runsaasti myrskyssä
katkenneita puunrunkoja, joiden päällisiä laji suosii pesäpaikkanaan.

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) LC

10 pesivää paria. Valtaosa laulavista koiraista havaittiin vanhojen kä-
pytikankolojen lähistöllä.

Talitiainen (Parus major) LC

Peräti 18 paria samoilla paikoilla kahdessa laskennassa laulavien koi-
raiden perusteella.

Sinitiainen (Cyanistes caeruleus) LC

8 paria. Valtaosa laulavista koiraista havaittiin tervaleppää tai koivua
kasvavilla paikoilla tai niiden laiteilla.

Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) VU

2 pesivää paria. Selvitysalueella on runsaasti lajille sopivaa vanhem-
paa metsää ja koivu/leppäpökkelöitä pesäpaikoiksi. Molemmat reviirit
sijaitsivat pienen soistuman laiteilla, toinen länsiniemekkeellä ja toi-
nen Högbergetin eteläreunan pienessä laaksossa, jonka läpi ei kulje
polkuja. Jälkimmäisellä paikalla havaittiin myös poikue viimeisessä
laskennassa.

Puukiipijä (Certhia familiaris) LC

5 paria. Määrä on melko paljon Linlon kokoisella saarella, mutta kuu-
sivaltaisella saarella on runsaasti pystyyn kuolleita puita kaarnan ra-
koineen pesäpaikoiksi. Laulavien lintujen lisäksi löydettiin kaksi pesää,
Bränduddenilta ja tuulenkaatoaukiolta itärannalta.

Närhi (Garrulus glandarius) NT

Yksi pesivä pari Högbergetin rinteellä. Ensimmäisessä laskennassa
havaittiin kaksi lintua risuja kantamassa ja viimeisessä laskennassa
havaittiin poikue.

Varis (Corvus cornix) LC

Kolme pesivää paria. Pohjoisosan luoteiskärjessä, Utterviksholmenilla
ja Kviguddenilla.
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Korppi (Corvus corax) LC

Lajin ääntä kuului lähes jokaisena kartoituspäivänä ja viimeisessä kar-
toituksessa havaittiin korppipoikue länsirannalla. Laji tuskin pesii kui-
tenkaan selvitysalueella, vaan jossain lähisaaressa tai mantereella.

Peippo (Fringilla coelebs) LC

Selvitysalueen runsain laji, 65 pesivää paria.

Viherpeippo (Carduelis chloris) EN

Laulava koiras havaittiin läntisimmän pienen saarimaisen niemekkeen
tyvellä 1.6. Noihin aikoihin viherpeippo aloittaa toisen pesintänsä ja
on mahdollista että laji saattaisi pesiä alueella, joskin sopivien pesi-
mäbiotooppien puuttuessa se lienee epätodennäköistä.

Vihervarpunen (Carduelis spinus) LC

Laji on vaikeasti tulkittava sen lentäessä soidinlentoa laajahkolla alu-
eella. Pesiväksi tulkittiin 12 paria.

Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) LC

Yksi pesivä pari. Koiras ja naaras havaittiin Högbergetin kaakkoisrin-
teellä sopivassa pesimäympäristössä ensimmäisessä laskennassa.
Kahdessa viimeisessä laskennassa kuultiin lajin ääntä samoilla tienoin.

Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) VU

Kolme pesivää paria Linlon pohjoispuoliskon suojaisilla ruovikkolah-
delmilla.
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6. Sienille ja sammalille arvokkaat alueet
Harvinaiset sienilajit vaativat tiettyä, erityistä pienilmastoa, maaperää
tai kumppania. Tällaisia oloja on usein pienympäristöissä, kuten lai-
dunkedoilla, kalkkimailla, letoilla, jalopuumetsissä, lahopuilla. Linlon
saarella ainoa selvästi mahdollinen uhanalaisten sienten elinympäristö
on lahopuusto pienilmastoltaan kosteimmissa metsänosissa. Eduksi
on, että paikoilla on lahopuujatkumoa eli eri lahoasteista puuainesta.
Samoin sienidiversiteetille on eduksi, että paikalla esiintyy myös järei-
tä lahorunkoja. Nämä lahopuustoiset, sienestöltään mahdollisesti ar-
vokkaat alueet rajattiin luontoselvityksen yhteydessä (kartta 10).

Sammallajistoltaan arvokkaat alueet on määritetty sammalselvitykses-
sä (liite 3).

Kartta 10. Runsaslahopuustoiset, sienilajistoltaan todennäköisesti arvokkaat alueet
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7. Uhanalaiset luontotyypit
Linlo on valtaosin kangasmetsää tai kalliomaata (taulukot 2 ja 3).

Taulukko 2. Linlon saaren jakautuminen luontotyyppien uhanalais-
luokituksen (Kontula & Raunio 2018) mukaisiin luontotyyppiluokkiin

Taulukko 3. Linlon saaren jakautuminen luontotyyppien uhanalais-
luokituksen (Kontula & Raunio 2018) mukaisiin luontotyyppeihin
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8. Natura 2000 -luontotyypit
Linlon saarella esiintyy kahtatoista Natura 2000 -luontotyyppiä (tau-
lukko 4). Näistä 11 luontotyyppiä on suojelun perusteina Kirkkonum-
men saariston Natura 2000 -alueelle. Luontotyyppi 7140 (vaihettu-
missuot ja rantasuot) ei ole suojelun perusteena.

