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Johdanto
Uudenmaan liitto laatii Uusimaa-kaavaa 2050, jossa yksi käsiteltävistä teemoista on
ympäristön voimavarat ja vetovoima. Uudenmaan liitto on selvittänyt kuntakyselyillä ja
paikkatietoanalyyseilla voimassa olevien maakuntakaavojen suojelualueiden
ajantasaisuutta ja mahdollisia uusia suojelualueita. Selvitystyössä tunnistettiin joukko
potentiaalisesti suojelun arvoisia alueita, joista ei vielä ollut käytettävissä riittävästi tietoa
luontoarvojen maakunnallisuuden arviointiin.
Selvitystyön aikana käsitellyistä 130 kohteesta esitetään tässä koosteraportissa 126
kohdetta. Kaksi tässä raportissa yhtenä kokonaisuutena esitettävää kohdetta arvioitiin
kumpikin alun perin kahtena erillisenä kohteena eri vuosina (Lohjan Karnaisten korpi ja
Outamon kalliot ja lehdot). Kahden kohteen osalta (Helsingin Malminkartanon
Kartanonmäki ja Sipoon Broböle) ei ollut käytettävissä arviointiin riittäviä tietoja, joten ne
eivät sisälly tähän koosteeseen. Tuusulan Ruotsinkylän kohteesta osa on arvioitu tässä
selvityksessä maakunnallisesti arvokkaaksi, mutta muutamasta osa-alueesta Faunatican
selvitysvaiheen jälkeen Uudenmaan liitto on pyytänyt lisätietoja tutkimus- ja
virkistyskäytössä olevaa aluetta hoitavalta Luonnonvarakeskukselta. Saatujen tietojen
mukaan kyseiset kohteen osa-alueet eivät täytä maakunnallisia LAKU-kriteerejä.
Tämä raportti on kooste luontoarvojen maakunnallisuuden arvioimiseksi selvitettyjen
kohteiden tuloksista, jotka Faunatica Oy tuotti vuosina 2017-2019 Uudenmaan liiton
toimeksiannosta (taulukko 1, kuvat 1 & 2). Maakunnallisuuden arvioinnilta edellytettiin
asianmukaisen arviointikriteeristön käyttöä ja sen johdonmukaista soveltamista. Kriteerien
täyttyminen arvioitiin Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellemaalle
(LAKU) -hankkeen loppuraportin (Salminen & Aalto 2012) perusteella ja pääosin
olemassa olevan luontotiedon avulla, mutta osalla kohteista maastoselvitys oli välttämätön
maakunnallisen arvon määrittelyä varten (ks. liite 1). Maastossa selvitettäviksi valittiin
yhdessä tilaajan kanssa kohteet, joista oli mahdollista saada riittävät tiedot kohteiden
maakunnallisen merkityksen arviointiin. Kohteiden valintaan vaikutti myös kaavatyön
yhteydessä esille tulleet maankäytön muutosalueet ja tarve täydentää luontotietoa
erityisesti niihin liittyen.
Kunkin kohteen arvoa määritettäessä tarkasteltiin muun muassa kohteen
luonnontilaisuutta, edustavuutta, riittävää laajuutta ja joissakin tapauksissa harvinaisuutta.
Kohteen rajautuminen tai muuten läheinen kytkeytyneisyys muuhun maakunnallisesti
arvokkaaseen alueeseen tai kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään tai maakunnalliseen ekologiseen verkostoon nostaa kohteen
arvoa. Käytännössä kohteita tarkastellaan yleensä luontotyyppitasolla, mutta myös
kohteilla esiintyvä uhanalainen eliölajisto voi olla arvotuksen keskeisenä perusteena (ks.
tarkemmin Salminen & Aalto 2012).
Kohteista listataan kunnittain arvioinnissa käytetty luontotieto ja perusteet, joilla
luokitteluun on päädytty, sekä mahdolliset tietopohjan epävarmuudet. Kohteista kuvaillaan
niiden keskeiset ja erityiset piirteet ja arvioidaan täyttyvätkö maakunnallisesti arvokkaan
kohteen kriteerit. Kohdekuvauksen lopussa on tiivistetysti esitetty kohteen maakunnallisen
arvon perusteena olevat kriteerit. Kohteille, joiden osalta tieto ei riitä arviointiin, annetaan
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lisäksi arvio tarvittavasta lisätiedosta sekä mahdollisesti tarvittavien maastotöiden
laajuudesta. Kohteiden rajaukset esitetään kartoilla, joissa erotellaan arvokkaiksi
tunnistetut alueet ja maastossa kartoitetut alueet.
Kohteet esitellään tässä raportissa samassa järjestyksessä kuin ne olivat selvitystyön aikana
tuotetuissa erillisissä muistioissa. Myös kohteiden numerointi on sama, mutta kullekin
muistiolle on annettu kirjaintunnus, jotta eri muistioiden kohdenumeroinnit eivät sekoitu.
Muistiot ja niiden kirjaintunnukset ovat seuraavat:
A Luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerien avulla Uusimaakaavaa varten. – Faunatican raportteja 65/2017. Muistio 21.6.2018.
B Espoon luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaakaavaa varten. – Faunatican raportteja 5/2018. Muistio 21.6.2018.
C Helsingin luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein
Uusimaa-kaavaa varten. – Faunatican raportteja 6/2018. Muistio 27.4.2018.
D Vantaan luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein
Uusimaa-kaavaa varten. – Faunatican raportteja 7/2018. Muistio 1.6.2018.
E Itäisen Uudenmaan luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKUkriteerein Uusimaa-kaavaa varten. – Faunatican raportteja 9/2018. Muistio 21.6.2018.
F Läntisen Uudenmaan luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKUkriteerein Uusimaa-kaavaa varten. – Faunatican raportteja 10/2018. Muistio 21.6.2018.
G Tuusulan Ruotsinkylän pääpalstan metsien maakunnallisen arvon määrittely LAKUkriteerein Uusimaa-kaavaa varten. – Faunatican raportteja 11/2018. Muistio 19.4.2018.
H Itäisen Uudenmaan luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKUkriteerein Uusimaa-kaavaa varten – Osa II. – Faunatican raportteja 16/2018. Muistio
21.6.2018.
I Vantaan luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaakaavaa varten – Osa II. – Faunatican raportteja 17/2018. Muistio 21.6.2018.
J Luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaa-kaavaa
varten – Osa II. – Faunatican raportteja 61/2018. Muistio 9.1.2019.
Lisäksi mukana on yksi kohde raportista: K Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan
luontoselvitys 2014–2015. Maastoselvityskohteet ja niiden maakunnallinen arvo
(täydennetty v. 2018 Kirkkonummen Kauhalan metsät ja suot -kohteen osalta) . –
Raportti 17.12.2018.
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Kuva 1. Uudenmaan länsiosassa sijaitsevat kohteet.
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Kuva 2. Uudenmaan itäosassa sijaitsevat kohteet.
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Taulukko 1. Selvityksiin sisältyneet kohteet järjestettyinä kohdekoodin mukaiseen järjestykseen
kunnittain sekä maakunnallinen arvo ja mahdolliset lisäselvitystarpeet.
Kaupunki/
kunta

Kohde Kohteen nimi

Maakunnallisesti
arvokas

Lisäselvitystarpeet

Askola

E1

Vähäjoki

Kyllä

–

Espoo

A1

Niemisgård

Kyllä

–

Espoo

A7

Myllärinniityn neva

Ei

–

Espoo

A8

Järvikylän
runsaslahopuustoinen metsä

Kyllä

–

Espoo

A9

Järvikylän kostea lehto

Ei

–

Espoo

A10

Mustapuron jokilaakso

Kyllä

–

Espoo

A11

Kvarnträskin luhta

Kyllä

–

Espoo

A12

Karhusuonpuron
lehtopurolaakso

Kyllä

–

Espoo

A13

Gumbölen Myllykoski

Kyllä

–

Espoo

A14

Gumbölenniityn lehto

Kyllä

–

Espoo

A15

Blominmäen lehto

Kyllä

–

Espoo

B1

Karakallio

Kyllä

–

Espoo

B2

Näkinmetsä

Kyllä

–

Espoo

B3

Nupurinjärvi

Kyllä

–

Espoo

B4

Odilampi

Osittain

–

Espoo

B5

Kotasuo-Härklampiberget

Kyllä

–

Espoo

B6

Kaitalahti ja Hanikan kalliot

Kyllä

–

Espoo

B7

Ritvan metsä ja laajennus

Kyllä

–

Espoo

B8

Luukinjärven pohjoisosa

Kyllä

–

Espoo

B9

Vesmäki

Kyllä

–

Espoo

B11

Solbacka

Pääosin

–

Espoo

B12

Tremanskärrin lounaispuolen
ekoyhteys

Kyllä

–

Espoo

B13

Kalittoman ympäristön metsät

Osittain / Osittain
tieto ei riitä arviointiin

Espoo

B14

Örkkiniitty-Långkärrin metsät

Osittain / Osittain
tieto ei riitä arviointiin

Alueet, joiden osalta tieto ei riitä arviointiin,
ovat suhteellisen pieni osa koko kohteesta,
jolloin maastoselvitystä ei ole tarpeen toteuttaa
Alueet, joiden osalta tieto ei riitä arviointiin,
ovat suhteellisen pieni osa koko kohteesta,
jolloin maastoselvitystä ei ole tarpeen toteuttaa

Espoo

B15

Karhusuo

Osittain

–

Espoo

B16

Masskärrin metsä

Kyllä

–
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Espoo

B17

Oittaan (Bembölen)
ulkoilualue

Osittain

–

Espoo

B18

Miilukorpi

Osittain

–

Espoo

B19

Oittaan suojelualueen
laajennukset

Osittain / Osittain
tieto ei riitä arviointiin

Alueet, joiden osalta tieto ei riitä arviointiin,
ovat suhteellisen pieni osa koko kohteesta,
jolloin maastoselvitystä ei ole tarpeen toteuttaa

Espoo

B20

Kuusikodin metsä

Kyllä

–

Espoo

B21

Pitkäsen metsä

Osittain

–

Espoo

B22

Rysshygget

Kyllä

–

Osittain / Osittain
tieto ei riitä arviointiin

Alueet, joiden osalta tieto ei riitä arviointiin,
ovat suhteellisen pieni osa koko kohteesta,
jolloin maastoselvitystä ei ole tarpeen toteuttaa

Espoo

B23

Högaberget

Espoo

B24

Vitmossen-Teirmossen

Osittain

–

Espoo

B25

Kakarlammen suojelualueen
laajennus

Osittain

–

B26

Kirkkojärvi reunametsineen

Pääosin

–

C1

Iso Huopalahti ja Talin lehdot

Kyllä

–

Espoo

J1

Bosmalm-Kokinmetsä [myös
kohde B10]

Osittain / osittain tieto
ei riitä arviointiin

Maastoselvitys

Helsinki ja
Espoo

C1

Iso Huopalahti ja Talin lehdot

Kyllä

–

Helsinki

C2

Meri-Rastilan metsän etelä- ja
keskiosa

Osittain

–

Helsinki

C3

Hallainvuori

Osittain

–

Helsinki

C4

Hämeenapajanmäki Mesaanikujan rantametsä

Kyllä

–

Helsinki

C5

Länsi-Herttoniemen metsät

Kyllä

–

Helsinki

C6

Paloheinän eteläpuolen metsä

Kylläs

–

Helsinki

C7

Maunulanpuiston metsä

Kyllä

–

Helsinki

C8

Ilmalan metsä

Kyllä

–

Helsinki

C10

Henrik Borgströmin puiston
itäosa

Kyllä

–

Helsinki

C11

Broändan laakso

Kyllä

–

Helsinki

C12

Porvarinlahden laajennus

Osittain

–

Helsinki

C13

Mustavuoren eteläosa

Osittain

–

Helsinki

C14

Koskelan metsät

Kyllä

Kohteen ulkopuolinen korpi

Helsinki

C15

Tahvonlahti

Kyllä

–

Helsinki

C16

Pohjois-Pasilan
luoteispuolinen metsä

Kyllä

–

Espoo ja
Kauniainen
Espoo (ks.
Helsinki)
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Helsinki ja
Sipoo
Hyvinkää (ks.
Nurmijärvi)
Inkoo
Kauniainen
(ks. Espoo)

E6
A23
F1
B26

Immersbackan läntinen metsä
ja purolaakso

9

Kyllä

–

Suomiehen suo

Osittain / Tieto ei riitä
arviointiin

Maastoselvitys

Oxhagenin metsä

Osittain / osittain tieto
ei riitä arviointiin

Alueet, joiden osalta tieto ei riitä arviointiin,
ovat suhteellisen pieni osa koko kohteesta,
jolloin maastoselvitystä ei ole tarpeen toteuttaa

Kirkkojärvi reunametsineen

Pääosin

–

Morn

Osittain

–

Kyllä

–

Pääosin

–

Kirkkonummi

F2

Kirkkonummi

F3

Kirkkonummi

F4

Kirkkonummi

J2

Finnträskin vanha metsä

Kyllä

–

Kirkkonummi

K19

Kauhalan metsät ja suot

Pääosin

Maastoselvitys

Sundetin rantametsät ja
Nybackan metsä
Torvströmossenin korvet ja
metsät

Lohja

J3

Outamon kalliot ja lehdot

Osittain

–

Lohja

J4

Karnaisten korpi

Osittain

–

Lohja

J5

Nummenkylän kohosuo

Kyllä

–

Lohja

J6

Hevossaaren lehto

Kyllä

–

Lohja

J7

Vähä-Teutari

Osittain

–

Lohja

J8

Pitkänperänlahden kallioalue

Osittain

–

Loviisa

E2

Mossen-Råmossen

Kyllä

–

Loviisa

J9

Kukuljärvi A, B ja C

Osittain

–

Loviisa

J10

Åkersö

Ei

–

Loviisa

J11

Keitalaviken

Kyllä

–

Mäntsälä

A2

Sahajärven metsä

Kyllä

–

Nurmijärvi

A19

Kassakummun alue

Osittain

–

Nurmijärvi

A20

Koivusuo

Kyllä

–

Nurmijärvi

A21

Lallisuo

Kyllä

–

Nurmijärvi

A22

Mätäjärvensuo

Kyllä

–

Nurmijärvi ja
Hyvinkää

A23

Suomiehen suo

Osittain / Tieto ei riitä
arviointiin

Maastoselvitys

Porvoo

A16

Kyllä

–

Kyllä

–

Kyllä

–

Porvoo (ks.
Sipoo)
Porvoo ja
Sipoo

E13
H12

Kodderviken-Tolkkisen ja
Hermanninsaaren rantametsät
Besslakärrsbackenin
reunamoreenivalliparvi
Flymossen

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

10

Porvoo

J12

Björkholmen

Osittain

–

Porvoo

J13

Fåfängholmen

Osittain

–

Raasepori

A3

Falkgölen

Kyllä

Mahdollisesti maastoselvitys

Raasepori

A4

Horsbäck-Kärrby

Osittain / Tieto ei riitä
arviointiin

Maastoselvitys

Raasepori

A5

Sällvik

Kyllä

–

Sipoo

A6

Eriksnäsin alue

Kyllä

–

Sipoo

A17

Linnanpellon alue

Kyllä

–

Sipoo

E3

Osittain

–

Sipoo

E4

Kyllä

–

Sipoo

E5

Immersbackan itäiset metsät

Osittain / osittain tieto
ei riitä arviointiin

Alueet, joiden osalta tieto ei riitä arviointiin,
ovat suhteellisen pieni osa koko kohteesta,
jolloin maastoselvitystä ei ole tarpeen toteuttaa

Sipoo (ks.
Helsinki)

E6

Immersbackan läntinen metsä
ja purolaakso

Kyllä

–

Sipoo

E7

Kalkkirannan kalliot

Osittain

–

Sipoo

E8

Majvik

Kyllä

–

Sipoo

E9

Manskog

Kyllä

–

Sipoo

E10

Sipoonjoen suisto

Kyllä

–

Sipoo

E11

Talman lehdot

Kyllä

–

Sipoo

E12

Västerskog

Osittain / osittain tieto
ei riitä arviointiin

Alueet, joiden osalta tieto ei riitä arviointiin,
ovat suhteellisen pieni osa koko kohteesta,
jolloin maastoselvitystä ei ole tarpeen toteuttaa

Sipoo ja
Porvoo

E13

Kyllä

–

Sipoo

H2

Kyllä

–

Sipoo

H3

Falkbergsklobbarna

Kyllä

–

Sipoo

H4

Hagalundin metsä

Pääosin

–

Sipoo

H5

Haraskärrsbergenin metsä

Ei

–

Sipoo

H6

Hitå

Kyllä

–

Sipoo

H7

Hökärrin metsä

Kyllä

–

Sipoo

H8

Kokallören

Kyllä

–

Sipoo

H9

Massbyn metsät

Pääosin

–

Sipoo

H10

Norrskogen

Kyllä

–

Sipoo

H11

Orrbergin metsät

Ei

–

Söderkullan-Hansaksen metsä,
Glamarst ja Grundträsket
Hemängsbergetin-Björkhagan
metsät

Besslakärrsbackenin
reunamoreenivalliparvi
Degerbergin-Brännbergenin
metsät
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Sipoo (ks.
Porvoo)

H12

Flymossen

Sipoo

H13

Sipoo

11

Kyllä

–

Älgkärr

Osittain

–

J14

Lindamorsmossen

Osittain

–

Siuntio

J15

Luntoberget

Kyllä

–

Siuntio

J16

Långfallsbergen

Osittain

–

Tuusula

A18

Palojoen metsä

Kyllä

–

Tuusula

G

Ruotsinkylän pääpalsta

Osittain

Merkittävästä osasta kohdetta tarvitaan
lisätietoja

Vantaa

D1

Syväoja [myös kohde A24]

Kyllä

Mahdollisesti rajauksen laajentaminen

Vantaa

D2

Kuusijärven itäpuolen metsä

Kyllä

Mahdollisesti rajauksen laajentaminen

Vantaa

D3

Karhusuo

Kyllä

–

Vantaa

D4

Vaskivuori

Kyllä

–

Vantaa

D5

Raappavuori

Kyllä

–

Vantaa

D6

Hagakärrsbergen

Kyllä

–

Vantaa

D7

Vierumäen metsä

Kyllä

–

Vantaa

I1

Sotilaskorpi

Kyllä

Rajauksen laajentaminen

Vantaa

I2

Rauhamaa

Kyllä

Rajauksen laajentaminen

Vantaa

I3

Myllymäki

Kyllä

Rajauksen laajentaminen

Vantaa

I4

Linnaistenmetsä

Pääosin

Rajauksen laajentaminen

Vantaa

I5

Lannaistensuo kaakko ja etelä

Pääosin

–

Vantaa

I6

Josvaholm

Osittain

Rajauksen laajentaminen

Vantaa

I7

Alkärr

Pääosin

–

Vantaa

I8

Kuusijärvi

Pääosin

Rajauksen laajentaminen

Vihti

F5

Mäyräpuro

Osittain

–
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Tulokset
1. Askola
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E 1. Vähäjoki, Askola (11,6 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan perinnemaisemat (Pykälä & Bonn 2000)
Käyttö- ja hoitosuunnitelma Porvoon-Sipoon kalastusalue (Lindén 2015)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Laatu- ja kokokriteeri
Lassilan puronvarsilaidun on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi perinneympäristöksi mm. siellä
esiintyvän edustavan ja harvinaisen kasvilajiston vuoksi (Pykälä & Bonn 2000). Yleisen kriteerin mukaan
”luontotyyppien edustavuus lisää alueen arvoa”. Kohteella on joen ja peltojen väliin muodostunut koko
maakunnan mittakaavassa harvinaisen laaja ja yhtenäinen perinnebiotooppikokonaisuus. Yleisen
kokokriteerin mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde on osa maakunnallista laajaa hyvin kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin
kytkeytyneellä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on erilaisia vesi- ja maatalouselinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät yksin
täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa on kohteelta havaintoja huomionarvoisista
pistiäislajeista: Lassilan laitumelta on tavattu vaarantunutta (VU) kultapiiskumaamehiläistä (Andrena
coitana) ja silmälläpidettävää (NT) isosavihukkaa (Trypoxylon figulus). Kohteella sijaitsevalla Lassilan
laitumella on Uudenmaan perinnemaisemaselvityksen (Pykälä & Bonn 2000) mukaan tavattu
huomionarvoista kasvilajistoa: niittyosalla erittäin uhanalainen (EN) ketokatkero (Gentianella campestris)
sekä kesämaksaruoho (Sedum annuum), hakarasara (Carex spicata), nurmitatar (Bistorta vivipara),
keväthanhikki (Potentilla crantzii), ruusuruoho (Knautia arvensis), hiirenhäntä (Myosurus minumus) ja
hietalemmikki (Myosotis stricta) sekä haassa pystykiurunkannus (Corydalis solida) ja mukulaleinikki
(Ranunculus ficaria). Ketokatkero on kuitenkin jo 2000-luvun alussa ollut häviämäisillään kohteella. Herttatietokannassa on ketokatkerohavainto vuodelta 1996, ja esiintymän tila on merkitty tuntemattomaksi
(Ympäristöhallinto 2017b). Porvoonjoessa ja sen sivujoissa esiintyy taimenta (Salmo trutta), jonka
merivaelteiset kannat ovat äärimmäisen uhanalaisia (CR). Kohteella Vähänkylänkoskessa on pato, jonka
yhteyteen on rakennettu kalatie. Taimenta on istutettu mäti-istutuksina vuosittain vuodesta 2003 lähtien.
(Uudenmaan liitto 2012). Meritaimenen on todettu satunnaisesti kutevan Vähäjoessa, ja joessa ei ole
taimenille vaellusesteitä. Itä-Uudenmaan vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on suorittanut useita
kunnostuksia ja istutuksia Vähäjokeen ja sen sivuhaaroihin (Lindén 2015). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.”
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Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Maatalousympäristöt
Jokivarressa on ollut pitkään laitumia, ja osa niityistä on ollut ainakin vielä tämän vuosikymmenen
alkuvuosina edelleen laidunkäytössä. Lassilan puronvarsilaidunta on hoidettu ainakin vielä vuonna 2006.
(Uudenmaan liitto 2012) Mikäli kohteen niittyjä edelleen laidunnetaan, täyttyy luontotyyppikriteeri
”vuosikymmeniä yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti perinteisessä hoidossa olleet ja edelleen
hoidetut perinnebiotoopit”. Mikäli vain osa laitumista / niityistä on edelleen hoidon piirissä,
hoitamattomien osalta täyttyy todennäköisesti yhdistelmäkriteeri ”monen hehtaarin laajuiset, useita
erilaisia perinnebiotooppeja sisältävät, hoidossa olevat tai viimeisen 10 vuoden aikana perinteisestä
hoidosta poistetut perinnebiotooppikokonaisuudet” ja/tai ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
avoimiin perinnebiotooppeihin tai ns. korvaaviin paahdeympäristöihin tai ihmisen luomiin niittymäisiin
ympäristöihin läheisesti kytkeytyvät, avoimet perinnebiotoopit, joissa on runsaasti edellä mainittujen
kanssa yhteistä eliölajistoa”. Jos laidunnus ja niitto on loppunut kaikilla kohteen perinnebiotoopeilla, ne
täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin vesistöihin suoraan rajautuvat,
hoitamattomat perinnebiotoopit”, rajautuessaan maakunnallisesti arvokkaaseen vaelluskalavesistöön.
Vesiluonto
Monninkylän koskessa on [ilmeisesti taimenen] pienpoikasille sopivaa, hitaasti virtaavaa kasvualuetta
(Uudenmaan liitto 2012), jolloin täyttyy luontotyyppikriteeri ”jokien lohikaloille tai jokiravulle sopivat
lisääntymisympäristöt, jotka sijaitsevat niiden luontaisia tai palautettuja kantoja sisältävissä
virtavesijatkumoissa”. Vähäjoki täyttää luontotyyppikriteerin ”virtavesijatkumot, joissa on kotimaista
kantaa olevien, uhanalaisten vesieliöiden lisääntymisympäristöjä, ja joissa ei ole näiden lajien leviämistä
ja vaelluksia säännöllisesti haittaavia esteitä”. Vähäjoki meandoroi kohteella voimakkaasti ja kulkee
syvään uurtamassaan savimaan uomassa. Se on ainakin paikoin kivikkoinen ja hyvin säilynyt. Se täyttää
ainakin osin yhdistelmäkriteerin ”vähintään 200 m pituiset, perkaamattomat, maatalousympäristössä
virtaavat jokiosuudet, joiden rannalla/rannoilla on avoin tai puoliavoin, yhteensä vähintään 30 m
levyinen, viljelemätön vyöhyke”. Koko matkalla viljelemätön vyöhyke ei ole aivan vaaditun levyinen.
Yhdistelmäkriteeri toteutuu, mikäli kohteen perinnebiotoopit ovat edelleen hoidon piirissä ja täyttävät
luontotyyppikriteerin. Kohteeseen kuuluu myös osa Vähäjoen sivuhaaraa, Pykälistönojaa, siltä osin, kun se
virtaa Lassilan puronvarsilaitumen läpi. Uoman luonnontilaisuudesta ei ole tietoa, mutta koska
perinnebiotooppiselvityksessä (Pykälä & Bonn 2000) käytettiin termiä puro, se täyttänee
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin perinnebiotooppeihin molemmilta puolilta
suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Vähäjoki on lajistokriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. myös Lassilan puronvarsilaidun on
lajistokriteerin mukaisesti maakunnallisesti arvokas, mikäli ketokatkeroa edelleen esiintyy siellä. Kohteen
joenvarren perinnebiotoopit ovat luontotyyppikriteerin perusteella maakunnallisesti arvokkaita, jos ne
ovat edelleen hoidon piirissä. Perinnebiotoopit täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerin rajautuessaan
Vähäjokeen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Luontotyyppi- ja lajistokriteerien täyttymisessä on epävarmuutta, mikä ei kuitenkaan vaikuta
lopputulokseen. Lisäselvitystarpeita ei ole.
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2. Espoo
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A 1. Niemisgård, Espoo (66 ha)
Luontotieto
Uudenmaan maakuntakaavan LUO-kohteiden maastoselvitys vuonna 2015 (Ahola 2015)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa
hyvin kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Aholan (2015) mukaan
”Alue on sijaintinsa vuoksi keskeinen ekologisen verkoston toiminnan kannalta, sillä eläinten liikkuminen
Ämmässuon itä-, etelä- ja länsipuolisten metsien välillä suuntautuu alueen kautta. Kokonaisuudessaan
alue voidaan määritellä luonnon monimuotoisuudelle tärkeäksi etenkin ekologisen yhteyden vuoksi.
Metsäalue tarjoaa voimakkaasti muuttuneen ympäristön (peltojen ja kaatopaikan) välissä tärkeän
ekologisen ”astinkiven”, johon laaja eliöjoukko voi tukeutua.”
Kohteella on monipuolisesti erilaisia suo-, metsä- ja pienvesielinympäristöjä. Maastoselvityksen
perusteella kuitenkin kaikkien elinympäristöjen luonnontila on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
voimakkaasti muuttunut. Tällöin ne eivät ole edustavia, eikä tällöin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten
luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään” lisää luontotyyppien arvoa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteen koillisosasta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2006. Myös kohteen eteläpuolelta
on havaintoja vuodelta 2004. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, joten se toimii perusteena
maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Maastoselvityksessä havaittiin salassa pidettävä laji, joka saattaa pesiä kohteella. Lisäksi
maastoselvityksessä havaittiin salassa pidettävä laji ja palokärjen (Dryocopus martius) jälkiä. Ne ovat niin
ikään lintudirektiivin lajeja. Aholan (2015) mukaan myös ”alue on hyvää elinympäristöä hirvieläimille ja
myös suurpedoille, joista etenkin vaarantuneesta [VU] ilveksestä (Lynx lynx, luontodir. liitteiden II ja IV laji)
on entuudestaan tiedossa hyvin runsaasti havaintoja alueelta.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Maastoselvityksen (Ahola 2015) perusteella kohteen kangasmetsät eivät täytä mitään luontotyyppi- tai
yhdistelmäkriteeriä: ”Alueesta suurimman osan kattavat intensiivisesti hoidetut talousmetsät, joista
valtaosa on nuoria tai varttuneita kasvatusmänniköitä.” Vaikka kohteella onkin paikoin uudistusikää
läheneviä kuusikankaita ja korpimuuttumia, niissä ei mainita olevan lahopuuta tai lehtipuuta niin paljon,
että ne voitaisiin luokitella maakunnallisesti arvokkaiksi. Kohteella mainitaan olevan pieniä lehtolaikkuja,
mutta niiden tarkkaa pinta-alaa ei tunneta. Jos lehtolaikut sijaitsevat puronvarsilla, on mahdollista, että ne
täyttävät luontotyyppikriteerin ”vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat
lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”.
Maastoselvitysraportin mukaan kohteella on lisäksi joidenkin kalliolakien ylimmissä osissa vanhapuustoisia
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kalliometsiä. On kuitenkin epätodennäköistä, että ne täyttäisivät pinta-alan tai lahopuun määrän osalta
kalliometsien luontotyyppikriteereitä.
Suot
Maastoselvityksen perusteella Bockarmossen on hyvin epäluonnontilainen, eikä siten voi täyttää pääosaa
luontotyyppikriteereistä. Maastoselvitysraportin mukaan kohteen eteläosan pienissä soistumissa,
Bockarmossenin eteläosassa, Bockträskin rannalla ja Bockarmossenin lounaispuolen kallionotkelmassa on
arvokkaita luontotyyppejä, mm. sara- ja luhtanevaa sekä sarakorpea. Nevat ja korvet eivät kuitenkaan
täytä pinta-alan osalta luontotyyppikriteereitä. Jos maastoselvityksessä havaitut lyhytkorsinevat ovat
minerotrofisia, ne voivat täyttää luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoiset minerotrofiset lyhytkorsinevat”
Kalliot
Maastoselvityksen perusteella kohteen kalliot eivät ole kasvillisuudeltaan tai kivilajeiltaan erityisen
edustavia tai harvinaislaatuisia eikä niillä ole kovinkaan erityislaatuisia muodostumia. Mikään
luontotyyppikriteeri ei siten täyty.
Lammet ja purot
Luontotyyppikriteerit eivät täyty vesiluontotyyppien osalta, sillä ne ovat maastoselvityksen perusteella
epäluonnontilaisia.
Tulos
Kohde on yleisten LAKU-kriteerien mukaan maakunnallisesti arvokas, koska se on osa maakunnallista hyvin
kytkeytynyttä aluetta. Myös melko muuttuneet ja luonnontilaisesta poikkeavat luontotyypit ovat
arvokkaita osana ekologisia verkostoja, koska ne hyödyttävät laajoja rakentamattomia alueita ja
esteetöntä liikkumista tarvitsevia lajeja. Lisäarvoa tuovat huomionarvoisten eläinlajien esiintymät. Vaikka
kriteerejä käytetään pääsääntöisesti niin, että maakunnallisesti arvokas kohde ei voi koostua kokonaan
pelkästään yleisten kriteerien perusteella valituista kohteista, lajistoon ja ekologiseen verkostoon
perustuvat kriteerit voivat kuitenkin olla poikkeus säännöstä. (Salminen & Aalto 2012)
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Muutaman luontotyyppikriteerin täyttymisen kannalta on puutteita luontotiedoissa, mikä ei kuitenkaan
vaikuta loppupäätelmään. Lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 7. Myllärinniityn neva, Espoo (0,6 ha)
Luontotieto
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa
hyvin kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Lisäksi kohde sijoittuu
Espoon sisäisessä viheralueverkostossa ekologisen verkoston kannalta tärkeälle luontoalueelle, ja sen
kautta kulkee paikallinen ekologinen yhteys (Hirvensalo 2014).
Laatukriteerit (luonnontilaisuus)
Yleisen kriteerin ”luontotyyppien luonnontilaisuus ja edustavuus lisää alueen arvoa” perusteella voidaan
määritellä yksittäiset luontotyyppiesiintymät maakunnallisesti arvokkaiksi, vaikka ne eivät täyttäisikään
luontotyyppikriteerien pinta-alavaatimusta.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Suot
Luontoselvitysraportissa (Routasuo ym. 2016) kohteen luontotyypiksi on määritetty saraneva. Kohde on
niin pienialainen, ettei se täytä saranevojen luontotyyppikriteeriä. Kohde ei myöskään rajaudu suoraan
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, soihin tai pienvesiin, jolloin yhdistelmäkriteerikään ei täyty.
Tulos
Vaikka kohde sijoittuu maakunnalliselle ekoverkostoalueelle, se on niin pienialainen, ettei sen voi katsoa
olevan erityisen olennainen osa ekologista verkostoa. Tässä tapauksessa ei pelkästään yleisen
sijaintikriteerin perusteella voida kohdetta luokitella maakunnallisesti arvokkaaksi. Vaikka kohde on
luonnontilaltaan hyvä, siellä ei tavattu huomionarvoista lajistoa, ja sen luontoarvo voidaan määritellä
korkeintaan paikalliseksi.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 8. Järvikylän runsaslahopuustoinen metsä, Espoo (2,1 ha)
Luontotieto
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä
ei kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon.
Noin kilometrin säteellä kohteesta sijaitsee muita arvokkaita metsäelinympäristöjä: Loojärven
puronvarsilehto, Peringin pähkinäpensaslehto, Järvikylän kostea lehto (Lammi & Routasuo 2013a) ja
Hällkärrin luonnonsuojelualue. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin
esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2014, mutta ei vuoden 2016 uusista
maastoselvityksistä. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti
arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Luontoselvitysraportissa (Routasuo ym. 2016) kohde on kuvattu vanhaksi kuusisekametsäksi, jonka
luontotyyppi on lehtomainen kangas. Raportissa ei ole arvioitu lahopuun määrää kohteella, vaan
kohdekuvauksessa on ainoastaan maininta ”runsaasti eri-ikäistä lahopuuta”. Kohteen kuitenkin kerrotaan
täyttävän METSO-ohjelman II-luokan kriteerit. METSO-ohjelman luonnontieteellisissä valintaperusteissa
2016–2025 (Syrjänen ym. 2016) II-luokan lehtomaisia ja tuoreita kankaita ovat mm. varttuneet ja
uudistuskypsät metsät, joissa on eri laholuokkiin kuuluvaa lahopuuta 5–10 m3 hehtaarilla. Tällöin kohde
täyttäisi luontotyyppikriteerin muuten kuin pinta-alan perusteella. Vaikka lähellä sijaitsee muita arvokkaita
metsäelinympäristöjä, yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti
kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” täyttyminen kohteen osalta on
kuitenkin kyseenalaista, sillä kohde on viljelysmaiden ja rakennetun alueen ympäröimä, ja yhteys muihin
metsäalueisiin on heikentynyt. Kohteelta on kuitenkin liito‐oravalle välttävä kulkuyhteys pohjoispuolisiin
metsiin yksittäisiä nuoria lehtipuita kasvavan hylätyn pellon kautta (Routasuo ym. 2016).
Tulos
Kohde lähes täyttää LAKU-luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit. Tällöin voidaan ottaa tarkasteluun mukaan
yleisten kriteerien lisäarvot eli läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin ja lajistokriteerit.
Näin ollen kohde voidaan luokitella maakunnallisesti arvokkaaksi.
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Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 9. Järvikylän kostea lehto, Espoo (3,4 ha)
Luontotieto
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu maakunnallisen
ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet,
joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella
vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa
kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen
Noin kilometrin säteellä kohteesta sijaitsee muita arvokkaita metsäelinympäristöjä: Loojärven
puronvarsilehto, Peringin pähkinäpensaslehto, Järvikylän runsaslahopuustoinen metsä (Lammi & Routasuo
2013a), salassa pidettävän lajin esiintymä ja Hällkärrin luonnonsuojelualue. Yhteys muihin arvokkaisiin
kohteisiin on kuitenkin heikentynyt teiden, viljelysmaiden ja rakennetun ympäristön ympäröidessä
kohdetta.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella on havaittu salassa pidettävä laji ja muitakin huomionarvoisia lehtimetsien lintulajeja.
Koivuvaltaisissa lehtimetsissä elävä laji vaatii pesimäalueeltaan runsaasti lahopuuta niin pökkelöinä kuin
maapuinakin. Tämänkaltaisissa metsissä on erityisen paljon muitakin monimuotoisuusarvoja.
Luontoselvitysraportin mukaan lajin pesinnästä ei kuitenkaan ollut viitteitä kohteella. Kohteella kasvaa
vaatelias kosteiden lehtojen laji, lehtopalsami (Impatiens noli-tangere). Lehdoissa lajistollisten
erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa
luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Luontoselvitysraportin (Routasuo ym. 2016) mukaan kohde on edustava kostea lehto. Raportin kuvan,
kasvillisuuden kuvauksen ja kohteen sijainnin perusteella lehto on mitä todennäköisimmin entistä niittyä tai
laidunta, joka maatalouskäytön loputtua on muuttunut ns. sekundaariseksi lehdoksi. Puusto on kohtalaisen
nuorta, eikä lahopuuta ilmeisesti ole juurikaan. Kohde ei siten ole luonnontilainen tai edes luonnontilaisen
kaltainen kostea lehto. Näin ollen yksikään luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteeri ei täyty.
Tulos
Kohde ei epäluonnontilaisena täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteereitä, eivätkä yleiset sijaintikriteerit
riitä nostamaan kohdetta maakunnalliseen luokkaan. Kohteella havaitun salassa pidettävän lajin pesintä
riittäisi yksinään kohteen luokitteluun maakunnallisesti arvokkaaksi, mutta lajin pesinnästä ei ole viitteitä.
Kohde ei ole maakunnallisesti arvokas.
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Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 10. Mustapuron jokilaakso, Espoo (3,0 ha)
Luontotieto
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa
hyvin kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Alle kilometrin säteellä kohteesta sijaitsee muita arvokkaita metsä- ja rantaelinympäristöjä: Kvarnträskin
luhta (Routasuo ym. 2016) ja Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualue. Kohde ei ole osa maakunnallista
ekologista verkostoa, mutta yleisesti ottaen purojen varret ovat paikallisella tasolla tärkeitä ekokäytäviä
monille eliöille.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta ja sen lähistöltä on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2016. Lajilla on erityistä
indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Pelto-osuudella puroa reunustavat paju- ja tuomipensaikot eivät täytä mitään luontotyyppi- tai
yhdistelmäkriteeriä. Kohteen eteläosassa on lehtomaista kangasmetsää, mutta luontoselvitysraportissa
(Routasuo ym. 2016) ei kuvailla jokilaakson metsän luonnontilaa, ikää tai lahopuun määrää. Metsässä on
kuitenkin runsaasti haapaa ja kolopuita. Metsän pinta-ala on kuitenkin niin pieni, ettei mikään
luontotyyppikriteeri täyty. Yhdistelmäkriteerikään ei täyty, sillä Mustapuro ei ole maakunnallisesti arvokas
pienvesi.
Vesiluonto
Kuvauksen (Lammi & Routasuo 2013a) mukaan Mustapuroa on ilmeisesti perattu, sillä isommat kivet
puuttuvat uomasta kokonaan. Näin ollen puro ei täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteereitä. Kuvauksen
perusteella puro vaikuttaa kuitenkin nykyisin lähes luonnontilaisen kaltaiselta koskipaikkoineen,
suvantoineen sekä nopeasti ja hitaasti virtaavine osuuksineen. Koskikivillä on runsaasti vesisammalia.
Tulos
Purolaakson eteläosan metsän maakunnallista arvoa nostaa salassa pidettävän lajin esiintyminen. Lähes
luonnontilaisen kaltainen puro ja läheinen liittyminen muihin arvokkaisiin luontokohteisiin lisäävät
kohteen arvoa. Kohteen pohjoisosa voidaan nostaa maakunnalliseen luokkaan sen liittyessä
maakunnallisesti arvokkaaseen osuuteen puron alajuoksulla. Arvoa lisää kuuluminen maakunnalliseen
ekologiseen verkostoon.
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Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Kohteen eteläosan metsän luontotyyppikriteerien täyttymisestä ei ole tietoa, mikä ei kuitenkaan vaikuta
lopputulokseen. Lisäselvitystarpeita ei ole.