Saaren alasta suurin edustaa luontotyyppiä 9010 (luonnonmetsät).
Kun ottaa huomioon myös silikaattikallioiden kanssa päällekkäisen
osuuden, on luonnonmetsien ala noin 52 hehtaaria eli 81 prosenttia
saaren maa-alasta.

Taulukko 4. Linlon saarella esiintyvät Natura 2000 -luontotyypit.
Kallioalueisiin kuuluu 5,0 hehtaaria kalliometsää, jotka edustavat
sekä silikaattikallioita että luonnonmetsiä – taulukossa nämä on lu-
ettu silikaattikallioihin. Ruovikkoala (n. 10 ha) ei ole mukana taulu-
kossa.
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Kartta 11. Linlon Natura 2000 -luontotyypit (silikaattikalliot ja luonnonmetsät osit-
tain päällekkäisiä)
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9. Kulutukselle ja häiriölle herkät alueet
Virkistyskäyttö jättää aina jäljen luontoon. Pahimmillaan alueen käyt-
tö heikentää ja tuhoaa luontoa, myös niitä ominaisuuksia, joiden
vuoksi alueelle halutaan tulla virkistymään.

Linlon saareen kohdistuu voimakas virkistyspaine. Ihmisten liikkumi-
nen kuluttaa maastoa ja aiheuttaa häiriötä eläimistölle.

Linlon polkuverkosto on tiheä ja useissa kohdissa polut ovat tallaan-
tuneet leveiksi (kartta 12). Myös retki- ja levähdyspaikkoina suositut
kohdat ovat hyvin kuluneita. Virkistyskäyttö on kohdistunut eniten
rannoille, tauko- ja tulistelupaikkojen ympäristöön, näköalapaikkoihin
ja rantautumispaikkoihin.

Kulutusherkät alueet

Linlon maaston ja kasvillisuuden kulutusherkkyyttä arvioitiin nelipor-
taisella asteikolla (0-3):

0 Hyvin kulutusherkkä: jo vähäinen tallaus jättää jäljen ja hei-
kentää luonnontilaa – tähän luokkaan kuuluvat luonnontilaiset jä-
käläkalliot (kuviot 17 ja 55) sekä tallaukselle arkojen huomionar-
voisten kasvien esiintymät (kuvioilla 12, 13 ja 55)

1 Herkkä: kestää lievää, satunnaista liikkumista ilman mainittavia
muutoksia – tähän luokkaan kuuluvat karut merenrantakalliot ja
sammalpeitteiset metsäkalliot (kuviot 2, 8, 16, 19, 24, 26, 34, 35, 51,
64, 65, 67, 75, 76, 78, 80, 86, 87, 88, 91, 93, 94), kosteikot ja rehe-
vät lehdot sekä korvet (kuviot 11, 13, 22, 23, 25, 32, 50, 57, 60, 61,
62, 63, 83, 85, 89, 99, 100, 102) sekä pieni osa kasvipeitteisistä
rannoista (kuviot 7 ja 90)

2 Melko kestävä: kestää kohtalaista kulutusta (kävelyä) ilman
merkittäviä haitallisia muutoksia, polkuja syntyy kulkureiteille,
mutta niillä ei ole suurempaa vaikutusta luonnonarvoihin – tähän
luokkaan kuuluvat useimmat merenrannat, mm. rantaniityt ja
kasvipeitteiset kivikkorannat (kuviot 5, 21, 30, 42, 44, 46, 49, 52,
54, 58, 68, 69, 71, 74, 77, 96), kangasmetsät ja vastaavat metsät
(kuviot 3, 4, 6, 12, 15, 18, 20, 31, 40, 45, 48, 72, 81, 84, 95, 101) se-
kä vähäkasviset karut merenrantakalliot (kuviot 27, 28, 29, 33, 36,
38, 41, 47, 53, 56, 59, 73, 79, 92, 97, 98)

3 Kestävä: Kulutusta hyvin kestäviä ovat alueet, joilla on hyvin niu-
kasti kasvillisuutta ja/tai kasvillisuus kestää tallausta – tähän
luokkaan kuuluvat muutamat miltei kasvittomat kivikkorannat
(kuviot 37 ja 38) sekä jo täysin kuluneet alueet, joissa lisäkulutus ei
enää aiheuta lisämuutoksia (kuviot 9, 10, 14, 29, 43, 66, 82)

Kulutusherkät alueet on esitetty kartalla 13.

Häiriölle herkät alueet

Suuri kävijämäärä vaikuttaa myös lintulajistoon (luku 5). Häiriölle
arimmat lajit puuttuvat saarelta ja maapesijöiden määrä on vähäinen.
Häiriö vaikuttaa todennäköisesti myös mm. nisäkäs- ja matelijalajis-
toon. Koska koko saaren eläimistö on nykyään häiriöitä sietävää, ei
Linlosta ole erotettavissa poikkeavan häiriöherkkiä osia. Sen sijaan
Linlon lähellä on useita häiriöherkkiä, pesimälinnustoltaan merkittä-
viä pikkusaaria.
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Kartta 12. Polkuverkosto ja maaston kuluneisuus
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Kartta 13. Linlon jakautuminen eri kulutuskestävyysluokkiin
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10.Yhteenveto ja suositukset alueen hoidolle

10.1. Merkittävimmät suojeluarvot
Linlolla esiintyvistä luontotyypeistä uhanalaisia ovat kangasmetsät,
erilaiset puustoiset suot, suolampi ja matalakasvuiset rantaniityt.
Näistä rantaniittyjä lukuun ottamatta kaikki tyypit esiintyvät saarella
edustavina. Saaren silmälläpidettäviä luontotyyppejä ovat erilaiset
lehdot ja karut poronjäkälä-sammalkalliot.

Natura 2000 -luontotyypeistä luonnonmetsät on edustavin ja esiintyy
pinta-alaltaan ylivoimaisesti laajimpana. Muiden luontotyyppien pin-
ta-alaosuus on vähäinen, mutta niillä on kuitenkin suuri merkitys ko-
konaisuuden monimuotoisuudelle.

Puustoisten ympäristöjen erityisarvoina ovat se, että saaressa ei ole
historian aikana tehty mainittavasti avohakkuita. Tämän seurauksena
metsä vastaa melko hyvin vanhaa luonnonmetsää ikärakenteeltaan, la-
jistosuhteiltaan sekä lahopuun määrältään. Lahopuusto on kuitenkin
enimmäkseen suhteellisen tuoretta ja lahopuujatkumo melko heikko.
Puuston ikääntyessä jatkumo kuitenkin paranee.

Saaren huomionarvoisimmat lajit ovat liito-orava (VU), tukkasotka
(EN), isokoskelo (NT), silkkiuikku (NT), rantasipi (NT), naurulokki
(VU), västäräkki (NT), pensaskerttu (NT), töyhtötiainen (VU), närhi
(NT), kangassarjatalvikki (NT), ahokissankäpälä (NT), norjantorvijä-
kälä (NT), etelänkynsisammal (EN), kantopaanusammal (EN), korpi-
hohtosammal (VU), rakkosammal (NT) ja hetekuirisammal (RT).

10.2. Puuston käsittely
Metsien lahopuustoisuus on Linlon keskeisimpiä suojeluarvoja. Laho-
puulajiston esiintymisedellytyksiä on haitannut saarella harjoitettu
tuulenkaatojen korjaaminen nuotiopuiksi. Myös varsin laajasti harras-
tettu maapuiden katkominen on vaikuttanut haitallisesti lahopuuston
laatuun vaateliaampien lajien elinalustana.

Suositukset

Alueelta ei kerätä kuolleita puita pois. Nuotiopaikkojen polttopuut
tuodaan saareen muualta.

Tuulenkaatoja ei katkota. Ylläpidettävien polkujen yli esteeksi kaatu-
neet puut ensisijaisesti siirretään sivuun polulta ja jos tämä ei kohtuul-
lisesti onnistu, voidaan niistä sahat pois rungonpätkä polun kohdalta.

10.3. Polkuverkoston selkeytys
Lintu- ja muuhun eläinlajistoon vaikuttaa saaren voimakas virkistys-
käyttö. Tiheä polusto kuluttaa kasvillisuutta ja maaperää.

Suositukset

Hoito- ja käyttösuunnittelussa valitaan ylläpidettävät polut. Nämä
merkitään selkeästi ja varustetaan tarvittaessa tukevilla rakenteilla,
kuten pitkospuilla ja portailla. Polkuja ei ohjata herkästi kuluville alu-
eilla. Villien polkujen muodostumista vähennetään jättämällä tuulen-
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kaadot näille. Kuolleita puita voi myös siirtää ei-toivotuille poluille es-
teiksi vähentämään ja estämään niiden käyttöä.

10.4. Vieraslajien torjunta
Saarella ei nykyisellään ole suurta ongelmaa vieraslajeista. Ainoa on-
gelmalaji on kurtturuusu, jota esiintyy yhdessä kohdassa. Kurtturuusu
menestyy suomalaisessa merenrantaluonnossa hyvin ja pahimmillaan
syrjäyttää alkuperäislajiston. Haitallisin laji on hiekkarannoilla.

Suositukset

Kurtturuusukasvusto poistetaan. Tarkkaillaan saaren lajistoa ja alueel-
le leviävät vieraslajit torjutaan.

10.5. Muita suosituksia
Saaren pohjoispäässä on näkyvissä jonkin verran merkkejä aikaisem-
masta laidunnuksesta. Laidunnuksen aloittaminen siellä uudelleen on
mahdollista. Toisaalta esim. kävijöiden koirat voivat aiheuttaa ongel-
mia laiduneläimille.

Linlon saaren luonto ei kestä suuria massatapahtumia, kuten suunnis-
tuskilpailuja.