27

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

A 11. Kvarnträskin luhta, Espoo (1,7 ha)
Luontotieto
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa
hyvin kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde rajautuu Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualueeseen, jossa on samankaltaisia luontotyyppejä.
Alle kilometrin säteellä kohteesta sijaitsee muita arvokkaita metsä- ja rantaelinympäristöjä: Mustapuron
jokilaakso (Routasuo ym. 2016).
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2008. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja
se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Suot
Luontoselvitysraportin (Routasuo ym. 2016) mukaan kohteen luontotyyppi on pääasiallisesti koivuluhtaa.
Kohteen eteläosassa on lisäksi pajuluhtaa ja kaakkoisosassa hieman ruoho‐ ja heinäkorpea. Raportissa ei
ole mainintaa kohteen luonnontilaisuudesta. On mahdollista, että kohde täyttää luontotyyppikriteerin
”luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, pienialaisia laikkuja tai kapeita rantaluhtia selvästi
laajemmat (> 1 ha) metsäluhdat”. Kun kohde rajautuu suoraan luonnonsuojelualueeseen ja kytkeytyy
salassa pidettävän lajin esiintymiin, se täyttää varmasti yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet metsäluhdat” ja/tai ” vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin avoimiin soihin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset, luonnontilaisen
kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset metsäluhdat” ja ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin soihin
suoraan rajautuvat, luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamismahdollisuuksiltaan
vähintään kohtalaiset pensasluhdat” ja ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin avoimiin soihin
suoraan rajautuvat, luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
vähintään kohtalaiset korvet”.
Tulos
Kohde on lajistokriteerin ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Arvoa lisää
kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 12. Karhusuonpuron lehtopurolaakso, Espoo (1,4 ha)
Luontotieto
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta, ja sen välittömässä
läheisyydessä on maakunnallinen laaja hyvin kytkeytynyt alue (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin
kytkeytyneellä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Aivan kohteen lounaispuolella on Gumbölen Myllykosken arvokas luontokohde, jossa on samankaltaista
elinympäristöä (Routasuo ym. 2016). Yhteyden näiden kohteiden välillä katkaisee kuitenkin Gumbölentie.
Alle kilometrin säteellä kohteesta sijaitsee muita arvokkaita metsäelinympäristöjä: Gumbölenniityn lehto
(Routasuo ym. 2016) ja Karhusuon metsän luonnonsuojelualue. Tieverkosto, etenkin Turunväylä, ja
golfkenttä heikentävät ekologisia yhteyksiä alueella.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista mm. vuodelta 2016. Lajilla on erityistä
indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kohteella on
havaittu vaateliaita lehtokasveja keltavuokkoa (Anemone ranunculoides) ja mukulaleinikkiä (Ranunculus
ficaria). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa.
Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien
perusteella.
Laatukriteerit (luonnontilaisuus)
Yleisen kriteerin ”luontotyyppien luonnontilaisuus ja edustavuus lisää alueen arvoa” perusteella voidaan
määritellä yksittäiset luontotyyppiesiintymät maakunnallisesti arvokkaiksi, vaikka ne eivät täysin
täyttäisikään luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteereitä.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen metsä on luontoselvitysraportin (Routasuo ym. 2016) mukaan kuusivaltaista vanhaa tai
varttunutta lehtoa, jossa mainitaan olevan huomattavasti lahopuuta. Lahopuun määrästä ei ole tarkempaa
tietoa. Pienen pinta-alan vuoksi luontotyyppikriteeri ei kuitenkaan täyty, vaikka lahopuuta olisikin kriteerin
mukaan riittävästi. Eteläisempi osa-alue on kosteaa lehtoa, joka ei pinta-alan puolesta aivan täytä
luontotyyppikriteeriä ”vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin
liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”. Jos alueen tieverkoston ei
katsota heikentävän liiaksi kohteen kytkeytymistä muihin arvokkaisiin metsäelinympäristöihin, täyttyy
yhdistelmäkriteeri ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kytkeytyminen Gumbölen Myllykosken
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lehtoalueeseen on kuitenkin selvää.
Vesiluonto
Luontoselvitysraportissa (Routasuo ym. 2016) Karhusuonpuro kuvataan luonnontilaiseksi rajattujen
kahden erillisen kuvion sisällä. Purojaksot rajatuilla kohteilla ovat kuitenkin niin lyhyitä, etteivät ne täytä
purojen yhdistelmäkriteerejä. Jos puron varren lehto katsotaan maakunnallisesti arvokkaaksi
kytkeytyvyyden perusteella, täyttyy puron osalta virtavesien yhteinen yhdistelmäkriteeri ”suurimmaksi
osaksi perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Kohde on luontotyyppikriteerin ja yhdistelmäkriteerien perusteella lähes maakunnallisesti arvokas. Yleiset
kriteerit (lajiesiintymät, läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin, kuuluminen
maakunnalliseen ekoverkostoon ja luonnontilaisuus) nostavat kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 13. Gumbölen Myllykoski, Espoo (1,8 ha)
Luontotieto
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta, ja sen välittömässä
läheisyydessä on maakunnallinen laaja hyvin kytkeytynyt alue (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin
kytkeytyneellä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Aivan kohteen koillispuolella on Karhusuonpuron arvokas luontokohde, jossa on samankaltaista
elinympäristöä (Routasuo ym. 2016). Yhteyden näiden kohteiden välillä katkaisee kuitenkin Gumbölentie.
Noin kilometrin säteellä kohteesta sijaitsee muita arvokkaita metsäelinympäristöjä: Gumbölenniityn lehto
(Routasuo ym. 2016) sekä Karhusuon metsän, Teirinsuon tervaleppäkorven ja Kvarnträskin rannan
luonnonsuojelualueet. Tieverkosto, etenkin Turunväylä, ja golfkenttä heikentävät ekologisia yhteyksiä
alueella.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kohteella on havaittu myös vaateliaita
lehtokasveja keltavuokkoa (Anemone ranunculoides) ja mukulaleinikkiä (Ranunculus ficaria). Lehdoissa
lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä
arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kosken rannoilla kasvaa luontoselvitysraportin (Routasuo ym. 2016) mukaan iäkkäitä vaahteroita ja
tervaleppiä. Jokeen viettävillä rinteillä on vanhoja kuusia ja kasvillisuustyyppinä on pääosin kostea lehto.
Metsän ominaisuuksista, esimerkiksi lahopuun tai vaahteran määrästä ei ole tarkempaa tietoa. On
mahdollista, että kohteen osalta täyttyy luontotyyppikriteeri ”lehdot, joissa kasvaa runkoläpimitaltaan
vähintään 7 cm metsälehmuksia tai vaahteroita yhteensä vähintään 20 runkoa hehtaarilla, ja lehdot
joissa näiden jalojen lehtipuiden tilavuus on yli 5 m³/ha”. Jos alueen tieverkoston ei katsota heikentävän
liiaksi kohteen kytkeytymistä muihin arvokkaisiin metsäelinympäristöihin, täyttyy yhdistelmäkriteeri
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kytkeytyminen Karhusuonpuron lehtoalueeseen on kuitenkin selvää.
Vesiluonto
Koskea on aikoinaan muokattu myllyjen tarpeisiin. Kuvauksen (Routasuo ym. 2016) perusteella koski
vaikuttaa nykyisin ainakin lähes luonnontilaisen kaltaiselta. Jos kosken ympäristön metsä todetaan
maakunnallisesti arvokkaaksi, täyttyy yhdistelmäkriteeri ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
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molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet” tai ”suurimmaksi osaksi perkaamattomat,
vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Kohde on yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Yleiset kriteerit (lajiesiintymät,
arvokkaat lehtolajit, läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin ja kuuluminen
maakunnalliseen ekologiseen verkostoon ja luonnontilaisuus) nostavat kohteen arvoa edelleen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Luontotyyppikriteerin täyttyminen on epävarmaa, mikä ei kuitenkaan vaikuta lopputulokseen.
Lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 14. Gumbölenniityn lehto, Espoo (0,9 ha)
Luontotieto
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä
ei kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon.
Noin kilometrin säteellä kohteesta sijaitsee muita arvokkaita metsäelinympäristöjä, joilla on
samankaltaista elinympäristöä: Gumbölen Myllykosken alue, Karhusuonpuron lehtoalue, Blominmäen
lehto (Routasuo ym. 2016) sekä Teirinsuon tervaleppäkorven ja Kvarnträskin rannan
luonnonsuojelualueet. Tieverkosto ja golfkenttä heikentävät ekologisia yhteyksiä alueella.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista mm. vuodelta 2016. Lajilla on erityistä
indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Luontoselvitysraportin (Routasuo ym. 2016) mukaan kohteen luontotyyppi on tuoretta lehtoa. Puusto on
ilmeisesti lehtipuuvaltaista. Kohde ei kuitenkaan pinta-alan tai puuston iän osalta täytä
luontotyyppikriteereitä. Kohteella on raportin mukaan jonkin verran nuorta vaahteraa, mutta on hyvin
epätodennäköistä, että jalopuulehtojen luontotyyppikriteeri täyttyy kohteella. Kun lähistöllä on muita
arvokkaita luontokohteita, voisi täyttyä yhdistelmäkriteeri ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Lehdon
luonnontilasta (lahopuun määrä, puuston erirakenteisuus) ei raportissa anneta tietoja. Lajiston perusteella
on kuitenkin oletettavaa, että siellä on kolopuita ja järeitä ylispuita, jolloin kohde voidaan luokitella
luonnontilaisen kaltaiseksi. LAKU-loppuraportin mukaan luonnontilaisen kaltaisiksi voidaan lukea
esimerkiksi puustoltaan erirakenteiset metsät, joissa on melko vähän lahoa puuta tai joissa lahopuun
muodostumisen jatkumo on katkennut.
Tulos
Kohde on yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Yleiset kriteerit (lajiesiintymät ja
läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin) nostavat edelleen kohteen arvoa.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 15. Blominmäen lehto, Espoo (1,5 ha)
Luontotieto
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä
ei kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon.
Noin kilometrin säteellä kohteesta sijaitsee muita arvokkaita metsäelinympäristöjä, joilla on
samankaltaista elinympäristöä: Gumbölenniityn lehto (Routasuo ym. 2016) sekä Gumbölenjoen
vaahterametsikön, Teirinsuon tervaleppäkorven ja Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualueet. Tieverkosto
heikentää ekologisia yhteyksiä alueella.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista mm. vuodelta 2016. Lajilla on erityistä
indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kohteella
kasvaa vaateliaita lehtopensaita näsiää (Daphne mezereum) ja koiranheittä (Viburnum opulus). Lehdoissa
lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä
arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Luontoselvitysraportin (Routasuo ym. 2016) mukaan kohteella on kuusivaltaista, varttunutta tai
uudistuskypsää lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa. Puusto on ilmeisesti erirakenteista. Lahopuun
määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta ilmeisesti sitä ei ole kohteella erityisen runsaasti. Kohteella kasvaa
raportin mukaan joitakin tammia ja vaahteroita, mutta on hyvin epätodennäköistä, että jalopuulehtojen
luontotyyppikriteeri täyttyy kohteella. Yksikään luontotyyppikriteeri ei kohteen osalta täyty. Kun lähistöllä
on muita arvokkaita luontokohteita, voisi täyttyä yhdistelmäkriteeri ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Lehdon luonnontilasta (lahopuun määrä, puuston erirakenteisuus) ei raportissa anneta tietoja. Lajiston
perusteella on kuitenkin oletettavaa, että siellä on kolopuita ja järeitä ylispuita, jolloin kohde voidaan
luokitella luonnontilaisen kaltaiseksi. LAKU-loppuraportin mukaan luonnontilaisen kaltaisiksi voidaan lukea
esimerkiksi puustoltaan erirakenteiset metsät, joissa on melko vähän lahoa puuta tai joissa lahopuun
muodostumisen jatkumo on katkennut.
Tulos
Kohde on yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Yleiset kriteerit (salassa pidettävän
lajin esiintyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin) nostavat edelleen kohteen
arvoa.
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Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 1. Karakallio, Espoo (25,5 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 11.6.2018
Luonnonhoitokuviot Espoon kaupungin mailla (Espoon kaupunki 2018a)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013)
Keijo Savolan maastokäynti 2012 (kirjallinen tiedonanto)
Espoon arvokkaat luontokohteet 1987 (Espoon ympäristölautakunta 1987)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014)
Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet -paikkatietoaineisto (Espoon kaupunki 2017)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohteen kautta kulkee Espoon kaupungin (2017) paikkatietoaineistojen mukaan maakunnallinen yhteys.
Myös Espoon ekoverkostoselvityksen (Hirvensalo 2014) mukaan kohde on osa ekologisten yhteyksien
kannalta tärkeää luontoaluetta. Vuonna 2018 valmistuneen Zonation-analyyseihin perustuvan Uudenmaan
ekoverkostotulkinnan (Jalkanen ym. 2018) mukaan kohteen kautta ei kulje maakunnallisia ekokäytäviä.
Em. muut ekoyhteydet voidaan tässä tarkastelussa luokitella paikallisesti arvokkaiksi, mutta ne eivät
yksinään riitä täyttämään yleisiä kriteereitä.
Kohteella on erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät yksin
täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista usealta vuosikymmeneltä, viimeisimmät vuodelta
2012. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden
valintaan. Alueelta on Hertta-havainto haavanarinakäävästä (Phellinus populicola). Laji on harvalukuinen ja
yleisimmillään vanhoissa metsissä. Sen esiintymisellä on niin ikään indikaattoriarvoa. Kohteella on havaittu
vaateliaita lehto- ja lehtokorpikasveja kuten lehto-orvokkia (Viola mirabilis), lehtopähkämöä (Stachys
sylvatica), lehtosinijuurta (Merculialis perennis), imikkää (Pulmonaria obscura), lehtoleinikkiä (Ranunculus
cassubicus -ryhmä), lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum) ja kevätlinnunsilmää (Chrysosplenium
alternifolium) (Espoon ympäristölautakunta 1987, Lammi & Routasuo 2013). Lehdoissa lajistollisten
erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa
luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto
2012).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteella on luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltu pähkinäpensaslehto. Luonnonsuojelulain
pähkinäpensaslehtojen kriteerit (Pääkkönen & Alanen 2000) täyttävä kohde täyttää myös LAKUluontotyyppikriteerin ”pähkinälehdot eli lehdot, joissa kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä
pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä”. Alueen
keski- ja itäosassa on maastokäynnin (Savola 2012, kirjallinen tiedonanto) perusteella myös melko laajasti
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lahopuustoisia lehtoja. Tältä osin täyttyy myös lehtoihin liittyvä luontotyyppikriteeri "vähintään 2 ha
laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m3/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita". Kohteen
länsiosassa on lisäksi luonnontilaltaan melko hyvää kangasmetsää (Keijo Savola kirjallinen tiedonanto).
Espoon kaupungin (2018a) luonnonhoitokuviotietojen mukaan kohteen länsiosassa on kuusi- tai
mäntyvaltaista, uudistusiän ylittänyttä kangasta sekä lehtoa. Eräillä kuvioilla mainitaan, että puiden ikä ja
koko vaihtelee, eli puusto on eri-ikäisrakenteista. Maastoselvityksessä 11.6.2018 todettiin kuitenkin, että
kohteen keskiosan kangasmetsiä hoidetaan suurelta osin virkistysmetsinä, eli niistä on monin paikoin
poimittu pois (huonokuntoisia) puita ja raivattu aliskasvosta. Vaikka puusto onkin pääosin eriikäisrakenteista, virkistysmetsää ei voi luokitella luonnontilaisen kaltaisiksi. Kyseessä on kuitenkin iäkäs,
runsaslehtipuustoinen, 5–7 puulajin metsä, jossa lahopuuta on arviolta 5–10 m3/ha, eli metsässä on
selkeitä monimuotoisuusarvoja. Lehtomaisilla kankailla kasvaa muutamalla paikalla vaahteraa ja lehmusta,
mikä lisää metsien arvoa entisestään. Maastoselvityksessä todettiin lisäksi aivan kohteen läntisemmässä
osassa olevan luonnontilaisen kaltaista lehtomaista kangasta ja lehtoa, jossa puuston ikä- ja tilarakenne ja
lahopuujatkumo ovat saaneet kehittyä melko luontaisesti eikä sahakantoja juuri ole näkyvissä. Kohteella
on lisäksi metsäisiä kallioita, joilla on vanhaa puustoa ja keloja. Kalliot ovat virkistyskäytön vuoksi
kuluneita, mutta puusto on luonnontilaisen kaltaista. Kohteen luonnontilaisen kaltaiset metsät täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Rajauksen yhtenäisyyden, selkeiden
monimuotoisuusarvojen ja salassa pidettävälle lajille sopivan elinympäristön vuoksi myös selkeämmin
virkistysmetsänä hoidettu keskiosa voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää.
Suot
Pähkinäpensaslehdon ympäristössä on selvitysten mukaan lehto- ja metsäkortekorpea. Luontoselvitysten
mukaan korpea on ojitettu ja jonkin verran puita on kaadettu. Alue on vilkkaassa ulkoilukäytössä, jolloin
korvessa lienee nähtävillä kulumista. Luonnontilaltaan heikentyneenäkin korpialue täyttää kuitenkin
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet” sen rajautuessa kohteen arvolehtoihin.
Kalliot
Ilmakuvatarkastelun perusteella osa kohteen kallioista on avoimia. Kalliot eivät täytä mitään luontotyyppitai yhdistelmäkriteerejä, mutta ne voidaan luokitella yleisten sijaintikriteerien perusteella maakunnallisesti
arvokkaiksi osana eri luontotyyppien yhdistelmää.
Vesiluonto
Kohteen länsiosassa on luonnonhoitokuviotietojen (Espoon kaupunki 2018a) mukaan kausikuiva puro.
Noro havaittiin myös maastoselvityksessä. Se täyttää yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi
perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Suuri osa kohteesta on luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas.
Huomionarvoinen lajisto nostaa kohteen arvoa edelleen. Kohteen keskiosan selkeästi virkistysmetsänä
hoidettu alue ja pienet avokalliot voidaan rajauksen yhtenäisyyden, selkeiden monimuotoisuusarvojen ja
salassa pidettävälle lajille sopivan elinympäristön vuoksi rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta
(yleinen sijaintikriteeri).
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 2. Näkinmetsä, Espoo (66,3ha)
Luontotieto
Espoon luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaa-kaavaa varten,
Uudenmaan Liitto ja Faunatica 2018 (Hiironniemi ym. 2018)
Kuvauksia eräistä Espoon kaupungin omistamista arvokkaista metsäalueista (Savola 2009)
Muistio Näkinmetsän potentiaalisesta merkityksestä vaateliaan kääpälajiston ja muun vaateliaan
lahopuulajiston kannalta (Savola 2006)
Näkinmetsän suojeluehdotus (Espoon ympäristöyhdistys 2007)
Lausunto Kauklahden Näkinmetsän asemakaavaluonnoksesta (Espoon ympäristöyhdistys 2006)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on laaja, luonnontilaltaan melko hyvänä säilynyt metsäalue, jota monipuolistaa korpien ja muiden
soistumien pienipiirteinen mosaiikki. Yleisen kokokriteerin mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää
alueen arvoa”
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä
ei kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon. Hirvensalon (2014) mukaan ”--- ehkä koko
Espoon, tärkein ekologinen yhteys kulkee keskuspuistosta Näkinmetsän ja Blominmäen kautta Nuuksion
suuntaan.” Espoon ympäristöyhdistys (2006) pitää em. yhteyttä valtakunnallisesti merkittävänä, ainoana
jäljellä olevana ekologisena yhteyskäytävänä Espoon eteläosista Nuuksioon. Myös Espoon
ympäristökeskuksen (Hiironniemi ym. 2018) mukaan kyseessä on maakunnallinen, koko Espoon tärkein
viheryhteys keskuspuiston ja Nuuksion välillä. Kohde muodostaa parin kohteen 24 (Vitmossen-Teirmossen)
kanssa, jolloin ne yhdessä turvaavat yhteyden keskuspuistosta Nuuksioon.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Kohteen pohjoispuolella sijaitsee arvokas Vitmossenin-Teirmossenin suo- ja metsäalue. Tällöin täyttyy
yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen
esiintymän arvoa”.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kohteella on havaittu alueellisesti
uhanalaisia (RT) rustikkaa (Aporpium canescens) ja ruostekääpää (Phellinus ferrugineofuscus). Yleisen
lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten
lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteelta on tavattu Keski-Espoon mittakaavassa
runsaasti muita arvokkaita metsäelinympäristöjä indikoivia kääpälajeja: silmälläpidettävä (NT)
kaarnakääpä (Diplomitoporus flavescens), joka on koko maassa harvalukuinen. Luonnonsuojelullisesti
arvokkaiden vanhojen mänty- ja kuusivaltaisten arvometsien indikaattorilajeista (Niemelä 2016) havaintoja
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on punahäivekäävästä (Leptoporus mollis), viinikäävästä (Meruliopsis taxicola), korokäävästä (Oligoporus
sericeomollis), karhunkäävästä (Phaeolus schweinitzii), männynkäävästä (Phellinus pini) ja riukukäävästä
(Phellinus viticola). Muita alueelta havaittuja jossakin määrin huomionarvoisia kääpälajeja ovat
kermakääpä (Butyrea luteoalba), hopeakääpä (Canopora subfuscoflavida), tikankääpä (Gloeoporus
dichrous), silokääpä (Gloeoporus pannocinctus) ja levykääpä (Phellinus laevigatus) (Savola 2006, Savola
2009).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen kalliometsien mainitaan olevan luonnontilaisen kaltaisia ja täyttävän METSO-ohjelman
luonnonsuojelubiologiset kriteerit. Kohteella on näkyvästi vanhoja kilpikaarnamäntyjä ja keloja sekä
maalahopuuta (Espoon ympäristöyhdistys 2006, 2007, Savola 2006). Lahopuun määrästä ei ole tarkempaa
tietoa, mutta METSO-ohjelman luokan II kalliometsissä tulee olla lahopuuta 5–10 m3/ha ja luokan I
kalliometsissä > 10 m3/ha. Karttatarkastelun perusteella arviolta n. 25 % kohteesta on kalliometsää. Tällöin
lähes täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään 20 ha laajuiset, luonnontilaiset, näkyvästi vanhoja
kilpikaarnaisia mäntyjä sisältävät kalliometsät”. Kuuluminen maakunnalliseen ekoverkostoon ja
lajistoarvot lisäävät arvoa niin, että luontotyyppikriteerin voidaan katsoa täyttyvän. Mahdollisesti täyttyy
luontotyyppikriteeri ” vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät,
joissa on lahoja maa- ja pystypuita yhteensä yli 10 m³/ha”. Kohteen kuusivaltaiset (tuoreet tai
lehtomaiset) kangasmetsät ovat selvitysten mukaan (Espoon ympäristöyhdistys 2006, Savola 2006) myös
lahopuustoisia sekä muutenkin luonnontilaltaan ilmeisen hyviä. Kattavaa tietoa alueen kangasmetsien
nykyisistä lahopuumääristä ei ole, mutta on todennäköistä, että alueen keski- ja itäosan tuoreilta ja
lehtomaisilta kankailta löytyy nykyisellään riittävä määrä runsaslahopuustoisia kuusivaltaisia kangasmetsiä,
jotta kriteeri "vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat,
joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen
läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita" täyttyy (Keijo Savola, kirjallinen tiedoksianto 25.2.2018, jonka pohjana
parin vuoden takainen käynti alueen itäosassa).
Suot
Kangas- ja kalliometsien välissä on kuvausten mukaan luonnontilaltaan hyvää, pienipiirteistä korpi- ja
soistumamosaiikkia. Korpien ja muiden soistumien pinta-alasta ei ole tarkkaa tietoa. On mahdollista, että
korpien osalta täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan
luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”. Ainakin em. kriteeri lähes täyttyy kohteella, sillä Espoon
ympäristöyhdistyksen (2007) mukaan soistumat ja korvet ovat yksin pinta-alansa vuoksi arvokkaita.
Korpien ja muidenkin suotyyppien osalta täyttyy joka tapauksessa yhdistelmäkriteeri ” vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet”, sillä
aivan kohteen pohjoispuolella sijaitsee Teirinsuo-Vitmossenin arvokas metsä- ja suoalue, johon soiden
voidaan katsoa kytkeytyvät läheisesti.
Vesiluonto
Palolammen osalta täyttyy yhdistelmäkriteeri ”lammet tai järvet, joiden rannoista on suurin osa
vähintään maakunnallisesti arvokkaita kallioita, metsiä tai soita”. Kohteen eteläosassa on noronuoma,
jonka osalta täyttyy yhdistelmäkriteeri ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, soihin tai
kallioihin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”. Noron ympäristöä kuvataan
edustavaksi reheväksi korveksi. Vesiluontotyypit tuovat arvokkaan lisän kohteen luontotyyppivalikoimaan.
Tulos
Kohteen kalliometsät ja korvet lähes täyttävät luontotyyppikriteerit. Kaikki osa-alueet täyttävät
yhdistelmäkriteerit. Kohde on myös lajistokriteerin ja sijaintikriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas.
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Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 3. Nupurinjärvi, Espoo (56,2 ha)
Luontotieto
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015, Lohko 5 (Espoon kaupunki 2015)
Luonnonhoitokuviot Espoon kaupungin mailla (Espoon kaupunki 2018a)
Huomioita eräiden Espoon metsien luontoarvoista (Savola 2018)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013)
Espoon arvokkaat luontokohteet 1987 (Espoon ympäristölautakunta 1987)
Keijo Savolan maastokäynnit (keväät 2010, 2011 ja 2016)
Espoon perinneympäristöselvitykset (Raatikainen & Vaittinen 2003, Lampinen & Annala 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohteella on laaja, luonnontilaltaan melko hyvänä säilynyt luhta-alue, jonka ympäristön biotooppeihin
ajoittaiset tulvat vaikuttavat. Yleisen kokokriteerin mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen
arvoa”
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa
hyvin kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, maatalous- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen
osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat muuten edustavia,
ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Alle puolen kilometrin etäisyydellä kohteesta länteen sijaitsee Kakarlammensuon luonnonsuojelualue ja n.
1,5 kilometrin etäisyydellä etelässä Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualue. Tällöin täyttyy yleinen
kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän
arvoa”. Ympäröivien suojelualueiden metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä
vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa on kohteelta havainto silmälläpidettävästä (NT)
rusokantokäävästä (Fomitopsis rosea). Laji on Etelä-Suomessa harvinainen ja esiintyy yleensä vanhoissa
metsissä, joissa on pitkä lahopuujatkumo ja runsaasti eri-ikäisiä kuusimaapuita. Alueen lounaisosan
metsäsaarekkeelta on havaittu (Savola 2016) myös Espoossa melko harvalukuinen aarnikääpä (Phellinus
nigrolimitatus). Keväällä 2016 alueen lajistoon kuuluivat myös vaarantunut (VU) taivaanvuohi (Gallinago
gallinago), pikkutikka (Dendrocopos minor), nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes), kurki (Grus
grus) ja tiltaltti (Phylloscopus collybita). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on
valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.”
Kohteen kaakkoisosasta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja
se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
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Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Alueen länsiosan entisille maatalousmaille on luontaisesti kehittynyt valtapuustoltaan noin 50-vuotias
monipuulajinen lehtipuumetsä (Espoon kaupunki 2018a), jossa valtapuuna on rauduskoivu ja seuraavaksi
runsain puulaji on haapa. Lisäksi alueella kasvaa ainakin hieskoivua, raitaa, tuomea ja erilaisia pajuja.
Metsissä lahoaa näkyvästi (5-10 m3/ha) koivu-, raita- ja pajulahopuuta (Savola 2016, kirjallinen
tiedonanto). Tällöin täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään 5 ha laajuiset, kymmeniä runkoja/ha vanhoja
lahovikaisia pajuja tai lahovikaisia, läpimitaltaan vähintään 30 cm haapoja kasvavat metsät” Kohteen
rantametsät ovat Lammin & Routasuon (2013) mukaan tärkeitä linnustollisesti, joten ne voidaan luokitella
maakunnallisesti arvokkaiksi myös lajistokriteerien perusteella, osana eri luontotyyppien yhdistymää ja
maakunnallista ekologista verkostoa (yleiset sijaintikriteerit). Myös läheinen sijainti Kakarlammen ja
Kvarnträskin suojeltuihin rantametsiin lisää niiden arvoa. Alueeseen kohdistuu säännöllisesti tulvavaikutus,
mikä lisää arvoa edelleen. Järven lounaispuolinen mäki on keskiosaltaan lehtomaista kangasta, alarinteillä
kasvillisuus on jo keskiravinteista tuoretta lehtoa. Puusto on vanhaa ja luonnontilaisen kaltaista. Mäen
eteläosan metsä on kuusivaltaista, pohjoisosassa kasvaa kuusen, männyn, koivun ja haavan luonnehtimaa
sekametsää. Lahopuuta, lähinnä eri-ikäistä kuusilahopuuta, on pohjoisosassa arviolta 10 m3/ha,
eteläosassa ja mäen länsirinteen alla yli 20 m3/ha (Savola 2018). Mäki täyttää siten yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Toinen kangasmetsäkumpare kohteen kaakkoisosassa on
vanhapuustoinen mäntyä, kuusta, koivua ja haapaa kasvava tuore kangas, jonka on todettu täyttävän
METSO II-kangasmetsän kriteerit (Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015).
Kohteen pohjoisosassa, Nupurijärveen laskevan Brobackaån varrella on Keijo Savolan maastokäynnin
(2010) perusteella tulvavaikutteista, runsaslehtipuustoista lehtoa, joka täyttää luontotyyppikriteerin
”jokivarsien tai jokisuistojen säännöllisen tulvan alaiset, luonnontilaiset tai ennallistamiskelpoiset
metsät, joihin kertyy tulvan mukana lietettä”.
Suot
Kohteen eteläosassa laskupuron varrella on laaja koivuluhta-alue. Koivuluhtaa on myös järven
pohjoisrannalla (Lammi & Routasuo 2013). sekä pienialaisesti länsi- ja kaakkoisreunassa (Savola 2011,
2016). Etenkin järven eteläpuolen luhdissa on runsaasti lehtilahopuuta. Ilmakuvatarkastelun perusteella
metsäluhtaa on järven rannoilla yhteensä selvästi yli 10 ha. Luonnontilaa heikentävistä tekijöistä ei ole
mainintaa selvitysraporteissa. Tällöin täyttyy luontotyyppikriteeri ”luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset, pienialaisia laikkuja tai kapeita rantaluhtia selvästi laajemmat (> 1 ha) metsäluhdat”.
Laskupuron läntisen haaran varressa on myös pienialaisesti tervaleppäluhtaa, joka täyttää
luontotyyppikriteerin ”ojittamattomat tervaleppäluhdat”. Järven länsipuolelta löytyy myös luhtanevaa
sekä tähän liittyviä pajuluhtia (Savola 2016). Luhtaneva ja järven länsirannan laaja saraneva-alue (Lammi
& Routasuo 2013) täyttää luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, vähintään
3 ha laajat sara- tai luhtanevat”. Pajuluhdat täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin, soihin tai vesialueisiin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset, luonnontilaisen
kaltaiset tai ennallistamismahdollisuuksiltaan vähintään kohtalaiset pensasluhdat”. Kohteella on
luonnonhoitokuviotietojen (Espoon kaupunki 2018a) mukaan myös pieniä rämelaikkuja. Ne täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään
kohtalaiset rämeet”.
Maatalousympäristöt
Kohteen luoteisnurkassa on osa Espoon arvokkaisiin perinnebiotooppeihin lukeutuvasta Käkiniitystä.
Niityllä on ollut pitkä laidunnushistoria aina 1970-luvulle asti, jonka jälkeen se oli ilmeisesti pitkään
hoidotta. Nyt Espoon ympäristökeskus niittää niittyä vuosittain, ja siellä on edelleen tavattu eräitä
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huomionarvoisia perinnebiotooppien putkilokasvilajeja ja yksi huomionarvoinen päiväperhoslaji
(Lampinen & Annala 2014). Tällöin täyttyy luontotyyppikriteeri ” aiemmin vuosia hoidotta olleet,
kunnostetut ja säännölliseen hoitoon otetut perinnebiotoopit, joiden eliölajisto on edustavaa tai
monimuotoista”
Vesiluonto
Nupurijärvi täyttää yhdistelmäkriteerin ” järvet, joiden rannoista on suurin osa vähintään
maakunnallisesti arvokkaita metsiä, soita tai rantaniittyjä”. Lammin & Routasuon (2013) mukaan
Käkiniityn vieritse Nupurinjärveen laskeva Arkiniityn puro on maakunnallisesti arvokas virtavesi. Kohteella
se täyttää yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin soihin tai perinnebiotooppeihin rajautuvat virtavesiosuudet”. Järveen laskevan Brobackaån
osalta täyttyy yhdistelmäkriteeri ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin molemmilta puolilta
suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Kohde on maakunnallisesti arvokas luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella. Yleiset lajisto- ja
sijaintiarvot nostavat arvoa edelleen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.

48

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

49

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

B 4. Odilampi, Espoo (27,7 ha)
Luontotieto
Luonnonhoitokuviot Espoon kaupungin mailla (Espoon kaupunki 2018a)
Metsämaa-Odilampi luontoselvitykset 2011 (Ympäristötutkimus Yrjölä 2011)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013)
Espoon arvokkaat luontokohteet 1987 (Espoon ympäristölautakunta 1987)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää sekä sijoittuu maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonationpriorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018).
Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella, ekoverkoston ydinalueella tai niiden välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen lähiympäristössä on useita luonnonsuojelu-, Natura- ja soidensuojeluohjelma-alueita
(tärkeimpinä Vestra, Tremanskärr, Smedsmossen ja Timmermalm), joilla on samankaltaisia
elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin
nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivien suojelualueiden metsät ja suot ovat myös
läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Odilammella on tavattu kaikkia kolmea Suomessa esiintyvää EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a)
lampikorentolajia: sirolampikorentoa, lummelampikorentoa ja täplälampikorentoa (Leucorrhinia albifrons,
L. caudalis, L. pectoralis). Näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen
on kielletty. Ne eivät ole Suomessa uhanalaisia, mutta lummelampikorento on suhteellisen harvinainen ja
täplälampikorento on eteläisessä Suomessa harvalukuinen. Lammella elää kaksi muutakin Suomen
lampikorentolajeista, ja Odilampi onkin yksi harvoista paikoista Suomessa, jossa nämä viisi lajia tavataan
samassa elinympäristössä (Suomen sudenkorentoseura 2011). Kohteen pohjoisosan korvesta on havainto
rusokäävästä (Pycnoporellus fulgens) (Ympäristötutkimus Yrjölä 2011), joka on metsien suojeluarvon
indikaattorisieni. Laji kasvaa puussa, jota kantokääpä on lahottanut ja on malliesimerkki seuraajalajista.
Kohteelta sekä kaikkialta kohteen lähiympäristöstä on vanha havainto salassa pidettävästä lajista. Lajilla on
erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Luontoselvityksen (Ympäristötutkimus Yrjölä 2011) kuvausten perusteella kohteella ei ole kangasmetsiä tai
lehtoja, jotka täyttäisivät luontotyyppikriteereitä. Arvokkaimmat metsäkuviot, varttuneet sekametsät ja
kuusikot, joissa on kohtaisesti lahopuuta tai jotka ovat eri-ikäisrakenteisia, sijaitsevat kohteen
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pohjoisosassa. Luonnonhoitokuviotietojen (Espoon kaupunki 2018a) mukaan pohjoisosassa on lehtomaista
kangasta, joka täyttää METSO-ohjelman luokan I valintaperusteet. Pohjoisosan metsät täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet, luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteen eteläosassa sijaitseva, entiselle laitumelle
kasvanut varttunut haavikko (Espoon kaupunki 2018a) on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas,
vaikkakaan tuskin luokiteltavissa luonnontilaisen kaltaiseksi. Sijoittuminen maakunnalliselle
ekoverkostoalueelle ja lähelle luonnonsuojelualueiden arvokkaita metsäalueita nostaa haavikon arvoa
niin, että se voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta. Eri-ikäiset taimikot ja
tasaikäisrakenteiset tai harvennetut talousmetsät eivät täytä yhdistelmä- tai yleisiä kriteereitä.
Suot
Kohteen pohjoisosassa arvokkain suokuvio on lähteinen lehto- ja ruoho- ja heinäkorpi, jossa tavattiin
metsien suojeluarvon indikaattorilajia, rusokääpää (Ympäristötutkimus Yrjölä 2011). Korpi ei ilmeisesti
aivan kokonaan ole lähdevaikutteista. Lähteinen osa täyttää luontotyyppikriteerin ” lähdekorvet”. Muu
osa korvesta täyttää yhdessä sen itäpuolisen mustikkakorven kanssa luontotyyppikriteerin ” vähintään
noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”.
Luonnonhoitokuviotietojen (Espoon kaupunki 2018a) mukaan em. korvet täyttävät METSO-ohjelman
luokan II valintaperusteet. Luonnonhoitokuviotietojen mukaan Odilammen lounaispuolella on lähes 2 ha
laajuinen, METSO-ohjelman luokan I valintaperusteet täyttävä korpi. Sijainti ekologisen käytävän alueella
nostaa korven arvoa, niin että sen voi katsoa olevan maakunnallisesti arvokas. Kohteen pohjoisosan
luonnontilaisen kaltainen isovarpuräme täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin ja puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen
kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset rämeet”. Isovarpurämettä ympäröi
laaja ojitettu räme, joka on kuivunut ja muuttunut puolukkaturvekankaaksi ja jossa metsäkasvien
peittävyys on yli 50 % (Ympäristötutkimus Yrjölä 2011). Turvekangasta ei ole välttämättä kovin helppo
ennallistaa, mutta laajuus, vanhat ylismännyt ja kuuluminen maakunnallisesti tärkeään ekoverkostoon
nostavat kuitenkin turvekankaan arvoa niin, että sen voi luokitella osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta. Tätä periaatetta voidaan soveltaa myös puolukkaturvekankaan eteläpuoliseen
ruohoturvekankaaseen ja Odilammen länsipuolisiin räme- ja ruohokorpimuuttumiin ja turvekankaisiin
(Ympäristötutkimus Yrjölä 2011): ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja puustoisiin soihin
läheisesti kytkeytyneet ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet/rämeet”.
Odilammesta pohjoiseen lähtevän ojan suulla oleva pienialainen tervaleppäluhta täyttää
luontotyyppikriteerin ”ojittamattomat tervaleppäluhdat”. Luontoselvitysraportissa (Ympäristötutkimus
Yrjölä 2011) kuvailtu Odilammen vähäpuustoinen luhta vastannee enimmäkseen LAKU-luontotyypiltään
pensaikkoluhtaa ja täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin soihin tai
vesialueisiin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamismahdollisuuksiltaan vähintään kohtalaiset pensasluhdat”. Odilammen eteläpuolinen
koivuluhtamuuttuma täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin vesialueisiin
suoraan rajautuvat ennallistamiskelpoiset metsäluhdat”.
Vesiluonto
Odilampea voidaan pitää sudenkorentolajistonsa puolesta itsenäisesti maakunnallisesti arvokkaana, mutta
se täyttää myös yhdistelmäkriteerin ” lammet tai järvet, joiden rannoista on suurin osa vähintään
maakunnallisesti arvokkaita metsiä ja soita” (lammen itäpuoliset luonnonsuojelu-, Natura- ja
luonnonsuojeluohjelma-alueet).
Tulos
Merkittävä osa kohteesta on luontotyyppi-, yhdistelmä- tai yleisten kriteerien perusteella maakunnallisesti
arvokas. Lisääarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon. Muut, luonnontilaltaan
heikot metsät ja taimikot jäävät maakunnallisen rajauksen ulkopuolelle.
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Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 5. Kotasuo-Härklampiberget, Espoo (5,5 ha)
Luontotieto
Espoon luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaa-kaavaa varten,
Uudenmaan Liitto ja Faunatica 2018 (Hiironniemi ym. 2018)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013)
Keijo Savolan ja Timo Nuorasen maastokäynti 23.4.2016 (Keijo Savolan kirjallinen tiedonanto)
Espoon arvokkaat luontokohteet 1987 (Espoon ympäristölautakunta 1987)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa
hyvin kytkeytynyttä aluetta sekä sijaitsee maakunnallisen ekologisen käytävän läheisyydessä (Jalkanen ym.
2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella, maakunnallisella ekologisella käytävällä tai niiden
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta ja sen lähiympäristöstä on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä
indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Härklampiberget on maisemallisesti näyttävä ja jyrkkäpiirteinen kallioselänne, joka rajoittuu idässä
Kotasuon maakunnallisesti arvokkaaseen suoalueeseen. Kotasuo täyttää luontotyyppikriteerin
”luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan hyvät, pinta-alaltaan vähintään noin 10 ha
laajuiset keidassuot” (ks Espoon ympäristölautakunta 1987). Kallioalueen puusto on hyvin luonnontilaista.
Mäntylahopuuta on kallioalueella näkyvästi (3–5 m3/ha) ja myös kilpikaarnamäntyjä on yleisesti. Kallion
itärinne on tuoretta kangasta, jossa kasvaa luonnontilaisen kaltaisella tilarakenteella vanhaa kuusivaltaista
metsää, sekapuuna kasvaa koivuja sekä hieman haapaa. Rinteellä lahoaa 5–10 m3/ha eri-ikäistä kuusi- ja
koivulahopuuta (Savola 2016). Kohteen jyrkänteet ja maisema-arvot on nostettu esille myös
luontoselvitysraporteissa (Espoon ympäristölautakunta 1987, Lammi & Routasuo 2013).
Koska kallioalue sekä suohon laskeva rinnemetsä ovat luonnontilaisen kaltaisia, täyttyy yhdistelmäkriteeri
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät” kohteen rajautuessa itäpuoleltaan kotasuohon. Yksityisen
luonnonsuojelualueen perustaminen on edennyt pitkälle Espoon ympäristökeskuksessa (Hiironniemi ym.
2018).
Kalliot
Kohteen jyrkänteet täyttävät yhdistelmäkriteerin ”maakunnallisesti arvokkaisiin soihin rajautuvat
kalliojyrkänteet”.
Tulos
Kohde täyttää yhdistelmäkriteerin, ja sen arvoa nostaa edelleen sijoittuminen maakunnalliselle hyvin
kytkeytyneelle alueelle.
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Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 6. Kaitalahti ja Hanikan kalliot, Espoo (49,6 ha)
Luontotieto
Espoon luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaa-kaavaa varten,
Uudenmaan Liitto ja Faunatica 2018 (Hiironniemi ym. 2018)
Luonnonhoitokuviot Espoon kaupungin mailla (Espoon kaupunki 2018a)
Kuvauksia eräistä Espoon kaupungin omistamista arvokkaista metsäalueista (Savola 2009)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013)
Espoon arvokkaat luontokohteet 1987 (Espoon ympäristölautakunta 1987)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014)
Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet -paikkatietoaineisto (Espoon kaupunki 2017)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohteella on laaja, luonnontilaltaan melko hyvä metsä- ja kallioalue sekä laajahko monimuotoisuuden
kannalta arvokas luhta-alue. Kohteella on Espoon viimeisiä vapaita rantoja (Hiironniemi ym. 2018). Yleisen
kokokriteerin mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohteen kautta kulkee Espoon kaupungin (2017) paikkatietoaineistojen mukaan paikallinen ekoyhteys.
Espoon ekoverkostoselvityksen (Hirvensalo 2014) mukaan kohde on osa ekologisten yhteyksien kannalta
tärkeää luontoaluetta. Vuonna 2018 valmistuneen Zonation-analyyseihin perustuvan Uudenmaan
ekoverkostotulkinnan (Jalkanen ym. 2018) mukaan kohteen kautta ei kulje maakunnallisia ekokäytäviä.
Em. muut ekoyhteydet voidaan tässä tarkastelussa luokitella paikallisesti arvokkaiksi, eivätkä ne yksinään
riitä täyttämään yleisiä kriteereitä.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio-, vesi- ja rantaelinympäristöjä. Vaikka kaikki
kohteen osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin
muuten edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kohteen vesialueelta on havainto
vaarantuneesta (VU), erityisesti suojeltavasta ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvasta
meriuposkuoriaisesta (Macroplea pubipennis). Lammin & Routasuon (2013) mukaan Kaitalahti on Espoon
arvokkaimpia lintuvesiä. Alueella pesii monipuolinen vesi- ja ruovikkolinnusto. Runsaimpiin vesilintuihin
kohteella kuuluvat erittäin uhanalainen (EN) nokikana (Fulica atra) ja silmälläpidettävä (NT) silkkiuikku
(Podiceps cristatus). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai
alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Muita vaateliaita
lintuvesilajeja ovat harmaasorsa (Anas strepera), lapasorsa (A. clypeata) ja luhtakana (Rallus aquaticus).
Ruovikkolinnuista ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus), rytikerttunen (A. scirpaceus) ja
vaarantunut (VU) pajusirkku (Emberiza schoeniclus) pesivät runsaina Kaitalahden perukassa. Etelärannan
lehdon pesimälinnustoon kuuluvat mm. pikkutikka (Dendrocopos minor) ja kultarinta (Hippolais icterina).
Kaitalahti ei kuulu BirdLife Suomen nimeämiin maakunnallisesti arvokkaisiin lintualueisiin (MAALI-alueet),
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mutta arvokas linnusto nostaa ilman muuta alueen arvoa. Kaitalahden pohjukassa on myös
luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan viitasammakon (Rana arvalis) lisääntymis- ja
levähdyspaikka (Lammi & Routasuo 2013), jonka hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain
nojalla kielletty.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Hanikan kallio- ja kangasmetsät ovat Savolan (2009) mukaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia.
Lahopuun määrästä ei ole tarkempaa tietoa. Luonnonhoitokuviotietojen (Espoon kaupunki 2018a) mukaan
kalliometsät ovat n. 140-vuotiaita. Kalliometsien luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimus ei aivan täyty.
Kalliometsät ja niiden pohjoispuoliset kangasmetsät täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerit ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät” ja/tai ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin vesistöihin suoraan
rajautuvat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Suot
Kaitalahden rantojen tervaleppäluhdat täyttävät luontotyyppikriteerin ”ojittamattomat
tervaleppäluhdat”. Ruokoluhta täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
soihin tai vesialueisiin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset avoluhdat”.
Kalliot
Hanikan avokallioiden arvoa nostavat niillä sijaitsevat muinaishaudat. On mahdollista, että muinaishaudat
voidaan luokitella luontotyyppikriteerin mukaisiksi erityislaatuisiksi muodostelmiksi, jolloin täyttyy kriteeri
”erityislaatuisia muodostumia sisältävät kalliot”. Kalliot voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta myös osana eri luontotyyppien yhdistymää (yleinen sijaintikriteeri).
Rantaluontotyypit
Kaitalahden merenrantaniityt täyttävät yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
avoimiin luhtiin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset rantaniityt”
Vesiluonto
Kaitalahti on maakunnallisesti arvokas uhanalaisten meriuposkuoriaisen ja nokikanan elinympäristönä. Se
on osoitettu Etelä-Espoon yleiskaavassa SL-alueeksi.
Tulos
Kohde on useiden luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella sekä lajistollisesti maakunnallisesti
arvokas. Pienet avokalliolaikut voidaan rajata mukaan osana eri luontotyyppien yhdistymää.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 7. Ritvan metsä ja laajennus, Espoo (45,3 ha)
Luontotieto
Luonnonhoitokuviot Espoon kaupungin mailla (Espoon kaupunki 2018a)
Keijo Savolan maastokäynnit 2009-2015
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on laaja, luonnontilaltaan melko hyvä metsä- ja kallioalue. Yleisen kokokriteerin mukaan
”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijaitsee
maakunnallisen ekologisen käytävän läheisyydessä (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisella
ekologisella käytävällä tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde rajautuu Keskuspuiston metsän, Majkärrin ja Lillträskbergin luonnonsuojelualueisiin, joilla on
samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Läheisten suojelualueiden metsät,
kalliot ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön
arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Lammi & Routasuon (2013) mukaan kohteella on LAKU-luokituksen mukaista iäkästä, 90–110-vuotiasta
metsää. Luonnonhoitokuviotietojen (Espoon kaupunki 2018a) mukaan kohteen kangasmetsät ovat pääosin
n. 70–140-vuotiaita. Keijo Savolan maastokäynneillä vuosina 2009-2015 tekemien havaintojen mukaan
kohteen kangasmetsät ovat pääosin METSO-ohjelman luokan I valintakriteerien mukaisia eli täyttävät
luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset
kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha
sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Pääosin muut kohteen metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Luonnonhoitokuviotietojen mukaan kohteella on lisäksi lehtomaista
kangasta ja kosteapohjaista lehtoa, jossa kasvaa varttunutta koivikkoa. Lehtipuuvaltainen metsä on
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas, minkä vuoksi se voidaan rajata osaksi maakunnallisesti
arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää. Kohteen eteläosan rinnemetsäkuvion arvoa
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nostaa mahdollinen kivikautinen asuinpaikka (Espoon kaupunki 2018a).
Suot
Kohteella on Lammin & Routasuon (2013) mukaan pieniä korpilaikkuja. Pienuuden vuoksi on oletettavaa,
ettei LAKU-luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimus korpien osalta täyty. Kohteen korpilaikut täyttävät
kuitenkin yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
vähintään kohtalaiset korvet”. Luonnonhoitokuviotietojen (Espoon kaupunki 2018a) mukaan kohteella on
pieni neva. Se täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin suoraan
rajautuvat luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset nevat”.
Kalliot
Mössenkärrin itäpuolen kalliolla on kaksi luonnonmuistomerkkinä suojeltua hiidenkirnua,
joista suuremman halkaisija on noin puoli metriä (Lammi & Routasuo 2013). Tällöin täyttyy ko. kallion
osalta luontotyyppikriteeri ”erityislaatuisia muodostumia, esimerkiksi isoja tai lukuisia hiidenkirnuja
sisältävät kalliot”. Muiden kallioiden luonnontila on hyvä, ja ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti
arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistymää ja maakunnallista ekologista verkostoa.
Tulos
Kohteen metsät pääosin ja Mössenkärrin itäpuolen kallio täyttävät luontotyyppikriteerit sekä korpilaikut ja
muut metsät yhdistelmäkriteerin. Muut kalliot ja lehtipuuvaltaiset varttuneet metsäkuviot voidaan rajata
mukaan yleisten kriteerien perusteella.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 8. Luukinjärven pohjoisosa, osa-alue 1, Espoo (16,0 ha)
Luontotieto
Luontoselvitys Kalajärven ympäristössä (Ympäristötutkimus Yrjölä 2017)
Espoon arvokkaat luontokohteet 1987 (Espoon ympäristölautakunta 1987)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Pääosan kohteesta muodostaa laaja, luonnontilaltaan melko hyvä luhta-alue. Yleisen kokokriteerin
mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijaitsee kahden
maakunnallisen ekologisen käytävän läheisyydessä (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisella
ekologisella käytävällä tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen eteläpuolella on Luukinjärven pohjoisosan arvokas kosteikko- ja metsäkokonaisuus.
Kokonaisuutena Vihdintien etelä- ja pohjoisosan luhtien arvoluokka on maakunnallinen-valtakunnallinen
(K. Savola, kirjallinen tiedonanto). Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen eteläosan lehto on luontoselvityksen (Ympäristötutkimus Yrjölä 2017) mukaan metsälain 10 §:n
tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. Metsälain elinympäristöjen tulee olla luonnontilaisia tai
luonnontilaisen kaltaisia. Tällöin se täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Suot
Pääosa kohteesta on kuivatettua entistä Luukinjärven pohjukkaa, jossa avoimen keskiosan
kasvillisuustyyppinä on saraneva (Ympäristötutkimus Yrjölä 2017). Keskiosan osalta täyttyy
luontotyyppikriteeri ” luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, vähintään 3 ha laajat sara- tai
luhtanevat” ja avointa osaa ympäröivän pajuluhdan osalta yhdistelmäkriteeri ” vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin soihin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamismahdollisuuksiltaan vähintään kohtalaiset pensasluhdat”. Itälaidan koivuluhta täyttää
yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin avoimiin soihin suoraan rajautuvat,
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset metsäluhdat”. Kohteen eteläosan
lehtokorpi täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin avoimiin soihin suoraan
rajautuvat, luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään
kohtalaiset korvet”
Tulos
Kohde on luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Kohteen arvoa lisää
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sijoittuminen maakunnallisten ekokäytävien läheisyyteen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.