Maastopyöräily kuluttaa maastoa voimakkaasti eikä sovi Linlon saa-
relle. Poluille on hyvä jättää kohtuullisia esteitä, esim. kaatuneita
puunrunkoja, jotka eivät haittaa kävelijöitä, mutta ovat esteenä maas-
topyöräilijöille.
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1. Putkilokasvit

Kasvuympäristöt (ensisijainen ensin):
 kallio
 (kangas)metsä

 lehto
 suo
 ranta
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2. Sammalet
erittäin uhanalainen
vaarantunut

 silmälläpidettävä
 alueellisesti uhanalainen

 erityissuojeltu
 luontoarvoja osoittava
 kansallinen vastuulaji
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3. Muita lajeja
vaarantunut
silmälläpidettävä

 EU:n luontodirektiivin II-liitteen laji
 EU:n luontodirektiivin IV-liitteen laji
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Liite 2. Linnusto, parimäärätaulukko ja reviirikartat

bofink
lövsångare
talgoxe
blåmes
tofsmes
kungsfågel
trädkrypare
rödhake
järnsparv
grönsiska
grönsångare
svartvit flugsnappare
grå flugsnappare
ärtsångare
trädgårdssångare
törnsångare
domherre
rödstjärt
sädesärla
sävsparv
taltrast
koltrast
dubbeltrast
björktrast
större hackspett
nötskrika
kråka
skogsduva
lärkfalk
ringduva
skogssnäppa
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drillsnäppa
strandskata
trana
skäggdopping
gräsand
kricka
storskrake
vigg
vitkindad gås
knölsvan
fiskmås
skrattmås
fisktärna
trädpiplärka
gärdsmyg
kanadagås
gök
silvertärna
morkulla
grågås
svarthätta
spillkråka
knipa
småskrake
grönfink
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Kartta 1. Linlon pohjoisosan lintureviirit
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Kartta 2.  Linlon eteläosan lintureviirit
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1. Johdanto
Sammalselvitys koskee Kirkkonummen Linlon koko saarta ja täyden-
tää merkittävästi samana vuonna (2019) tehtyä Linlon saaren luon-
toselvityksen tietoja saaren luontoarvoista ja lajistosta. Selvitys osoit-
taa sammalten kannalta Linlon arvokkaimmat alueet, jolloin samma-
let voidaan huomioida paremmin alueen hoidon ja käytön osalta. Lin-
lon sammallajistoa ei ole tutkittu aikaisemmin.

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluyksikön toimeksiannosta
sammalselvityksen tekivät luontokartoittajat Esko Vuorinen ja Esa Er-
vasti / Silvestris luontoselvitys oy.

2. Aineisto ja menetelmät

2.1. Aineisto
Linlosta ei ole aiempia dokumentoituja sammalhavaintoja laji.fi-
tietokannassa (Suomen lajitietokeskus).

2.2. Menetelmä

Tavoite

Tavoitteena oli selvittää uhanalaisten sammallajien mahdolliset esiin-
tymät koko Linlon saaren alueella ja rajata esiintymät arvokkaiksi
sammalkohteiksi ja edelleen huomioitavaksi alueen hoidossa ja käy-
tössä sekä sammalten suojelussa.

Maastotyö

Sammalselvitys tehtiin hyvissä olosuhteissa 23.10.2019. Selvitystä
täydennettiin aiemmin kesällä tehdyn luontoselvityksen muutamilla
sammalhavainnoilla.

Selvitys keskitettiin niihin elinympäristöihin, jotka ovat tunnetusti
sammallajistoltaan yleensä monipuolisimpia ja joissa esiintyy vaateli-
aita ja uhanalaisia sammallajeja. Linlon alueella näitä elinympäristöjä
ovat runsaslahopuustoiset varttuneet havumetsät, luonnontilaiset suot
(korvet, rämeet), tervaleppälehdot ja puuston varjostamat kalliosei-
nämät. Kohteiden välillä siirryttäessä kirjattiin muistiin myös vähäla-
jisempien kuivahkojen kangasmetsien, kalliomänniköiden ja kivik-
koisten rantaniittyjen lajistoa. Myös kosteapohjaisilla metsäpoluilla ja
tuulenkaatojuurakoiden paljastamilla humuspinnoilla esiintyy omat
sammallajinsa. Kaikissa elinympäristöissä liikuttaessa tutkittiin sam-
malet vanhoilta lehti- ja havumaapuilta sekä epifyyttisammalet jä-
reimpien haapojen rungoilta.

Aineiston käsittely

Sammalista, joita ei voitu varmuudella määrittää maastossa sekä har-
vinaisista lajeista tallennettiin pienet näytteet. Näytteiden määritys
tarkistettiin myöhemmin mikroskooppisesti ja lähetettiin edelleen tal-
lennettaviksi Turun kasvimuseon kokoelmiin. Uhanalaisten ja silmäl-
läpidettävien lajien esiintymäpaikat ilmoitettiin SYKE:n Hertta-
tietokantaan.
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Lajien uhanalaisuusluokitus on viimeisimmän uhanalaisarvioinnin
(Hyvärinen ym. 2019) mukainen. Tiedot alueellisista uhanalaisuus-
luokista perustuvat Suomen sammaltyöryhmän Suomen sammalien
levinneisyys metsäkasvillisuusvyöhykkeissä -julkaisun tuoreimpaan
päivitykseen (Sammaltyöryhmä 2017).

2.3. Sammalten uhanalaisuusluokat
EN erittäin uhanalainen

VU vaarantunut

NT silmälläpidettävä

RT alueellisesti uhanalainen metsäkasvillisuusvyöhykkeellä

lao luontoarvoja osoittava laji metsäkasvillisuusvyöhykkeellä

§ luonnonsuojeluasetuksen (LsA) (Ympäristöministeriö 2013)
mukainen erityisesti suojeltava laji

va kansainvälinen vastuulaji, maantieteellisen Euroopan kannasta
vähintään 10–20 % on Suomessa

Kuva 1. Svartholmenin rantalepikko, etelänkynsisammalen elinympäristö
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3. Tulokset

3.1. Lajisto
Linlon sammalselvityksessä löydettiin 75 lehtisammal- ja 13 mak-
sasammallajia, yhteensä 88 lajia. Saaren pinta-alan ja luonnonpiirtei-
den kannalta lajisto ja kokonaislajimäärä olivat melko odotetunlaisia
hemiboreaalisen vyöhykkeen alueelle, jonka luontotyypit koostuvat
enimmäkseen havupuuvaltaisista kangasmetsistä sekä muutamista
pienialaisista luonnontilaisista puustoisista soista sekä tervaleppäval-
taisista rantalehdoista. Suurien varjojyrkänteiden puuttumisen takia
maksasammalten määrä jäi vähäiseksi.

Kesällä tehdyn luontoselvityksen yhteydessä saaren varttuneiden ha-
vupuuvaltaisten tuoreiden kangasmetsien oli todettu sisältävän pai-
koitellen huomattavan paljon eri-ikäistä havulahopuuta, piirre, joka
on edellytys vaateliaimmille lahopuujatkumosta riippuvaisille sam-
mallajeille. Nämä vanhojen metsien sammalet ovat vähentyneet Etelä-
Suomessa voimakkaasti tehometsätalouden takia ja tästä syystä luoki-
teltu uhanalaisiksi. Linlon lahopuustoisimmilta alueilta löytyikin ilah-
duttavasti muutamien uhanalaisten sammalten esiintymiä (korpihoh-
tosammal, kantopaanusammal ja rakkosammal). Talousmetsissä ky-
seisiä lajeja ei esiinny lainkaan. Esiintymät ilmentävät lahopuujatku-
mon säilymistä saaren eteläosan Natura-alueella. Valitettavasti nykyi-
nen voimaperäinen polttopuun korjuu, joka kohdistuu no. kaatunei-
siin järeisiin havupuihin ja haapoihin, uhkaa vakavasti vaateliaiden ja
uhanalaisten sammallajien säilymistä Linlon saarella.

Linlon sammaldiversiteetti on parhaimmillaan saaren sisäosien tuulil-
ta suojaisissa, pienilmastoltaan kosteissa ja runsaslahopuustoisissa
vanhimmissa metsissä ja korpijuoteissa, joissa esiintyy lähekkäin kan-
gasmetsien sammalia, puustoisten soiden rahkasammalia, lehtipuiden
epifyyttisammalia, lahopuiden maksasammalia ja usein myös varjois-
ten kallioseinämien sammallajeja. Myös lahdelmien perukoissa sijait-
sevien tervaleppälehtojen ja niihin rajautuvien tuoreiden kangasmai-
den reunavyöhykkeissä sammalten lajikirjo on suurimmillaan.

Vähälajisimpia sammalten elinympäristöjä Linlolla ovat karut kallio-
tierasammalkalliot, poronjäkälä-sammalkalliot sekä aaltojen ja jäiden
kuluttamat kivikkoiset rantaniityt.

Sammalselvityksen yllättävin löytö oli erittäin uhanalaisen etelänkyn-
sisammalen (Dicranum tauricum) elinvoimainen esiintymä eräässä
tervaleppälehdossa saaren länsiosassa. Lajin kanta on Suomessa hyvin
pieni ja keskittynyt etelärannikolle. Linlon esiintymästä ei ollut aiem-
paa tietoa.

3.2. Eri elinympäristöjen sammalet
Sammalet ovat paremmin sopeutuneita valo-, lämpö- ja kosteusolo-
suhteiltaan erilaisiin elinympäristöihin kuin jäkälät ja putkilokasvit.
Koska valtaosa sammallajeista on ekologialtaan varsin vaateliaita ja
niitä esiintyy vain tietyissä elinympäristöissä ja niissäkin vain tietyissä
pienelinympäristöissä, ovat sammalet näiden elinympäristöjen luon-
nontilan luotettavia ilmentäjälajeja (Ulvinen ym. 2002).



Kirkkonummen kunta/ Silvestris luontoselvitys oy Linlon saari. Luontoselvitys 2019 6 (14)

Tässä esitellään lyhyesti Linlon eri elinympäristöjen tyypillisimmät ja
runsaimmat sammallajit sekä mainitaan muutamia kunkin elinympä-
ristön harvalukuisempia lajeja.