62

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

B 9. Vesmäki, Espoo (23,2 ha)
Luontotieto
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 1 (Espoon kaupunki 2015)
Kuviokohtaiset kommentit Pohjois-Espoon metsäsuunnitelman lohkojen 1, 2, 3, 4, 5 ja 7 hakkuu- ja
hoitoesityksiin sekä METSO-luokkiin (Savola 2015)
Luontoselvitys 2017 Kalajärven ympäristössä (Ympäristötutkimus Yrjölä 2017)
Lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksesta vuosille 2015-2025
(Espoon ympäristöyhdistys 2015)
Pohjois-Espoon arvometsät -suojeluesitys (Espoon ympäristöyhdistys 2014a)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää sekä sijaitsee maakunnallisen laajan hyvin kytkeytyneen alueen läheisyydessä
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisella ekologisella käytävällä, laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella
tai niiden välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen
maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Kohteen länsipuolella on Luukin luonnonsuojelualue ja Nuuksion kansallispuiston osa-alue sekä
eteläpuolella Luukinjärven pohjoisosan laaja luhta-alue. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti
muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Läheisten
suojelualueiden metsät, kalliot ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2006. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja
se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Vuosien 2017 ja 2015 luontoselvitysten (Savola 2015, Ympäristötutkimus Yrjölä 2017) ja Pohjois-Espoon
luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) perusteella valtaosa kohteesta on
METSO-ohjelman luokkien I ja II valintaperusteet täyttävää kangas- ja kalliometsää ja pieneltä osin lehtoa.
Lisäksi kohteella on muutama METSO III-luokan kriteerit täyttävä metsäkuvio, joilla on melko runsaasti
lahopuuta ja/tai erirakenteinen puusto. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa vierekkäisten
metsäkuvioiden 185 ja 205 osalta täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään 5 ha laajuiset, uudistusikäiset
tai sitä vanhemmat, kuivahkot kankaat, joissa on lahopuuta yhteensä yli 5 m³/ha” Muihin
metsäkuvioihin pätee yhdistelmäkriteeri ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
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Suot
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa (Espoon kaupunki 2015) on tunnistettu
kohteelta luonnontilaisia korpia ja luonnontilaisen kaltainen räme. Ne täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset
korvet / rämeet”.
Kalliot
Kohteella jyrkänteitä, jotka täyttävät yhdistelmäkriteerin ” maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
rajautuvat kalliojyrkänteet”.
Tulos
Osa kohteesta on luontotyyppikriteerin perusteella ja muu osa yhdistelmäkriteerin perusteella
maakunnallisesti arvokas. Kohteen arvoa lisäävät yleiset sijainti- ja lajistokriteerit.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 11. Solbacka, Espoo (10,1 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 11.6.2018
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 1 (Espoon kaupunki 2015)
Huomioita eräiden Espoon metsien luontoarvoista (Savola 2018)
Lahnuksen alueen luontoselvitykset 2007 (Ympäristötutkimus Yrjölä 2008)
Pohjois-Espoon arvometsät -suojeluesitys (Espoon ympäristöyhdistys 2014a)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Alle kilometrin etäisyydellä kohteesta lounaaseen sijaitsevat Kurkijärven metsän ja Vestran
luonnonsuojelualueet, Västran soiden, lehtojen ja vanhojen metsien Natura-alue sekä Vestran vanhojen
metsien suojeluohjelma-alue. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin
esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Läheisten suojelualueiden metsät, kalliot ja suot
ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Välittömästi kohteen pohjoispuolelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä
indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Savolan (2018) mukaan alueella esiintyvät silmälläpidettävät (NT) ja alueellisesti uhanalaiset (RT)
kääväkäslajit peikonnahka (Crustoderma dryinum) ja pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga). Yleisen
lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten
lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Myös kuusivaltaisten metsien suojeluarvon
indikaattorilaji ruostekääpä (Phellinus ferugineofuscus) on alueella runsas.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman 2015–2025 (Espoon kaupunki 2015) mukaan
kohteen pohjoisosassa on METSO-ohjelman luokkien I ja II valintaperusteet täyttävää kalliometsää sekä
kuivahkoa ja lehtomaista kangasmetsää, joissa puusto on iäkästä tai vanhaa, erirakenteista ja/tai
lahopuuta on runsaasti. Maastoselvityksessä 11.6.2018 todettiin, että kohteen tuoreet ja lehtomaiset
kangasmetsät ovat uudistusikäisiä tai sen ylittäneitä, ja niissä on kauttaaltaan huomattavan runsaasti –
kymmeniä kuutiometrejä hehtaarilla – eri-ikäistä ja järeää lahopuuta, jolloin ne täyttävät
luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset
kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha
sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Kohteen itäosan rinteessä on lisäksi runsaslahopuustoista,
uudistusiän ylittänyttä ja eri-ikäisrakenteista lehtoa, joka täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Myös
kohteen kalliometsät ovat luonnontilaisen kaltaisia ja täyttävät em. yhdistelmäkriteerin. Maakunnallisesti
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arvokkaat kohteen ulkopuolella voidaan rajata kohteen koillisosassa nuorta ja varttunutta
talousmännikköä sekä eteläosassa kuusi- ja mäntyvaltaista varttunutta ja uudistuskypsää talousmetsää,
jotka eivät täytä yhdistelmäkriteeriä.
Suot
Kohteen eteläosassa on pieni korpiräme, joka täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset rämeet”.
Vesiluonto
Kohteen koillisosan noronuomaa on kaivettu, eikä se ole luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen eikä
siten täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä.
Tulos
Kohteen kangasmetsät ovat luontotyyppikriteerin perusteella maakunnallisesti arvokkaita. Kohteen
luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät ja lehto sekä pieni korpiräme täyttävät yhdistelmäkriteerin. Ainakin
osa kohteesta on myös maakunnallisesti arvokasta alueellisesti uhanalaisten lajien elinympäristöä.
Kohteen koillis- ja eteläosan talousmetsiä voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 12. Tremanskärrin lounaispuolen ekoyhteys, Espoo (10,5 ha)
Luontotieto
Luontoselvitys Kalajärven ympäristössä (Ympäristötutkimus Yrjölä 2017)
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 1 (Espoon kaupunki 2015)
Kuviokohtaiset kommentit Pohjois-Espoon metsäsuunnitelman lohkojen 1, 2, 3, 4, 5 ja 7 hakkuu- ja
hoitoesityksiin sekä METSO-luokkiin (Savola 2015)
Havaintoja uhanalaisista ja huomionarvoisista käävistä sekä muista lahottajasienistä eräistä Espoon
metsistä vuosilta 2003–2008 (Savola 2008)
Lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksesta vuosille 2015-2025
(Espoon ympäristöyhdistys 2015)
Uudenmaan piirin ls-ryhmän (Jyri Mikkola, Keijo Savola) metsä- ja lajistoselvitykset alueella v. 2003–2014
(Keijo Savolan tiedonannot)
Pohjois-Espoon arvometsät -suojeluesitys (Espoon ympäristöyhdistys 2014a)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Savolan (2015) mukaan
kohde muodostaa tärkeän osan valtakunnallisesti merkittävästä metsäekologisesta yhteydestä.
Kohde rajautuu koillispuoleltaan Tremanskärrin luonnonsuojelualueeseen, Vestran soiden, lehtojen ja
vanhojen metsien Natura-alueeseen sekä Tremanskärrin-Kringelskärrin soidensuojeluohjelma-alueeseen.
Kohteen lounaispuolella on Kalajärven kallioiden luonnonsuojelualue. Yleisen kriteerin perusteella
”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Läheisten suojelualueiden metsät, kalliot ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä
vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Luontoselvityksessä (Ympäristötutkimus Yrjölä 2017) kohteella havaittiin riukukääpä (Phellinus viticola),
joka on kuusivaltaisten metsien suojeluarvon indikaattorisieni. Savolan (2008) mukaan kohteella on
havaittu muitakin Luonnonsuojelullisesti arvokkaan kuusi- tai mäntymetsän indikaattorikääväkkäitä,
ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus), oravuotikka (Asterodon ferruginosus) ja korokääpä (Oligoporus
sericeomollis) sekä harvinaisia kääpälajeja tervakääpä (Ischnoderma benzoinum) ja levykääpä (Phellinus
laevigatus). Kohteen itäosaan ulottuu osa salassa pidettävän lajin esiintymä.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Luontoselvityksessä (Ympäristötutkimus Yrjölä 2017) kohteelta rajattiin arvokkaana luontotyyppikohteena
runsaslahopuustoinen kalliometsä, joka täyttää raportin mukaan METSO-ohjelman luokan I kriteerit.
Kalliometsässä tulee tällöin METSOn valintaperusteiden mukaisesti olla lahopuuta yli 10 m3 hehtaarilla.
LAKU-luontotyyppikriteerien mukainen runsaslahopuustoisten kalliometsien pinta-alavaatimus ei
kuitenkaan täyty. Yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti
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kytkeytyneet luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät” mukaisesti kalliometsä on
kuitenkin maakunnallisesti arvokas, kun tarkasteluun otetaan läheisten luonnonsuojelu- ja Naturaalueiden maakunnallisesti arvokkaat metsät. Luontoselvityksessä rajattiin niin ikään pieni
runsaslahopuustoinen kangasmetsäkuvio. Savolan (2015) mukaan kuviolla on erittäin edustavaa ja eriikäistä kuusilahopuuta runsaasti sisältävää metsää. Pohjois-Espoon luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan kohteen luoteisosassa on laajemminkin
runsaslahopuustoista eri-ikäisrakenteista iäkästä lehtomaisen kankaan sekametsää, joka täyttää METSOohjelman luokan I kriteerit. Lisäksi suunnitelman mukaan kohteella on runsaslahopuustoista eriikäisrakenteista tuoretta kangasmetsää sekä runsaslehtipuustoista eri-ikäisrakenteista lehtomaista
kangasta ja lehtoa. Kaikki em. metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Suot
Luontoselvityksessä (Ympäristötutkimus Yrjölä 2017) kohteelta rajattiin arvokkaana luontotyyppikohteena
pienialainen korpi, joka täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai
puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”. Vastaavia elinympäristöjä on läheisillä
luonnonsuojelualueilla. Kohteen kaakkoisosassa on Uudenmaan luonnonsuojelupiirin maastokäynnin
havaintojen mukaan keskiosaltaan luonnontilaisen kaltaisena säilynyttä lehtokorpea, joka on reunaosiltaan
mahdollisesti hieman kuivahtanut. Korvessa ja sen reunoilla kasvaa varttunutta (noin 50-vuotiasta), ilman
harvennuksia kehittynyttä lehtisekametsää. Myös lehtokorpi täyttää em. yhdistelmäkriteerin.
Tulos
Kohde voidaan rajata yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokkaaksi. Lisäarvoa tuo
kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen käytävään.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 13. Kalittoman ympäristön metsät, Espoo (15,4 ha)
Luontotieto
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 2 (Espoon kaupunki 2015)
Pohjois-Espoon arvometsät -suojeluesitys (Espoon ympäristöyhdistys 2014a)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Olli Mannisen lajihavainnot Niipperi-Miilukorpi -paikkatietoaineisto (Manninen 2017)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Kalajärven kallioiden luonnonsuojelualue ja alle kilometrin
etäisyydellä Tremanskärrin luonnonsuojelualue sekä Västran soiden, lehtojen ja vanhojen metsien Naturaalue ja Tremanskärr-Kringelskärrin soidensuojeluohjelma-alue. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen
sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Suojelualueen metsät, kalliot ja suot ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on useita havaintoja huomionarvoisista kääväkäs- ja sammallajeista vuodelta 2017: alueellisesti
uhanalaiset (RT) kuuorvakka (Chaetoderma luna) ja rakkosammal (Nowellia curvifolia) sekä vanhojen
metsien indikaattorilajit ja luontoarvolajit ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus), riukukääpä (Phellinus
viticola) ja kermakarakääpä (Butyrea luteoalba) (Manninen 2017). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan kohteella on
METSO-ohjelman luokkien I ja II valintaperusteita täyttäviä ja muitakin kalliometsä- ja
kangasmetsäkuvioita, joissa on runsaasti lahopuuta, eri-ikäisrakenteisuutta, sekapuustoisuutta ja/tai
iäkästä puustoa. Metsät eivät täytä luontotyyppikriteerejä, mutta niiden voi katsoa kytkeytyvän läheisesti
läheisiin suojelualueiden metsiin ja soihin, jolloin täyttyy yhdistelmäkriteeri ” vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset metsät”. Kohteen keskellä sijaitsevasta ja luonnonsuojelualueeseen rajautuvasta varttuneesta
metsäkuviosta olisi hyvä saada lisätietoja, jotta voidaan arvioida, tuleeko se rajata osaksi maakunnallisesti
arvokasta kohdetta jonkin yleisen kriteerin perusteella. Osa kohteen metsäkuvioista voidaan rajata
puustotietojen perusteella maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Tulos
Osa kohteesta voidaan rajata lajisto- ja yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti arvokkaaksi. Osa
voidaan puustotietojen perusteella rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
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Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Osasta kohdetta tieto ei riittänyt arviointiin, mutta nämä alueet ovat suhteellisen pieni osa koko
kohteesta, jolloin maastoselvitystä ei ole tarpeen toteuttaa. Muusta osasta ei ole epävarmuutta.
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B 14. Örkkiniitty-Långkärrin metsät, Espoo (78,5 ha)
Luontotieto
Espoon luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaa-kaavaa varten,
Uudenmaan Liitto ja Faunatica 2018 (Hiironniemi ym. 2018)
Luontoselvitys Kalajärven ympäristössä (Ympäristötutkimus Yrjölä 2017)
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 2 (Espoon kaupunki 2015)
Muistio eräiden Örkkiniitty-Metsämaan metsäisten alueiden luontoarvoista (Savola 2016)
Kommentit ja muutosesitykset eräisiin Espoon kaupungin varsinaisen metsätyöohjelman vuoden 2014
kohteisiin (Espoon ympäristöyhdistys 2014b)
Pohjois-Espoon arvometsät -suojeluesitys (Espoon ympäristöyhdistys 2014a)
Olli Mannisen lajihavainnot Niipperi-Miilukorpi -paikkatietoaineisto (Manninen 2017)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohteella on yli 20 hehtaarin kokoinen, luonnontilaltaan hyvä yhtenäinen kalliometsäalue. Yleisen
kokokriteerin mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde rajautuu Myllypuron lehtokorpilaakson luonnonsuojelualueeseen, ja alle puolen kilometrin
etäisyydellä sijaitsevat Timmermalmin ja Vestran luonnonsuojelualueet sekä Vestran soiden, lehtojen ja
vanhojen metsien Natura-alue ja Odilampi-Smedsmossenin soidensuojeluohjelma-alue. Hiironniemen ym.
(2018) mukaan kohde on hyvä suojavyöhyke Myllypuron lehtokorpilaakson luonnonsuojelualueelle.
Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”. Suojelualueiden metsät, kalliot ja suot ovat läheisesti kytkeytyneet
kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Olli Mannisen havaintoaineistossa vuodelta 2017 on kohteelta useita huomionarvoisia lajeja: äärimmäisen
uhanalainen (CR), erityisesti suojeltava ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluva lahokaviosammal
(Buxbaumia viridis), vaarantunut (VU) haapariippusammal (Neckera pennata), alueellisesti uhanalaiset (RT)
lumokääpä (Skeletocutis brevispora), rusokantokääpä (Fomitopsis rosea) ja rakkosammal (Nowellia
curvifolia), silmälläpidettävä (NT) norjantorvijäkälä (Cladonia norvegica), hyvin harvinainen helohäivekääpä
(Leptoporus erubescens) sekä useat vanhojen metsien indikaattorilajit ja luontoarvolajit esimerkiksi
viinikääpä (Gloeoporus taxicola), oravuotikka (Asterodon ferruginosus) ja varjoneulajäkälä (Chaenotheca
furfuracea). Myös luontoselvityksessä vuonna 2017 (Ympäristötutkimus Yrjölä 2017) kohteen
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kalliometsässä havaittiin metsien suojeluarvon indikaattorilajeja, männynkääpä (Phellinus pini),
ruostekääpä (P. ferrugineofuscus) ja riukukääpä (P. viticola). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Luontokartoituksissa 2013 ja 2016 havaittiin kohteella salassa pidettävän
lajin esiintymä..
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Luontoselvityksessä (Ympäristötutkimus Yrjölä 2017) rajattiin kohteelta laajahko kalliometsäalue, jossa on
näkyvästi kilpikaarnaisia mäntyjä ja joka täyttää raportin mukaan METSO-ohjelman luokan I kriteerit.
Kalliometsässä tulee tällöin METSOn valintaperusteiden mukaisesti olla lahopuuta yli 10 m3 hehtaarilla.
Kalliometsä täyttää sekä luontotyyppikriteerin ” vähintään 20 ha laajuiset, luonnontilaiset, näkyvästi
vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä sisältävät kalliometsät” että ”vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset
tai luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät, joissa on lahoja maa- ja pystypuita yhteensä yli 10 m³/ha”.
Samassa selvityksessä rajatut, raportin mukaan METSO II-luokan kriteerit täyttävät runsaslahopuustoinen
tuoreen / lehtomaisen kankaan kuusikko ja varttunut kalliometsä täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset metsät”. Vuoden 2013 kartoituksessa rajattiin kohteen koillisosassa lehtoa ja kangasmetsää, joka
täyttää METSO I tai II luokkien kriteerit (Espoon ympäristöyhdistys 2014b). Vuonna 2016 havaittiin
Isonkorventien pohjoispuolisella metsäkuviolla salassa pidettävän lajin esiintymä. Metsäkuviolla on
lehtomaista kangasta, lehtoa ja lehtokorpea, jossa on monipuolinen puustorakenne (Savola 2016). PohjoisEspoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan Örkekärretin
ympäristössä on runsaslahopuustoista uudistusiän ylittänyttä kangasmetsää, joka täyttää METSOohjelman II-luokan kriteerit. Myllypuron lehtokorpilaakson luonnonsuojelualueeseen rajautuu luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelman mukaan kohteen luoteisosassa puustorakenteeltaan monipuolista ja eriikäisrakenteista tuoretta ja lehtomaista kangasta, joissa on ylispuina vanhoja koivuja ja kuusia ja
sekapuuna haapaa. Samankaltaisia metsäkuvioita on myös kohteen pohjoisosassa urheilukentän
eteläpuolella. Suunnitelman mukaan kohteen länsiosassa, niin ikään Myllypuron luonnonsuojelualueeseen
rajautuen, on puuntorakenteeltaan monipuolista, uudistusiän ylittänyttä ja monin paikoin
runsaslahopuustoista kangas- tai kalliometsää, josta osa täyttää METSO-ohjelman luokkien I–III
valintaperusteet. Myös kaikki edellä mainitut metsäkuviot täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset metsät”. Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman mukaan kohteen koillis- ja
keskiosissa on lisäksi varttuneita ja uudistusikäisiä sekametsiä, joissa kasvaa sivupuulajina haapaa tai joissa
on huonokuntoisia kuusia. Kohteen eteläosassa on lisäksi metsäkuvio, josta ei ole puustotietoja. Näistä
metsistä olisi hyvä saada lisätietoja, jotta voidaan arvioida, ovatko metsät luonnontilaisen kaltaisia ja
täyttyykö em. yhdistelmäkriteeri tai tuleeko ne rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta jonkin
yleisen kriteerin perusteella. Osa kohteen metsäkuvioista voidaan rajata puustotietojen perusteella
maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Suot
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan Örkekärretillä
on rämettä ja korpea, joiden puusto on eri-ikäisrakenteista ja ylittänyt uudistusiän. Örkekärret rajautuu
suoraan Myllypuron lehtokorpilaakson luonnonsuojelualueeseen ja täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet”.
Vuonna 2013 kartoitettu puustorakenteeltaan monipuolinen lehtokorpikuvio kohteen eteläosassa
Långkärrillä (Espoon ympäristöyhdistys 2014b; Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa
merkitty soistuneeksi lehtomaiseksi kankaaksi) täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
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arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen
kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”. Saman yhdistelmäkriteerin
täyttää kohteen länsiosassa METSO-ohjelman luokan I valintaperusteet täyttävä korpi.
Vesiluonto
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan kohteen
eteläosassa Långkärrillä virtaa puro. Se täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin soihin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Kohteen keskiosan kalliometsä on maakunnallisesti arvokas luontotyyppikriteerin perusteella ja
alueellisesti uhanalaisen lajin elinympäristönä. Merkittävä osa kohteesta voidaan rajata lajistokriteerin ja
yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokkaaksi. Osasta kohdetta tieto ei riittänyt
arviointiin. Muusta osasta ei ole epävarmuutta. Osa kohteesta voidaan puustotietojen perusteella rajata
maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Osasta kohdetta tieto ei riittänyt arviointiin, mutta nämä alueet ovat suhteellisen pieni osa koko
kohteesta, jolloin maastoselvitystä ei ole tarpeen toteuttaa. Muun osan suhteen ei ole epävarmuutta.
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B 15. Karhusuo, Espoo (28 ha)
Luontotieto
Luontoselvitys 2017 Viiskorpi-Nupuri alueella (Ympäristösuunnittelu Enviro 2017)
Huomioita eräiden Espoon metsien luontoarvoista (Savola 2018)
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 5 (Espoon kaupunki 2015)
Kuvauksia eräistä Espoon kaupungin omistamista arvokkaista metsäalueista (Savola 2009)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on laaja, pääosin luonnontilaltaan melko hyvä metsä- ja kallioalue. Yleisen kokokriteerin mukaan
”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta, sijoittuu maakunnallisen
ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet,
joiden pinta-ala on yli 50 ha) ja sijaitsee maakunnallisen laajan hyvin kytkeytyneen alueen läheisyydessä
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella, laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella tai niiden
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde rajautuu pohjoispuoleltaan Karhusuon metsän luonnonsuojelualueeseen, jossa on samankaltaisia
elinympäristöjä. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin
nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Suojelualueen metsät, kalliot ja suot ovat läheisesti
kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Savolan (2009) mukaan kohteella on havaittu
seuraavia metsien luontoarvojen indikaattorikääpiä: ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus),
kermakarakääpä (Butyrea luteoalba), männynkääpä (Phellinus pini), riukukääpä (Phellinus viticola),
ruskohaprakääpä (Postia leucomallella) ja silmälläpidettävä (NT) korkkikerroskääpä (Perenniporia
subacida). Ruostekääpä on alueellisesti uhanalainen (RT). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Lisäksi havaittiin tervakääpää (Ischoderma benzoinum), joka viihtyy yleensä
sellaisissa metsissä, joissa on vanhaa havulahopuuta. Jossakin määrin harvalukuisista lehtipuiden
kääväkkäistä alueelta havaittiin silmälläpidettävää (NT) kirjokerikääpää (Ceriporia excelsa), pörrökääpää
(Cerrena unicolor), levykääpää (Phellinus laevigatus), orakarakkaa (Steccherinum ochraceum), ketunkääpää
(Inonotus rheades) sekä pilliharsukkaa (Trechispora mollusca).
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Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Savolan (2009, 2018) mukaan kohteen etelä- ja keskiosan kalliot ovat puustoltaan luonnontilaisen kaltaisia
kalliomänniköitä, joista osa on METSO-ohjelman luokan I ja II kuvioita, jolloin ne täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät” rajautuessaan Karhusuon metsän
luonnonsuojelualueen arvokkaisiin metsiin. Savolan (2009, 2018) mukaan pääosa kohteen etelä- ja
keskiosien kangasmetsistä on rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia. Alueen karummat kangasmetsät
täyttävät puustorakenteen luonnontilan kaltaisuuden takia METSO II-luokan kriteerit. Lahopuun määrä
vaihtelee 3–5 kuutiometriä/ha välillä, paikoin hieman runsaammin. Pohjois-Espoon luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan kohteella on METSO-ohjelman luokan I tai III
valintaperusteet täyttävää, runsaslahopuustoista tuoretta kangasta, 100–200-vuotiasta kalliomännikköä,
eri-ikäisrakenteista lehtipuustoista kuivahkoa ja kuivaa kangasta, eri-ikäisrakenteista tuoretta kangasta,
jossa ylispuut ovat n. 100-vuotiaita. Kaikki em. metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Muut
luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman metsäkuviot, jotka puustorakenteen perusteella eivät ole
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia, voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen
ulkopuolelle.
Suot
Alueen itälaidassa on yli 700 m pitkä eteläpohjoissuuntainen notkelma, jonka alueella on useita erillisiä
runsaslahopuustoisia korpikuvioita/korpilaikkuja (Savola 2018). Ne täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset korvet”. Alueen eteläosassa on myös muutamia muita piensoita, joista kartalla
näkyvä pieni saraneva, sekä eteläosassa lehtokorpi (Savola 2018). Lehtokorpi täyttää em.
yhdistelmäkriteerin ja neva voidaan rajata mukaan maakunnallisesti arvokkaaseen kohteeseen osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteen keskiosassa on Pohjois-Espoon luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan luonnontilainen pieni räme, joka täyttää
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset rämeet”.
Tulos
Suurin osa kohteesta voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaaksi yhdistelmäkriteerien perusteella.
Kohteella on myös maakunnallisesti arvokasta alueellisesti uhanalaisen lajin elinympäristöä. Lisäarvoa tuo
kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon. Osa kohteesta voidaan puustotietojen perusteella
rajata maakunnallisen kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 16. Masskärrin metsä, Espoo (50,5 ha)
Luontotieto
Espoon luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaa-kaavaa varten,
Uudenmaan Liitto ja Faunatica 2018 (Hiironniemi ym. 2018)
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 5 (Espoon kaupunki 2015)
Kuvauksia eräistä Espoon kaupungin omistamista arvokkaista metsäalueista (Savola 2009)
Espoon arvokkaat luontokohteet 1987 (Espoon ympäristölautakunta 1987)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on laaja yhtenäinen, pääosin luonnontilaltaan melko hyvä metsä- ja kallioalue. Yleisen kokokriteerin
mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa
hyvin kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Lähietäisyydellä kohteesta sijaitsevat Hakjärven, karhusuon metsän, Ryssänkallio-Isosuon ja Mariliinan
luonnonsuojelualueet sekä Nuuksion kansallispuiston osa-alue. Kohde täydentää itäpuolella sijaitsevaa
arvokasta Karhusuon aluetta (Hiironniemi ym. 2018). Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Suojelualueiden metsät,
kalliot ja suot ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön
arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Savolan (2009) mukaan kohteella on säilynyt
jopa Nuuksion järviylängön mittakaavassa edustavasti vanhan metsän kääväkäslajistoa. Lukuisista
havaituista vanhojen metsien indikaattorilajeista mainittakoon silmälläpidettävät (NT) rustikka
(Protomerulius caryae), tippakääpä (Postia guttulata), aihkinahka (Crustoderma corneum) ja
punakarakääpä (Steccherinum collabens). Rustikka, aihkinahka ja punakarakääpä ovat alueellisesti
uhanalaisia (RT). Lajistokriteerin mukaisesti ”Luonnonympäristöt, joissa on alueellisesti uhanalaisten
lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Savolan (2009) mukaan alueen kalliometsät ovat pääosaltaan luonnontilaisen kaltaisia ja vanhapuustoisia.
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan kohteella on
hyvin vanhapuustoisia kalliomänniköitä, puulajisuhteiltaan monipuolisia, haapaa kasvavia metsiköitä ja
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METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit täyttäviä runsaslahopuustoisia, eri-ikäisrakenteisia metsäkuvioita.
Läheisten suojelualueiden arvokkaisiin metsiin kytkeytyessään metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Vuoden 1987 selvityksessä (Espoon ympäristölautakunta 1987)
arvokkaana luontokohteena mainittu Masskärrin lehto(korpi)notko on sittemmin kärsinyt hakkuista.
Savolan (2009) mukaan lehtonotkossa on kuitenkin edelleen merkittäviä luontoarvoja. Notkon lehdoista
noin puolet on säilynyt luonnontilassa. Puolesta on hakkuiden seurauksena kehittynyt hoidettua
arvolehtoa, jossa kasvaa lehmusta ja pähkinäpensasta. Lehdot voidaan luokitella maakunnallisesti
arvokkaiksi em. yhdistelmäkriteerin perusteella.
Suot
Kohteen keski- ja pohjoisosissa on useita pienialaisia korpi- ja rämesoita (Savola 2009), jotka ovat ilmeisesti
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Myös Masskärrin lehto(korpi)notkossa on korpia, joissa on
hakkuista huolimatta jäljellä luontoarvoja (Savola 2009). Kaikki kohteen suot täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset
korvet/rämeet”
Vesiluonto
Savolan (2009) mukaan kohteella virtaava noro on luonnontilaisen kaltainen. Noro täyttää
yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin, ja soihin rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Kohteella on maakunnallisesti arvokasta alueellisesti uhanalaisten lajien elinympäristöä. Kohde on
yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas, kun tarkasteluun otetaan mukaan läheiset
suojelualueet, joihin kohteen elinympäristöt kytkeytyvät. Laajuus, muut lajistoarvot, kuuluminen
maakunnalliseen ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien yhdistyminen lisäävät kohteen arvoa
edelleen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 17. Oittaan (Bembölen) ulkoilualue, Espoo (69,5 ha)
Luontotieto
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 4 (Espoon kaupunki 2015)
Kuviokohtaiset kommentit Pohjois-Espoon metsäsuunnitelman lohkojen 1, 2, 3, 4, 5 ja 7 hakkuu- ja
hoitoesityksiin sekä METSO-luokkiin (Savola 2015)
Lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksesta vuosille 2015-2025
(Espoon ympäristöyhdistys 2015)
Case Bembölen ulkoilualue Oittaa (Espoon ympäristöyhdistys 2013)
Kommentit ja muutosesitykset eräisiin Espoon kaupungin varsinaisen metsätyöohjelman vuoden 2014
kohteisiin (Espoon ympäristöyhdistys 2014b)
Pohjois-Espoon arvometsät -suojeluesitys (Espoon ympäristöyhdistys 2014a)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on laaja yhtenäinen, osittain luonnontilaltaan melko hyvä metsäalue. Yleisen kokokriteerin mukaan
”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen ja)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu maakunnallisen
ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet,
joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella
tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen
maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen lähiympäristössä on useita arvokkaita metsäkohteita ja luonnonsuojelualueita: Bodomin
rantametsä ja suojellut tervaleppäkorvet, Oittaan luonnonsuojelualue, Glomsin meanderimuodostumat,
Miilukorven pähkinäpensasmetsikkö, Ristimäen pähkinälehto, Ingaksenmetsän luonnonsuojelualue,
Kvarnbyån ja Jahtimetsän lehtopurolaaksojen luonnonsuojelualueet sekä salassa pidettävän lajin
esiintymiä. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden
lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Suojelualueiden metsät, kalliot ja suot ovat läheisesti kytkeytyneet
kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä.
Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne
ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten
luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla
maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2006. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja
se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Maastokatselmusten (Espoon ympäristöyhdistys 2013, 2014b, Savola 2015) mukaan kohteella on laajalti
METSO-ohjelman luokan I tai II valintaperusteet täyttävää kangas-, lehto- ja kalliometsää. Puusto on
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luonnontilaisen kaltaista ja eri-ikäisrakenteista ja siellä on näkyvästi (yli 5 m3/ha) eri-ikäistä lahopuuta. Osin
on myös vanhaa metsää. Kohteella on myös edustavan rakenteen puolesta boreaalisen luonnonmetsän
kriteerit täyttävää metsää. Laaja metsäkuvio 648 täyttää METSO I-luokan kriteerit ja luontotyyppikriteerin ”
vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on
vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha” Muut metsäkuviot eivät
täytä luontotyyppikriteerejä, mutta ne rajautuvat tai kytkeytyvät läheisesti em. metsäkuvioon ja/tai useisiin
alle kilometrin etäisyydellä sijaitseviin arvometsiin ja suojelualueisiin, joilla on samankaltaisia
elinympäristöjä. METSO-ohjelman luokan II kohteita on tunnistettu myös Pohjois-Espoon luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelmassa (Espoon kaupunki 2015), jonka mukaan kohteella on myös eriikäisrakenteisia, vanhapuustoisia ja/tai puulajisuhteiltaan monipuolisia metsäkuvioita. Kakkien näiden
kuvioiden osalta täyttyy yhdistelmäkriteeri ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai
puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Kuvausten ja karttatarkastelun perusteella muutamat metsäkuviot voidaan rajata maakunnallisesti
arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Suot
Kohteella on maastokatselmusten ja Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman mukaan
useita pieniä, luonnontilaltaan hyviä korpia ja rämeitä, jotka täyttävät yhdistelmäkriteerit ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet”.
Kohteella on myös pieni luonnontilainen neva, joka voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistymää (yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Osa kohteesta on luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa
tuo kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon. Osa voidaan jättää luontotiedon perusteella
rajauksen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 18. Miilukorpi, Espoo (40,6 ha)
Luontotieto
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 4 (Espoon kaupunki 2015)
Kuviokohtaiset kommentit Pohjois-Espoon metsäsuunnitelman lohkojen 1, 2, 3, 4, 5 ja 7 hakkuu- ja
hoitoesityksiin sekä METSO-luokkiin (Savola 2015)
Luontoselvitys Miilukorven ja Pitkäniityn asemakaava-alueelta (Yrjölä ym. 2005)
Lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksesta vuosille 2015-2025
(Espoon ympäristöyhdistys 2015)
Pohjois-Espoon arvometsät -suojeluesitys (Espoon ympäristöyhdistys 2014a)
Olli Mannisen lajihavainnot Niipperi-Miilukorpi -paikkatietoaineisto (Manninen 2017)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on laaja yhtenäinen metsäalue. Yleisen kriteerin mukaan ”luontotyyppiesiintymän laajuus lisää
alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta, ja se sijoittuu
maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin
kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella
vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa
kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti
arvokkaita.
Kohteen lähellä sijaitsevat Ryssänkallio-Isosuon, Karhusuon metsän, Oittaan ja Kvarnbyån
lehtopurolaakson luonnonsuojelualueet sekä salassa pidettävän lajin esiintymiä. Yleisen kriteerin
perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen
esiintymän arvoa”. Suojelualueiden metsät, kalliot ja suot ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä
vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta ja sen välittömästä lähiympäristöstä on havaintoja äärimmäisen uhanalaisesta (CR), erityisesti
suojeltavasta ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvasta lahokaviosammalesta (Buxbaumia viridis)
vuodelta 2017. Vuonna 2017 on kohteella havaittu alueellisesti uhanalaiset (RT) ruostekääpä (Phellinus
ferrugineofuscus), pikkuliuskasammal (Riccardia palmata), pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga) ja
rakkosammal (Nowellia curvifolia), silmälläpidettävät (NT) aarnisammal (Schistostega epnnata) ja
norjantorvijäkälä (Cladonia norvegica) sekä lukuisia vanhojen metsien indikaattorilajeja ja
luontoarvojalajeja, esimerkiksi rusokääpä (Pycnoporellus fulgens), aarnikääpä (Phellinus nigrolimitatus),
levykääpä (P. laevigatus) ja kantohohtosammal (Herzogiella seligeri) (Manninen 2017). Lajistokriteerin
mukaisesti ” Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien
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populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista.
Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden
valintaan. Luontoselvityksessä (Yrjölä ym. 2005) havaittiin Metsälammen avoluhdassa runsaana kasvavaa
nevaimarretta (Thelypteris palustris), joka on Uudellamaalla melko harvinainen.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Luontoselvityksessä (Yrjölä ym. 2005) paikannettiin runsaasti pähkinäpensasta kasvava metsäkuvio.
Savolan (2015) mukaan pähkinäpensasta kasvava alue on luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen
pähkinälehto. Luonnonsuojelulain pähkinäpensaslehtojen kriteerit (Pääkkönen & Alanen 2000) täyttävä
kohde täyttää myös LAKU-luontotyyppikriteerin ”pähkinälehdot eli lehdot, joissa kasvaa vähintään 2 m
korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä
ryhmänä”. Pähkinälehtoa ympäröi Savolan (2015) ja Pohjois-Espoon luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan METSO II-luokan kriteerit täyttävä lehto,
jossa kasvaa sivupuuna vaahteraa. Savola (2015) rajasi myös muualta kohteelta METSO I–II-luokan
kriteerit täyttäviä kangasmetsä- ja lehtokuvioita. Myös luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa
tunnistettiin METSO II-luokan kriteerit täyttävää tuoretta kangasmetsää ja lisäksi vanhapuustoista
kalliomännikköä, eri-ikäisrakenteista iäkästä tuoretta kangasta sekä haapavaltaista eri-ikäisrakenteista
lehtomaista kangasta. Yrjölän ym. (2005) selvityksessä rajattiin kohteen eteläosassa laajempi
luonnontilaisen kaltainen metsäkuvio, joka on osittain päällekkäinen em. METSO-kuvioiden kanssa ja
jossa on järeitä ylispuita ja jossa puuston koko- ja lajirakenne on vaihteleva ja lahopuustoa on jonkin
verran. Laajempaan metsäkuvioon yhdistyy kaksi puustorakenteeltaan jokseenkin luonnontilaista
kalliometsää. Edellä mainitut kuviot eivät täytä luontotyyppikriteereitä, mutta niiden voidaan katsoa
kytkeytyvän läheisesti em. pähkinälehtoon ja ympäröiviin suojelualueiden arvokkaisiin metsiin, jolloin
täyttyy yhdistelmäkriteeri ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteen muut metsät voidaan rajata
puustotietojen perusteella maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Suot
Metsälammen rannalla on ruoko-, hieskoivu- ja pensasluhtaa (Yrjölä ym. 2005), jotka eivät täytä
luontotyyppikriteerejä. Metsälammen rannan hieskoivu- ja pensasluhta rajautuvat kuitenkin kohteen
eteläosan yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokkaaseen metsäkuvioon, jolloin täyttyy
yhdistelmäkriteeri ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin suoraan rajautuvat,
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamismahdollisuuksiltaan vähintään kohtalaiset
pensasluhdat”. Rantaluhtaan liittyy luontoselvityksen mukaan korpea, joka kuvauksen perusteella on
vähintään ennallistamiskelpoista. Korven osalta täyttyy yhdistelmäkriteeri ” vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen
kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”. Metsälammen avoluhta
voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaaksi yleisten kriteerien perusteella: rantaluhta, korpi ja
luonnontilaisen kaltainen metsäalue muodostavat arvokkaan, luonnontilaltaan hyvän eri luontotyyppien
kokonaisuuden. Avoluhdassa on lisäksi nevaimarretta kasvava osa. Nevaimarrevaltaiset luhdat ovat
Uudellamaalla melko harvinaisia, mikä lisää luhdan arvoa. Pohjois-Espoon luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan kohteella on luonnontilainen räme. Se
täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset rämeet”.
Vesiluonto
Kohteella sijaitsee lähde, joka on luontoselvityksen (Yrjölä ym. 2005) kuvauksen mukaan luonnontilaisen
kaltainen. Alle kilometrin etäisyydellä lähteestä sijaitsee luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen
pienvesi, Metsälampi. Tällöin täyttyy yhdistelmäkriteeri ” luonnontilaisiin tai luonnontilaisen kaltaisiin
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pienvesiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset
lähteet tai lähteiköt”.
Tulos
Osa kohteesta on lajistokriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas ja osa rajattiin luontotyyppi- ja
yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokkaaksi. Lammen rannan avoluhta voidaan
yleisten kriteerien perusteella ottaa mukaan rajaukseen. Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnallisen tason
ekologiseen verkostoon. Muu osa kohteesta voidaan rajata puustotietojen perusteella maakunnallisesti
arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 19. Oittaan suojelualueen laajennukset, Espoo (8,9 ha)
Luontotieto
Espoon luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaa-kaavaa varten,
Uudenmaan Liitto ja Faunatica 2018 (Hiironniemi ym. 2018)
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 4 (Espoon kaupunki 2015)