Kivikkoiset rantaniityt3.2.1.
Aaltojen ja jäiden kuluttamat kapeat kivikkoiset rantaniityt ovat hyvin
vähälajisia ja sammalten määrät ovat yleisesti hyvin niukkoja. Vähän
suojaisemmilla rantaniityillä sammalet menestyvät paremmin ja voi-
vat peittää lähes kokonaan maapohjan. Tällaisia rantoja Linlolla on
kuitenkin niukalti ja ne ovat vain kapeahkoja parin metrin levyisiä
vyöhykkeitä. Lajejakin niillä esiintyy vain muutamia, kuten luhtasirp-
pisammal ja hiirensammalia (Bryum spp.). Hiirensammalten luotet-
tava lajinmääritys tapahtuu kypsien itiöpesäkkeiden avulla, niitä ei
kuitenkaan tavattu.

Karut kalliot3.2.2.
Linlon sisäosien laajimpien avokallioiden tyyppilaji on kalliotie-
rasammal, jonka mukaan on nimetty oma luontotyyppi: karut kallio-
tierasammalkalliot (KI.04). Luontotyyppi on yleisimmillään Etelä-
Suomen rannikkoalueella. Tästä luontotyypistä parhaimpana esi-
merkkinä on saaren keskiosan hyvin laaja ja lähes puuton Högbergetin
lakialue, jota mereinen kalliotierasammal peittää laajoina mattoina,
seuranaan kivitierasammal, kalliokarstasammal, kangas- ja karvakar-
hunsammal, kivikynsisammal ja nuokkuvarstasammal.

Kalliotierasammal kuuluu myös Linlon sisäosien pienialaisten poron-
jäkälä-sammalkallioiden lajistoon, mutta niillä vallitsevia ovat edellä
mainitut kynsi- ja karhunsammallajit. Linlon rantakallioiden viisto-
pinnoilla esiintyy edellä mainittujen kalliosammalten lisäksi varsin
yleisenä nuokkukivisammal.

Lähes kaikilla Linlon kallioalueilla on yleisesti painanteita, joihin sa-
devesien kerääntymisen johdosta on syntynyt kangasrahkasammalen
täyttämiä patjoja. Kallioiden pysyvimmissä lammikoissa esiintyy ne-
vasirppisammal.

Vilkkaasta retkeilystä johtuen kallioiden jäkälä- ja sammalkasvillisuus
on paikoitellen kulunut kokonaan pois.

Kangasmetsät3.2.3.
Linlon kuivahkoilla kankailla vallitsevia sammalia ovat seinäsammal,
kivikynsisammal, kangaskynsisammal, kangaskarhunsammal ja kar-
vakarhunsammal.

Tuoreiden kangasmetsien pohjakerrosta vallitsevat metsäkerrossam-
mal, sulkasammal ja isokynsisammal. Linlon kangasmetsät ovat ta-
vanomaisia talousmetsiä vanhempia, minkä ansiosta kaunis sul-
kasammal peittää paikoitellen huomattavan laajoina kasvustoina poh-
jakerrosta. Sulkasammalen seurassa kasvaa usein myös varvikkorah-
kasammal. Linlon tuoreiden kankaiden pohjakerroksen muita melko
yleisiä sammalia ovat kivi-, turkki- ja karhunkynsisammal ja sei-
näsammal.

Lahojen maapuiden yleisin ja runsain sammallaji Linlon kangasmet-
sissä on sirokorallisammal. Rakkosammal (NT, RT), joka on ensim-
mäisiä signaaleja pitkään hakkaamattomana säilyneestä luonnontilai-
semmasta metsästä, esiintyy muutamin paikoin eri puolilla saarta.
Vielä vaateliaammat lahopuujatkumosta riippuvaiset uhanalaiset kan-



Kirkkonummen kunta/ Silvestris luontoselvitys oy Linlon saari. Luontoselvitys 2019 7 (14)

topaanusammal (EN) ja korpihohtosammal (VU) esiintyvät Linlon
eteläosassa tuoreen kankaan vanhoilla maapuilla (kuva 2 & luku 3.3.2).

Lehtoisemmilla kankailla pohjakerroksen lajisto monipuolistuu ja
näillä paikoilla esiintyy yleisesti metsäsuikerosammal ja paikoin myös
lehtolehväsammal sekä lehtoruusukesammal. Lehtohaivensammal ta-
vattiin vain yhdeltä paikalta. Samoin metsäliekosammalta tavattiin
vain yksi pienialainen esiintymä, vaikka se on yleensä lehtomaisten
kankaiden tyyppilajeja. Kantohohtosammal (lao) on silmäänpistävän
yleinen Linlon lehtomaisten kankaiden lahopuilla, laji ilmentää aina
selvästi paremmin säilyneitä luontoarvoja ja metsän hyvää pienilmas-
ton kosteutta.

Kuva 2. Lahopuujatkumoa ja kosteita varjoisia vanhoja metsiä vaativien uhan-
alaisten sammalten elinympäristö Linlon eteläosassa

Lehdot3.2.4.
Linlon lahdenperukoiden tervaleppälehdoissa vallitsevien lajien suh-
teissa on hieman eroja eri lehtojen välillä. Lähes kaikissa tervaleppä-
lehdoissa lahopuilla esiintyy kuitenkin yleisinä kantohohtosammal
(lao), saksipihtisammal ja laholimisammal. Useimmat Linlon terva-
leppälehdot ovat pohjakerrokseltaan niin lehtikarikkeen peittämiä,
märkiä ja lammikkoisia, että sammalia kasvaa vain maahan pudon-
neiden oksien päällä ja kaatuneilla rungoilla. Näitä lahoontuvia oksia
ja runkoja peittävät monet yleiset suikerosammallajit, kuten sirosuike-
rosammal ja metsäsuikerosammal, sekä sirokorallisammal ja pikku-
palmikkosammal. Joissakin tervaleppälehdoissa soukkalehväsammal
ja lehtonokkasammal (lao) ovat yleisimmät lajit, kun taas märempien
lepikoiden lammikoissa mm. luhtakuirisammal, viitarahkasammal ja
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okarahkasammal esiintyvät yleisinä. Lammikoihin kertyneen ravin-
teikkaan lehtikarikkeen myötä meso-eutrofiaa vaativa hetekuirisam-
mal (RT) kasvaa Linlon pohjoisosan eräässä luhtaisessa tervaleppä-
lehdossa. Lehtoisilla paikoilla etenkin polkujen ympäristössä niitty-
liekosammal on yksi vallitsevimmista sammalista.

Puustoiset suot3.2.5.
Linlon muutamat luonnontilaiset puustoiset korvet ja rämeet ovat
rahkasammalten (Sphagnum) vallitsemia. Punaterärahkasammal on
yleinen mättäillä kun taas välipinnoilla vallitsevana on tavallisimmin
varvikkorahkasammal. Linlon monipuolisin rahkasammallajisto sijait-
see saaren eteläosassa pienellä mesotrofisella suolampareella, jonka
nevareunuksilla esiintyy viitarahka-, okarahka-, haprarahka- ja sara-
rahkasammal. Soiden lahopuilla esiintyy yleisenä lahosammal, seura-
naan usein korpipaanusammal. Selvästi harvinaisempia soilta tavattu-
ja olivat mm. kynsipihtisammal ja kerkkäkynsisammal (lao).

Kallioseinämät3.2.6.
Linlon kallioperä on rapakiven tyyppistä graniittia (Obbnäsin graniit-
ti), jonka happamuus aiheuttaa rajoituksensa kalliosammalten laji-
määrään. Lisäksi saaren kallioseinämät ovat matalia, korkeudeltaan
vain muutamia metrejä ja enimmäkseen melko tasapintaisia, mitkä
tekijät edelleen rajoittavat kalliosammalten diversiteettiä. Seinämillä
todettiinkin vain melko tavanomaisia lajeja, joista yleisimpinä kallio-
palmikkosammal, kivilaakasammal, kalliokarstasammal, hiirenhän-
täsammal ja kiviturkkisammal. Sellaisia yleisiä kallioseinämien lajeja
kuin kyhmytorasammal ja metsäpykäsammal ei tavattu lainkaan, ei
ole kuitenkaan poissuljettua etteivätkö ne voisi kuulua Linlon lajistoon,
mutta kuitenkin hyvin niukkana.

Kalliosammalten kannalta parhaimpia ympäristöjä ovat suuret varjo-
jyrkänteet rikkonaisine pintoineen ja vesivalumineen, mutta ne puut-
tuvat Linlolta. Ainoa mittasuhteiltaan jyrkänteeksi laskettava on Hög-
bergetin länsireunan jyrkänne, jolta todettiin edellä mainittujen ylei-
sempien kalliosammalten lisäksi kaksi vaateliaampaa ravinteisuutta
vaativaa lajia: kivikutrisammal ja punatyvisammal.
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Kuva 3. Etelänkynsisammal (Dicranum tauricum).
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3.3. Arvokkaimmat sammalalueet
Svartholmenin kostea rantalepikko3.3.1.

Pinta-ala: 0,32 ha

Uhanalainen lajisto: etelänkynsisammal, EN

Luonnontilainen kostea rantalepikko, jonka puusto on varttuvaa mel-
ko järeää (keskiläpimitta 25 cm) tasaikäistä tervalepikkoa. Tervalepät
ovat ensimmäistä maankohoamisen jälkeen paikalle syntynyttä suku-
polvea ja arviolta 80–100 vuotta vanhoja.

Kuviolta löytyi erittäin uhanalainen etelänkynsisammal (Dicranum
tauricum), joka kasvaa eri puolilla kuviota yhteensä kahdeksalla eri
tervalepän rungolla. Kasvustot ovat useimmilla esiintymärungoilla hy-
vin runsaita ja elinvoimaisia, joten on mahdollista, että tämä hitaasti
leviävä laji on kasvanut paikalla jo useita vuosikymmeniä. Lajin esiin-
tymisestä paikalla ei ollut aiempaa tietoa. Etelänkynsisammalen Suo-
men kanta on hyvin pieni ja rajoittunut etelärannikon saaristoon. Laji
esiintyy vanhoissa lehdoissa yleensä lahopuilla, harvoin puiden run-
goilla.