Pohjois-Espoon arvometsät -suojeluesitys (Espoon ympäristöyhdistys 2014a)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu maakunnallisen
ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet,
joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde rajautuu suoraan Oittaan luonnonsuojelualueeseen. Kohteen lähellä sijaitsevat arvokkaista kohteista
lisäksi mm. Ryssänkallio-Isosuon ja Karhusuon metsän luonnonsuojelualueet, Bodomin suojellut
tervaleppäkorvet, Miilukorven pähkinäpensasmetsikkö ja salassa pidettävän lajin esiintymiä. Hiironniemen
ym. (2018) mukaan kohde on hyvä suojavyöhyke Oittaan luonnonsuojelualueelle. Yleisen kriteerin
perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän
arvoa”. Suojelualueiden metsät, kalliot ja suot ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan kohteella on
tuoretta kangasmetsää, jossa kasvaa vaahteraa. Nämä metsäkuviot täyttävät luontotyyppikriteerin
”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi tammea,
kasvavat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kangasmetsät”. Lisäksi kohteella on METSOohjelman luokan I valintaperusteet täyttävää runsaslahopuustoista metsää, 100-vuotiasta kalliomännikköä,
eri-ikäisrakenteista uudistusikäistä havumetsää ja eri-ikäisrakenteisia, runsaslehtipuustoisia
puulajisuhteiltaan monipuolisia metsiköitä, jotka täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteella on myös varttuvaa runsaslehtipuustoista metsää, josta olisi
hyvä saada lisätietoja, jotta voidaan arvioida, tuleeko se rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta
jonkin yleisen kriteerin perusteella. Osa kohteen metsäkuvioista voidaan rajata puustotietojen perusteella
maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Suot
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan kohteella on
puuton soistuma, josta tulee hankkia lisätietoja, jotta mahdollinen LAKU-kriteerien täyttyminen voidaan
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arvioida. Soistuma rajautuu Oittaanpuroon.
Vesiluonto
Kohteen eteläisimpään osa-alueeseen kuuluu jakso Oittaanpurosta. Purojaksosta tarvitaan lisätietoja, jotta
LAKU-kriteerien toteutuminen voidaan arvioida.
Tulos
Kohteen vaahteraa kasvavat kangasmetsäkuviot ovat maakunnallisesti arvokkaita luontotyyppikriteerin
perusteella. Merkittävä osa kohteesta voidaan rajata yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti
arvokkaaksi. Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon. Osasta kohdetta tieto ei
riittänyt arviointiin. Osa kohteesta voidaan puustotietojen perusteella rajata maakunnallisesti arvokkaan
kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Osasta kohdetta tieto ei riittänyt arviointiin, mutta nämä alueet ovat suhteellisen pieni osa koko kohteesta,
jolloin maastoselvitystä ei ole tarpeen toteuttaa. Muun osan suhteen ei ole epävarmuutta.
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B 20. Kuusikodin metsä, Espoo (18,6 ha)
Luontotieto
Luontoselvitys 2017 Viiskorpi-Nupuri alueella (Ympäristösuunnittelu Enviro 2017)
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 5 (Espoon kaupunki 2015)
Huomioita eräiden Espoon metsien luontoarvoista (Savola 2018)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013)
Espoon arvokkaat luontokohteet 1987 (Espoon ympäristölautakunta 1987)
Pohjois-Espoon arvometsät -suojeluesitys (Espoon ympäristöyhdistys 2014a)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2017)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa
hyvin kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti
arvokkaita.
Kohde rajautuu Mariliinan luonnonsuojelualueeseen. Kohteen lähiympäristössä sijaitsevat lisäksi
Hakjärven luonnonsuojelualue, Brobackaån suojeltu pähkinäpensaslehto, Nuuksion kansallispuiston osaalue, Masskärrin metsä ja Nupurinjärven rantaluhdat. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti
muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Suojelualueiden
metsät, kalliot, suot ja vesielinympäristöt ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteen eteläosasta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2006. Lajilla on erityistä
indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen keskellä on Nupurin lehtopurolaakso, jossa on vanhaa, runsaslahopuustoista lehtomaista
kangasmetsää sekä saniaislehtoa ja tuoretta lehtoa (Lammi & Routasuo 2013). Saniaislehto saattaa täyttää
luontotyyppikriteerin ”vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin
liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”. Kaikki lehtopurolaakson
metsät täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai
puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”, sillä ne
kytkeytyvät ympäröivien suojelualueiden metsiin. Ympäristösuunnittelu Enviro (2017) on rajannut alueen
luoteisosasta pähkinälehdon, joka ei kuitenkaan täytä luonnonsuojelulain kohteen kriteerejä eikä siten
luontotyyppikriteeriä. Lehto täyttää kuitenkin em. yhdistelmäkriteerin. Pohjois-Espoon luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan kohteella on laaja, METSO-ohjelman luokan
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I valintaperusteet täyttävä runsaslahopuustoinen ja -lehtipuustoinen kangasmetsäkuvio, joka lähes täyttää
luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset
kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha
sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Kun tarkasteluun otetaan mukaan sijainti
luonnonsuojelualueen rajalla ja maakunnallisella laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella, voidaan metsäkuvio
luokitella maakunnallisesti arvokkaaksi. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman mukaan kohteella on
lisäksi METSO-ohjelman luokan III valintaperusteet täyttävää runsaslahopuustoista metsää, 100-vuotiasta
kalliomännikköä ja eri-ikäisrakenteisia runsaslehtipuustoisia metsiköitä. Savolan (2018) mukaan kohteen
metsät ovat puustorakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia, ja lahopuumäärä vaihtelee välillä 5–15 m3//ha,
yleensä lahopuuta on 5–10 m3/ha. Kuusikodin länsi- ja lounaispuoliset rinteet, eteläpuolisten kallioiden
välinen notko, lounaisosan ison kallion itäpuoli ja jätealtaan itäpuolinen iso kalliometsä, joissa
kasvillisuustyyppi vaihtelee lehtomaisesta kuivahkoon kankaaseen ja kalliometsään, täyttävät Savolan
(2018) mukaan METSO II-luokan valintaperusteet. Kaikki nämä kuviot täyttävät yhdistelmäkriteerin ”
vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteella on lisäksi luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelman mukaan nuorempia kalliomänniköitä, jotka voidaan rajata mukaan osana eri
luontotyyppien yhdistymää (yleinen sijaintikriteeri).
Suot
Nupurin lehtopurolaaksossa on Lammin & Routasuon (2013) mukaan kangas- ja mustikkakorpea. Korpien
pinta-alasta ei ole tietoa. Korpien luonnontilaa heikentää ilmeisesti vanha ojitus, mutta ne täyttävät
ainakin yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
vähintään kohtalaiset korvet”.
Vesiluonto
Kohteen läpi virtaa n. 300 m pitkä noro joka on Ympäristösuunnittelu Environ (2017) mukaan
luonnontilainen ja Savolan (2018) mukaan luonnontilaisen kaltainen. Se täyttää yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai soihin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat
virtavesiosuudet”
Tulos
Kohde voidaan rajata luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokkaaksi.
Kohteen arvoa lisää kuuluminen maakunnalliseen laajaan hyvin kytkeytyneeseen alueeseen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 21. Pitkäsen metsä, Espoo (9,7 ha)
Luontotieto
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 7 (Espoon kaupunki 2015)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013)
Pohjois-Espoon arvometsät -suojeluesitys (Espoon ympäristöyhdistys 2014a)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää sekä sijoittuu maakunnallisen ekoverkoston ydinalueen (Uudenmaan Zonationpriorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) välittömään läheisyyteen
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella, ekoverkoston ydinalueella tai
niiden välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen
maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti arvokkaita.
Noin kilometrin etäisyydellä kohteesta sijaitsevat Hauklammen luonnonsuojelualue ja Soidensuon
soidensuojelun täydennysehdotuksen alue. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Suojelualueiden metsät, kalliot, suot
ja vesielinympäristöt ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien
käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2006. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja
se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Vuohilammen laskuporon lehdossa
kasvaa vaateliaita lehtoruohoja imikkää (Pulmonaria obscura), lehto-orvokkia (Viola mirabilis) ja näsiää
(Daphne mezereum) (Lammi & Routasuo 2013). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu
määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti
lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteella on Vuohilammen laskupuron jalopuulehto, jossa kasvaa yli 30 metsälehmusta. Harvakseltaan
metsälehmusta kasvaa myös kohteen lounaisosassa (Pitkäsen metsän lehmusmetsikkö) (Lammi & Routasuo
2013). On epäselvää, täyttävätkö lehmusmetsiköt luontotyyppikriteerin runkoläpimitta- tai
tilavuusvaatimuksen. Vuohilammen laskupuron lehto on lisäksi kärsinyt hakkuista. On kuitenkin selvää, että
lehmusmetsiköt lähes täyttävät luontotyyppikriteerin ”lehdot, joissa kasvaa runkoläpimitaltaan vähintään
7 cm metsälehmuksia tai vaahteroita yhteensä vähintään 20 runkoa hehtaarilla, ja lehdot joissa näiden
jalojen lehtipuiden tilavuus on yli 5 m³/ha”. Kun tarkasteluun otetaan mukaan yleiset sijaintikriteerit sekä
salassa pidettävän lajin ja vaateliaiden lehtolajien esiintyminen, lehmusmetsiköt voidaan luokitella
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maakunnallisesti arvokkaiksi. Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa (Espoon kaupunki
2015) on tunnistettu kohteelta kaksi METSO-ohjelman luokan I valintaperusteet täyttävää
runsaslahopuustoista kangasmetsäkuviota, jotka käsittävät valtaosan koko kohteesta. Ne lähes täyttävät
yhdessä luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai
lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10
m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Kuuluminen maakunnalliseen ekoverkostoon ja salassa
pidettävän lajin esiintyminen lisäävät arvoa niin, että luontotyyppikriteerin voidaan katsoa täyttyvän.
Savolan mukaan (kirjallinen tiedonanto) kohteella on lisäksi METSO-ohjelman luokkien II ja III kriteerit
täyttäviä metsäkuvioita. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman mukaan kohteella on iäkästä (120-v.)
eri-ikäisrakenteista kuivahkoa kangasta ja 120–130-vuotiaita kalliomänniköitä. Näiden metsäkuvioiden
voidaan katsoa olevan luonnontilaisen kaltaisia ja ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset metsät”. Puustotietojen perusteella voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen
ulkopuolelle nuoria ja varttuneita tasaikäisrakenteisia metsäkuvioita, jotka eivät täytä em.
yhdistelmäkriteeriä.
Vesielinympäristöt
Lammin & Routasuon (2013) mukaan Vuohilammesta Pitkäseen laskeva puro on vesilain mukainen
luonnontilainen suojeltava uoma. Se täyttää yhdistelmäkriteerin ” suurimmaksi osaksi perkaamattomat,
vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Suurin osa kohteesta voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaaksi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerin
perusteella. Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon. Luonnontilaltaan heikkoa
metsää voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 22. Rysshygget, Espoo (16,9 ha)
Luontotieto
Espoon luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaa-kaavaa varten,
Uudenmaan Liitto ja Faunatica 2018 (Hiironniemi ym. 2018)
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 5 (Espoon kaupunki 2015)
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016)
Pohjois-Espoon arvometsät -suojeluesitys (Espoon ympäristöyhdistys 2014a)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa
hyvin kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Kohteen pohjoispuolella
sijaitsee laaja Masskärrin maakunnallisesti arvokas metsäalue. Noin kilometrin etäisyydellä kohteesta
sijaitsee Karhusuon metsän luonnonsuojelualue. Lähistöllä on lisäksi Karhusuonpuron arvokas
virtavesikohde. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin
nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Suojelu- ja arvoalueiden metsät, kalliot, suot ja
vesielinympäristöt ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön
arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kohteelta on Ympäristöhallinnon (2017b)
Hertta-tietokannassa lisäksi useita havaintoja silmälläpidettävistä (NT) aarnisammalesta (Schistostega
pennata) ja rakkosammalesta (Nowellia curvifolia) sekä norjantorvijäkälästä (Cladonia norvegica). Kaksi
viimeksi mainittua ovat lisäksi alueellisesti uhanalaisia (RT). Aarnisammal kasvaa usein vanhojen metsien
tuulenkaatojen juurakoissa ja jyrkänteiden onkaloissa. Rakkosammalta tavataan vanhoissa suojaisissa
metsissä kostealla lahopuulla, ja lahopuujatkumo on lajin esiintymisen kannalta tärkeää. Myös
norjantorvijäkälä kasvaa kuusilahopuulla vanhoissa metsissä. Lajistokriteerin mukaisesti
”Luonnonympäristöt, joissa on alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti
arvokkaita.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Luontoselvityksen (Routasuo ym. 2016) mukaan kohteen länsiosassa on luontoarvoiltaan arvokasta
metsää, jossa kasvaa varttunutta koivua, haapaa ja kuusta, ja pohjoisrinteellä, jossa on varttuvaa–
varttunutta kuusivaltaista sekametsää. Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman (Espoon
kaupunki 2015) mukaan useat runsaslahopuustoiset metsäkuviot täyttävät METSO-ohjelman luokkien I–III
valintaperusteet. METSO I-luokan metsäkuviot lähes täyttävät yhdessä luontotyyppikriteerin ”vähintään 5
ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään
kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm
lahopuita”. Kuuluminen maakunnalliseen ekoverkostoon ja salassa pidettävän lajin esiintyminen lisäävät
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arvoa niin, että luontotyyppikriteerin voidaan katsoa täyttyvän. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman
mukaan kohteella on lisäksi 100-vuotiasta kalliomännikköä ja runsaasti haapaa kasvavia eri-ikäisrakenteisia
ja puulajisuhteiltaan monipuolisia metsiköitä. Kaikki muut kohteen metsäkuviot voidaan luokitella
maakunnallisesti arvokkaaksi yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin,
läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” perusteella.
Kalliot
Luontoselvityksessä (Routasuo ym. 2016) kohteelta rajattiin pienialainen metsälain 10 §:n mukainen
erityisen tärkeä elinympäristö: karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisempi kallio, jonka
kasvillisuus on tavanomaista. Kallio ei täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta se voidaan rajata
osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistymää.
Tulos
Kohde on lajisto-, luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa
tuo kuuluminen maakunnalliseen laajaan hyvin kytkeytyneeseen alueeseen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 23. Högaberget, Espoo (91,0 ha)
Luontotieto
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 6 (Espoon kaupunki 2015)
Lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksesta vuosille 2015-2025
(Espoon ympäristöyhdistys 2015)
Kuviokohtaiset huomiot Gumböle-Mynttilän (lohko 6) sekä Kolmperä-Kulmakorven (lohko 8) suunnitelmaalueiden metsänhoitosuunnitelmista sekä METSO-arvoista (Savola & Manninen 2015)
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on laaja yhtenäisenä säilynyt metsäalue. Yleisen kriteerin mukaan ”luontotyyppiesiintymän laajuus
lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta, maakunnallista laajaa
hyvin kytkeytynyttä aluetta ja sijoittuu maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonationpriorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018).
Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella, ekoverkoston ydinalueella tai niiden välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja kallioympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti arvokkaita.
Kohde rajautuu Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualueeseen, ja sen lähiympäristössä sijaitsevat
maakunnallisesti arvokkaista kohteista mm. Gumbölenjoen vaahterametsikön luonnonsuojelualue, Peringin
pähkinälehto, Teirinsuon suojeltu tervaleppäkorpi, Blominmäen lehto ja Teirmossenin-Vitmossenin
suoalue. Lisäksi lähellä sijaitsee salassa pidettävän lajin esiintymiä. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen
sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Suojelualueiden metsät, kalliot, suot ja vesielinympäristöt ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä
vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteella on maastoselvityksen (Savola & Manninen 2015) perusteella runsaasti luonnontilaista tai
luonnontilaisen kaltaista, METSO-ohjelman luokkien I tai II kriteerit täyttävää kangasmetsää. Näistä
metsäkuvio 631 on laaja kalliomännikkö, jossa METSO I-luokan kohteena on lahopuuta yli 10 m3 hehtaarilla,
jolloin se täyttää luontotyyppikriteerin ” vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset kalliometsät, joissa on lahoja maa- ja pystypuita yhteensä yli 10 m³/ha” Pohjois-Espoon
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luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan alueella on kangasmetsää, jossa
kasvaa melko runsaasti vaahteraa. Nämä metsäkuviot täyttävät luontotyyppikriteerin ” yksittäin tai
ryhminä, runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi tammea, kasvavat, luonnontilaiset
tai luonnontilaisen kaltaiset kangasmetsät”. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa on lisäksi
tunnistettu METSO I- ja II-luokkien valintaperusteet täyttäviä runsaslahopuustoisia metsäkuvioita, yli 100vuotiaita kalliometsiköitä ja eri-ikäisrakenteisia runsaslehtipuustoisia varttuneita metsäkuvioita. Nämä
metsäkuviot ja Savolan & Mannisen (2015) tunnistamat METSO-ohjelmaan sopivat kuviot muodostavat
vaihtelevan kokoisia kokonaisuuksia, joiden osalta ei kuitenkaan täyty luontotyyppikriteerejä. Kun
tarkasteluun otetaan mukaan em. luontotyyppikriteerit täyttävät kuviot ja lähistön suojelualueet ja muut
maakunnallisesti arvokkaat metsät, muiden metsäkuvioiden osalta täyttyy yhdistelmäkriteeri ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa on lisäksi mainittu
nuorempia metsäkuvioita, joilla kasvaa runsaasti haapaa sekä uudistuskypsiä metsäkuvioita. Näistä olisi
hyvä saada lisätietoja, jotta voidaan arvioida, ovatko metsät luonnontilaisen kaltaisia ja täyttyykö em.
yhdistelmäkriteeri tai tuleeko ne rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta jonkin yleisen kriteerin
perusteella. Dämmanin saaresta ei ole saatavilla luontotietoja. Luontoselvityksen (Savola & Manninen
2015) ja luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman perusteella maakunnallisesta arvokkaasta kohteesta
voidaan rajata pois ne metsäkuviot, joilla kasvillisuus ei ole luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista,
esimerkiksi tasaikäisrakenteiset nuoret kasvatusmetsät ja taimikot, ja joilla ei ole muitakaan erityisiä
luontoarvoja.
Suot
Kohteella on maastoselvityksen (Savola & Manninen 2015) ja Pohjois-Espoon luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan useita luonnontilaisia tai luonnontilaisen
kaltaisia korpia ja rämeitä. Yksi laajempi korpikuvio (654) lähes täyttää luontotyyppikriteerin pintaalavaatimuksen. Routasuon ym. (2016) selvityksessä paikannettiin pieni luonnontilaltaan hyvä sararäme.
Kaikki em. korvet ja rämeet täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet” niiden rajautuessa kohteen
arvokkaisiin metsäkuvioihin tai kytkeytyessä lähiympäristön suojelualueisiin ja muihin maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin ja soihin.
Vesiluonto
Savola & Manninen (2015) mainitsevat kohteella kaksi puroa, joiden varsilla on METSO I- tai II-luokkiin
soveltuvia metsiä. Purot täyttävät yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”
Tulos
Osa kohteesta voidaan luokitella luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti
arvokkaaksi, ja osa voidaan olemassa olevan luontotiedon perusteella jättää maakunnallisesti arvokkaan
kohteen ulkopuolella. Osasta kohdetta tieto ei riittänyt arviointiin. Sijainti maakunnallisen ekologisen
verkoston alueella nostaa kohteen arvoa.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Osasta kohdetta tieto ei riittänyt arviointiin, mutta nämä alueet ovat suhteellisen pieni osa koko kohteesta,
jolloin maastoselvitystä ei ole tarpeen toteuttaa. Muilta osin epävarmuutta ei ole.
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B 24. Vitmossen-Teirmossen, Espoo (65,7 ha)
Luontotieto
Espoon luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaa-kaavaa varten,
Uudenmaan Liitto ja Faunatica 2018 (Hiironniemi ym. 2018)
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 6 (Espoon kaupunki 2015)
Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohdekuvaukset (Uudenmaan ELY-keskus 2014b)
Muistio Espoon Blominmäen osayleiskaava-alueen keskiosan metsien ja soiden luontoarvoista (Savola
2011)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013)
Kuviokohtaiset huomiot Gumböle-Mynttilän (lohko 6) sekä Kolmperä-Kulmakorven (lohko 8) suunnitelmaalueiden metsänhoitosuunnitelmista sekä METSO-arvoista (Savola & Manninen 2015)
Havaintoja uhanalaisista ja huomionarvoisista käävistä sekä muista lahottajasienistä eräistä Espoon
metsistä vuosilta 2003–2008 (Savola 2008)
Lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksesta vuosille 2015-2025
(Espoon ympäristöyhdistys 2015)
Espoon arvokkaat luontokohteet 1987 (Espoon ympäristölautakunta 1987)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2017)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on laaja yhtenäisenä ja luonnontilaltaan melko hyvänä säilynyt metsä- ja suoalue. Yleisen kriteerin
mukaan ”luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu maakunnallisen
ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet,
joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella
vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa
kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Kohde sijaitsee tärkeällä ekokäytäväalueella, joka yhdistää
ainoana jäljellä olevana metsäkohteena Keskuspuiston metsäaluetta ja Nuuksion järviylänköä toisiinsa
(Lammi & Routasuo 2013). Hiironniemen ym (2018) mukaan kyseessä on maakunnallinen, koko Espoon
tärkein viheryhteys keskuspuiston ja Nuuksion välillä. Kohde muodostaa parin Näkinmetsän alueen kanssa,
jolloin ne yhdessä turvaavat yhteyden keskuspuistosta Nuuksioon.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, kallio- ja suoelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti arvokkaita.
Kohde rajautuu Teirinsuon suojeltuun tervaleppäkorpeen, ja sen lähiympäristössä sijaitsevat
Mynttilänkosken jokilaakson ja Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualueet sekä Näkinmetsän laaja
maakunnallisesti arvokas metsäalue. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivät arvokkaat luontoalueet,
niiden metsät kalliot ja suot, ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien
käyttöön arvioinnissa.
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Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteen lounaisosassa on havaittu vuonna 2015 äärimmäisen uhanalainen (CR), erityisesti suojeltava ja
luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluva lahokaviosammal (Buxbaumia viridis) ja silmälläpidettävä (NT),
alueellisesti uhanalainen (RT) rakkosammal (Nowellia curvifolia) (Ympäristöhallinto 2017b). Molemmat lajit
vaativat elinympäristökseen vanhaa metsää, jossa on kostea pienilmasto ja hyvä lahopuujatkumo. Savolan
(2008) mukaan kohteella on havaittu silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen rustikka (Protomerulius
caryae). Lajistokriteerin mukaisesti ” Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti
uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Muita Savolan (2008) mukaan
kohteella havaittuja huomionarvoisia kääväkäslajeja ovat kultarypykkä (Pseudomerulius aureus) ja
luonnonsuojelullisesti arvokkaan metsän indikaattorilaji riukukääpä (Phellinus viticola). Kohteelta on
havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena
maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Teirinsuolla kasvaa useita huomionarvoisia kasvilajeja,
kuten Uudellamaalla harvinaiset juolukkapaju (Salix myrtilloides) sekä rahka- ja hirssisara (Carex pauciflira,
C. panicea). Vitmossenilla kasvaa harvinainen, silmälläpidettävä hetesara (C. acutiformis) (Lammi &
Routasuo 2013).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Savolan (2011) kuvauksen mukaan Vitmossenin ja Teirmossenin välisellä metsä- ja kallioalueella on tuoretta
ja kuivahkoa kangasta, jossa puusto on uudistusikäistä tai vanhempaa, luonnontilaisen kaltaista ja jossa on
laadukasta lahopuuta useissa lahoasteissa 5–20 m3/ha. Keskimäärin metsäalue täyttää luontotyyppikriteerit
” vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on
vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan
yli 20 cm lahopuita” tai ” vähintään 5 ha laajuiset, uudistusikäiset tai sitä vanhemmat, kuivat tai
kuivahkot kankaat, joissa on lahopuuta yhteensä yli 5 m³/ha”. Teirmossenin luoteispuolella sekä
täyttömäen kaakkois- ja lounaispuolella on niin ikään luonnontilaisen kaltaista, tuoretta, kuivahkoa tai
lehtomaista, vanhaa kangasmetsää. Alue on paitsi lajistokriteerien, myös yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät” perusteella maakunnallisesti arvokas. Täyttömäen länsi- ja
luoteispuolinen laaja lehtoalue lähes täyttää luontotyyppikriteerin ” vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet
tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10
m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”. Kun mukaan tarkasteluun otetaan salassa
pidettävän lajin esiintyminen, lehtoalue voidaan luokitella maakunnallisesti arvokkaaksi. Kosteiden lehtojen
osalta saattaa täyttyä lisäksi luontotyyppikriteeri ” vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan
luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä
pienvesiä”. Ilmakuvatarkastelun perusteella rajataan pois Vitmossenin länsipuolelta aluetta, josta on
raivattu puustoa ilmeisesti vedenpuhdistamon rakentamisen yhteydessä.
Suot
Uudenmaan ELY-keskuksen (2014b) mukaan Teirinsuo-Vitmossen on täysin ojittamaton ja luonnontilainen
suo, jolla esiintyy useita uhanalaisia suotyyppejä. Soiden puusto on monin paikoin luonnontilaista, mikä
lisää alueen suojeluarvoa. Teirinsuon pinta-ala on yli 10 ha. Sen etelä- ja länsiosat ovat kosteaa sarakorpea,
ja pohjoisosat sararämettä, isovarpurämettä ja kangaskorpea (Uudenmaan ELY-keskus 2014b). Teirinsuolla
saattaa täyttyä luontotyyppikriteeri ”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai
vähän muuttuneet korvet” ja/tai ” luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset ja vesitaloudeltaan vähän
muuttuneet, pienialaisia laikkuja tai juotteja laajemmat (pinta-ala > noin 2 ha) korpi-, sara-, kalvakka-,
pallosara- tai lyhytkorsirämeet”, mutta eri suotyyppien pinta-aloista ei ole tietoa. Vitmossen on pienempi
(< 3 ha), ja sen eteläosan vallitseva luontotyyppi on isovarpuräme, joka vaihettuu pohjoisempana laajoiksi
korpirämeiksi ja korviksi. Luultavasti Vitmossenilla ei täyty luontotyyppikriteerejä. Kohteet kaikki korvet ja
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rämeet täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai
puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset rämeet / korvet”, sillä ne rajatuvat suoraan
luontotyyppikriteerin täyttäviin kohteen kangasmetsiin, lajistollisesti arvokkaaseen kohteen lounaisosan
metsään ja kytkeytyvät läheisesti ympäröiviin arvokkaisiin metsä- ja suojelualueisiin.
Vesiluonto
Savolan (2011) mukaan kohteen luoteisosassa on luonnontilainen lähde ja noro. Ne täyttävät
luontotyyppikriteerit ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsäalueisiin suoraan rajautuvat
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset lähteet” ja ”suurimmaksi osaksi
perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat virtavesiosuudet”
Tulos
Kohteesta pääosa voitiin rajata maakunnallisesti arvokkaaksi luontotyyppi-, yhdistelmä- ja yleisten
lajistokriteerien perusteella. Sijainti maakunnallisen ekologisen verkoston alueella nostaa kohteen arvoa.
Eräitä luonnontilaltaan heikkoja osia voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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B 25. Kakarlammen suojelualueen laajennus, Espoo (52,1 ha)
Luontotieto
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015–2025: Lohko 8 (Espoon kaupunki 2015)
Kuviokohtaiset huomiot Gumböle-Mynttilän (lohko 6) sekä Kolmperä-Kulmakorven (lohko 8) suunnitelmaalueiden metsänhoitosuunnitelmista sekä METSO-arvoista (Savola & Manninen 2015)
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016)
Kuvauksia eräistä Espoon kaupungin omistamista arvokkaista metsäalueista (Savola 2009)
Lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksesta vuosille 2015-2025
(Espoon ympäristöyhdistys 2015)
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013)
Espoon arvokkaat luontokohteet 1987 (Espoon ympäristölautakunta 1987)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on laaja yhtenäisenä ja luonnontilaltaan melko hyvänä säilynyt metsä- ja suoalue. Yleisen kriteerin
mukaan ”luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa
hyvin kytkeytynyttä aluetta sekä ja se sijoittuu maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan
Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha). Se myös
sijaitsee maakunnallisen ekologisen käytävän läheisyydessä (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin
kytkeytyneellä alueella, ekoverkoston ydinalueella, maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai niiden
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, kallio- ja suoelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti arvokkaita.
Kohde rajautuu Kakarlammen luonnonsuojelualueeseen, ja sen lähiympäristössä sijaitsevat Kvarnträskin
rannan luonnonsuojelualue, laaja luonnontilainen Kotasuo ja Nupurinjärven arvokas luhta-alue. Yleisen
kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen
esiintymän arvoa”. Ympäröivät arvokkaat luontoalueet, niiden metsät kalliot ja suot, ovat läheisesti
kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja silmälläpidettävistä (NT), alueellisesti uhanalaisista (RT) rakkosammalesta
(Nowellia curvifolia) ja peikonnahasta (Crustoderma dryinum) (Ympäristöhallinto 2017b). Lajit vaativat
elinympäristökseen vanhaa metsää, jossa on runsaasti lahopuuta. Lajistokriteerin mukaisesti
”Luonnonympäristöt, joissa on alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti
arvokkaita.” Vuoden 2015 maastoselvityksessä (Savola & Manninen 2015) havaittiin aarnikääpää (Phellinus
nigrolimitatus). Aarnikääpä ja peikonnahka ovat metsien suojeluarvon indikaattorisieniä. Kohteelta on
havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena
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maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteella on maastoselvityksen (Savola 2009, Savola & Manninen 2015) mukaan luonnontilaista tai
luonnontilaisen kaltaista, METSO-ohjelman luokan I tai II kriteerit täyttävää kangas- ja kalliometsää. Kuvio
599 on luonnontilaista ja METSO I-luokan kriteerit täyttävää metsää, jossa kasvaa metsälehmusta. Se
saattaa täyttää luontotyyppikriteerin ”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm jaloja
lehtipuita, paitsi tammea, kasvavat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kangasmetsät”. Muiden
kuvioiden osalta luontotyyppikriteerejä ei täyty. Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman
(Espoon kaupunki 2015) mukaan kohteella on lisäksi 100–130-vuotiaita kalliomänniköitä, METSO-ohjelman
luokkien II tai III valintaperusteet täyttäviä runsaslahopuustoisia metsäkuvioita ja uudistusikäistä eriikäisrakenteista haapaa kasvavaa metsää. Kaikkien em. metsäkuvioiden osalta täyttyy yhdistelmäkriteeri
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”, kun tarkasteluun otetaan mukaan lähistön
suojelualueet ja muut maakunnallisesti arvokkaat metsät. Osa metsäkuvioista, taimikot ja tasaikäiset
kasvatusmetsät, voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Suot
Kakarlammen rantarämeen luontoarvot ovat olleet jo pitkään tiedossa (Espoon ympäristölautakunta 1987).
Rantarämeen rajaus on hieman laajempi kuin Kakarlammen luonnonsuojelualueen. Kohteella sijaitseva osa
rantarämeestä, joka ei kuulu ko. luonnonsuojelualueeseen, täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset rämeet”. Savolan &
Mannisen (2015) maastoselvityksessä paikannettiin laajahko korpinen puronvarsikuvio, joka on hieman
kärsinyt ojituksesta mutta jossa on edelleen luonnontilaisuuden elementtejä (siellä tavataan mm.
aarnikääpää ja rakkosammalta). Se täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään noin 2 ha laajuiset,
vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”. Pohjois-Espoon luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelman (Espoon kaupunki 2015) mukaan kohteella on luonnontilainen räme sekä
räme- ja korpimuuttuma. Ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet”.
Vesiluonto
Luontoselvityksessä vuonna 2016 (Routasuo ym. 2016) kohteelta paikannettiin lähteikkö, joka todettiin
luonnontilaiseksi. Se täyttää yhdistelmäkriteerin ” luonnontilaisiin tai luonnontilaisen kaltaisiin pienvesiin
läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset lähteet”.
Tulos
Osa kohteesta voitiin rajata luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerien tai yleisten lajistokriteerien perusteella
maakunnallisesti arvokkaaksi. Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon. Osa
metsäkuvioista voidaan rajata puustotietojen perusteella maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole
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B 26. Kirkkojärvi reunametsineen, Espoo ja Kauniainen (20,7 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 11.6.2018
Keijo Savolan ja Birthe Weijolan maastokäynti 2014
Espoon virtavesiselvitys 2008 (Janatuinen 2009)
Kauniaisten kasvistokartoitus 2005 (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio 2005)
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla (Husa & Teeriaho 2004)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on laaja yhtenäisenä ja luonnontilaltaan melko hyvänä säilynyt metsä- ja suoalue. Yleisen kriteerin
mukaan ”luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä
ei kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, kallio-, vesi- ja suoelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti
arvokkaita.
Kohde rajautuu Kasavuoren luonnonsuojelualueeseen ja Glimsinjokeen, ja sen lähiympäristössä sijaitsevat
Kvarnbyån lehtopurolaakson luonnonsuojelualue sekä Karvasbackan suojeltu pähkinäpensaslehto. Yleisen
kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen
esiintymän arvoa”. Ympäröivät arvokkaat luontoalueet, niiden metsät, kalliot ja suot, ovat läheisesti
kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Glimsinjoessa elää taimen (Salmo trutta) (Janatuinen 2009), jonka sisävesien kannat napapiirin
eteläpuolella on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi (EN). Glimsinjoen varsilla elää myös saukkoja (Janatuinen
2009), joka on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji. Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla
on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Kohteen kaakkoisosasta Kasavuorelta on havainto luutasammalesta (Thamnobryum alopecurum)
(Ympäristöhallinto 2017b), joka osoittaa kasvupaikallaan luontoarvoja (Sammaltyöryhmä 2017).
Kasavuoren rinnelehdoissa on tavattu vaateliaita lehtokasveja: mustakonnanmarja (Actaea spicata),
kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), näsiä (Daphne mezereum), lehtokuusama (Lonicera xylosteum),
lehtotähtimö (Stellaria nemorum), lehtosinijuuri (Merculialis perennis), keltavuokko (Anemone
ranunculoides), tesmayrtti (Adoxa moschatellina), soikkokaksikko (Listera ovata) ja koiranheisi (Viburnum
opulus) (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio 2005). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu
määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi
paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012). Savolan mukaan
(kirjallinen tiedonanto) kohde sopii mainiosti erittäin uhanalaisen (EN) ja erityisesti suojeltavan
halavasepikän (Hylochares cruentatus) elinympäristöksi. Laji tunnetaan ainoastaan Suomesta, ja sitä on
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tavattu suhteellisen läheltä, Mätäojanlaaksossa Vantaalla.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kasavuoren rinteillä on todettu olevan arvokkaita lehtoja, myös pähkinälehtoja (Luonto- ja
ympäristötutkimus Envibio 2005). Maastoselvityksessä 11.6.2018 rinnelehdoissa todettiin kasvavan niin
runsaasti kookkaita pähkinäpensaita, että luontotyyppikriteeri ”pähkinälehdot eli lehdot, joissa kasvaa
vähintään 2 m korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai useampana
lähekkäisenä ryhmänä” täyttyy selvästi. Rinnelehdoissa on lisäksi lahopuuta 5–20 m3/ha, eriikäisrakenteinen puusto, erittäin järeitä yliskuusia ja -mäntyjä sekä siellä täällä tammia. Lehtotyyppi on
runsasravinteinen, ja kenttä- ja pohjakerroksessa tavataan vaateliaita lehtolajeja, eli rinnelehdot ovat
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaita. Rinnelehdot vaihettuvat ylempänä rinteillä
luonnontilaisen kaltaiseen, iäkäs- ja eri-ikäisrakenteiseen lehtomaiseen kankaaseen ja edelleen
vanhapuustoisiin kalliometsiin, jotka täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Rinnelehtoja
sivuavan ulkoilureitin ja Kirkkojärven luhta-alueen väliin jää entinen maatalousalue, joka on osin
suurruohoniittyä ja osin lehtipuuvaltaisen lehdon varhaista sukkessiovaihetta. Alueella kasvaa nuorta
raitaa ja koivua sekä yleisesti vieraslajeja, ja lahopuuta on niukasti. Maastoselvityksen perusteella
katsottiin, ettei tällä alueella ole maakunnallisia luontoarvoja, ja se voidaan rajata maakunnallisesti
arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Suot
Savolan mukaan (kirjallinen tiedonanto) entisen Kirkkojärven alueella on arvokas avo-, paju- ja
koivuluhtien muodostama kosteikkokonaisuus, jonka arvoa lisää tulvavaikutteisuus. Osa kohteesta täyttää
luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, pienialaisia laikkuja tai kapeita
rantaluhtia selvästi laajemmat (> 1 ha) metsäluhdat” ja osa mahdollisesti luontotyyppikriteerin
”jokivarsien tai jokisuistojen säännöllisen tulvan alaiset, luonnontilaiset tai ennallistamiskelpoiset
metsät, joihin kertyy tulvan mukana lietettä”. Pensas- ja avoluhdat täyttävät yhdistelmäkriteerit
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, soihin tai vesialueisiin suoraan rajautuvat,
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamismahdollisuuksiltaan vähintään kohtalaiset
pensasluhdat” ja ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin soihin tai vesialueisiin suoraan rajautuvat,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset avoluhdat”
Kalliot
Kohteelle ulottuva Kasavuoren kallioalue on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi (arvoluokka 4 ’arvokas
kallioalue’). Pääselänne on länsi- ja eteläreunastaan (eli juuri tämän selvityksen kohteella) jyrkkärinteinen
ja osittain jyrkänteinen. Lounaiskulmassa on rinteen korkeus parhaimmillaan noin 40 metrin luokkaa.
Lounaisrinteen yläosassa on kymmenkunta vajaata hiidenkirnua ja kirnun aihetta. Seinämässä on lisäksi
”hiidenränniaiheita”. Alue on ”koskenpohjaa”, jossa pyörteet ovat syntyneet jäätunnelissa. (Husa &
Teeriaho 2004) Kallioalue täyttää luontotyyppikriteerin ”erityislaatuisia muodostumia, esimerkiksi
harvinaisen korkeita, etenkin pystysuoria tai ylikaltevia jyrkänteitä, laajoja onkaloita, isoja tai lukuisia
hiidenkirnuja, laajoja tyvilohkareikoita ja kalliorapaumia sekä useita massiivisia siirtolohkareita
sisältävät kalliot”
Vesiluonto
Glimsinjoki on luonnontilainen, ja se todettiin Espoon virtavesiselvityksessä vuonna 2008 valtakunnallisesti
arvokkaaksi virtavesikohteeksi siellä havaittujen uhanalaisten luontotyyppien ja lajien vuoksi. Joen
koskialueille on meritaimenella ja vaellussiialla vapaa nousuyhteys merestä, ja joessa on taimenelle
sopivaa lisääntymisaluetta (Janatuinen 2009). Joki täyttää luontotyyppikriteerin ” virtavesijatkumot, joissa
on kotimaista kantaa olevien, uhanalaisten vesieliöiden lisääntymisympäristöjä, ja joissa ei ole näiden
lajien leviämistä ja vaelluksia säännöllisesti haittaavia esteitä”.
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Tulos
Suurin osa kohteesta on luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas.
Entinen metsittyvä maatalousmaa kohteen kaakkoisosassa voidaan jättää rajauksen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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C 1. Iso Huopalahti ja Talin lehdot, Helsinki ja Espoo => ks. Helsinki