Linlon esiintymän kasvustot sijaitsevat useimmilla tervalepillä rungon
koillispuolella ja nämä kasvustot ovat myös laajimpia ja peitteisimpiä,
parhaimmillaan aina maanrajasta kahden metrin korkeuteen saakka.
Parilla rungolla laji kasvaa kuitenkin vain yhtenä pienenä parin sor-
menpään kokoisena tuppaana.

Etelänkynsisammalen tummahkon vihreät kasvustot ovat tiheitä ja
versot pystyjä. Tarkkaan katsottaessa kasvuston päällä erottuu lehtien
katkenneita kärkiä, jotka toimivat leviäiminä (tarttuvat lintujen ja ora-
vien jalkoihin). Kasvustot erottuvat kookkaampina ja korkeampina
pörrökynsisammalen kasvustoista, joka kasvaakin etelänkynsisamma-
len seuralaisena samoilla rungoilla. Hyvin samannäköisestä katkokyn-
sisammalesta (Dicranum viride, EN) etelänkynsisammal erottuu var-
masti vain mikroskoopin avulla. Linlon esiintymän lajinmääritys on
varmistettu mikroskoopilla.

Suojelu: Koko kuvio jätetään luonnontilaan. Missään tapauksessa
kuviolta ei saa ottaa puita esim. polttopuuksi nuotiopaikoille.

Taulukko 1. Erittäin uhanalaisen etelänkynsisammalen (Dicranum tauricum) esiin-
tymät tervaleppien rungoilla Svartholmenin kosteassa rantalepikossa Linlon saa-
rella Kirkkonummella
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Lahopuujatkumometsä Linlon eteläosassa3.3.2.
Pinta-ala: 3,1 ha

Uhanalainen lajisto: kantopaanusammal (EN) ja korpihohtosam-
mal (VU, §)

Lahopuustoinen ja pitkään hakkaamattomana säilynyt havupuuvaltai-
nen tuore kangasmetsä (kuva 3), joka liittyy luoteisosassaan umpeen-
kasvavaan suolampareeseen, jonka leveillä luhtaisilla nevareunuksilla
kasvaa mesotrofiaa vaativia rahkasammalia: viitarahka-, okarahka-,
sararahka- ja haprarahkasammal.

Aiemmasta hakkuuhistoriasta huolimatta kuviolla on säilynyt laho-
puuta niin, että lahopuujatkumoa vaativat uhanalaiset kanto-
paanusammal (EN) ja korpihohtosammal (VU, §) esiintyvät paikalla.
Kantopaanusammal esiintyy kuviolla kahdella laholla maapuulla ja
korpihohtosammal yhdellä laholla maapuulla. Molemmat lajit ovat
voimakkaasti taantuneet Etelä-Suomessa tehometsätalouden takia.
Kuviolla ei ole niin paljon järeää lahopuuta kuin muutamilla muilla
Linlon runsaslahopuustoisilla kangasmetsäkuvioilla, mutta sen sijaan
kaikenikäistä lahopuuta, eli talousmetsistä hävinnyttä lahopuujatku-
moa. Mainittujen uhanalaisten lajien lisäksi kuviolla esiintyy silmällä-
pidettävät rakkosammal ja norjantorvijäkälä.

Kantopaanusammal ja korpihohtosammal vaativat lahopuujatkumon
lisäksi ympärilleen riittävän suuren varjoisen ja pienilmastoltaan kos-
tean metsän. Tästä syystä Linlon esiintymien ympärille on rajattu riit-
tävän suuri suojavyöhyke, joka toimii samalla potentiaalisena levittäy-
tymisalueena.

Kantopaanusammal (Calypogeia suecica) kuuluu vanhoissa luon-
nontilaisissa havumetsissä lahopuulla kasvavien maksasammalien
joukkoon. Laji kasvaa pitkälle lahonneilla maapuilla varjoisissa ja kos-
teissa metsissä (Laaka-Linberg, S. 2009).

Korpihohtosammal (Herzogiella turfacea) tarvitsee suojaisia, var-
joisia ja kosteahkoja metsäympäristöjä. Laji kasvaa tavallisesti pehme-
äksi lahonneilla maapuilla, mutta voi kasvaa myös pelkällä karikkei-
sella humuksella tai turpeella (Parnela, A. 2009).

Suojelu: Koko kuvio jätetään luonnontilaan. Missään tapauksessa
kuviolta ei saa ottaa puita esim. polttopuuksi nuotiopaikoille.
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Kartta 1. Linlon huomionarvoisten sammalten esiintymät ja sammalille arvokkaat
alueet (arvokkaat sammalalueet = tällä hetkellä lajistoltaan erityisen arvokkaat
alueet, runsaslahopuustoiset alueet = alueet, joiden arvo lahopuulajistolle on para-
nemassa)
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Taulukko 2. Huomionarvoisten sammallajien esiintymien koordinaatit (YKJ ja
ETRS-TM35FIN)
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