J 1. Bosmalm-Kokinmetsä, Espoo (234,8 ha)
Luontotieto
Luontoselvityksen päivittäminen Söderskoginaukean asemakaavaehdotusta varten vuonna 2018 (Manninen
ym. 2018)
Espoon jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiohjelma (Sito 2008)
Luonnonhoitokuviot Espoon kaupungin mailla (Espoon kaupunki 2018a)
Espoon luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaa-kaavaa varten,
Uudenmaan Liitto ja Faunatica 2018 (Hiironniemi ym. 2018)
Keijo Savolan maastokäynnit alueella v. 2004–2015
Espoo keskuspuiston luontoselvitykset 1995 (Metsätähti 1996)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on erittäin laaja, tiheästi rakennetun pääkaupunkiseudun keskellä harvinaislaatuinen yhtenäinen
metsäalue. Hiironniemen ym. (2018) mukaan kohde on eteläisen Espoon laajin yhtenäinen metsäalue,
jonka säilyminen edesauttaa myös pirstaloituneiden metsäalueiden luontoarvojen säilymistä ja täydentää
keskuspuiston olemassa olevia suojelualueita. Yleisen kokokriteerin mukaan ”Luontotyyppiesiintymän
laajuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää sekä sijoittuu maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonationpriorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018).
Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella, ekoverkoston ydinalueella tai niiden välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde rajautuu Friisinkallion, Keskuspuiston metsän, Majkärrin ja Lillträskbergin luonnonsuojelualueisiin
sekä Ritvan metsään, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen
sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Läheisten
suojelualueiden metsät, kalliot ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
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Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Mannisen ym. (2018) kohteen länsiosaan sijoittuvan asemakaavan luontoselvityksen mukaan
Finnoobäckenin ympäristössä sijaitsevalla lehtoalueella täyttyvät luontotyyppikriteerit ”vähintään 2 ha
laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita” ja ”vähintään 1 ha
laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai
luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”. Em. selvityksessä rajattiin myös Finnoobäckenin
itäpuolelta kangasmetsää, jossa täyttyy luontotyyppikriteeri ” vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä
vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Näihin metsäkuvioihin
kytkeytyy läheisesti luonnontilaltaan melko hyvää lehtoa ja kangasmetsää, jotka täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Siton (2008) tekemän, kohteen itäosaan sijoittuvan
selvityksen mukaan Mossasvedjebergenin kalliometsät ovat luonnontilaisia ja niillä kasvaa vanhaa
männikköä. Kalliometsät täyttävät luontotyyppikriteerin ”vähintään 20 ha laajuiset, luonnontilaiset,
näkyvästi vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä sisältävät kalliometsät”. Vaikka kallioalueita erottavat pienet
kangasmetsäalueet, ne muodostavat kuitenkin selkeän toiminnallisen luontotyyppikokonaisuuden. Siton
(2008) selvityksessä rajattiin myös pieniä lehtoja, jotka täyttävät metsälain erityisen tärkeän elinympäristön
vaatimukset, eli niiden tulee määritelmän mukaisesti olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia.
Tällöin lehdot täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti
kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Keijo Savolan epäkattavien maastoselvitysten havaintojen mukaan muualla kohteen elinympäristöt ovat
pienipiirteisiä ja luontoarvoiltaan vaihtelevia. Alueella esiintyy merkittävä määrä METSO-kriteerit (luokat I,
II ja III) täyttäviä kangas-, lehto- ja kalliometsiä sekä erilaisia piensoita. Kohteen luontoarvoja ei ole pääosin
selvitetty LAKU-kriteerejä silmällä pitäen. (Keijo Savola, suullinen tiedonanto) Tarkemmat luontoselvitykset
muualta kohteelta ovat vanhentuneita (Metsätähti Oy:n selvitys 1995 ja Keskuspuisto I luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelma 1998). Alueen luonnonhoitosuunnitelmatietojen (Espoon kaupunki 2018a)
mukaan kohteen metsät ovat pääosin kuusi- tai mäntyvaltaisia, iäkkäitä tai vanhoja (n. 90–130-vuotiaita)
kangasmetsiä. Lisäksi on vanhaa kalliomännikköä. Kohteella on myös varttunutta (45–60-vuotiasta) metsää
ja pienialaisesti taimikkoa. Monille kangasmetsäkuvioille suunnitellaan siemenpuuhakkuita tai
harvennuksia, joita on jo luultavasti toteutettukin. Metsätähden (1995) selvityksen mukaan metsien
puustorakenne muistuttaa talousmetsän puustokuvaa, harvennuksia on tehty monin paikoin, mutta monet
metsistä ovat olleet jo pitkään hoitamatta ja osa metsistä on vanhoja. Avohakkuualat ovat paikoin
uudistuneet luontaisesti ja niiden puustorakenne on kehittymässä luonnontilaiseksi. Paikoin on runsaasti
lahovikaista haapaa, mikä on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää. Kalliometsät ovat vuoden 1995
selvityksen mukaan luonnontilaisia. Metsätähden selvityksen mukaan kohteella on myös pieniä
lehtolaikkuja. Kohteen metsistä tarvitaan tietoa myös esimerkiksi erirakenteisuudesta ja lahopuun
määrästä. Kohteella on myös metsää, josta ei ole luonnonhoitokuviotietoja. Vuoden 1995 selvityksen
jälkeen metsäkuvioiden luonnontila on kuitenkin voinut muuttua merkittävästi, ja myös
luonnonhoitotietojen perusteella kohteen metsiä käsitellään monin paikoin. Muilta osin kohteen
maakunnallista arvoa ei olemassa olevien luontotietojen perusteella arvioida.
Suot
Siton (2008) selvityksen mukaan Mossasvedjebergenin alueella kohteen itäosassa on luonnontilaisia pieniä
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korpia. Ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaiset korvet”. Luonnonhoitosuunnitelmatietojen (Espoon kaupunki 2018a) mukaan
muualla kohteella on korpea ja rämettä, joilla kasvaa iäkästä puustoa. Kuvioille on kuitenkin suunniteltu
metsänkäsittelyä. Metsätähden (1995) selvityksen mukaan kohteella on myös pieniä painannesoistumia.
Soiden vesitalouden luonnontilaisuudesta ei ole tietoja. Soiden luonnontilaa tulee selvittää maastossa.
Vesiluonto
Mannisen ym. (2018) selvityksen mukaan Finnoobäcken täyttää luontotyyppikriteerin ”virtavesijatkumot,
joissa on kotimaista kantaa olevien, uhanalaisten vesieliöiden lisääntymisympäristöjä, ja joissa ei ole
näiden lajien leviämistä ja vaelluksia säännöllisesti haittaavia esteitä”. Lisäksi Mannisen ym. (2018)
selvityksessä paikannettiin noroja, jotka täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”.
Luonnonhoitosuunnitelmatietojen (Espoon kaupunki 2018a) mukaan kohteella on lähde ja sen yhteydessä
puro. Myös Metsätähden (1995) selvityksessä paikannettiin puroja. Kohteella virtaa myös Mössenkärrin
laskupuro. Kaikkien em. vesiluontotyyppien tilanne tulee kuitenkin tarkistaa maastoselvityksessä.
Mössenkärr on entinen suo, jossa on nykyisin tekolampi (Metsätähti 1995). Mikäli kohde todetaan muilta
osin maakunnallisesti arvokkaaksi, lampi voidaan rajata osaksi kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Kohteen länsi- ja itäosissa on useita luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit täyttäviä metsiä, korpia ja
virtavesiä. Muualta kohteelta ei ole (ajantasaista) luontotietoa, jonka avulla LAKU-kriteerien toteutumista
voitaisiin arvioida. Kohteella on todennäköisesti arvokkaita elinympäristöjä, ja se on sijaintikriteerien
perusteella arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Suurelta osin kohteen maakunnallista arvoa ei voida olemassa olevan tiedon perusteella arvioida. Vuoden
2019 alussa on valmistumassa Luontotieto Keironin laatima luontoselvitysraportti Ylismäntien ja
Holmanpuiston suunnittelua varten. Luontoselvityksessä kartoitettiin myös LAKU-kohteet ko. alueelta, eli
siltä osin maastoselvitykseen ei ole tarvetta. Muiden osien maakunnallinen arvo voidaan selvittää
maastotyönä.
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C 1. Iso Huopalahti ja Talin lehdot, Helsinki ja Espoo (88,1 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Kommentteja eräistä Helsingin ja Espoon LAKU-ehdokkaista (Savola 2018a)
Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus (Erävuori ym.
2015)
Maakunnallisesti tärkeät lintujen muutonaikaiset kerääntymäalueet Uudellamaalla (Aintila & Ellermaa
2018)
Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ja niiden tunnistaminen Uudellamaalla (Ellermaa 2011)
Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta ja viitasammakkoselvitys 2015 (Lammi & Routasuo 2016)
Helsingin metsien kääpäselvitys 2011 (Savola 2012)
Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden rajaukset -paikkatietoaineisto (BirdLife Suomi 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Selvityksen tilauksen kohderajaukseen sisältyy Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva alue Talin
rantalehto ja mätäojan varsi, joka jätettiin pois tästä arvioinnista.

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (eri luontotyyppien yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin
esiintymiin)
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, vesi- ja suoelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat
yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää
luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti arvokkaita.
Kohteen lounaispuolella sijaitsee Laajalahden luonnonsuojelualue sekä Laajalahden lintuveden Natura- ja
lintuvesiensuojeluohjelma-alue. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Tämän arvion ulkopuolelle jäävän
Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvan alueen lehdot täyttävät vuoden 2013 METSO-inventoinnin
(Helsingin kaupunki 2018) mukaan METSO-ohjelman luokkien I tai II valintaperusteet.
Luonnonsuojeluohjelman aluekuvauksen mukaan lehdot ovat lahopuustoisia (Erävuori ym. 2015), ja
Savolan (2018a) mukaan niissä on yli 10 m3 lehtilahopuuta/ha, joten niiden osalta täyttyy
luontotyyppikriteeri ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen
eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm
lahopuita”. Tämän arvion ulkopuolelle jäävän Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvan alueen
metsäluhdat ovat Savolan (2018a) mukaan lahopuustoisia. Ne täyttävät luontotyyppikriteerin
”luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, pienialaisia laikkuja tai kapeita rantaluhtia selvästi
laajemmat (> 1 ha) metsäluhdat”. Läheiset arvokkaat luontoalueet, niiden metsät, suot ja vesiluonto, ovat
läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Iso Huopalahti on maakunnallisesti tärkeä lintualue, jolla on erityisesti merkitystä muuttolintujen
levähdyspaikkana. Se on yksi Uudenmaan tärkeimmistä meriharakan (Haematopus ostralegus)
syyslevähdysalueista ja lapasorsan (Anas clypeata) kevätlevähdysalueista. Kohteen merkittävimpiin
levähtäjiin kuuluu äärimmäisen uhanalainen (CR) suokukko (Calidris pugnax) ja myös alueellisesti
uhanalaista (RT) pikkulokkia (Larus minutus) tavataan säännöllisesti keväisin (Ellermaa 2011, Aintila &
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Ellermaa 2018) samoin kuin huomattavia määriä muitakin vesilintuja, kahlaajia ja lokkeja (Lammi &
Routasuo 2016). Vaarantunut (VU) pajusirkku (Emberiza schoeniclus) on kohteen runsaslukuisimpia
pesimälajeja. Uhanalaisia pesiviä vesilintulajeja kohteella ovat erittäin uhanalaiset (EN) heinätavi (Anas
querquedula), nokikana (Fulica atra) sekä mahdollisesti punasotka (Aythya ferina) sekä vaarantuneet
liejukana (Callinula chloropus), taivaanvuohi (Gallinago gallinago) ja haapana (Anas penelope).
Ruovikoiden, pensaikkojen ja rantametsien uhanalaisia lajeja kohteella ovat erittäin uhanalainen (EN)
salassa pidettävä laji ja vaarantunut varpunen (Passer domesticus). Lisäksi kohteella on tavattu useita
silmälläpidettäviä (NT) ja muita huomionarvoisia lintulajeja. Iso Huopalahti on esimerkiksi
pääkaupunkiseudun parhaimpia yölaulaja-alueita. Vaateliaita, lehtoihin ja lehtomaisiin metsiin mieltyneitä
lintuja kohteella ovat lehtokerttu (Sylvia borin), kultarinta (Hippolais icterina) ja mustapääkerttu (Sylvia
atricapilla), jotka kaikki olivat vuoden 2015 selvityksen mukaan ennätyksellisen runsaita. Kohteella on
myös linnustollisesti arvokasta pensaikkoa. Pensaikkoalueilla viihtyviä varpuslintuja on kohteella
poikkeuksellisen runsaasti. Täyttömäen heinikko-pensaikkoalue on merkittävä hyönteissyöjä- ja
peippolintujen muutonaikainen levähdysalue. Täyttömäellä tavatuista lajeista huomionarvoisimpia ovat
vaarantunut kirjokerttu (Sylvia nisoria) ja silmälläpidettävä, alueellisesti uhanalainen keltavästäräkki
(Motacilla flava). (Lammi & Routasuo 2016, Helsingin kaupunki 2018) Lähes kaikki kohteen rantametsät
ja -pensaikot ja täyttömäki sisältyvät maakunnallisesti arvokkaaseen lintualueeseen (MAALI) (BirdLife
Suomi 2014), ja niissä tavataan myös uhanalaisia lajeja eli ne voidaan luokitella maakunnallisesti
arvokkaiksi lajistokriteerin perusteella. Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa on lisäksi
täyttömäeltä havainto vaarantuneesta kovakuoriaislajista mustalaukkakärsäkkäästä (Ceutorhynchus
roberti). Lajistokriteerin mukaisesti ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti
uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteella tavattiin vuonna 2015
lisäksi soidintavia viitasammakoita (Rana arvalis) Talin asuinalueen pohjoispuolisen ojan perukassa (Lammi
& Routasuo 2016). Viitasammakko kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin ja sen lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Kohteen
itäranta on Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan myös tärkeä lepakkoalue.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
METSO-inventoinnissa vuonna 2013 (Helsingin kaupunki 2018) paikannettiin kohteen kaakkoisosassa
pienveden lähimetsä, joka täyttää METSO II-luokan valintaperusteet ja joka on puuston rakennepiirteiltään
ja puulajisuhteiltaan monipuolinen tai runsaslahopuustoinen. Myös kohteen länsiosassa on Savolan
(2018a) mukaan lahopuustoisia lehtimetsiä (osin kulttuurivaikutteista lehtoa, osin luontaisempaa kosteaa
lehtoa). Kaikki nämä lehdot täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
metsät” niiden rajautuessa luonnonsuojeluohjelma-alueen lehtoihin ja metsäluhtiin. Savolan (2018a)
mukaan kohteen kaakkoisosassa Talinrannan etelä- ja lounaispuolella on säännöllisesti tulvivia
lehtopohjaisia varttuneita lehtisekametsiä, joissa ainakin pääosassa on lahopuuta arviolta 5–10 m3/ha.
METSO-inventoinnin mukaan kaakkois- ja itäosan lehtokuviot ovat luonnontilaltaan muuttuneita ja
täyttävät METSO-ohjelman luokan III valintaperusteet rajautuessaan luokan I tai II lehtoihin. Näiden
lehtokuvioiden arvoa nostaa tulvaisuus, lahopuustoisuus ja merkitys linnustolle, ja ne voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Suot
Kohteen itäosassa on Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan kosteapohjaista tervaleppämetsää. Myös
METSO-inventoinnissa vuonna 2013 (Helsingin kaupunki 2018) rajattiin kohteen itä- ja kaakkoisosassa
pienialaisia metsäluhtia. On epäselvää, onko kasvillisuustyyppinä kyseessä tervaleppäluhta. On
mahdollista, että tervaleppäluhdat täyttävät luontotyyppikriteerin ”ojittamattomat tervaleppäluhdat”.
Kaikki kohteen metsäluhdat täyttävät joka tapauksessa yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
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arvokkaisiin avoimiin soihin tai vesialueisiin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset, luonnontilaisen
kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset metsäluhdat” niiden rajautuessa luonnonsuojeluohjelma-alueen
metsäluhtiin ja lehtoihin sekä linnustollisesti arvokkaaseen vesialueeseen. Kohteen ruokoluhdat täyttävät
luontotyyppikriteerin ”avoluhdat, jotka ovat linnuston kannalta maakunnallisesti arvokkaita pesimis-,
kerääntymis- ja levähdysalueita”. On epäselvää, onko osa kohteen pensaikoista pensaikkoluhtia, jotka
voitaisiin luokitella maakunnallisesti arvokkaaksi yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin, soihin tai vesialueisiin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset, luonnontilaisen
kaltaiset tai ennallistamismahdollisuuksiltaan vähintään kohtalaiset pensasluhdat” perusteella.
Pensaikot ovat kuitenkin joka tapauksessa linnustollisesti ja lajistokriteerin perusteella arvokkaita.
Rakennetut kulttuuriympäristöt
Kohteella on Ison Huopalahden entinen kaatopaikka, nykyinen täyttömäki, jossa on linnustollisesti
arvokkaita pensaikkoja. Ilmakuvassa täyttömäki näkyy kohtalaisen avoimena. Avoimutta ylläpidetään mm.
ratasastusreittien ja frisbeegolfradan vuoksi. Osa täyttömäestä saattaa täyttää luontotyyppikriteerin ”ns.
korvaavat paahdeympäristöt tai ihmisen luomat niittymäiset alueet (kentät, teiden ja junaratojen
varret, ampumaradat, sähkölinja-aukeat, täyttömäet, käytöstä poistetut soranottoalueet, yms.), joissa
on monipuolinen, aurinkoisten hiekkamaiden tai perinnebiotooppien eliölajisto”, mutta alueen
mahdollisten hiekkamaiden tai perinnebiotooppien lajistosta ei ole tarkempaa tietoa.
Vesiluonto
Iso Huopalahti on maakunnallisesti arvokas lintuvesialue. Kohteen kaakkoisosassa näkyy peruskartalla
noro tai puro, jonka lähimetsät rajattiin METSO-inventoinnissa vuonna 2013 (Helsingin kaupunki 2018)
luokan II valintaperusteet täyttävinä. Noro tai puro täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Kohde on maakunnallisesti arvokas osin luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien ja osin lajistokriteerin
perusteella. Pienehkö lehtoalue kohteen kaakkois- ja itäosassa voidaan rajata osaksi maakunnallisesti
arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Pensaikkojen ja rantametsien/-luhtien luontotyyppien luokittelu on osin epäselvää, ja täyttömäen
mahdollinen arvo rakennettuna kulttuuriympäristönä on epävarma, mutta kohde voidaan joka
tapauksessa luokitella maakunnalliseksi yhdistelmäkriteerien ja lajiston ansiosta, jolloin lisätiedon
hankkiminen ei ole välttämätöntä.
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C 2. Meri-Rastilan metsän etelä- ja keskiosa, Helsinki (36,9 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Vuosaaren eteläosan luonnonhoitosuunnitelma vuosille 2012–2021 (Helsingin kaupungin rakennusvirasto
2011)
Helsingin metsien kääpäselvitys 2011 (Savola 2012)
Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus (Erävuori ym.
2015)
Lausunto ehdotuksesta Helsingin luonnonsuojeluohjelmaksi 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksestä
(Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2015)
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Olli Mannisen lajilöydöt Helsingissä vuosina 2013–17 -paikkatietoaineisto
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Selvityksen tilauksen kohderajaukseen sisältyy Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva alue MeriRastilan metsä, joka jätettiin pois tästä arvioinnista.

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä ei
kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon. METSO-selvityksen 2011 (Helsingin kaupunki 2018)
mukaan Meri-Rastilan metsät ja kalliot muodostavat ekologisen askelkiven Ramsinniemen, Rastilannevan
ja Kallahdenharjun luonnonsuojelualueiden välille. Helsingin viherverkoston kehittämissuunnitelman
(Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016) mukaan Meri-Rastilan metsä on keskeinen osa ItäHelsingin kulttuuripuiston vihersormea. Helsingin vihersormet ovat laajoja virkistysalueita ja
arvotihentymiä (mm. hiljaiset alueet, kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto), ekologisen verkoston
ydinalueita sekä tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön kestävyyden (mm.
hulevedet, ilmanlaatu) ylläpitäjinä.
Aivan kohteen lounaispuolella sijaitsee Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelu- ja lehtojensuojeluohjelmaalue ja itäpuolella Rastilan nevan luonnonsuojelualue. Kohteesta n. kilometrin verran kaakkoon on
Kallahdenharjun luonnonsuojelu- ja harjujensuojeluohjelma-alue sekä Kallahden harju-, niitty- ja
vesialueiden Natura-alue. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin
esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivien suojelualueiden metsät ja suot ovat
myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät yksin
täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Helsingin luontotietojärjestelmän (Helsingin kaupunki 2018) mukaan kohteella on äärimmäisen
uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen
(Buxbaumia viridis) elinympäristöä. Laji kasvaa pehmeäksi lahonneilla kookkailla maapuilla ja kannoilla
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vanhoissa metsissä, joissa on hyvä lahopuujatkumo. Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa ja
Olli Mannisen (2013–17) lajihavaintoaineistossa on kohteelta lukuisia havaintoja metsien suojeluarvon
indikaattorisienistä ja muista huomionarvoisista kääväkäslajeista: silmälläpidettävät (NT) käpäläkääpä
(Anomoporia bommbycina), kirjokerikääpä (Ceriporia excelsa), lumokääpä (Skeletocutis brevispora),
rusokantokääpä (Fomitopsis rosea) ja rustikka (Aporpium canescens) sekä rusokääpä (Pycnoporellus
fulgens), levykääpä (Phellinus laevigatus) ja ruostekääpä (P. ferrugineofuscus). Rustikka, lumokääpä,
rusokantokääpä ja ruostekääpä ovat alueellisesti uhanalaisia (RT) ja käpäläkääpä on luokiteltu jopa
alueellisesti hävinneeksi (RE). Olli Manninen on lisäksi havainnut kohteella alueellisesti uhanalaista
rakkosammalta (Nowellia curvifolia), jota tavataan yleensä vanhoissa suojaisissa metsissä kostealla
lahopuulla, ja lahopuujatkumo on lajin esiintymisen kannalta tärkeää. Kokonaisuutena Meri-Rastilan
metsässä (ml. luonnonsuojeluohjelman alue) havaittiin syksyn 2011 kääpäselvityksessä peräti 90 kääpälajia
ja 7 muuta indikaattoriarvoa omaavaa kääväkästä, mikä kertoo alueen elinympäristöjen
monipuolisuudesta ja kääpälajistollisesta rikkaudesta, ja alueella on huomattavaa merkitystä niin kuusesta,
männystä kuin koivustakin riippuvaisen kääpälajiston suojelun kannalta (Savola 2012). Alueelta havaittu
orvakka (Steccherinum tenuispinum) on niin harvinainen, että se on vasta äskettäin havaittu Suomesta ja
lajilla ei ole vielä suomenkielistä nimeä. Lisäksi havaittiin muita Helsingin oloissa erityisen harvinaisia lajeja.
Meri-Rastilan metsän pesimälajistoon kuuluvat luontotietojärjestelmän mukaan mm. vaarantunut (VU)
töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) ja alueellisesti uhanalainen pikkusieppo (Ficedula parva). Lajeille on
sopivaa elinympäristöä myös tämän arvioinnin kohteella. Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen kallio-, kangas- ja lehtometsät ovat Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan luonnontilaisen
kaltaisia, ja niissä on monin paikoin vanhaa puustoa ja runsaasti eri-ikäistä ja eripuulajista lahopuuta.
Lähes kaikki metsäkuviot täyttävät vuoden 2011 inventoinnin METSO-ohjelman luokkien I–III
valintaperusteet (tuoreet, lehtomaiset ja kuivahkot kankaat, kalliometsät ja lehdot). Keijo Savolan mukaan
(kirjallinen tiedonanto 8.3.2018) merkittävä osa METSO III-luokkaan arvotetuista metsäkuvioista täyttää
todellisuudessa luokan II valintaperusteet, ja kohteen pohjoisosassa on luonnontilaisen kaltainen METSO Iluokan valintaperusteet täyttävä lehto. Alueen luonnonhoitosuunnitelman (Helsingin kaupungin
rakennusvirasto 2011) mukaan kohteen METSOn valintaperusteet täyttävät metsät ovat uudistusiän
ylittäneitä kangasmetsiä (sekä pari lehtokuviota), joissa on eri-ikäisrakenteinen puusto ja männyn ja
kuusen ohella runsaasti eri lehtipuita sekä paikoin runsaasti lahopuita tai huonokuntoisia kuusia. Lisäksi on
useita luonnontilaisia kalliometsäkuvioita. Toisin sanoen pääosin kohteen metsä on luonnontilaisen
kaltaista. Eri METSO-luokkien ja kasvillisuustyyppien metsäkuviot muodostavat vaihtelevia kokonaisuuksia,
mutta luontotyyppikriteerit eivät täysin täyty yhdenkään kohdalla. Kohteen metsät kuitenkin kytkeytyvät
läheisesti läheisiin suojelualueisiin, joissa on maakunnallisesti arvokkaita metsäelinympäristöjä
(esimerkiksi Ramsinniemen saarnilehto), jolloin täyttyy yhdistelmäkriteeri ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaisen kaltaiset metsät”. METSO-inventoinnin
perusteella kohteella on lisäksi metsäkuvioita, jotka eivät täytä METSO-valintaperusteita.
Luonnonhoitosuunnitelman mukaan ne ovat joko taimikoita tai nuorta metsää, jotka eivät täytä
yhdistelmäkriteeriä. Ne voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Suot
Kohteella on vuoden 2011 METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki 2018) ja alueen
luonnonhoitosuunnitelman (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2011) mukaan luonnontilainen räme,
joka täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaiset rämeet”.
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Tulos
Valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten ja muiden merkittävien indikaattorilajin lajien elinympäristöt
jakaantuvat lähes tasaisesti koko kohteella, joten kohde on pääasiallisesti maakunnallisesti arvokas
lajistokriteerin perusteella. Lisäksi pääosa kohteen metsistä ja suo täyttävät yhdistelmäkriteerit. Pieni osa
kohteen metsäkuvioista voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle puustotietojen
perusteella.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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C 3. Hallainvuori, Helsinki (42,7ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Helsingin metsien kääpäselvityksen täydennys 2014 (Savola 2015)
Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma Vuosille 2016–2025 (Helsingin
kaupungin rakennusvirasto 2016a)
Myllypuron-Roihupellon-Puotinharjun aluesuunnitelman luonnonhoidon osuuden vuorovaikutusraportti
(Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2015a)
Kommentteja kolmesta Helsingin mahdollisista LAKU-kriteerit täyttävistä metsistä (Savola 2018b)
Lausunto ehdotuksesta Helsingin luonnonsuojeluohjelmaksi 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksestä
(Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2015)
Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus (Erävuori ym.
2015)
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Olli Mannisen lajilöydöt Helsingissä vuosina 2013–17 -paikkatietoaineisto
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Selvityksen tilauksen kohderajaukseen sisältyy Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva alue
Hallainvuori, joka jätettiin pois tästä arvioinnista.

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä ei
kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon. Se on kuitenkin keskeinen osa Viikistä Kivikon
suuntaan koillisessa ulottuvaa Viikki-Kivikko vihersormea. Helsingin vihersormet ovat laajoja
virkistysalueita ja arvotihentymiä (mm. hiljaiset alueet, kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto),
ekologisen verkoston ydinalueita sekä tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön
kestävyyden (mm. hulevedet, ilmanlaatu) ylläpitäjinä (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
2016).
Kohteella on erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät yksin
täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Kohde rajautuu Viikintien suojeltuun pähkinäpensaslehtoon ja Hallonbergetin kallionaluslehtoon, ja alle
kilometrin etäisyydellä kohteesta sijaitsevat Vanhankaupunginlahden Natura-alue ja Viikin
pähkinäpensaslehdon luonnonsuojelualue. Aivan kohteen eteläpuolella on lisäksi maakunnallisesti arvokas
Länsi-Herttoniemen metsä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin
esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Savolan (2015, 2018) mukaan tämän arvioinnin
ulkopuolelle jäävän luonnonsuojeluohjelman alueen kallio- ja kangasmetsät ovat rakenteeltaan pääosin
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia sekä vanhapuustoisia ja lahopuustoisia. Niissä on pääosin
melko paljon tai runsaasti (arviolta 5–15 m3/ha) kuuseen ja mäntyyn painottuvaa lahopuuta, pienialaisesti
lahopuuta on tätä runsaammin. Savolan (2018) mukaan luonnonsuojeluohjelma-alueella täyttyvät
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seuraavat luontotyyppikriteerit: ”vähintään 5 ha laajuiset, uudistusikäiset tai sitä vanhemmat, kuivat tai
kuivahkot kankaat, joissa on lahopuuta yhteensä yli 5 m³/ha”, ” vähintään 5 ha laajuiset, iäkkäät tai
vanhat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kuivat tai kuivahkot kankaat”, ”vähintään 5 ha
laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät, joissa on lahoja maa- ja pystypuita
yhteensä yli 10 m3/ha”, ”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai
lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10
m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Läheiset arvometsät ovat läheisesti kytkeytyneet
kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella on havaittu runsaasti alueellisesti uhanalaista (RT) ruostekääpää (Phellinus ferrugineofuscus)
(Ympäristöhallinto 2017b). Kääpäselvityksessä (Savola 2015) koko Hallainvuoren alueelta (ml.
luonnonsuojeluohjelman alue) havaittiin 33 arvokkaita elinympäristöjä indikoivaa kääväkäslajia, joista yksi
on vain muutamia kertoja Suomesta tavattu kääpälaji ja yksi tieteelle kuvaamaton kääpälaji.
Kääpälajistoselvityksen perusteella Hallainvuoren alueella on Helsingin oloissa huomattavaa merkitystä
etenkin mäntylahopuustosta riippuvaiselle lajistolle. Merkittävyys lienee samaa luokkaa kuin esimerkiksi
Meri-Rastilan ulkoilumetsällä ja Uutelan lounaisosalla. Olli Manninen (2013–17) on lisäksi havainnut (lsohjelman ulkopuolisella eli tämän arvion) kohteella alueellisesti uhanalaista rakkosammalta (Nowellia
curvifolia), jota tavataan yleensä vanhoissa suojaisissa metsissä kostealla lahopuulla, ja lahopuujatkumo on
lajin esiintymisen kannalta tärkeää. Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan kohteen kaakkoisosassa
linnustollisesti arvokkaalla alueella (Taka-Viikin kaakkoismetsä) on tavattu alueellisesti uhanalainen
idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) ja koillisosassa (Taka-Viikin koillismetsä) vaarantuneet
töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) ja punatulkku (Pyrrhula pyrrhula). Kaksi edellä mainittua ovat
havumetsien pesimälajeja, jotka ovat kärsineet metsäluonnon muutoksista. Punatulkku ei pesi
voimakkaasti hoidetuissa, harvennetuissa ja ikärakenteeltaan yksipuolisissa metsissä, ja töyhtötiainen
suosii vanhoja kalliomänniköitä ja tarvitsee pesiäkseen kolopuita. Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Vuoden 2013 METSO-inventoinnin alue jää pääosin tässä arvioitavan kohteen ulkopuolelle, mutta kohteen
kaakkoisosassa on inventoinnin perusteella METSO I-luokan valintaperusteet täyttävää lehtoa, joka ei
kuitenkaan täytä runsaslahopuustoisen lehdon luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimusta. Alueen
luonnonhoitosuunnitelman (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2016a) mukaan kohteella on useita
runsaslahopuustoisia, METSO I-luokan valintaperusteet täyttäviä tuoreita, kuivahkoja ja kuivia
kangasmetsiä ja kalliometsiä. Luonnonhoitosuunnitelman mukaan kohteella on lisäksi muita – eriikäisrakenteisia ja iäkäspuustoisia – kangasmetsiä, lehtoja ja kalliometsiä. Suomen luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piirin (2015) mukaan tässä arvioitavalla kohteella eli luonnonsuojeluohjelmaan sisältyvän
alueen itäpuolella on luonnontilaisen kaltaista vanhempaa kangas- ja kalliometsää, luoteispuolella
runsaslahopuustoista rinnemetsää ja eteläpuolella runsaslahopuustoista suonreunusmetsää. Kohteen
kaakkoisosassa on arvokas lintualue Taka-Viikin kaakkoismetsä, jossa on kosteapohjaista lahopuustoista
vanhaa kuusikkoa. Kaikki em. metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset metsät”, sillä ne rajautuvat luonnonsuojeluohjemaan kuuluvaan osaan Hallainvuoren alueesta,
jossa täyttyvät useat luontotyyppikriteerit. Kohteella on luonnonhoitosuunnitelman mukaan lisäksi
nuorempaa kangasmetsää ja lehtoa, joissa on kuitenkin monimuotoisuusarvoina vanhaa lehtipuustoa,
komeita lakkapäämäntyjä, jaloja lehtipuita (vaahteraa ja lehmusta) tai pähkinäpensasta. Ne voidaan rajata
osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
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Kohteen pohjoisosassa on harvennettuja uudistuskypsiä, kaksi- tai useampijaksoisia kangasmetsäkuvioita,
jotka sijoittuvat linnustollisesti arvokkaalle Taka-Viikin koillismetsän alueelle. Niiden luonnontila on
harvennusten vuoksi heikentynyt, mutta ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta
uhanalaisen lajistonsa ansiosta (yleinen lajistokriteeri). Pieni osa kohteen metsäkuvioista (taimikoita ja
muita luonnontilaltaan heikkoja kuvioita) voitiin rajata luonnonhoitosuunnitelman puustotietojen
perusteella maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Suot
Vuoden 2013 METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki 2018) mukaan kohteen länsiosassa on METSO Iluokan valintaperusteet täyttävä korpi. Se ei täytä luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimusta mutta täyttää
yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset korvet”. Alueen luonnonhoitosuunnitelman mukaan
kohteella on soistuma, joka puustotietojen perusteella on räme. Se täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset
tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset rämeet”.
Kalliot
Kohteen kallioalueen geologinen arvo on Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan suuri. Kalliot ovat
myös maisemallisesti merkittäviä. Ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistymää (yleinen sijaintikriteeri).
Vesiluonto
Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan kohteen kaakkoisosassa (Taka-Viikin kaakkoismetsä) on
puronotkelma. Puron luonnontilasta ei ole tietoa. On mahdollista, että se täyttää yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, molemmilta puolilta suoraan rajautuvat
virtavesiosuudet”, mutta se voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri), koska sillä on epäilemättä merkitystä linnustollisesti
arvokkaalla alueella elinympäristövalikoiman monipuolistajana.
Tulos
Valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten ja muiden merkittävien indikaattorilajien elinympäristöt
jakaantuvat tasaisesti koko kohteelle, joten kohde on maakunnallisesti arvokas lajistokriteerin perusteella.
Lisäksi merkittävä osa kohteen metsistä ja soista on luonnontilaisen kaltaisia ja täyttävät
yhdistelmäkriteerit. Muilla metsäkuvioilla on monimuotoisuusarvoja, ja ne voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta yleisten kriteerien perusteella. Pari pientä metsäkuviota voitiin rajata
puustotietojen perusteella maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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C 4. Hämeenapajanmäki - Mesaanikujan rantametsä, Helsinki (9,5 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Jollaksen ja Hevossalmen luonnonhoitosuunnitelma vuosille 2008 –2017 (Helsingin kaupungin
rakennusvirasto 2008a)
Lausunto ehdotuksesta Helsingin luonnonsuojeluohjelmaksi 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksestä
(Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2015)
Olli Mannisen lajilöydöt Helsingissä vuosina 2013–17 -paikkatietoaineisto
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä ei
kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, kallio- ja rantaelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat muuten edustavia, ne
voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Noin puolen kilometrin etäisyydellä kohteesta sijaitsevat Itäniityn laakson ja Jollaksen rämeen
luonnonsuojelualueet. Ympäröivien suojelualueiden metsät ja suot ovat läheisesti kytkeytyneet
kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa. Lahden vastakkaisella rannalla,
Aittasaaressa on lisää lahokaviosammalen elinympäristöä ja rantojen kasvillisuuden sukkessiosarjoja.
Kohteesta etelään sijaitsee Puuskakulman rantaluhta-alue ja itään Iso-Sarvaston suun tervalepikko. Yleisen
kriteerin mukaan: ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen
esiintymän arvoa”.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella on Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan,
äärimmäisen uhanalaisen (CR) ja erityisesti suojeltavan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis)
elinympäristöä. Kohteelta on lisäksi Olli Mannisen (2013–17) havaintoja vaarantuneesta (VU)
ruskopiilojäkälästä (Arthonia spadicea) ja alueellisesti uhanalaisista (RT) ruostekäävästä (Phellinus
ferrugineofuscus) ja rakkosammalesta (Nowellia curvifolia). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteen rantaniityllä on luontotietojärjestelmän mukaan havaittu
Helsingissä silmälläpidettävää merisaraa (Carex mackenziei) ja muita huomionarvoisia lajeja. Kosteassa
rantalehdossa kasvaa vaateliaista lehtolajeista lehtopalsami (Impatiens noli-tangere) ja lehtotähtimö
(Stellaria nemorum). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon
arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten
lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012). Luontotietojärjestelmän mukaan kohteen ranta on
osa Aittasaaren ja Iso-Sarvaston rannan tärkeää lepakkoaluetta.

132

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Vuoden 2013 METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki 2018) mukaan lähes koko kohteen kangasmetsät,
lehdot ja kalliot täyttävät METSO II-luokan valintaperusteet, ja muutama metsäkuvio lisäksi luokkien I tai III
valintaperusteet. Luontotietojärjestelmän mukaan koko Hämeenapajan eteläpuolen mäki on säilynyt
huomattavan luonnontilaisena. Lahokaviosammalen elinympäristö on runsaslahopuustoinen. Keijo
Savolan (kirjallinen tiedonanto) mukaan koko mäen rantaan viettävä rinne täyttää selvästi METSO I-luokan
kriteerit. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin lausunnon (2015) mukaan mäellä kasvaa
maisemallisesti arvokkaita, ikivanhoja aihkimäntyjä. Metsät eivät täytä luontotyyppikriteerejä mutta
täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”, sillä ne kytkeytyvät tervaleppäluhtiin
kohteella ja läheisellä Itäniityn luonnonsuojelualueella. Pari kohteen keskellä sijaitsevaa hyvin pientä
metsäkuviota, jotka eivät täytä METSO-kriteereitä, ovat METSO-inventoinnin mukaan alueen
yhtenäisyyden kannalta tärkeitä, ja ne voidaan rajata mukaan osana eri luontotyyppien yhdistelmää
(yleinen sijaintikriteeri).
Suot
Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan lahden pohjukassa Iso-Sarvaston uimarannasta itään on
tervaleppäluhtaa. Se täyttää luontotyyppikriteerin ”ojittamattomat tervaleppäluhdat”. Hämeenapajan
eteläpuolen mäellä on isovarpurämettä, joka täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen
kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset rämeet”.
Kalliot ja kivikot
Hämeenapajan eteläpuolisella mäellä on Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan kaksi
muinaisrantakivikkoa, joiden geologinen arvo on suuri. Hämeenapajan eteläpuolen kallioiden voidaan
siten tulkita täyttävän luontotyyppikriteerin ”erityislaatuisia muodostumia sisältävät kalliot”.
Rantaluontotyypit
Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan lahden pohjukassa Iso-Sarvaston uimarannasta itään on pieni,
lajistoltaan edustava rantaniitty. Se ei ilmeisesti pienialaisuutensa vuoksi täytä luontotyyppikriteeriä eikä
myöskään yhdistelmäkriteerejä, mutta voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana
eri luontotyyppien yhdistelmää. Huomionarvoinen lajisto nostaa sen arvoa.
Tulos
Kohde on luontotyyppi-, yhdistelmä- ja lajistokriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Pari kohteen
keskellä sijaitsevaa hyvin pientä metsäkuviota voidaan rajata mukaan osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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C 5. Länsi-Herttoniemen metsät, Helsinki (21,7 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Herttoniemen ja Kivinokan luonnonhoitosuunnitelma vuosille 2008 –2017 (Helsingin kaupungin
rakennusvirasto 2008b)
Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus (Erävuori ym.
2015)
Olli Mannisen lajilöydöt Helsingissä vuosina 2013–17 -paikkatietoaineisto
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä ei
kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon. Se on kuitenkin keskeinen osa Viikistä Kivikon
suuntaan koillisessa ulottuvaa Viikki-Kivikko vihersormea. Helsingin vihersormet ovat laajoja
virkistysalueita ja arvotihentymiä (mm. hiljaiset alueet, kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto),
ekologisen verkoston ydinalueita sekä tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön
kestävyyden (mm. hulevedet, ilmanlaatu) ylläpitäjinä (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
2016).
Kohteen lähiympäristössä sijaitsevat Viikintien ja Viikin suojellut pähkinäpensaslehdot sekä
Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelu- ja Natura-alue. Lisäksi kohteen lähellä ovat lisäksi Hallainvuoren,
Mäyrämetsän, Möylän metsän ja Bäcksin torpan sekä Fastholman ja Saunalahden itäpuolisen metsän
Helsingin luonnonsuojeluohjelman alueet, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen
kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän
arvoa”. Ympäröivien suojelu- ja arvoalueiden metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet
kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteen pohjoisosassa on Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan äärimmäisen uhanalaisen (CR),
erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia
viridis) elinympäristöä. Olli Manninen (2013–17) on lisäksi havainnut kohteella metsien suojeluarvon
indikaattorikääväkkäitä: vaarantunutta (VU) harjaskääpää (Funalia trogii), alueellisesti uhanalaisia (RT)
ruostekääpää (Phellinus ferugineofuscus) ja rusokantokääpää (Fomitopsis rosea) sekä oravuotikkaa
(Asterodon ferruginosus) ja rusokääpää (Pycnoporellus fulgens). Lisäksi Mannisen aineistossa on useita
alueellisesti uhanalaisen rakkosammalen (Nowellia curvifolia) havaintoja. Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Lähes koko kohde on Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan
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linnustollisesti arvokasta aluetta, jossa on runsas sekametsän peruslajisto ja lisäksi mm. sirittäjä
(Phylloscopus sibilatrix), mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) ja tiltaltti (Phylloscopus collybita).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Vuoden 2011 METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki 2018) mukaan kohteella on runsaasti METSO I- ja IIluokkien valintaperusteet täyttävää lehtoa, kangasmetsää ja kalliometsää. Keijo Savolan (kirjallinen
tiedonanto) mukaan osa METSO I-metsistä on virheellisesti luokiteltu luokkaan II, ja luokkaan III
luokitelluista metsistä osa täyttää luokan II valintaperusteet. Osa metsistä on Savolan mukaan hyvin
runsaslahopuustoisia (jopa 20–30 m3/ha lahopuuta). Alueen kalliometsistä osassa on kuivuustuhojen
vaikutuksesta hyvin runsaasti (20-30 m3/ha) mäntylahopuuta. Kohteen länsiosan I-luokan lehtoaluetta
kuvaillaan METSO-selvityksen kohdekuvauksessa runsaslahopuustoiseksi. Lehdossa tulee tällöin METSOn
valintaperusteiden mukaisesti olla lahopuuta yli 10 m3 hehtaarilla. Herttoniemen alueen
luonnonhoitosuunnitelman (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2008b) mukaan lehtoalueen ylispuusto
on lähes satavuotiasta ja järeää. Lehtoalue täyttää siten luontotyyppikriteerin ”vähintään 2 ha laajuiset,
varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta
yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”. Luonnonhoitosuunnitelman
mukaan kohteen lounaisosassa on jalopuulehto, jossa kasvaa vaahteraa, saarnia, tammia ja
pähkinäpensasta. Se täyttää luontotyyppikriteerin ”lehdot, joissa kasvaa yksittäin tai ryhminä jalavia tai
saarnia”. METSO II-luokan valintaperusteet täyttävät metsäkuviot ovat puustotietojen ja käytettyjen
METSO-kriteerien perusteella luonnontilaisen kaltaisia. Ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ” vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset metsät”. METSO-inventoinnin ulkopuolelle jäi kangasmetsä- ja lehtokuvioita, joilla on
luonnonhoitosuunnitelman mukaan eri-ikäisrakenteista, uudistusikäistä tai sen ylittänyttä ja/tai
runsaslehtipuustoista metsää ja/tai huonokuntoisia kuusia. Lisäksi on kalliometsäkuvioita, joilla on
runsaasti keloja ja iäkästä puustoa. Keijo Savolan (kirjallinen tiedonanto) mukaan METSO-selvityksestä pois
jätetyillä metsäkuvioilla on METSO II-luokan kangas- ja lehtometsiä. Myös nämä metsäkuviot täyttävät em.
yhdistelmäkriteerin. Luonnonhoitosuunnitelmassa on lisäksi kaksi kangasmetsäkuviota, joissa kasvaa
vaahteraa ja jotka saattavat täyttää luontotyyppikriteerin ”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan
vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi tammea, kasvavat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
kangasmetsät”. Mikäli ko. kriteeri ei täyty, vaahteran esiintyminen on joka tapauksessa merkittävä
monimuotoisuusarvo, jonka perusteella metsäkuviot voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää. Myös kohteen keskellä sijaitsevat METSO III-luokan
valintaperusteet täyttävät kalliometsät (Savolan mukaan oikeasti METSO II) ja varttuvan puuston
runsaslehtipuustoiset kangasmetsäkuviot, voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta
sijaintikriteerin perusteella. Puustotietojen perusteella voidaan maakunnallisesti arvokkaan kohteen
ulkopuolelle rajata kohteen reunoilla sijaitsevaa taimikkoa ja nuorta puustoa.
Suot
Kohteella on Helsingin luontotietojärjestelmän (Helsingin kaupunki 2018) mukaan arvokas, eri
kasvillisuustyyppejä sisältävä korpialue. Korpi ei aivan täytä pinta-alansa puolesta luontotyyppikriteeriä
”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”.
Lajistoarvot (rakkosammalesiintymät) nostavat korven arvoa niin, että se voidaan katsoa maakunnallisesti
arvokkaaksi. METSO-inventoinnissa vuonna 2011 (Helsingin kaupunki 2018) korpi rajattiin suppeampana
kuin luontotietojärjestelmässä. Kyseinen korpi ja muut METSO-inventoinnin pienemmät korpikuviot
täyttävät joka tapauksessa yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
vähintään kohtalaiset korvet”.
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Tulos
Kohde on lajistokriteerin sekä luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas.
Muutamat pienet kalliot ja runsaslehtipuustoiset varttuneet metsäkuviot voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Taimikkoa ja nuorta puustoa voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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C 6. Paloheinän eteläpuolen metsä, Helsinki (30,5 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Helsingin metsien kääpäselvitys 2011 (Savola 2012)
Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus (Erävuori ym.
2015)
Olli Mannisen lajilöydöt Helsingissä vuosina 2013–17 -paikkatietoaineisto
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Selvityksen tilauksen kohderajaukseen sisältyy Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva alue
Pakilanmetsä, joka jätettiin pois tästä arvioinnista.

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa maakunnallista ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen
käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde on myös keskeinen osa Helsingin Keskuspuiston vihersormea. Helsingin vihersormet ovat laajoja
virkistysalueita ja arvotihentymiä (mm. hiljaiset alueet, kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto),
ekologisen verkoston ydinalueita sekä tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön
kestävyyden (mm. hulevedet, ilmanlaatu) ylläpitäjinä (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
2016).
Alle kilometrin etäisyydellä kohteesta sijaitsee laaja Paloheinän-Haltialan metsä- ja korpialue, joka kuuluu
Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan ja jossa on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen
kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän
arvoa”. Kohteen länsipuolella on Maununnevan luonnonsuojelualue. Tämän arvioinnin ulkopuolelle
jäävällä luonnonsuojeluohjelma-alueella on Helsingin kaupungin rakennusviraston mukaan arvokas
lehtokorpialue, johon kuuluvat metsäkuviot 322, 323 ja 323.2 (pinta-ala yht. n. 7 ha) (Erävuori ym. 2015).
Lehtokorpialue täyttää luontotyyppikriteerin ” vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan
luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”. Ympäröivien suojelu- ja arvoalueiden metsät ja suot ovat
myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Helsingin luontotietojärjestelmän (Helsingin kaupunki 2018) mukaan merkittävän osan kohteen
pohjoisosasta kattaa äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II
lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) elinympäristö. Olli Manninen (2013–17) on
lisäksi havainnut kohteella metsien suojeluarvon indikaattorilajeja: alueellisesti uhanalaisia (RT)
ruostekääpää (Phellinus ferrugineofuscus) ja rusokantokääpää (Fomitopsis rosea). Lisää
ruostekääpähavaintoja kohteelta on merkitty myös Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokantaan, jossa
on havainto myös kohteen eteläosasta harvalukuisesta lehtipuilla kasvavasta silmälläpidettävästä (NT)
kirjokerikäävästä (Ceriporia excelsa). Koko kohde onkin osa vuoden 2011 kääpäselvityksessä (Helsingin
kaupunki 2018) rajattua hyvin arvokasta kääpäaluetta, jossa havaittiin 38 arvokkaita elinympäristöjä

138

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

ilmentävää kääväkäslajia. Lisäksi Mannisen aineistossa on havainto alueellisesti uhanalaisesta
rakkosammalesta (Nowellia curvifolia), silmälläpidettävästä pikkuliuskasammalesta (Riccardia palmata) ja
kasvupaikallaan luontoarvoja osoittavasta kantohohtosammalesta (Herzogiella seligeri) (Sammaltyöryhmä
2017). Kohteen pohjoisosassa on huomattavan arvokas kasvillisuuskohde Paloheinän huipun länsipuolen
korpi- ja lehtoalue, jossa on tavattu luontotietojärjestelmän mukaan silmälläpidettävää (NT) ja alueellisesti
uhanalaista hentosaraa (Carex disperma) ja Helsingissä silmälläpidettävät lajit pitkäpääsara (C. elongata) ja
mesimarja (Rubus arcticus) sekä Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit purolitukka (Cardamine amara)
ja maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa
on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti
arvokkaita.” Luontotietojärjestelmän mukaan kohteen pohjoisosa kuuluu linnustollisesti arvokkaaseen
laajaan Haltiavuoren metsäalueeseen ja eteläosa linnustollisesti arvokkaaseen Maununneva N
(Keskuspuisto) -alueeseen.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Vuoden 2011 METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki 2018) mukaa kaikki kohteen metsäkuviot ovat
lehtomaista tai tuoretta kangasta, josta osa on soistunutta. Kohteen metsäkuvioiden todettiin täyttävät
METSO I- tai II-luokan valintaperusteet, ja ne ovat käytettyjen METSO-kriteerien perusteella tai
lahokaviosammalselvityksen (Helsingin kaupunki 2018) perusteella luonnontilaisia tai luonnontilaisen
kaltaisia. Keijo Savolan (kirjallinen tiedonanto) mukaan Ls-ohjelmarajauksen eteläpuoliset metsät täyttävät
lahopuumäärän puolesta METSO I-luokan valintaperusteet. Metsäkuviot eivät täytä
luontotyyppikriteerejä, mutta niiden voi katsoa kytkeytyvän hyvin läheisesti Pakilanmetsän
luonnonsuojeluohjelma-alueen lehtokorpialueeseen, jolloin täyttyy yhdistelmäkriteeri ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Suot
Kohteeseen kuuluu pieni osa METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki 2018) kuviota 323, joka puolestaan
on osa laajaa arvokasta lehtokorpialuetta, joka täyttää luontotyyppikriteerin. Tämän arvioinnin kohteen
pohjoisosassa sijaitseva arvokas lehtokorpi ei täytä luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimusta, mutta se
kytkeytyy läheisesti luonnonsuojeluohjelma-alueella sijaitsevaan laajempaan lehtokorpialueeseen ja
täyttää siten yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
vähintään kohtalaiset korvet”.
Tulos
Kohteen pohjoisosa on lajistokriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Lisäksi kohteen metsät ja
korpi täyttävät yhdistelmäkriteerit. Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekokäytävään.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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C 7. Maunulanpuiston metsä, Helsinki (53,1 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Helsingin metsien kääpäselvitys 2011 (Savola 2012)
Maunulanmetsän kuvioiden hoitoluokitus sekä arvokkaiden elinympäristöjen ulkopuoliset METSO-arvoja
sisältävät kuviot (Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 2018a)
Maunulan metsän kuviointi luonnonhoidon suunnittelujärjestelmässä ja laajemmat 2017 Kiiramyrskyn
tuhot: kartta ja paikkatietoaineisto (Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 2018b)
Maunulanmetsän kuvioiden perustiedot (Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 2018c)
Helsingin pienvesiohjelma (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2007)
Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus (Erävuori ym.
2015)
Helsingin lähteet (Pellikka 2013)
Olli Mannisen lajilöydöt Helsingissä vuosina 2013–17 -paikkatietoaineisto
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on laaja, luonnontilaltaan melko hyvä metsäalue. Yleisen kokokriteerin mukaan
”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa maakunnallista ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen
käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde on myös keskeinen osa Helsingin Keskuspuiston vihersormea. Helsingin vihersormet ovat laajoja
virkistysalueita ja arvotihentymiä (mm. hiljaiset alueet, kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto),
ekologisen verkoston ydinalueita sekä tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön
kestävyyden (mm. hulevedet, ilmanlaatu) ylläpitäjinä (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
2016).
Aivan kohteen eteläpuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Pohjois-Pasilan luoteispuolinen metsäalue,
lahokaviosammalen elinympäristöä ja Kivihaan linnustollisesti arvokkaat alueet sekä pohjoispuolella
Pirkkolan linnustollisesti arvokas metsä ja salassa pidettävän lajin esiintymä, joilla on samankaltaisia
elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin
nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivät arvokkaat metsät ovat myös läheisesti
kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
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Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Helsingin luontotietojärjestelmän (Helsingin kaupunki 2018) mukaan kohteella tai sen välittömässä
läheisyydessä on kaksi äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II
lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) elinympäristönä rajattu aluetta. Olli Mannisen
(2013–17) ja Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannan aineistojen mukaan kohteella on havaittu
lukuisia huomionarvoisia kääväkäslajeja: erittäin uhanalaista (EN) paksukuorikääpää (Rigidoporus
crocatus), useita silmälläpidettäviä (NT) lajeja ja alueellisesti uhanalaisia (RT) lajeja (mm. pohjanrypykkää
(Phlebia centrifuga), peikonnahka (Crustoderma dryinum), rustikka (Aporpium canescens) ja ruostekääpää
(Phellinus ferrugineofuscus)) ja lukuisia vanhan metsän indikaattorilajeja ja luontoarvolajeja. Lisäksi alueen
lehtipuilta on havaittu mahlakääpä (Postia immitis) joka on luokiteltu puutteellisesti tunnetuksi (DD). Keijo
Savola (kirjallinen tiedonanto) on lisäksi havainnut kohteella vuonna 2017 silmälläpidettävän huopakäävän
(Onnia tomentosa), jota ei ole muualta Keskuspuiston alueelta löydetty. Laji on Helsingissä todella
harvalukuinen. Kohde onkin vuoden 2011 kääpäselvityksessä luokiteltu hyvin arvokkaaksi kääpä- ja
orvakka-alueeksi, jolla on huomattavaa merkitystä kuusi- ja koivulahopuusta riippuvaisen lahottajalajiston
ja montaa lehtipuuta isäntäpuinaan käyttävien lajien kannalta (Savola 2012). Hertta-tietokannassa on
myös havaintoja kohteelta vaarantuneesta (VU) kristallikotilosta (Vitrea crystallina) ja silmälläpidettävistä
piikkikotilosta (Acanthinula aculeata) ja poimusulkukotilosta (Macrogastra plicatula). Olli Manninen on
lisäksi havainnut kohteella alueellisesti uhanalaista rakkosammalta (Nowellia curvifolia), jota tavataan
yleensä vanhoissa suojaisissa metsissä kostealla lahopuulla, ja lahopuujatkumo on lajin esiintymisen
kannalta tärkeää. Helsingin luonnonhoidon metsäkuviotietojen (Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
2018b, c) mukaan kohteen eteläosassa kasvaa luonnonvaraisena rauhoitettua, vaarantunutta kynäjalavaa
(Ulmus laevis). Kyse on kuitenkin mahdollisesti istutetuista koristepuista. Haaganpuroon nousee
kutemaan taimenia (Salmo trutta) (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2007). Taimenen sisävesien
kannat napapiirin eteläpuolella on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä
indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kohteen itä- ja
kaakkoisosassa sijaitsee luontotietojärjestelmän mukaan Maunulan rinne- ja purolehdon ja
lähteikköalueen arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde, jossa kasvaa valtakunnallisesti silmälläpidettävää
(NT) ja Helsingissä erittäin uhanalaista korpinurmikkaa (Poa remota) ja muita vaateliaita lehto- ja
lähteikkökasveja kuten Helsingissä silmälläpidettävät lajit lehtopähkämö (Stachys sylvatica), suokeltto
(Crepis paludosa), pitkäpääsara (Carex elongata) ja kevätlinnunsilmä (Chrysosplenium alternifolium) sekä
Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), kotkansiipi (Matteuccia
struthiopteris), lehtokorte (Equisetum pratense), lehtokuusama (Lonicera xylosteum), lehtotähtimö
(Stellaria nemorum), metsälehmus (Tilia cordata), metsäruusu (Rosa majalis), pähkinäpensas (Corylus
avellana) ja purolitukka (Cardamine amara). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu
määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi
paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012). Koko kohde on osa
Maunulanpuiston (Keskuspuiston) linnustollisesti arvokasta aluetta, jossa on runsas sekametsän ja
havumetsän peruslinnusto ja lisäksi tavataan mm. kuusitiaista (Periparus ater), sirittäjää (Phylloscopus
sibilatrix), mustapääkerttua (Sylvia atricapilla), kultarintaa (Hippolais icterina) ja käenpiikaa (Jynx torquilla).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteella on kaksi suojeltua, luonnonsuojelulain 29 §:n mukaista pähkinälehtoa. Luonnonsuojelulain
pähkinäpensaslehtojen kriteerit (Pääkkönen & Alanen 2000) täyttävät kohteet täyttävät myös LAKUluontotyyppikriteerin ”pähkinälehdot eli lehdot, joissa kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä
pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä”. Kohteen
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itä- ja kaakkoisosassa sijaitsevassa arvokkaassa Maunulan rinne- ja purolehdossa on Helsingin
luontotietojärjestelmän mukaan monipuolista puustoa (mukana jalopuita metsälehmusta ja saarnia) ja
entisten niittyalueiden puustokin jo lähentelee luonnontilaista lehtoa. Vuoden 2011 kääpäselvityksen
mukaan ainakin osassa lehtoaluetta on näkyvästi lehtilahopuuta. Lehtoalueella on myös tavattu
kuusivaltaisten metsien suojeluarvon indikaattorilajia ruostekääpää ja vanhojen metsien indikaattoria
rusokääpää. Vuoden 2011 METSO-inventoinnin mukaan lehtoalueen metsäkuviot täyttävät METSO I–IIIluokkien valintaperusteet. Lehtoalue täyttää ainakin seuraavat luontotyyppikriteerit ” vähintään 1 ha
laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai
luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”, ” lehdot, joissa kasvaa yksittäin tai ryhminä saarnia” ja
”raviini- ja rinnelehdot” ja mahdollisesti luontotyyppikriteerit ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai
sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10
m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita” ja/tai ” vähintään 5 ha laajuiset,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, runsaslehtipuustoiset, varttuneet tai sitä vanhemmat
metsät, joissa on lahoa lehtipuuta yli 5 m³/ha”. Lehtoalue on lajistollisesti edustava ja sijaitsee
maakunnallisen ekologisen käytävän alueella, mikä nostaa sen arvoa, joten vaikka jokin kriteeri ei aivan
täyttyisi koko lehtoalueella, se voidaan kuitenkin luokitella maakunnallisesti arvokkaaksi.
Kääpäselvityksessä vuonna 2011 todettiin, että myös Maunulan ulkoilumajan pohjoispuolella sekä
Pirkkolantien ja siirtolapuutarhan koillispään välillä on erityisen lahopuustoisia lehtometsiä. Vuoden 2016
METSO-inventoinnin perusteella ulkoilumajan pohjoispuolella on METSO II-luokan kriteerit täyttävä n. 2
hehtaarin lehtoalue, jossa kasvaa jaloja lehtipuita ja/tai jotka ovat lehtipuuvaltaisia ja joissa on lahopuuta
yli 5 m3/ha. Sieltä on myös runsaasti huomionarvoisia kääväkäshavaintoja. Helsingin luonnonhoidon
metsäkuviotietojen (Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 2018b, c) mukaan kohteen eteläosassa,
ulkoilumajan pohjoispuolella on pienialainen lehtokuvio, jossa kasvaa kynäjalavaa. Kuvio täyttää
luontotyyppikriteerin ”lehdot, joissa kasvaa yksittäin tai ryhminä jalavia”. Siirtolapuutarhan koillispuolella
on vuoden 2011 METSO-inventoinnin perusteella METSO I–III-luokkien valintaperusteet täyttävää lehtoa
(METSO-luokkia tosin alennettiin osin vuoden 2016 päivityksessä). (Savola 2012, Helsingin kaupunki 2018).
Nämä lehtoalueet täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Siirtolapuutarhan koillispuolella saattaa täyttyä
myös luontotyyppikriteeri ”vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot,
joihin liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”, mutta tarkempaa tietoa
lehtojen kasvillisuustyypistä ei ole. Kääpäselvityksen (Savola 2012) mukaan myös siirtolapuutarhan eteläja itäpuolella ja Hautausmaan etelälaidalla on huomattavasti kuusilahopuuta. Vuoden 2016 METSOinventoinnin siirtolapuutarhan eteläpuolella on METSO I–III-luokkien valintaperusteet täyttävää
kangasmetsää, joissa on runsaasti lahopuuta pienialaisesti jopa yli 10 m3/ha ja lehtoa, jossa kasvaa jaloja
lehtipuita tai jossa on lahopuuta yli 5 m3/ha. (Helsingin kaupunki 2018). Siirtolapuutarhan itäpuolella,
hautausmaan etelälaidalla ja kohteen keski- ja eteläosassa on saman inventoinnin mukaan varttunutta tai
uudistuskypsää tuoretta tai lehtomaista kangasmetsää, jossa on kookasta eri laholuokkiin kuuluvaa
lahopuuta yli 5 m3 hehtaarilla tai kookkaita haapoja ja haaparyhmiä tai muita luonnontilaisen kaltaisia
rakennepiirteitä ja monimuotoisuusarvoja. Näiden metsäalueiden voidaan katsoa niin ikään täyttävän
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteen keski- ja eteläosissa on vuoden 2016 METSO-inventoinnin
mukaan METSO II-luokan valintaperusteet täyttävää luonnontilaisen kaltaista kalliometsää, ja
Männikkötien ja Rajametsäntien ympäristössä METSO I-luokan metsää, jotka täyttävät em.
yhdistelmäkriteerin. Haaganpuron varrella sijaitsevat METSO-kohteet täyttävät myös yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin pienvesiin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Vuoden 2016 METSO-inventoinnin ulkopuolelle jäi metsäkuvioita, jotka
vielä vuoden 2011 inventoinnissa luokiteltiin METSO I- tai II-luokkiin. Osassa näistä kuvioista on
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uhanalaisten lajien esiintymiä tai ne kuuluvat arvokkaaseen lähteikkö- ja purolehtoalueeseen. Keijo
Savolan (kirjallinen tiedonanto) mukaan kohteella on merkittävä määrä sellaisia yli 10 m3/ha lahopuuta
sisältäviä lehto- ja kangasmetsiä, jotka METSO-inventoinnissa on virheellisesti merkitty luokkaan II.
METSO-arvoja on myös inventoinnin ulkopuolisilla metsäkuvioilla. Osassa näistä kuvioista on Helsingin
luonnonhoidon metsäkuviotietojen (Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 2018b, c) mukaan
runsaslehtipuustoista, pääosin uudistusikäistä tai vanhempaa ja/tai eri-ikäisrakenteista ulkoilumetsänä
hoidettavaa lehtoa ja kangasta, jossa kasvaa vaahteraa, tammea ja pähkinäpensasta, eli niillä on selkeitä
monimuotoisuusarvoja ja ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta vähintään osana
eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri), samoin kuin muutamat pienet rajauksen sisällä
sijaitsevat vähäpuustoiset kalliot. Keijo Savolan (kirjallinen tiedonanto) ja Helsingin kaupunkiympäristön
toimialan (2018b) mukaan kohteelle syntyi kohtalaisen paljon lahopuuta syksyn 2017 Kiira-myrskyssä,
minkä seurauksena alueelle tehtiin muutamia pienaukkohakkuita (osa rajauksen ulkopuolella) ja
tuhopuustoa on korjattu. Toisaalta laajahkolla, n. 2,5 hehtaarin alueella siirtolapuutarhan itäpuolella
myrskyn kaatamia puita on jätetty lahopuukeskittymäksi.
Suot
Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan Maunulan purolehdossa on myös pieniä lehtokorpimaisia
alueita. Vuoden 2016 METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki 2018) mukaan kohteella on pieni räme.
Suot täyttävät yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin
soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet”.
Vesiluonto
Kohteella sijaitseva tihkupinta- ja lähteikköalue täyttää luontotyyppikriteerin ” luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset lähteikkökompleksit”. Haaganpuro täyttää
luontotyyppikriteerin ”virtavesijatkumot, joissa on kotimaista kantaa olevien, uhanalaisten vesieliöiden
lisääntymisympäristöjä, ja joissa ei ole näiden lajien leviämistä ja vaelluksia säännöllisesti haittaavia
esteitä”.
Tulos
Kohteella täyttyvät useat lajisto-, luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit. Monimuotoisuusarvoja sisältävät
ulkoilumetsät voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekokäytävään ja Kiiramyrskyn synnyttämän lahopuuston jättäminen maastoon lahopuukeskittymäksi.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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C 8. Ilmalan metsä, Helsinki (8,8 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Helsingin metsien kääpäselvitys 2011 (Savola 2012)
Lausunto ehdotuksesta Helsingin luonnonsuojeluohjelmaksi 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksestä
(Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2015)
Keijo Savolan kirjallinen tiedonanto 27.2.2018
Olli Mannisen lajilöydöt Helsingissä vuosina 2013–17 -paikkatietoaineisto
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa maakunnallista ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen
käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde on myös keskeinen osa Helsingin Keskuspuiston vihersormea. Helsingin vihersormet ovat laajoja
virkistysalueita ja arvotihentymiä (mm. hiljaiset alueet, kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto),
ekologisen verkoston ydinalueita sekä tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön
kestävyyden (mm. hulevedet, ilmanlaatu) ylläpitäjinä (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
2016).
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, kallio- ja suoelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Kohteen pohjoispuolella sijaitsevat maakunnallisesti arvokas Pohjois-Pasilan luoteispuolinen metsäalue,
lahokaviosammalen elinympäristö, Kivihaan linnustollisesti arvokkaat alueet ja salassa pidettävän lajin
esiintymät sekä eteläpuolella Laakson metsän arvokas kääpä- ja orvakka-alue ja Ruskeasuon salassa
pidettävän lajin esiintymät, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri
”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Ympäröivät arvokkaat metsät ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Helsingin luontotietojärjestelmän (Helsingin kaupunki 2018) mukaan merkittävän osan kohteesta kattaa
äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan
lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) elinympäristö. Kohteelta on sekä Ympäristöhallinnon (2017b)
Hertta-tietokannassa että Olli Mannisen (2013–17) havaintoaineistossa runsaasti huomionarvoisia
kääväkäshavaintoja: silmälläpidettävät (NT) ja alueellisesti uhanalaiset (RT) korpiludekääpä (Skeletocutis
odora), rustikka (Aporpium canescens) ja rusokantokääpä (Fomitopsis rodea), silmälläpidettävät puna- ja
kirjokerikääpä (Ceriporea purpurea, C. excelsa), alueellisesti uhanalaiset ruostekääpä (Phellinus
ferrugineofuscus) ja pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga) sekä useita muita luontoarvoja osoittavia lajeja.
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Myös Mannisen havaitsema tyvivahajäkälä (Coenogonium pineti), osoittaa kasvupaikallaan luontoarvoja.
Lähes koko kohde onkin Helsingin luontotietojärjestelmän (Helsingin kaupunki 2018) mukaan arvokasta
kääpä- ja orvakka-aluetta, jossa vuoden 2011 selvityksessä havaittiin 32 arvokkaita elinympäristöjä
indikoivaa lajia. Kääpäselvitys tehtiin tuolloin vain kaupungin omistamalle alueelle eli kohteen koillisosa jäi
selvityksen ja siten myös kääpäalueen rajauksen ulkopuolelle. Kohteelle ulottuu osittain arvokas
kasvillisuus- ja kasvistokohde, jossa on tavattu alueellisesti uhanalainen laji hentosara (Carex disperma),
Helsingissä silmälläpidettävä laji kevätlinnunsilmä (Chrysosplenium alternifolium) ja Helsingissä muuten
huomionarvoinen laji purolitukka (Cardamine amara). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Luontotietojärjestelmän mukaan kohde on lisäksi osa laajaa linnustollisesti
arvokasta Keskuspuisto S -aluetta, jossa on runsas havumetsän ja sekametsän lintulajisto.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Savolan (kirjallinen tiedonanto 27.2.2018) mukaan kohteella on yli 5 ha sellaisia metsiä, jotka täyttävät
runsaslahopuustoisen lehtomaisen tai tuoreen kangasmetsän luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha
laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen
lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm
lahopuita”. Vuoden 2017 lahokaviosammalselvityksen (Helsingin kaupunki 2018) mukaan lajin
elinympäristön metsä on luonnontilaista. Vuoden 2011 kääpäselvityksen (Savola 2012) mukaan kohteella
on runsaslahopuustoista, luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista lehtoa, kangasmetsää ja
kalliometsää. Keijo Savolan (kirjallinen tiedonanto 27.2.2018) mukaan kohteella on erittäin arvokas vanha
lehtomaisen kankaan rinne, jossa jo vuonna 2011 oli yli 30 m3/ha järeää kuusimaapuuta. Vuoden 2016
METSO-inventointi (Helsingin kaupunki 2018) ulottui vain kaupungin omistamalle osalle kohdetta. Sen
mukaan kohteen eteläosassa on METSO I- ja II-luokkien valintaperusteet täyttäviä lehto- ja
kangasmetsäkuvioita. Kangasmetsäkuviot ovat käytettyjen METSO-kriteerien perusteella luonnontilaisia
tai luonnontilaisen kaltaisia. Lehtokuvioiden osalta luonnontilaisuus ei käy ilmi METSO-inventoinnin
tuloksista, mutta niiltä on alueellisesti uhanalaisten lajien havaintoja, joten ne voidaan luokitella
maakunnallisiksi vähintään lajistokriteerin perusteella. Ainakin suurimman osan kohteen metsien voidaan
eri selvitysten kuvausten perusteella sanoa täyttävän yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin lausunnon (2015) mukaan kohteella on lisäksi pienialaisia
nuoripuustoisia lehtoja, jotka monipuolistavat kohteen kasvillisuustyyppivalikoimaa. Ne voidaan rajata
osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää.
Suot
Kääpäselvityksen (Savola 2012) mukaan kohteella on lehtokorpi, jossa kasvaa vanhaa iäkästä kuusikkoa ja
jossa on runsaasti kuusilahopuuta ja jonkin verran koivulahopuuta. Lehtokorven pinta-alasta ei ole tietoa,
joten luontotyyppikriteerin toteutumista ei voida arvioida, mutta se täyttää vähintään yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”. Myös
lahokaviosammalselvityksessä (Helsingin kaupunki 2018) paikannettiin luonnontilaiseksi kuvailtu korpi. On
epäselvää, onko kyse samasta korvesta kuin edellä, mutta kaikki kohteen luonnontilaiset, luonnontilaisen
kaltaiset tai kohtuullisen ennallistamiskelpoiset korvet täyttävät joka tapauksessa em. yhdistelmäkriteerin.
Tulos
Uhanalaisia lajeja esiintyy kaikkialla kohteella, joten se on lajistokriteerin perusteella maakunnallisesti
arvokas. Lisäksi suuri osa kohteesta täyttää luontotyyppikriteerin. Luontotyyppikriteerin ulkopuoliset
luonnontilaisen kaltaiset metsät ja korvet täyttävät yhdistelmäkriteerin. Pienialaiset nuoripuustoiset
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lehdot voidaan rajata mukaan osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Lisäarvoa
tuo kuuluminen maakunnalliseen ekokäytävään.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.

148

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

C 10. Henrik Borgströmin puiston itäosa, Laajasalo, Helsinki (11,3 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Lausunto ehdotuksesta Helsingin luonnonsuojeluohjelmaksi 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksestä
(Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2015)
Kommentteja kolmesta Helsingin mahdollisista LAKU-kriteerit täyttävistä metsistä (Savola 2018b)
Keijo Savolan kirjallinen tiedonanto 27.2.2018
Olli Mannisen lajilöydöt Helsingissä vuosina 2013–17 -paikkatietoaineisto
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä ei
kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon. Kohde on kuitenkin keskeinen osa Itä-Helsingin
kulttuuripuiston vihersormea. Helsingin vihersormet ovat laajoja virkistysalueita ja arvotihentymiä (mm.
hiljaiset alueet, kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto), ekologisen verkoston ydinalueita sekä
tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön kestävyyden (mm. hulevedet, ilmanlaatu)
ylläpitäjinä (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016).
Kohteen lähiympäristössä on Stansvikin lehdon ja Kruunuvuoren lehmusmetsikön luonnonsuojelualueet,
Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva Kruunuvuoren lammen ja suon alue sekä Tahvonlahden
maakunnallisesti arvokas metsä- ja ranta-alue, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä. Yleisen kriteerin
perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän
arvoa”. Läheisten suojelu- ja arvoalueiden metsät, kalliot ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet
kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Helsingin luontotietojärjestelmän (Helsingin kaupunki 2018) mukaan kohteella on äärimmäisen
uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen
(Buxbaumia viridis) elinympäristönä rajattu alue. Lisäksi kohteella on lajin tukialuetta eli
lahokaviosammalelle potentiaalisia metsiä, joilta lajia voisi nyt tai tulevaisuudessa löytyä.
Lahokaviosammal vaatii kosteaa pienilmastoa ja kasvaa pehmeäksi lahonneilla kookkailla maapuilla ja
kannoilla vanhoissa havumetsissä. Lahopuujatkumo on lajin elinehto. Metapopulaatioteorian mukaisesti
lajin säilyminen on mahdollista elinympäristöksi sopivien laikkujen muodostaessa verkoston, jossa laji
kykenee asuttamaan uusia laikkuja. Yleensä vain osa laikuista on samaan aikaan lajin asuttamia. Samaan
verkostoon kuuluvat alueet, jotka eivät ole lajin asuttamia, voivat olla yhtä arvokkaita kuin lajin asuttamat
alueet. (Salminen & Aalto 2012) Olli Mannisen (2013–17) mukaan kohteella esiintyy lisäksi vaarantunutta
(VU) ruskopiilojäkälää (Arthonia spadicea), alueellisesti uhanalaisia (RT) ruostekääpää (Phellinus
ferrugineofuscus) ja rakkosammalta (Nowellia curvifolia) sekä vanhojen metsien indikaattorilajia
männynkääpää (Phellinus pini). Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannan mukaan kohteella on
lisäksi havaittu silmälläpidettävä (NT) härmähuhmarjäkälä (Sclerophora coniophaea).
Luontotietojärjestelmän mukaan kohde on osa Henrik Borgströmin puisto arvokas linnustoaluetta, jossa
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pesimälinnustoon kuuluu mm. alueellisesti uhanalainen idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides). Yleisen
lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten
lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Luontotietojärjestelmän mukaan kohteella on
arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde Henrik Borgströmin puiston kaakkoisosan lehtovyöhyke, jossa kasvaa
vaateliaita lehtolajeja: Helsingissä vaarantunut laji metsämaarianheinä (Hierochloë australis), sekä
Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris), lehtokuusama (Lonicera
xylosteum), lehtopalsami (Impatiens noli-tangere), metsälehmus (myös näyttävät järeät rauhoitetut puut),
mustakonnanmarja (Actaea spicata), saarni ja pähkinäpensas. Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on
katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien
lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella. (Salminen & Aalto 2012)
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen kasvillisuudeltaan arvokas lehto on luontotietojärjestelmän mukaan ilmeisesti jonkin verran
kärsinyt hakkuista, mutta sitä on LAKU-periaatteiden mukaisesti arvotettava paljolti lajiston perusteella. Se
myös täyttää luontotyyppikriteerin ”lehdot, joissa kasvaa yksittäin tai ryhminä jalavia tai saarnia”.
Vuoden 2011 METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki 2018) perusteella lähes koko kohteen metsät
täyttävät METSO-ohjelman luokan I valintaperusteet. Savolan (2018b) mukaan kohteella on METSO I- ja IIluokan luonnontilaisen kaltaisia lehtomaisia, tuoreita ja kuivahkoja kangasmetsiä, METSO I-luokan lehtoja
sekä luokkien I-II kalliometsiä, ja kohteella täyttyvät seuraavat luontotyyppikriteerit: ”vähintään 5 ha
laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen
lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”
ja ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri
lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm
lahopuita”. Luontotyyppikriteerit täyttävien metsien ulkopuoliset metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Tulos
Kohde on lajistokriteerin sekä luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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C 11. Broändan laakso, Vartioharju, Helsinki (25,9 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Puotilan-Vartioharjun-Fallpakan luonnonhoidon toteutussuunnitelma (Helsingin kaupungin
rakennusvirasto 2013)
Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus (Erävuori ym.
2015)
Kommentteja kolmesta Helsingin mahdollisista LAKU-kriteerit täyttävistä metsistä (Savola 2018b)
Helsingin lähteet (Pellikka 2013)
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Selvityksen tilauksen kohderajaukseen sisältyy Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva alue
Varjakanpuisto, joka jätettiin pois tästä arvioinnista.

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Kohde on myös keskeinen osa ItäHelsingin kulttuuripuiston vihersormea. Helsingin vihersormet ovat laajoja virkistysalueita ja
arvotihentymiä (mm. hiljaiset alueet, kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto), ekologisen verkoston
ydinalueita sekä tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön kestävyyden (mm.
hulevedet, ilmanlaatu) ylläpitäjinä (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016). Keijo Savolan
(kirjallinen tiedonanto) mukaan kohteen ekoverkostomerkityksen osalta keskeistä on sijainti Mustavuoren
ja Vartiosaari-Meri-Rastilan välisellä yhteydellä sekä luontotyyppinäkökulmasta kytkeytyneisyys
Mustavuoren runsaslehtoiseen alueeseen.
Kohde rajautuu Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvaan Mellunmäen luhtaan ja sen pohjoispuolella
sijaitsevat Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualue sekä Mustavuoren lehdon ja Östersundomin
lintuvesien Natura-alue, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen
sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Tämän
arvioinnin ulkopuolelle jäävällä luonnonsuojeluohjelman alueella on Helsingin luontotietojärjestelmän
mukaan (Helsingin kaupunki 2018) mukaan tervaleppäluhtaa, jota on aikanaan ojitettu. Luhdan
luonnontilaa kuvaillaan kuitenkin hyväksi. Sen osalta täyttyy luontotyyppikriteeri ” luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset, pienialaisia laikkuja tai kapeita rantaluhtia selvästi laajemmat (> 1 ha)
metsäluhdat”. Läheisten suojelualueiden metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen,
mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
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Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan kohteella sijaitsee arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde
Broändan rinnelehto, jossa kasvaa vaateliaita lehtokasveja: Helsingissä huomionarvoiset lajit
mustakonnanmarja (Actaea spicata), kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), kotkansiipi (Matteuccia
struthiopteris), metsälehmus ja näsiä (Daphne mezereum). Koko Broandan puron varsi on lähteikköistä, ja
siellä tavataan monia vaateliaita lähdevaikutusta suosivia tai muuten harvalukuisia tai vaateliaita kosteiden
lehtojen ja rehevien korpien kasveja kuten Helsingissä erittäin uhanalainen korpialvejuuri (Dryopteris
cristata), purolitukka (Cardamine amara), lehtotähtimö (Stellaria nemorum), lehtopalsami (Impatiens nolitangere), koiranheisi (Viburnum opulus) ja mustaherukka (RIbes nigrum). Lehdoissa lajistollisten
erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa
luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella. (Salminen & Aalto
2012). Kohde on osa kahta linnustollisesti arvokasta aluetta. Broändan purolaaksossa on monipuolinen
linnusto, jossa pesimälajeina ovat mm. silmälläpidettävä (NT) punavarpunen (Carpodacus erythrinus),
sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) ja pikkutikka (Dendrocopos minor). Vartiokylänlahden pohjukassa tavataan
monia pensaikko- ja ruoikkolintuja kuten luhta-, viita- ja rytikerttusta (Acrocephalus palustris, A.
dumetorum, A. scirpaceus), punavarpusta ja kultarintaa (Hippolais icterina). Ko. linnustoalueella tavatun
vaarantuneen (VU) viiksitimalin (Panurus biarmicus) pesimäympäristökseen tarvitsemat laajat ruoikot
jäävät kuitenkin mitä ilmeisimmin tämän arvioinnin kohteen ulkopuolelle.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteella on Savolan (2018b) mukaan puustoltaan monipuolisia ja usein selvästi lähdevaikutteisia kosteita
ja tuoreita lehtoja, melko pitkälle luontaisesti lehdottuneita entisiä maatalousmaita sekä reunamilla myös
lehtomaisia kankaita, ja kohteella täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset
tai luonnontilaisen kaltaiset, runsaslehtipuustoiset, varttuneet tai sitä vanhemmat metsät, joissa on
lahoa lehtipuuta yli 5 m³/ha”. Kohteella on Savolan (2018b) ja alueen luonnonhoitosuunnitelman
(Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2013) mukaan myös vaahteralehtoa, jonka osalta täyttyy
luontotyyppikriteeri ”lehdot, joissa kasvaa runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm metsälehmuksia tai
vaahteroita yhteensä vähintään 20 runkoa hehtaarilla, ja lehdot joissa näiden jalojen lehtipuiden
tilavuus on yli 5 m³/h ”. Alueen luonnonhoitosuunnitelman mukaan kohteella on myös metsälehmusta
kasvavaa lehtoa, jonka osalta lähes täyttyy em. luontotyyppikriteeri. Metsälehmuslehtoa kuvataan
linnustollisesti arvokkaaksi, kenttäkerroksessa kasvaa vaateliaita lehtolajeja ja myös sen sijainti
maakunnallisen ekokäytävän läheisyydessä lisää sen arvoa niin, että lehdon voidaan katsoa olevan
maakunnallisesti arvokas. Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan kohteella virtaava Broändanpuroon
tulvii usein merivettä. Luonnonhoitosuunnitelman mukaan ainakin kohteen eteläosassa, mutta
mahdollisesti muuallakin on tulvametsää. On todennäköistä, että tulvametsien osalta täyttyy
luontotyyppikriteeri ”jokivarsien tai jokisuistojen säännöllisen tulvan alaiset, luonnontilaiset tai
ennallistamiskelpoiset metsät, joihin kertyy tulvan mukana lietettä”. Puronvarren metsät ovat juuri
tyypillisiä tulvametsiä: lehtipuuvaltaisia, joihin ei muodostu turvetta. Luonnonhoitosuunnitelmaan on
merkitty suuri osa kohteesta arvometsäkuvioiksi, jotka ovat varttuneita tai uudistuskypsiä, lehtipuustoisia,
eri-ikäisrakenteisia, enimmäkseen kosteita puronvarsilehtoja. Monilla kuvioilla kasvaa vaahteraa, lehmusta
ja vaateliaita lehtoruohoja ja -pensaita ja ne ovat linnustollisesti arvokkaita. Nämä metsäkuviot joko
kuuluvat em. luontotyyppikriteerit täyttäviin metsiin tai täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Arvometsäkuvioiden lisäksi kohteella on muita, nuorempia
lehtipuustoisia lehtoja ja lehtomaisia kankaita ja pienialaisesti kalliometsää, jotka myös täyttävät em.
yhdistelmäkriteerin. Lisäksi kohteen keskellä sijaitsee kaksi pientä luonnontilaltaan heikkoa metsäkuviota
(jalopuutaimikkoa ja puoliavointa lehtomaista entistä laidunniittyä). Niillä on jonkin verran
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monimuotoisuusarvoja, ja ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Suot
Kohteen etelä- ja pohjoisosissa on alueen luonnonhoitosuunnitelman (Helsingin kaupungin
rakennusvirasto 2013) mukaan luonnontilaista korpea, joka täyttää luontotyyppikriteerin ” vähintään noin
2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”. Luonnontilaiseen korpeen
liittyy luonnontilaltaan muuttunutta, aikoinaan sarkaojitettua korpea, joka on edelleen rehevää ja kosteaa,
lehtipuuvaltaista, ja siellä kasvaa mm. vaahteraa. Lisäksi muualla kohteella on pienempiä luonnontilaisia
tai luonnontilaisen kaltaisia korpikuvioita. Nämä muut korvet täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”. Kohteen
eteläosassa on luonnonhoitosuunnitelman mukaan lisäksi lähdevaikutteista korpea.
Luontotietojärjestelmän mukaan koko Broändan puron varren lähteikköalueella on tihkupintoja ja
lähteikköistä metsää. Kohteella on siis todennäköisesti enemmänkin korpea, joka täyttää
luontotyyppikriteerin ”lähdekorvet”. Kohteen eteläosassa on luonnonhoitosuunnitelman mukaan
pienialaisesti ruokoluhtaa, joka rajautuu luonnonsuojeluohjelma-alueen tervaleppäluhtaan ja täyttää siten
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin soihin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset
tai luonnontilaisen kaltaiset avoluhdat”.
Vesiluonto
Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan lähes koko kohteen Broändan puron varrella kattaa arvokas
Boändan-Varjakanpuiston lähteikköalue. Siihen liittyy kiinteästi kohteen itäosassa sijaitseva Kurkimoision
lähdekokonaisuus. Ne arvioitiin Helsingin lähdeselvityksessä (Pellikka 2013) Helsingin upeimmiksi ja
luonnontilaisimmiksi lähteikköalueiksi. Ne täyttävät luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset lähteikkökompleksit”. Broändan purouoma on
luontotietojärjestelmän mukaan säilynyt muuttumattomana pitkään. Se täyttää yhdistelmäkriteerin
”suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai soihin
rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Kohde on usean luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Kuuluminen
maakunnalliseen ekoverkostoon ja linnustoarvot lisäävät kohteen arvoa edelleen. Pienialaiset kohteen
keskellä sijaitsevat luonnontilaltaan heikentyneet mutta monimuotoisuusarvoja omaavat metsäkuviot
voidaan rajata osaksi kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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C 12. Porvarinlahden laajennus, Vuosaari, Helsinki (10,3 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2016b)
Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus (Erävuori ym.
2015)
Kommentteja eräistä Helsingin ja Espoon LAKU-ehdokkaista (Savola 2018a)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Selvityksen tilauksen kohderajaukseen sisältyy Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvaa aluetta
Mustavuoren eteläosa, joka jätettiin pois tästä arvioinnista.

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä ei
kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon. Kohde on kuitenkin osa Vuosaaren ulkoilupuiston
vihersormea. Helsingin vihersormet ovat laajoja virkistysalueita ja arvotihentymiä (mm. hiljaiset alueet,
kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto), ekologisen verkoston ydinalueita sekä tärkeitä luonnon
monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön kestävyyden (mm. hulevedet, ilmanlaatu) ylläpitäjinä
(Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016).
Kohteen pohjoispuolella on Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualue sekä Mustavuoren lehdon ja
Östersundomin lintuvesien Natura-alue, ja lähiympäristössä sijaitsee myös mm. Helsingin
luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva Porvarinlahden eteläranta, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä
Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”. Läheisten suojelualueiden metsät, kalliot ja suot ovat myös läheisesti
kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteella on Savolan (2018a) ja alueen luonnonhoitosuunnitelman (Helsingin kaupungin rakennusvirasto
2016b) mukaan luonnontilaista (METSO-ohjelman luokan I valintaperusteet täyttävää) ja luonnontilaisen
kaltaista (METSO II-luokan valintaperusteet täyttävää) kangasmetsää. Ne täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät” rajautuessaan Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvaan
Mustavuoren eteläosan hyvin arvokkaaseen kääpä- ja orvakka-alueeseen, jossa luonnontilaisessa
iäkkäässä metsässä on erittäin runsaasti järeää lahopuuta (> 50 m3/ha) (Helsingin kaupunki 2018). Kohde
lisäksi kytkeytyy läheisesti valtakunnallisesti arvokkaaseen (Ympäristöhallinto 2013) Mustavuoren
lehtoalueeseen. Puustotietojen perusteella maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle voidaan
rajata taimikoita ja nuorta metsää, jotka eivät ole luonnontilaisen kaltaisia.
Kalliot ja kivikot
Kohde kuuluu Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan drumliinimuodostumaan, jonka geologinen arvo
on suuri. Merkittävä osa muodostumasta on jäänyt täyttömäen alle tai tuhoutunut sataman rakentamisen
takia. Kohteella oleva osa täyttää mahdollisesti luontotyyppikriteerin ”edustavat moreenimuodostumat”.
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Tulos
Osa kohteesta on luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Osa kohteesta
voidaan rajata puustotietojen perusteella maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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C 13. Mustavuoren eteläosa, Helsinki (54,5 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2016b)
Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus (Erävuori ym.
2015)
Lausunto ehdotuksesta Helsingin luonnonsuojeluohjelmaksi 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksestä
(Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2015)
Olli Mannisen lajilöydöt Helsingissä vuosina 2013–17 -paikkatietoaineisto
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Selvityksen tilauksen kohderajaukseen sisältyvät osittain Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvat
alueet Mellunmäen luhta ja Mustavuoren eteläosa, jotka jätettiin pois tästä arvioinnista.
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
sekä sijoittuu maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen
20 %:iin kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen
ekologisen käytävän alueella, ekoverkoston ydinalueella tai niiden välittömässä läheisyydessä vaikuttaa
maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on
lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Kohde on myös keskeinen osa Vuosaaren ulkoilupuiston
vihersormea. Helsingin vihersormet ovat laajoja virkistysalueita ja arvotihentymiä (mm. hiljaiset alueet,
kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto), ekologisen verkoston ydinalueita sekä tärkeitä luonnon
monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön kestävyyden (mm. hulevedet, ilmanlaatu) ylläpitäjinä
(Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016).
Välittömästi kohteen pohjoispuolella sijaitsevat Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualue sekä
Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alue, ja aivan kohteen länsipuolella on
Broändan laakson maakunnallisesti arvokas kohde, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä.
Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”. Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvassa Mellunmäen luhdassa
täyttyy mahdollisesti luontotyyppikriteeri ”luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, pienialaisia
laikkuja tai kapeita rantaluhtia selvästi laajemmat (> 1 ha) metsäluhdat”. Läheisten suojelu- ja
arvoalueiden metsät, kalliot ja suot ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat olla
yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää
luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Helsingin luontotietojärjestelmän (Helsingin kaupunki 2018) mukaan kohteella on äärimmäisen
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uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen
(Buxbaumia viridis) elinympäristönä rajattu alue. Olli Mannisen (2013–17) mukaan kohteella esiintyy
lisäksi alueellisesti uhanalaista (RT) rakkosammalta (Nowellia curvifolia) sekä vanhojen metsien
indikaattorilajia oravuotikkaa (Asterodon ferruginosus). Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa
on kohteelta useita huomionarvoisten tai metsien suojeluarvoa indikoivien kääväkäslajien havaintoja: mm.
silmälläpidettävät (NT) puna- ja kirjokerikääpä (Ceriporea purpurea, C. excelsa) sekä alueellisesti
uhanalaiset ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus) ja pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga). Kohde onkin
osa arvokasta kääpä- ja orvakka-aluetta, josta vuoden 2014 kääpäselvityksessä (Savola 2015) kertyi
havaintoja 32 metsien suojeluarvon indikaattorilajista. Mustavuoren eteläosan metsäalueella on selvää
suojelumerkitystä etenkin kuusi - ja koivulahopuiden lajistolle. Kohde on myös osa linnustollisesti
arvokasta Mustavuoren metsäaluetta, jossa on erittäin rikas metsien peruslajisto, lisäksi mm.
vaarantuneet töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) ja punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) ja alueellisesti
uhanalainen pikkusieppo (Ficedula parva). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on
valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Vuoden 2014 kääpäselvityksen (Savola 2015) mukaan kohteen kallioalueet ovat puustoltaan pääosin
luonnontilaisen kaltaisia, ja kallioalueiden rinteillä ja välissä sijaitsevista kangasmaista noin puolet on
rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia ja melko vanhapuustoisia. Vuoden 2013 METSO-inventoinnissa
(Helsingin kaupunki 2018) rajatut kangasmetsäkuviot ja osa kalliometsistä täyttävät vain METSO III-luokan
valintaperusteet. Lisäksi on METSO I- ja II-luokkien kalliometsää. Alueen luonnonhoitosuunnitelman
(Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2016b) mukaan kohteella on kuitenkin luonnontilaisen kaltaista
kangas- ja lehtometsää, jotka ovat varttuneita–iäkkäitä ja joissa on eri-ikäisrakenteinen puusto ja runsaasti
lehtipuuta (osalla myös hieman vaahteraa) sekä yli 100-vuotiaita luonnontilaisen kaltaisia kalliometsiä. Ne
täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin
läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” kytkeytyessään läheisesti
mm. valtakunnallisesti arvokkaaseen Mustavuoren lehtoalueeseen (ks. Ympäristöhallinto 2013) ja
maakunnallisesti arvokkaisiin Broändan laakson metsiin ja soihin. Luonnonhoitosuunnitelman mukaan
kohteella on myös taimikoita ja nuorta metsää, jotka eivät ole luonnontilaisen kaltaisia. Eräiltä puustoltaan
melko epäluonnontilaisilta metsäkuvioilta on kuitenkin havaintoja alueellisesti uhanalaisista lajeista. Muut
epäluonnontilaiset metsäkuviot voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Suot
Kohteella on Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin (2015) lausunnon mukaan
ennallistamiskelpoista korpi- ja rämeojikkoa. Myös vuoden 2013 METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki
2018) ja alueen luonnonhoitosuunnitelman (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2016b) mukaan
kohteella on ennallistamiskelpoista, METSO III-luokan valintaperusteet täyttävää korpea ja
vanhapuustoista ojittamatonta METSO I-luokan valintaperusteet täyttävää rämettä. Nämä suot täyttävät
yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään
kohtalaiset korvet / rämeet”, sillä ne kytkeytyvät läheisesti Mustavuoren valtakunnallisesti arvokkaaseen
lehtoalueeseen, Mellunmäen luhtaan ja Broåndan laakson maakunnallisesti arvokkaaseen metsä- ja
suoalueeseen. Luonnonhoitosuunnitelman perusteella kohteella on myös epäluonnontilaista, aikanaan
ojitettuja kuvioita, joissa kasvaa tiheää nuorta puustoa. Näiden ennallistaminen on vaikeaa, ja ne voidaan
rajata maakunnallisen kohteen ulkopuolelle.
Kalliot
Kohteella on karttatarkastelun perusteella avokallioita etenkin eteläosassa. Kohde on Helsingin
luontotietojärjestelmän mukaan osa kallioaluetta, jonka geologinen arvo on suuri. Vaikka avokalliot eivät
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täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteereitä, ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta
osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Kohde on lajisto- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Avokalliot voidaan rajata
osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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C 14. Koskelan metsät, Helsinki (14,6 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Veräjämäen lehdon luonnonsuojelualueen perustamisesitys (Helsingin kaupungin ympäristölautakunta
2017)
Lausunto Veräjämäen lehdon luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä (Oulunkylä-seura 2018)
Lausunto ehdotuksesta Helsingin luonnonsuojeluohjelmaksi 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksestä
(Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2015)
Helsingin metsien kääpäselvitys 2011 (Savola 2012)
Helsingin lammet (Marttila 2007)
Olli Mannisen lajilöydöt Helsingissä vuosina 2013–17 -paikkatietoaineisto
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä ei
kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin
(2015) lausunnon mukaan kohteella on erityismerkitystä Vantaanjoen varren tärkeän ekologisen yhteyden
laajimpana yhtenäisenä metsäalueena. Kohde on osa Helsinginpuiston vihersormea, joka kulkee
Vanhankaupunginlahden metsiä myöten Vantaanjoen suulle ja jokikäytävää pitkin Veräjänmäen lehdon
kautta Helsingin pohjoisosiin. Helsingin vihersormet ovat laajoja virkistysalueita ja arvotihentymiä (mm.
hiljaiset alueet, kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto), ekologisen verkoston ydinalueita sekä
tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön kestävyyden (mm. hulevedet, ilmanlaatu)
ylläpitäjinä (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016, Helsingin ympäristölautakunta 2017).
Heti kohteen pohjoispuolella on Helsingin luontotietojärjestelmän (Helsingin kaupunki 2018) mukaan
Veräjämäen arvokas kääpä- ja orvakka-alue ja salassa pidettävän lajin esiintymä sekä Vantaanjoen
vastakkaisella rannalla arvokas kasvillisuuskohde, pitkä jyrkännejakso aluslehtoineen, joissa on
samankaltaisia elinympäristöjä. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin
esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Kohteesta alle kilometrien etäisyydellä kaakkoon
on Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue ja Vanhankaupunginlahden lintuveden Naturaalue. Kohde rajautuu Vantaanjoen Natura-alueeseen, jossa on vaarantuneen (VU), kiireellisesti suojeltavan
ja luontodirektiivin liitteiden IV(a) ja II lajeihin kuuluvan vuollejokisimpukan (Unio crassus) merkittävin
suomalainen esiintymä. Lisäksi Vantaanjoki on vaelluskalavesistö. Joki on siis maakunnallisesti arvokas
vesistö. Läheisten suojelu- ja arvoalueiden metsät, kalliot, suot ja vesistöt ovat myös läheisesti
kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
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Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa, Olli Mannisen (2013–17) aineistossa ja vuoden 2011
kääpäselvityksessä (Savola 2012) on kohteelta useita havaintoja huomionarvoisista ja metsien
suojeluarvon indikaattorikääväkkäistä: mm. erittäin uhanalainen (EN) ja erityisesti suojeltava sitkaskääpä
(Antrodia piceata), silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT) rusokantokääpä (Fomitopsis
rosea) sekä alueellisesti uhanalaiset ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus), istukkakääpä (Rhodonia
placenta) ja pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga). Kohteella tavattiin lisäksi useita lajeja, joista on Suomesta
vain muutama aiempi havainto (Helsingin kaupungin ympäristölautakunta 2017). Kohteen itäosa onkin
todettu vuoden 2011 kääpäselvityksessä (Helsingin kaupunki 2018) yhdeksi osa-alueeksi Verämäen
arvokkaalla kääpä- ja orvakka-alueella, jossa havaittiin yhteensä 43 arvokkaita elinympäristöjä indikoivaa
lajia. Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti
uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteeseen kuuluu Helsingin
luontotietojärjestelmän mukaan lisäksi arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde, Vantaanjoen laakson rinne
Veräjämäen kaakkoispuolella, jossa on tavattu monia vaateliaita lehtokasveja: Helsingissä erittäin
uhanalainen mätässara (Carex cespitosa), Helsingissä silmälläpidettävät pitkäpääsara (Carex elongata),
kevätlinnunsilmä (Chrysosplenium alternifolium) ja mesimarja (Rubus arcticus) sekä Helsingissä muuten
huomionarvoiset lajit mustakonnanmarja (Actaea spicata), lehtokorte (Equisetum pratense),
lehtokuusama (Lonicera xylosteum), lehtopalsami (Impatiens noli-tangere), lehtotähtimö (Stellaria
nemorum) ja purolitukka (Cardamine amara). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu
määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi
paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella. (Salminen & Aalto 2012) Kohde on osa
linnustollisesti arvokasta Koskelan metsäaluetta, jossa on erittäin runsas metsän peruslinnusto, lisäksi mm.
pikkukäpylintu (Loxia curvirostra), kuusitiainen (Periparus ater) ja mustapääkerttu (Sylvia atricapilla).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin (2015) lausunnon mukaan kohteen itäosassa on hyvin
luonnontilaista ja runsaslahopuustoista lehtoa. Lisäksi on entisiä maatalousmaita, joiden puusto on hyvää
vauhtia luonnontilaistumassa lehdoksi. Luoteisosan rinteellä on eräs Helsingin edustavimmista
kuusivaltaisista lehtoaarnioista. Vuoden 2013 METSO-inventoinnissa (Helsingin kaupunki 2018) tosin
kohteen itäosan Vantaanjokeen rajautuvat rantalehdot luokiteltiin vain METSO II-luokkaan,
valintaperusteena lehtojen lajistollinen monipuolisuus. Veräjämäen lehdon luonnonsuojelualueen
perustamisesityksessä korostetaan, että lehto on runsaslahopuustoista, luonnontilaisen kaltaista ja sen
puusto ainakin osin vanhaa (Helsingin kaupungin ympäristölautakunta 2017). Keijo Savolan (kirjallinen
tiedonanto) mukaan itäosan lehdoissa on, kuviosta riippuen 15–40 m3/ha lahopuuta, vaikkakin eteläosa
rinteestä niukkalahopuustoisempaa (METSO II–III). Itärannan lehtoalue täyttää luontotyyppikriteerin
”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan
kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”. Kohteella
on METSO-inventoinnin mukaan METSO II-luokan valintaperusteet täyttävää luonnontilaisen kaltaista
kalliometsää. Kalliometsät rajautuvat maakunnallisesti arvokkaaseen lehtoon ja täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät”. Savolan mukaan erityisesti suojeltavan sitkaskäävän kasvupaikalla
on METSO I-luokan valintaperusteet täyttävää metsää, ja sitkaskäävän esiintymispaikasta lounaaseen osin
kivikkoista kuivaa lehtoa (ja lehtomaista kangasta), joka on luonnontilaisen kaltaista ja täyttää METSO IIluokan valintaperusteet. Kohteella on METSO-inventoinnin mukaan luokkien II ja III valintaperusteet
täyttävää kangasmetsää. Luokan II kangasmetsä on käytettyjen METSO-valintaperusteiden mukaan
lahopuustoista ja täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin,
metsälaitumiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
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kaltaiset metsät” rajatuessaan arvokkaaseen lehtoalueeseen. Luokan III kangasmetsäkuvio ei käytettyjen
valintaperusteiden mukaan ole luonnontilaisen kaltaista, mutta sieltä on Olli Mannisen (2013–17) mukaan
löydetty alueellisesti uhanalaista ruostekääpää, jolloin se on maakunnallisesti arvokas lajistokriteerin
perusteella. Kohteen keskiosassa on METSO-inventoinnin mukaan pieniä metsäkuvioita, jotka eivät täytä
METSOn valintaperusteita. Ne ovat inventoinnin mukaan kuitenkin metsän yhtenäisyyden kannalta
tärkeitä lisäalueita. Savolan (kirjallinen tiedonanto) mukaan ne ovat METSO III-luokan valintaperusteet
täyttäviä vanhoja siemen- ja suojuspuumetsiköitä, joissa ylispuita ei ole korjattu pois. Niillä on tiettyjä
monimuotoisuusarvoja, ja ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteen länsiosassa on lisäksi metsää, joka ei
kuulunut METSO-inventoinnin alueisiin eikä ole myöskään osa perusteilla olevaa Veräjämäen lehdon
luonnonsuojelualuetta (Helsingin kaupungin ympäristölautakunta 2017). Savolan (kirjallinen tiedonanto)
mukaan tällä alueella on runsaslahopuustoista (10 m3/ha) tuoretta-kuivahkoa kangasmetsää, joka täyttää
edellä mainitun yhdistelmäkriteerin. Ulkoilureittiin rajoittuu myös kevyesti poimittua sekametsää.
Oulunkylä-seuran lausunnon (2018) mukaan suojelualue olisi helppo mieltää maastossa, jos se rajataan
alueen länsipuolen ulkoilutietä rajana pitäen. Kohderajaus voidaan vetää ulkoilutien mukaisesti niin, että
siihen rajautuva metsä rajataan osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Suot
Kohteen länsiosassa on korpi, joka vuoden 2013 METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki 2018) mukaan
täyttää luokan II valintaperusteet (vain vähän muuttunut vesitalous ja puustossa luonnontilaisuuteen
liittyviä rakennepiirteitä). Oulunkylä-seuran (2018) mukaan korpi on rehevää, saniaisten hallitsemaa
lehtokorpea, jonka puusto on vanhaa kuusivaltaista sekametsää ja jossa lahopuun määrä on lisääntynyt
viime vuosina tuntuvasti. Korpi täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään
kohtalaiset korvet”, sillä se kytkeytyy kohteen arvokkaaseen lehtoalueeseen.
Vesiluonto
Kohteella on kaksi kalliolouhoksiin muodostunutta lampea. Ne ovat Marttilan (2007) mukaan tärkeitä
elinympäristöjä linnustollisesti arvokkaalla alueella. Lammet eivät täytä luontotyyppikriteerejä, mutta ne
voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen
sijaintikriteeri). Oulunkylä-seuran (2018) mukaan kohteen länsiosan korpijuotin pohjalla virtaa keväisin
puro (kyseessä lienee siis kausikuiva noro). Puron / noron luonnontilasta ei ole tietoa, mutta sitä
ympäröivä lehtokorpi on maakunnallisesti arvokas yhdistelmäkriteerin perusteella, jolloin on
tarkoituksenmukaista rajata puro / noro osaksi maakunnallista kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää.
Tulos
Kohde on lajistokriteerin sekä luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas.
Eräitä osa-alueita voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta ei ole. Oulunkylä-seuran lausunnossa (2018) kehotetaan huomioimaan kohteen
lounaispuolella sijaitseva vanhaa tervaleppää kasvava, allikkoinen korpi. Kuvauksen perusteella se saattaa
täyttää luontotyyppikriteerin.
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C 15. Tahvonlahti, Laajasalo, Helsinki (49,3 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Helsingin Stansvikin luontoselvitykset vuonna 2014 (Ahola ym. 2015)
Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus (Erävuori ym.
2015)
Lausunto ehdotuksesta Helsingin luonnonsuojeluohjelmaksi 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksestä
(Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2015)
Stansvikin kartanopuiston puu- ja ruohovartinen kasvillisuus ja kasvisto (Hiltunen 2001)
Olli Mannisen lajilöydöt Helsingissä vuosina 2013–17 -paikkatietoaineisto
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Selvityksen tilauksen kohderajaukseen sisältyy Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva alue
Tahvonlahdenharju, joka jätettiin pois tästä arvioinnista.
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohteella on useita hehtaareita lahokaviosammalelle sopivaa elinympäristöä, iäkästä / vanhaa
runsaslahopuustoista metsää. Yleisen kokokriteerin mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen
arvoa”
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu maakunnallisen
ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet,
joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella vaikuttaa
maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on
lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde on lisäksi keskeinen osa Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihersormea. Helsingin vihersormet ovat
laajoja virkistysalueita ja arvotihentymiä (mm. hiljaiset alueet, kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto),
ekologisen verkoston ydinalueita sekä tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön
kestävyyden (mm. hulevedet, ilmanlaatu) ylläpitäjinä (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
2016).
Välittömästi kohteen pohjoispuolella sijaitsee Stansvikin lehdon luonnonsuojelualue, ja lähiympäristössä
sijaitsevat lisäksi Vuorilahdenpaasion ja Kruunuvuoren lehmusmetsikön luonnonsuojelualueet, Helsingin
luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva Kruunuvuoren lammen ja suon alue, Henrik Borgströmin puiston itäosan
maakunnallisesti arvokas metsä sekä Kaitalahdenpuro, joissa on samankaltaisia elinympäristöjä. Yleisen
kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen
esiintymän arvoa”. Kohteen rajaukseen sisältyvä, mutta tämän arvioinnin ulkopuolelle jäävä, Helsingin
luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva Tahvonlahdenharju on komea kilpikaarnapetäjiä kasvava
luonnontilainen soraharju (Erävuori ym. 2015), jossa täyttyy luontotyyppikriteeri ” vähintään 2 ha laajuiset,
luonnontilaisen kaltaiset harjujen kangasmetsät”. Harjun itärannalla on lähes koko pituudeltaan kapea
hiekkaranta, jossa rantakasvillisuus on varsin monipuolista (Erävuori ym. 2015). Hiekkaranta täyttää tällöin
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luontotyyppikriteerin ”vähintään 100 m pitkät, luontaisesti avoimet tai harvakasvuiset, kasvillisuudeltaan
hiekkarannoille ja rantadyyneille tyypilliset merenrantojen hiekkarannat”. Suojelu- ja arvoalueiden
metsät, kalliot, suot, rannat ja vesielinympäristöt ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Helsingin luontotietojärjestelmän (Helsingin kaupunki 2018) mukaan kohteella on äärimmäisen uhanalaisen
(CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia
viridis) elinympäristönä rajattu alue. Lisäksi kohteella on runsaasti (useita hehtaareita) lajin tukialuetta eli
lahokaviosammalelle potentiaalisia metsiä, joilta lajia voisi nyt tai tulevaisuudessa löytyä. Lahokaviosammal
vaatii kosteaa pienilmastoa ja kasvaa pehmeäksi lahonneilla kookkailla maapuilla ja kannoilla vanhoissa
havumetsissä. Lahopuujatkumo on lajin elinehto. Metapopulaatioteorian mukaisesti lajin säilyminen on
mahdollista elinympäristöksi sopivien laikkujen muodostaessa verkoston, jossa laji kykenee asuttamaan
uusia laikkuja. Yleensä vain osa laikuista on samaan aikaan lajin asuttamia. Samaan verkostoon kuuluvat
alueet, jotka eivät ole lajin asuttamia, voivat olla yhtä arvokkaita kuin lajin asuttamat alueet. (Salminen &
Aalto 2012) Olli Mannisen (2013–17) mukaan kohteella esiintyy alueellisesti uhanalaista (RT)
rakkosammalta (Nowellia curvifolia), ruostekääpää (Phellinus ferrugineofuscus) ja korpiludekääpää
(Skeletocutis odora) (viimeksi mainittu myös silmälläpidettävä (NT)), sekä vanhan metsän indikaattorilajeja
tai luontoarvoja osoittavia lajeja männynkääpää (Phellinus pini), karhunkääpää (Phaeolus schweinitzii),
voikääpää (Antroniella hoehnellii), lakkakääpää (Ganiderma lucidum), piirtojäkälää (Graphis scripta),
aarnisammalta (Schistostega pennata) ja kantohohtosammalta (Herzogiella seligeri) sekä silmälläpidettävää
pikkuliuskasammalta (Riccardia palmata). Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa on kohteelta
lisäksi havaintoja huomionarvoisista kaksisiipislajeista: vaarantunut (VU) Mycetophila sigmoides sekä
silmälläpidettävät niinijalokirsikäs (Ctenophora guttata) ja Monocentrota lundstroemi sekä
silmälläpidettävästä kovakuoriaislajista kyrmysepikästä (Eucnemis capucina). Koko kohde on osa Helsingin
luontotietojärjestelmän mukaan linnustollisesti arvokasta aluetta, jossa on erittäin runsas lehtimetsän ja
ruoikoiden peruslajisto, sekä lisäksi mm. sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix), pikkutikka (Dendrocopos minor),
luhta-, viita- ja rytikerttunen (Acrocephalus palustris, A. dumetorum, A. scirpaceus) ja kultarinta (Hippolais
icterina). Tahvonlahden pohjukassa on tavattu pesimässä erittäin uhanalainen (EN) nokikana (Fulica atra) ja
silmälläpidettävä silkkiuikku (Podiceps cristatus). Vuoden 2014 linnustoselvityksessä (Ahola ym. 2015)
havaittiin pesimälajeina mm. erittäin uhanalainen tukkasotka (Aythya fuligula), vaarantuneet isokoskelo
(Mergus merganser) ja pajusirkku (Emberiza schoeniclus) sekä silmälläpidettävä haarapääsky (Hirundo
rustica). Em. linnustoselvityksen mukaan kohde on lintujen pesimäalueena alueen koko huomioon ottaen
paitsi Helsingin ja Uudenmaan myös koko Etelä-Suomen oloissa poikkeavan monimuotoinen ja
luonnonarvoiltaan arvokas. Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on
valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.”
Luontotietojärjestelmän mukaan koko kohde on myös osa arvokasta lepakkoaluetta, ja Tahvonlahden
pohjukassa on tärkeä matelija- ja sammakkoeläinkohde, jossa on mm. EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a)
mainitun viitasammakon (Rana arvalis) lisääntymispaikka. Luontoselvityksessä vuonna 2014 (Ahola ym.
2015) tavattiin rannan tervaleppälehdossa lehtopalsamia (Impatiens noli-tangere), joka on Helsingissä
huomionarvoinen kasvilaji (Kurtto 2013).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Vuoden 2014 luontoselvityksessä (Ahola ym. 2015) rajattiin arvokkaina luontotyyppikohteina kahdesta eri
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paikasta lehtomaista kangasmetsää, jossa kasvaa vaahteraa. Metsäkuviot täyttävät luontotyyppikriteerin
”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi tammea, kasvavat,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kangasmetsät”. Kuvioilla kasvaa myös järeitä tammia, jolloin
saattaa täyttyä luontotyyppikriteeri ” metsät, joissa kasvaa läpimitaltaan vähintään 20 cm tammia
yhteensä vähintään 20 runkoa hehtaarilla tai metsät, joissa tammien yhteenlaskettu tilavuus on
vähintään 5 m³/ha”. Vuoden 2011 METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki 2018) mukaan kohteen
länsiosassa on kuivaa tai kuivahkoa kangasmetsää, joka täyttää luokan I valintaperusteet. Metsäkuviot
yhdessä lähes täyttävät pinta-alaltaan luontotyyppikriteerit ” vähintään 5 ha laajuiset, uudistusikäiset tai
sitä vanhemmat, kuivat tai kuivahkot kankaat, joissa on lahopuuta yhteensä yli 5 m³/ha” ja/tai
”vähintään 5 ha laajuiset, iäkkäät tai vanhat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kuivat tai
kuivahkot kankaat”. Arvokkaat kääväkäs- ja sammallajilöydöt (Manninen 2013–17) nostavat
metsäkuvioiden arvoa niin, että ne voidaan katsoa maakunnallisesti arvokkaiksi. METSO-inventoinnin
mukaan kohteella on lisäksi luokkien I ja II valintaperusteet täyttävää lehtoa ja kangasmetsää, joissa on
melko runsaasti (3–25 m3/ha) lehtipuuvaltaista lahopuuta, sekä pysty- että maapuita sisältäen järeää
lahopuuta. Lehtojen puusto on erirakenteista ja vaihtelevaa, joukossa on myös vanhoja ja järeitä lehtipuita.
Kangasmetsissä puusto on melko erirakenteista ja paikoin löytyy järeitä haapojakin. Kalliometsät täyttävät
lähes kauttaaltaan METSOn luokan I valintaperusteet. Eri kasvillisuustyypin metsäkuviot muodostavat
melko pieniä kokonaisuuksia, eikä yksikään luontotyyppikriteeri täyty. Metsät täyttävät kuitenkin selvästi
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” rajautuessaan luontotyyppikriteerit täyttäviin metsiin
kohteella tai kytkeytyessään mm. Tahvonlahdenharjun ja Henrik Borgströmin puiston itäosan metsiin.
Rantalehtojen luontoarvoa nostaa lisäksi niiden tulvavaikutteisuus (Ahola ym. 2015). METSO-inventoinnin
mukaan kohteella on lisäksi pieniä METSO III-luokan tai muita, alueen yhtenäisyyden kannalta tärkeitä
metsäkuvioita, jotka eivät täytä yhdistelmäkriteeriä mutta jotka voidaan rajata osaksi maakunnallisesti
arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Aholan ym. (2015)
mukaan kohteen pohjoisosassa on laaja tietyömaa, joka voidaan rajata maakunnallisen kohteen
ulkopuolelle.
Suot
Vuoden 2011 METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki 2018) mukaan Tahvonlahden itärannalla on pieni
kuvio metsäluhtaa. Se täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
läheisesti kytkeytyneet metsäluhdat”. Luontoselvityksessä vuonna 2014 (Ahola ym. 2015) paikannettiin
luonnontilaltaan ilmeisesti hyvä pieni ruohoinen soistuma, joka voidaan rajata osaksi maakunnallisesti
arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Em. luontoselvityksen
mukaan Tahvonlahden länsirannalla on ruoko- ja pensaikkoluhtaa. Luhta-alueen arvoa nostaa sijoittuminen
geologisesti arvokkaalle liejukerrostumalle (Helsingin kaupunki 2018) sekä merkitys linnustolle (Ahola ym.
2015). Pensaikkoinen osa täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
suoraan rajautuvat, luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamismahdollisuuksiltaan
vähintään kohtalaiset pensasluhdat”. Avoluhta ei täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteereitä, mutta
sekin voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta lajisto- ja sijaintikriteerien perusteella.
Kalliot
Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan kohteen lounaisosassa sijaitseva Huttuvatin silokallioniemi on
geologisesti arvokas. Se voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Rakennetut kulttuuriympäristöt
Hiltusen (2001) mukaan Stansvikin kartanopuiston puusto on monilajista, ja osa puista on huomattavan
vanhoja ja kookkaita. Joukossa on myös lahoja puita sekä harvinaisia, vanhojen puistojen ja kartanoiden
lajeja, joita ei enää myydä taimistoilla. Myös Ahola ym. (2015) mainitsevat kartanopuiston ja
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tammikujanteen kookkaat ja vanhat puut. Puistossa täyttyy luontotyyppikriteeri ” puistot, pihapiirit tai
puukujanteet, jotka ovat puustoltaan monipuolisia ja joissa on lahonneita, kuten onttoja, lehtipuiden
järeitä puuyksilöitä”. Puiston arvokkaimpia elementtejä on Hiltusen (2001) mukaan pitkä tammikuja, joka
reunustaa Stansvikintieltä päärakennuksen edustalle johtavaa ajotietä. Kujanteen puut ovat huomiota
herättävät kookkaita ja iäkkäitä (saaneet alkunsa 1860-luvulla istutetuista terhoista). Kujanne täyttää
luontotyyppikriteerin ”erityisen pitkät, iäkkäistä lehtipuista muodostuvat puukujanteet”. Kookkaat ja
usein osin lahot puut ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta ja maisemallisesti arvokkaita. Etenkin
järeissä lehtipuissa on usein koloja, joita kolopesijälinnut ja lepakot voivat hyödyntää. Vanhoissa lahoissa
puissa on myös monimuotoinen hyönteisfauna, ja niillä voi elää huomionarvoisia sammal-, jäkälä- ja
kääväkäslajeja. Puukujanteet voivat toimia lepakoiden kannalta tärkeänä maisemaelementtinä:
saalistusalueena ja ekologisena käytävänä, jota ne käyttävät siirtymiseen pesäpiilon ja saalistusalueen
välillä.
Rantaluontotyypit
Vuoden 2014 luontoselvityksessä (Ahola ym. 2015) rajattiin arvokkaana luontotyyppikohteena kluuviflada,
jonka luonnontilan todettiin hieman heikentyneen. Se ei pinta-alan puolesta aivan täytä
luontotyyppikriteeriä ”2–5 ha laajuiset fladat, joiden rantaviivasta vähintään 75 % on rakentamatonta”,
mutta sen arvoa nostaa sen merkitys uhanalaisten tai muuten huomionarvoisten vesilintulajien
pesimäympäristönä sekä viitasammakon lisääntymisalueena, jolloin sen voidaan katsoa olevan
maakunnallisesti arvokas.
Vesiluonto
Luontoselvityksessä vuonna 2014 (Ahola ym. 2015) paikannettiin pieni kausikuiva noro, joka on
luonnontilaltaan ilmeisen hyvä, sillä sen ympäristön katsottiin täyttävän metsälain 10 §:n mukaisen
erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit. Noro täyttää yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi
perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat virtavesiosuudet”.
Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan kohteella virtaa lisäksi Tahvonlahdenpuro. Sen luonnontilasta ei
ole tietoa. Epäluonnontilaisenakin kohteen keskellä kulkevan uoman rajaaminen kohteen ulkopuolelle olisi
epätarkoituksenmukaista, joten se on järkevää rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Kohde on pääosin lajistokriteerien sekä useiden luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella
maakunnallisesti arvokas. Muutamia pieniä tai pienehköjä, luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokkaita osa-alueita voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon.
Kohteen pohjoisosan tietyömaa voidaan rajata maakunnallisen kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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C 16. Pohjois-Pasilan luoteispuolinen metsä, Helsinki (31,7 ha)
Luontotieto
Helsingin luontotietojärjestelmä (Helsingin kaupunki 2018)
Kommentteja eräistä Helsingin LAKU-ehdokkaista (Savola 2018c)
Helsingin lähteet (Pellikka 2013)
Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 2016–2025 (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2015b)
Olli Mannisen lajilöydöt Helsingissä vuosina 2013–17 -paikkatietoaineisto
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa maakunnallista ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen
käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde on myös keskeinen osa Helsingin Keskuspuiston vihersormea. Helsingin vihersormet ovat laajoja
virkistysalueita ja arvotihentymiä (mm. hiljaiset alueet, kulttuurimaisemat, metsä- ja saaristoluonto),
ekologisen verkoston ydinalueita sekä tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkiympäristön
kestävyyden (mm. hulevedet, ilmanlaatu) ylläpitäjinä (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
2016).
Kohde liittyy läheisesti pohjoispuolella sijaitsevaan Maunulanpuiston ja eteläpuolella sijaitseviin Ilmalan
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, joissa on samankaltaisia elinympäristöjä ja samojen
huomionarvoisten kääväkäs- ja sammallajien populaatioita. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti
muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Em. arvoalueiden
metsät ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön
arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio-, vesi- ja maatalouselinympäristöjä. Vaikka kaikki
kohteen osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Helsingin luontotietojärjestelmän (Helsingin kaupunki 2018) mukaan kohteella on äärimmäisen
uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen
(Buxbaumia viridis) elinympäristönä rajattu alue. Olli Mannisen havaintoaineistossa (2013–17) on
kohteelta havainto Suomelle kokonaan uudesta sienilajista, Ophiocordyceps stylophora sekä useita
havaintoja alueellisesti uhanalaisista (RT) ruostekäävästä (Phellinus ferrugineofuscus) ja rakkosammalesta
(Nowellia curvifolia) sekä vanhojen metsien indikaattorilajeista ja luontoarvolajeista viherkarhikasta
(Kavinia alboviridis), levykäävästä (Phellinus laevigatus) ja kantohohtosammalesta (Herzogiella seligeri).
Savola (2018c) on havainnut kohteella lisäksi alueellisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät kääväkäslajit
peikonnahan (Crustoderma dryinum) ja pohjanrypykän (Phlebia centrifuga). Kohteella on Helsingin
luontotietojärjestelmän mukaan kasvillisuudeltaan arvokas lähteikkö-, korpi- ja lehtoalue, jossa on tavattu
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vaateliasta lajistoa: silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen kaislasara (Carex rhynchophysa)
ainoalla kasvupaikallaan Helsingissä, silmälläpidettävä korpinurmikka (Poa remota), Helsingissä
silmälläpidettävä pitkäpääsara (Carex elongata) sekä Helsingissä muuten huomionarvoiset purolitukka
(Cardamine amara) ja lehtokorte (Equisetum pratense), kasvupaikallaan luontoarvoja osoittava
(Sammaltyöryhmä 2017) lettolehväsammal (Rhizomnium pseudopunctatum) sekä luontaisena saarnea.
Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis
syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella
(Salminen & Aalto 2012). Kohteella on myös toinen lähteikkö (Kivihaan lähde), jossa on tavattu niin ikään
vaateliaita lajeja: alueellisesti uhanalainen lettokilpisammal (Cinclidium stygium), kasvupaikallaan
luontoarvoja osoittava lähdelehväsammal (Rhizomnium magnifolium) ja lehtotähtimö (Stellaria nemorum).
Koko kohde on luontotietojärjestelmän mukaan linnustollisesti arvokasta aluetta, jossa on kohtalaisen
runsas sekametsä-havumetsälinnusto ja jonka pesimälajeihin kuuluvat mm. mm. vaarantuneet (VU)
töyhtötiainen (Lophophanes cristatus), hömötiainen (Poecile montanus) ja punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
sekä alueellisesti uhanalainen pikkusieppo (Ficedula parva). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita”.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Savolan (2018c) mukaan kohteen itäosassa, joka ei ilmeisesti kuulu Helsingin kaupungin omistukseen ja
johon vuoden 2016 METSO-inventointi (Helsingin kaupunki 2018) ei yltänyt, on vanhapuustoisia kangas- ja
kalliometsiä. Kangasmetsät ovat enimmäkseen tuoreita kankaita, jonkin verran löytyy myös kuivahkoja ja
lehtomaisia kankaita. Pääosa metsistä on runsaslahopuustoisia (METSO I, osassa metsistä lahopuuta yli 30
m3/ha) ja niihin on jätetty korjaamatta mm. Tapani-myrskyn (2011) aiheuttamat tuulenkaadot (Savola
2018c). Varmasti juuri itäosan lahokaviosammalhabitaatilla on erityisen runsaslahopuustoista metsää, sillä
laji kasvaa pehmeäksi lahonneilla kookkailla maapuilla ja kannoilla vanhoissa metsissä, joissa on hyvä
lahopuujatkumo. Savolan (2018c) mukaan itäosan kallioalueet sekä ehkä noin ⅔ kangasmaista ovat
rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia. Se tarkoittaa tällä n. 10 hehtaarin alueella, josta kalliometsien
osuus on karttatarkastelun perusteella vähennetty, että luontotyyppikriteeri ”vähintään 5 ha laajuiset,
varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen
lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm
lahopuita”, täyttyy ainakin keskimäärin. Vuoden 2016 METSO-inventoinnin (Helsingin kaupunki 2018)
mukaan muualla kohteella on METSO I–III luokkien valintaperusteet täyttävää kangas-, lehto- ja
kalliometsää, jotka muodostavat vaihtelevan kokoisia kokonaisuuksia. Savolan (2018c) mukaan Helsingin
kaupungille kuuluvalla osalla kohdetta noin puolet metsistä täyttää luokan I METSO-kriteerit, loput ovat
luokkaa II. Savolan (2018c) mukaan kohteen länsiosassa, jossa myös METSO-inventoinnissa on tunnistettu
yli 2 hehtaarin laajuinen lehtoalue, on puustoltaan luonnontilaisen kaltaista vanhempaa sekapuustoista
lehtoa. Lahopuuta on lehtoalueella yleensä yli 10 m3/ha (parilla kuviolla vähemmän) (Savola 2018c).
Lehtoalueella täyttyy tällöin todennäköisesti luontotyyppikriteeri ” vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai
sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10
m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”. Vaikka lahopuumäärän vaatimus ei
lehtoalueella aivan täyttyisikään, vaateliaat lehtolajit ja kuuluminen maakunnalliseen ekokäytävään
lisäävät lehdon arvoa niin, että lehtoalueen voidaan katsoa olevan maakunnallisesti arvokas. Lisäksi
Savolan (2018c) mukaan kohteen pohjoisosassa kallioalueet ovat puustoltaan luonnontilaisen kaltaisia.
Kallioilla on jonkin verran kilpikaarnamäntyjä sekä koivu- ja mäntylahopuuta. Kangasmetsissä kasvaa
iäkästä ja erirakenteista puustoa eli myös niiden rakenne on luonnontilaisen kaltainen. Kohteen
keskiosassa on Savolan (2018c) mukaan on lähinnä vanhapuustoista luonnontilaisen kaltaista tuoretta
kangasta, jossa lahopuuta 5-15 m3/ha ja eteläosassa lehtoja ja lehtomaisia kankaita, joista pääosa on
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puustoltaan luonnontilaisen kaltaisia. Kaikki kohteen luonnontilaisen kaltaiset metsät täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet, luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Savolan mukaan kohteella on lisäksi luonnontilaltaan
hieman heikentyneitä, kevyesti harvennettuja metsäkuvioita. Uhanalaisten ja muuten huomionarvoisten
lajien havainnot sijoittuvat melko tasaisesti kaikkialle kohteelle, joten käytännössä koko kohde voidaan
rajata lajistokriteerin perusteella maakunnallisesti arvokkaaksi. Pieniä kohteen keskellä sijaitsevia
metsäkuvioita voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta myös osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Suot
Kohteen eteläisimmällä lähteiköllä / tihkupinnalla kasvaa Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan
luonnonvaraista saarnea. Kasvillisuus on paikalla kuvauksen, lajiston ja valokuvien (Pellikka 2013) mukaan
lähinnä lähdekorpea, jolloin täyttyvät luontotyyppikriteerit ”lähdekorvet” ja ”korvet, joissa kasvaa
enemmän kuin yksittäin saarnia tai jalavia”. Myös kohteen pohjoisosassa on vuoden 2016 METSOinventoinnin (Helsingin kaupunki 2018) mukaan pari pientä korpikuviota, jotka ovat käytettyjen METSOn
valintaperusteiden mukaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Ne täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset korvet”.
Maatalousympäristöt
Kohteella on Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan pieni keto. Kedosta ei ole saatavilla muuta tietoa
kuin että se on arvoniitty, jonka kasvilajisto on monipuolinen. Keto kunnostettiin vuonna 2006 ja otettiin
säännöllisen hoidon piiriin (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2015b). Keto saattaa täyttää
luontotyyppikriteerin ”aiemmin vuosia hoidotta olleet, kunnostetut ja säännölliseen hoitoon otetut
perinnebiotoopit, joiden eliölajisto on edustavaa tai monimuotoista”. Joka tapauksessa keto
monipuolistaa kohteen luontotyyppivalikoimaa, ja se voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta myös osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Vesiluonto
Kohteen molemmat lähteikkö- ja tihkupinta-alueet ovat lajistollisesti arvokkaita. Luontotietojärjestelmän
mukaan niiden luonnontilaa heikentää lähinnä roskaisuus ja hulevedet sekä eteläisimmältä tihkupinnalta
viereiseen puroon kaivettu oja, joka on suunnitelmissa tukkia. Ne täyttävät luontotyyppikriteerin
”luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset lähteikkökompleksit”.
Lähteikköalueella virtaava puro on Haaganpuron sivuhaara. Sivuhaaran luonnontilasta kohteella ei ole
tietoa, mutta sen voidaan katsoa monipuolistavan kohteen luontotyyppivalikoimaa. Olisi joka tapauksessa
epätarkoituksenmukaista rajata kohteen keskellä kulkeva uoma kohteen ulkopuolelle, joten puro voidaan
vähintäänkin rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää
(yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Kohde on lajistokriteerin sekä useiden luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti
arvokas. Pieniä, kohteen luontotyyppivalikoimaa monipuolistavia osia tai kohteen keskellä sijaitsevia
luonnontilaltaan hieman heikentyneitä metsäkuvioita voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteen arvoa kokonaisuutena
lisää sijoittuminen maakunnalliselle ekologisen käytävälle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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E 6. Immersbackan läntinen metsä ja purolaakso, Helsinki ja Sipoo (13,8 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 14.6.2018
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Helsingin liitosalueen luontoarvoista (Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2011)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisella ekologisella käytävällä tai sen välittömässä läheisyydessä
vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa
kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin (2011)
mukaan Immersbackan ekologinen käytävä yhdistää itä-länsisuunnassa Sipoonkorven kaakkoisosan alueet
Sipoon puolella sijaitseviin Hemängsbergetin ja Falkbergsklobbarnan arvokkaisiin
kallio-metsämosaiikkeihin.
MALU-kohdekuvauksen (Uudenmaan liitto 2012) mukaan kohde rajoittuu länsireunastaan suoraan
kuntarajan takana sijaitsevaan purolaaksoon ja sen runsaslahopuustoisiin, järeäpuustoisiin lehtoihin,
joiden kanssa se muodostaa valtakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Lähiympäristössä on useita
muita arvokkaita metsäelinympäristöjä: Immersbackan itäiset metsät, Manskog ja Majvik, joilla on
samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivien arvoalueiden metsät ja
suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön
arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteen purolaakson lehdossa tavattiin maastoselvityksessä vaateliasta lajistoa: koiranheisi (Viburnum
opulus), kuusama (Lonicera xylosteum), pähkinäpensas (Corylus avellana), näsiä (Daphne mezereum),
suokeltto (Crepis paludosa) ja metsäruusu (Rosa majalis). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on
katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien
lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
MALU-kohde Immersbackan läntinen metsä (3,9 ha) koostuu enimmäkseen iäkäspuustoisesta,
runsaslahopuustoisesta lehdosta ja lehtomaisesta kankaasta, jotka täyttävät METSO-ohjelman luokan I
valintaperusteet (Uudenmaan liitto 2012). MALU-kohdekuvauksessa todettiin, että kohteen länsipuolella,
Helsingin alueella on arvokas purolaakso, joka kartoitettiin maastoselvityksessä 14.6.2018. Purolaakson
metsä on enimmäkseen luonnontilaisen kaltaista runsaslahopuustoista tuoretta ja kosteaa lehtoa. MALUkohteen lehto täyttää yhdessä purolaakson lehdon kanssa luontotyyppikriteerin ”vähintään 2 ha laajuiset,
varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta
yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”. Purolaakson lehto on
luontoarvoiltaan erittäin merkittävää iäkästä eri-ikäisrakenteista metsää, jossa kookkaimpien ylispuiden
rinnankorkeusläpimitta on jopa 50 cm. Kuusen, männyn ja koivun ohella kasvaa runsaasti haapaa, ja
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purolaakson eteläosassa myös muutamia pähkinäpensaita. Purolaakson itäinen ylärinne on
luonnontilaisen kaltaista, iäkästä tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää. Lisäksi kohteella on
luonnontilaisen kaltaista kalliometsää. Kokonaisuutena purolaakso täyttää METSO-ohjelman luokan I
valintaperusteet kaikkien metsätyyppien osalta. Kaikki kohteen kangas- ja kalliometsät täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” niiden rajautuessa kohteen luontotyyppikriteerin
täyttävään lehtoon.
Suot
Kohteen itäinen nipukka on rehevää korpiojikkoa (Uudenmaan liitto 2012). Koska korpi on edelleen
rehevää, voidaan olettaa, ettei ojitus ei ole täysin kuivattanut sitä ja että luontoarvoja on edelleen jäljellä.
Korpi täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin
läheisesti kytkeytyneet ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”.
Vesiluonto
Kohteen puronuoma on maastoselvityksen perusteella luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen ja
täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään 300 metrin pituiset, perkaamattomat, metsä- tai suoympäristössä
virtaavat puro-osuudet, joiden ympäristö on 50 m etäisyydellä purosta ojittamaton”.
Tulos
Kohteen lehto täyttää luontotyyppikriteerin ja muut luontotyyppiesiintymät täyttävät yhdistelmäkriteerit.
Lisäarvoa tuo sijoittuminen maakunnalliselle ekologiselle käytävälle. Kohteen purolaakso on
luonnonsuojelullisesti erittäin arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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4. Hyvinkää

A 23. Suomiehen suo, Nurmijärvi ja Hyvinkää => ks. Nurmijärvi
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5. Inkoo
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F 1. Oxhagenin metsä, Inkoo (32,1 ha)
Luontotieto
Inkoon Joddbölen ja lähialueiden luontoselvitys 2013 (Erävuori ym. 2013)
Oxhagenin tervaleppäkorven kasvillisuusseuranta (Manninen & Nieminen 2018)
Keijo Savola, kirjallinen tiedonanto 6.4.2018
Gasum Oy Finngulf LNG-terminaalin rakentaminen Suomeen. Ympäristövaikutusten arviointiselostus
(Pöyry Finland 2013)
Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Finngulf (LNG) -terminaalin rakentaminen
(Uudenmaan ELY-keskus 2013)
Suunnitelma Oxhagenin tervaleppäkorven vesitalouden turvaamisesta ja monimuotoisuuden
kompensoinnin toteutuksesta Inkoon Joddbölen louhosalueella (Nieminen ym. 2017)
Päätös Rudus Oy:n maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kallion louhintaa Joddbölessä
(Inkoon kunta 2016)
Joddbölen asemakaava (Inkoon kunta 2015)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde on osa Hangon-Raaseporin laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu maakunnallisen
laajan hyvin kytkeytyneen alueen välittömään läheisyyteen (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin
kytkeytyneellä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät yksin
täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteen metsäalueella pesiviä huomionarvoisia lintulajeja ovat vaarantuneet (VU) hömötiainen (Poecile
montanus) ja töyhtötiainen (Lophophanes crsitatus), alueellisesti uhanalaiset (RT) pikkusieppo (Ficedula
parva) ja idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) sekä salassa pidettävä laji, sirittäjä (Phylloscopus
sibilatrix) ja palokärki (Dryocopus martius) (Pöyry Finland 2013). Lisäksi Nyängenin kalliolla havaittiin
vuonna 2013 salassa pidettävä laji, jonka pesimäpaikan sijaitseminen alueella oli erittäin todennäköistä
(Erävuori ym. 2013). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti ja
alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” On tosin epävarmaa,
säilyykö kohteen linnustollinen arvo Oxhagenin kallion louhimisen alettua.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteella on luontoselvitysten (Erävuori ym. 2013, Pöyry Finland 2013) mukaan lehtoa, jossa on
luontoarvoja ja joka täyttää metsälain 10 §:n erityisen arvokkaan elinympäristön kriteerit (rehevä
lehtolaikku). Metsälain kohteen on määritelmän mukaisesti oltava luonnontilainen tai luonnontilaisen
kaltainen. Tällöin se täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin
soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” rajautuessaan
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kohteen luontotyyppikriteerin täyttävään tervaleppäluhtaan. Nyängenin kallioalueella kasvaa
luontoselvityksen (Pöyry Finland 2013) mukaan melko luonnontilaista kalliomännikköä. Kallioalue täyttää
siten yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät”, sillä se kytkeytyy läheisesti yhdistelmäkriteerin
täyttävään lehtoon. Kallioalueen arvoa nostavat siellä sijaitsevat muinaishaudat. Se on myös ollut
todennäköisesti salassa pidettävän lajin pesimäympäristöä (Erävuori ym. 2013). Inkoo-Siuntio
Ympäristöyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin mukaan Oxhagenin
metsäalueella on myös runsaslahopuustoisia vanhoja kangasmetsiä ja metsäalue täyttää maakunnallisesti
arvokkaan luontoalueen kriteerit (Uudenmaan ELY-keskus 2013). Keijo Savolan mukaan (kirjallinen
tiedonanto 6.4.2018) kohteen arvoa on nostanut nimenomaan eteläosassa sijaitseva kallio, joka on ollut
kohtalaisen runsaslahopuustoinen ja täyttänyt METSO-ohjelman luokan I valintaperusteet. Rudus Oy:lle
on myönnetty maa-aineslupa kohteelle kyseisellä kalliolle kiviaineksen louhintaan. Louhinnalla kyseinen
kalliomäki poistuu kokonaan (Inkoon kunta 2016). Syksyllä 2017 louhintatyöt olivat jo alkaneet (Ilkka
Ojalehto Rudus Oy, kirjallinen tiedonanto 18.9.2017). Koko kohteen eteläosa on voimassa olevassa
asemakaavassa maa-ainesten ottoon varattua aluetta (Inkoon kunta 2015). Savolan (kirjallinen tiedonanto
6.4.2018) mukaan kohteen kangasmetsien puusto on länsiosassa melko tasarakenteista, kun taas eriikäisrakenteisempaa ja lahopuustoisempaa metsää on kohteen itäosassa ja mäkien rinteillä. Tarkempaa
tietoa kangasmetsien puustosta tai luonnontilaisuudesta ei ole. Jos kohteen itäosassa on luonnontilaisen
kaltaista kangasmetsää, se täyttäisi myös saman yhdistelmäkriteerin kuin kohteen lehtokuviokin. Itäosan
metsästä tarvitaan lisätietoja, jotta maakunnallinen arvo voidaan määrittää.
Suot
Kohteella on edustava tervaleppäluhta (Manninen & Nieminen 2018), joka täyttää luontotyyppikriteerin
”ojittamattomat tervaleppäluhdat”. Peruskartalla tervaleppäluhdan itäosaan on merkitty ojia, mutta
todellisuudessa paikalla joskus olleet ojat ovat aikaa sitten umpeutuneet eikä niitä maastossa pysty
käytännössä hahmottamaan (Manninen & Nieminen 2018). Kohteella sijaitseva korpiräme ja saniaiskorpi
(Erävuori ym. 2013, Pöyry Finland 2013) täyttävät yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet”. Soiden viereisen kallioalueen
louhinta tulee todennäköisesti vaikuttamaan tulevaisuudessa niiden vesitalouteen (Manninen & Nieminen
2018). Toisaalta kallion louhinnan lupaehtojen (Inkoon kunta 2016) mukaisesti tervaleppäkorven
säilymiseksi on laadittu suunnitelma (Nieminen ym. 2017).
Vesiluonto
Kohteen lehdossa on luontoselvityksen (Pöyry Finland 2013) mukaan luonnontilainen noro. Se täyttää
yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin, kallioihin, soihin tai perinnebiotooppeihin rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Kohteen suot ja luonnontilaisen kaltaiset metsät ovat luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerin perusteella
maakunnallisesti arvokkaita. Kohteen luonnontilaisen kaltaisesta kangasmetsästä tarvitaan kuitenkin
lisätietoja. Merkittävä osa kohteesta on kiviainesten ottoa varten louhittavaa kallioaluetta, joka rajautuu
kohteen ulkopuolelle samoin kuin kohteen länsiosan tasaikäisrakenteinen kangasmetsä.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Kohteen luonnontilaisen kaltaisesta kangasmetsästä tarvitaan lisätietoja. Ainakin kohteen soiden
luonnontila voi kallioalueen louhinnan seurauksena muuttua tulevaisuudessa.
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6. Kauniainen

B 26. Kirkkojärvi reunametsineen, Espoo ja Kauniainen => Ks. Espoo
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F 2. Morn, Kirkkonummi (29,0 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 1.6.2018
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luontoselvitys 2014–2015 (Ahola ym. 2015)
Lyhyet kuvaukset eräistä Kirkkonummen Sundsbergin alueen arvometsistä (Savola 2011)
Olli Manninen, kirjallinen tiedonanto 10.4.2018
Keijo Savola, kirjallinen tiedonanto 10.4.2018
Yleiskaavan perusselvityksiä. Luonnonsuojelu (Kirkkonummen kunta 1988)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Lajihavaintoja Kirkkonummen Sundsbergin metsästä 2012 -paikkatietoaineisto (Manninen 2012)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu maakunnallisen
ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet,
joiden pinta-ala on yli 50 ha) sekä maakunnallisten ekologisten käytävien välittömään läheisyyteen
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella, maakunnallisella ekologisella käytävällä tai niiden
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen lähiympäristössä sijaitsevat Sundetin, Nybackan ja Sundsbergin maakunnallisesti arvokkaat
metsät, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivien suojelualueiden
metsät, suot ja vesielinympäristöt ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on erilaisia metsä-, suo-, maatalous- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on vuodelta 2012 havaintoja vaarantuneesta (VU) ruskopiilojäkälästä (Arthonia spadicea).
Ruskopiilojäkälän kasvupaikkojen lähellä havaittiin myös luontoarvolajina pidettyä piirtojäkälää (Graphis
scripta) ja haavanarinakääpää (Phellinus populicola), joka on harvalukuinen, yleisimmillään vanhoissa
metsissä ja jonka esiintymisellä on indikaattoriarvoa. (Manninen 2012) Kohteen runsaslahopuustoiset
metsät jatkuvat saumatta rajauksen länsipuolelle, josta on vuodelta 2012 havaintoja lisäksi vanhojen
metsien indikaattorilajeista aarni- ja riukukäävästä (Phellinus nigrolimitatus, P. viticola). Kohteelta on lisäksi
Savolan (2011) mukaan havaintoja 16 vaateliaasta kääväkäslajista, joista useat ovat luonnonsuojelullisesti
arvokkaiden vanhojen metsien indikaattorilajeja. Havaituista lajeista kittikääpä (Ceriporiopsis aneirina) ja
korkkikerroskääpä (Perenniporia subacida) on luokiteltu silmälläpidettäviksi (NT) ja rustikka (Protomerulius
caryae) sekä silmälläpidettäväksi että alueellisesti uhanalaiseksi (RT). Kääväkäshavainnot ovat kohteen
pohjoisosasta, Mornin niemeltä. Keijo Savolan mukaan (kirjallinen tiedonanto 10.4.2018) kohteen
eteläosastakin on havaittu huomionarvoista kääväkäslajistoa (mm. riukukääpää, levykääpää (Phellinus
laevigatus) ja kruunukurokkaa (Sistotrema muscicola). Mornin niemen läntisimmässä reunassa on
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erityisenä kasvillisuuskohteena pieni keskiravinteinen kalliolaikku, jossa kasvaa vaarantunutta keltamataraa
(Galium verum) (Ahola ym. 2015). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on
valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.”
Maastoselvityksessä 1.6.2018 kohteen keskiosassa sijaitsevalla tulvavaikutteisella niityllä havaittiin
poikkeuksellisen laaja, eteläisellä Uudellamaalla melko harvinaisen mesimarjan (Rubus arcticus) esiintymä.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Maastoselvityksessä 1.6.2018 kohteen eteläosasta, Harabackanin pohjoisrinteeltä rajattiin usean hehtaarin
lehtoalue, jossa kasvaa satoja pähkinäpensaita. Pähkinälehto täyttää selvästi luontotyyppikriteerin
”pähkinälehdot eli lehdot, joissa kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20
kpl hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä”. Pähkinäesiintymä on koko Kirkkonummen
mittakaavalla vaikuttava. Maastoselvityksessä 1.6.2018 todettiin myös, että muualla kohteella on laajalti
tuoretta ja kosteaa lehtoa, jossa täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä
vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha
sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”. Pohjois- ja länsiosissa lehto on luonnontilaisen
kaltaista ja täyttää METSO-ohjelman luokkien I tai II valintaperusteet. Kohteen METSO I-luokan lehdoissa on
lahopuuta paikallisesti jopa 50 m3/ ha. Storstycketin etelä- ja pohjoispuolen lehdot ovat entistä
maatalousmaata eli lehdon varhaista sukkessiovaihetta, jossa kasvaa edelleen niitty- tai laidunaikakaudesta
kertovaa lajistoa ja jossa lahopuuta on niukemmin. Nämä lehdot ovat kuitenkin lehtipuuvaltaisia, osa
lehtipuista on jo järeitä ja lehtilahopuuta on ehtinyt muodostua niihin jo jonkin verran. Ne ovat lisäksi
kohteen elinympäristövalikoiman kannalta sekä maisemallisesti arvokkaita. Kohteen pohjois- ja länsiosassa
on lisäksi METSO I- ja II-luokkien valintaperusteet täyttävää kangas- ja kalliometsää. Kangasmetsät ovat
paikoin erittäin runsaslahopuustoisia, mutta luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimus ei niiden osalta täyty.
Kangas- ja kalliometsät täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Huomionarvoiset
lajihavainnot, sijoittuminen maakunnallisen ekokäytävän läheisyyteen ja läheinen sijainti Sundsbergin ja
Sundetin maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin lisäävät kohteen metsien arvoa entisestään.
Suot
Kohteen länsi- ja pohjoisosien metsäalueita yhdistää pienialainen rannan ruokoluhta. Se voidaan rajauksen
yhtenäisyyden vuoksi rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Maatalousympäristöt
Kohteen länsi- ja pohjoisosien metsäalueita yhdistää myös tulvavaikutteinen kostea niitty, joka on
luultavasti ollut aiemmin laitumena. Meriveden tulviminen pitää niityn avoimena laidunnuksen loppumisen
jälkeenkin. Niityllä havaittiin maastoselvityksessä laaja mesimarjaesiintymä. Laji on harvinaistunut
eteläisellä rannikkomaalla viime vuosikymmeninä. Niitty on myös maisemallisesti arvokas ja monipuolistaa
kohteen luontotyyppivalikoimaa, ja se voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää.
Tulos
Kohteen lehdot täyttävät luontotyyppikriteerit. Kangas- ja kalliometsät täyttävät yhdistelmäkriteerin.
Metsäkuviota yhdistävä ruokoluhta ja tulvavaikutteinen niitty voidaan rajauksen yhtenäisyyden vuoksi
rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen
sijaintikriteeri). Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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F 3. Sundetin rantametsät ja Nybackan metsä, Kirkkonummi (16,0 ha)
Luontotieto
Lyhyet kuvaukset eräistä Kirkkonummen Sundsbergin alueen arvometsistä (Savola 2011a)
Keijo Savola kirjallinen tiedonanto 4.4.2018
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luontoselvitys 2014–2015 (Ahola ym. 2015)
Yleiskaavan perusselvityksiä. Luonnonsuojelu (Kirkkonummen kunta 1988)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Lajihavaintoja Kirkkonummen Sundsbergin metsästä 2012 -paikkatietoaineisto (Manninen 2012)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu
maakunnallisen ekologisen käytävän läheisyyteen (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen
käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat muuten edustavia, ne
voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Kohteen lähiympäristössä sijaitsevat Laamanninpuiston jalopuumetsikön luonnonsuojelualue sekä
Sundsbergin ja Mornin maakunnallisesti arvokas metsä (Ahola ym. 2015), joissa on samankaltaisia
elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin
nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivien suojelualueiden metsät, suot ja
vesielinympäristöt ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien
käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella on havaittu silmälläpidettävä (NT) korkkikerroskääpä (Perenniporia subacida) (Manninen 2012).
Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa kohteelta lukuisia muitakin huomionarvoisia
kääväkäshavaintoja: silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen (RT) rusokantokääpä (Fomitopsis rosea),
silmälläpidettävä valkorihmakääpä (Anomoloma myceliosum) ja huomionarvoinen hammaskurokka
(Sistotrema raduloides). Keijo Savolan (kirjallinen tiedonanto 4.4.2018) mukaan kohteella on havaintoja
mm. silmälläpidettävistä ja alueellisesti uhanalaisista (RT) harjasorakkaasta (Gloiodon strigosus) ja
rustikasta (Protomerulius caryae), silmälläpidettävästä kirjokerikäävästä (Ceriporea excelsa) ja monista
vanhan metsän indikaattorilajeista sekä vaateliaista ja melko harvinaisista lajeista. Osa lajiesiintymien
paikoista on sittemmin jäänyt asuinrakentamisen alle, mutta lahopuulla rajallisen aikansa elävien lajien
kohdalla ei ole järkevää ajatella pysyvää esiintymää tietylle lahorungolle, vaan todennäköisemmin samoja
lajeja on levinnyt muuallekin alueelle, jossa on sopivaa lahopuustoista metsää. Tämä koskee etenkin
lehtipuuta hyödyntäviä lajeja, joille keskeisimpiä elinympäristöjä ovat runsaslahopuustoiset rantalehdot,
jotka rajattiin aikoinaan lähes kokonaan rakentamisen ulkopuolelle. Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti
arvokkaita.” Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se
toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kohteella on myös linnustoarvoja:
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sieltä on havaintoja pikkutikasta (Dendrocopos minor), lehtopöllöstä (Strix aluco) ja pyrstötiaisesta
(Aegithalos caudatus) (Savola 2011a).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen metsät ovat Savolan (2011a) mukaan rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia ja uudistusikäisiä tai
sen ylittäneitä. Kangasmetsissä. Lehdoissa on yleensä runsaasti lahopuuta. Isolla osalla aluetta lahopuuta
on 10–20 m3 hehtaarilla. Kangasmetsät ovat pääosin lehtomaisia ja tuoreita kankaita, ja n. 80 % alueesta
on kangasmetsiä. Kohteella täyttyvät luontotyyppikriteerit ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä
vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha
sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita” ja ” vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä
vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Lisäksi kohteella on n.
hehtaarin verran vanhapuustoista, METSO-ohjelman luokan I valintaperusteet täyttävää kalliometsää, joka
täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät”.
Tulos
Kohde on lajistokriteerin, pääosin luontotyyppikriteerin ja pieneltä osin yhdistelmäkriteerin perusteella
maakunnallisesti arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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F 4. Torvströmossenin korvet ja metsät, Kirkkonummi (64,2 ha)
Luontotieto
Stockholmsmossen-Torvströmossen (Savola 2018a)
Kuvauksia eräistä Kirkkonummen arvokkaista suojelemattomista luontokohteista (Savola 2011b)
Keijo Savola kirjallinen tiedonanto 4.4.2018
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Lajihavaintoja Kirkkonummen Torvströmossenilta toukokuulta 2016 -paikkatietoaineisto (Manninen 2016)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Kohde on sijaintinsa, kokonsa ja luonteensa (paljon lahopuustoisia korpia) vuoksi huomattavan arvokas
(Savola 2011b). Yleisten kriteerien mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa” ja
”luontotyyppien edustavuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu
maakunnallisen ekologisen käytävän välittömään läheisyyteen (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen
ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi
nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin
mukainen.
Kohde rajautuu Nuuksion kansallispuistoon, jossa on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy
yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen
esiintymän arvoa”. Kansallispuiston metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä
vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on Mannisen (2016) mukaan lukuisia havaintoja huomionarvoisista kääväkäs-, jäkälä- ja
sammallajeista: vaarantuneet (VU) kuusenpiilojäkälä (Arthonia leucopellea) ja hongantorvijäkälä (Cladonia
parasitica), silmälläpidettävät (NT) ja alueellisesti uhanalaiset (RT) korpiluppo (Alectoria sarmentosa),
pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga), ryväsjäkälä (Hertelidea botryosa), rakkosammal (Nowellia curvifolia) ja
kantoraippasammal (Anastrophyllum hellerianum), alueellisesti uhanalainen kuusenkääpä (Phellinus
chrysoloma), silmälläpidettävät pikkuliuskasammal (Riccardia palmata) ja norjantorvijäkälä (Cladonia
norvegica) sekä monia vanhojen metsien indikaattorilajeja, harvinaisia lajeja tai luontoarvoja osoittavia
lajeja, esimerkiksi riukukääpä (Phellinus viticola), ruostekääpä (P. ferrugineofuscus), aarnikääpä (P.
nigrolimitatus), oravuotikka (Asterodon ferruginosus) ja kuusenhärmäjäkälä (Lecanactis abietina).
Mannisen aineistossa on kohteelta yhteensä 94 havaintoa (koskien kymmentä lajia) vaarantuneista,
alueellisesti uhanalaisista tai silmälläpidettävistä lajeista, mikä on kahden päivän selvityksessä todella
paljon ja kertoo osaltaan kohteen merkittävistä luontoarvoista. Em. havaintojen perusteella kohde voisi
olla jo lajistollisestikin maakunnallisesti arvokas (Savola 2018a, kirjallinen tiedonanto 4.4.2018). Yleisen
lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten
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lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteella on sekä varttuneita että vanhapuustoisia metsiä. Osa alueen lahopuustoisista kangasmetsistä on
rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia, mutta osa on harvennettu 20–30 vuotta sitten melko
tasarakenteisiksi (Savola 2018a). Savolan mukaan kohteen soiden ympäristössä on yli 10 ha
runsaslahopuustoisia METSO I-luokan kangasmetsiä, jotka täyttävät luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha
laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen
lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm
lahopuita”. Kohteella on lisäksi n. parikymmentä hehtaaria METSO II- ja III-luokan metsiä, joista merkittävä
osa ei ole rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia. Osa näistä metsäkuvioista voidaan rajata
maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle, mutta osalla on kuitenkin monimuotoisuusarvoina
huomionarvoisten lajien esiintymiä ja merkittävästi lahopuustoa (Savola 2018a), joten ne voidaan rajata
mukaan maakunnallisesti arvokkaaseen kohteeseen osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen
sijaintikriteeri). Myös ilmakuvia ja Mannisen (2016) lajihavaintojen sijoittumista kohteelle on käytetty
rajauksen tarkentamisessa hyödyksi. Kohteella on myös kitumaan kalliometsää, joka täyttää METSO I- tai
II-luokan valintaperusteet (Savola 2011b, 2018a) ja siten yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät”.
Suot
Torvströmossen on 5,3 ha laajuinen, osin ojittamaton, osin aikanaan ojitettu. Ojat ovat tukkeutuneet ja
vesitalous palautunut, joten koko suota voidaan pitää vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisena (Savola
2011b, 2018a). Suon korpiosat täyttävät luontotyyppikriteerin ”vähintään noin 2 ha laajuiset,
vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”. Korpireunuksessa on myös
lähdevaikutusta (Savola 2011b, 2018a), jolloin täyttyy myös luontotyyppikriteeri ”lähdekorvet”.
Korpiosissa on monin paikoin hyvin runsaasti lahopuuta, osalla yli 50 m3/ha kuusilahopuuta (Savola 2011b,
2018a), mikä nostaa niiden arvoa edelleen. Stockholmsmossen on myös aikanaan osin ojitettu mutta
palautumisen myötä vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltainen suo. Stockholmsmossenilla on 2,0 ha
laajuinen korpikuvio ja 0,6 ha rämekuvio (Savola 2011b, 2018a). Korpikuvio täyttää edellä ensiksi mainitun
luontotyyppikriteerin. Kaikki kohteen rämeet ja muuttuneet, ennallistamista kaipaavat korvet täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään
kohtalaiset rämeet / korvet”.
Vesiluonto
Kohteella on Mannisen (2016) mukaan lähteikkö. Sen luonnontilasta ei ole tietoa, mutta se monipuolistaa
kohteen luontotyyppivalikoimaa ja täyttää todennäköisesti vähintään yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsä- tai suoalueisiin suoraan rajautuvat luonnontilaiset, luonnontilaisen
kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset lähteet tai lähteiköt”. Se voidaan rajata osaksi maakunnallisesti
arvokasta kohdetta myös osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Savolan (2018a)
mukaan kohteella on luonnontilaisen kaltainen noro. Se täyttä yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi
perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Osa kohteesta on lajisto-, luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Osa
varttuneista, harvennetuista metsäkuviosta voidaan rajata mukaan maakunnallisesti arvokkaaseen
kohteeseen osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri) lahopuustonsa ja
huomionarvoisten lajiesiintymiensä vuoksi. Muut, luonnontilaltaan heikentyneet metsäkuviot voidaan
rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
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Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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J 2. Finnträskin vanha metsä, Kirkkonummi (16,3 ha)
Luontotieto
Olli Mannisen lajilöydöt vuonna 2018
Kurkirannan täydentävä luontoselvitys 2013 (Ramboll 2013)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Aivan kohteen lähiympäristössä sijaitsee Finnträskin vanhojen metsien Natura-alue ja luonnonsuojelualue.
Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”. Läheisten suojelualueiden metsät, kalliot ja suot ovat myös läheisesti
kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Vuonna 2018 (Manninen 2018) Kohteella havaittiin lukuisia uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai muita,
luontoarvoja indikoivia sammal-, jäkälä- ja kääväkäslajeja, mm. äärimmäisen uhanalainen (CR), erityisesti
suojeltava ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluva lahokaviosammal (Buxbaumia viridis), vaarantunut
(VU) ja Suomen kansainvälinen vastuulaji haapariippusammal (Neckera pennata), silmälläpidettävät (NT) ja
alueellisesti uhanalaiset (RT) rakkosammal (Nowellia curvifolia), pikkuliuskasammal (Riccardia palmata) ja
korpiludekääpä (Skeletocutis odora), silmälläpidettävä aarnisammal (Schistostega pennata), alueellisesti
uhanalainen ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus) sekä vanhojen metsien indikaattorilajeja kuten
kuusenhärmäjäkälä (Lecanactis abietina), aarnikääpä (Phellinus nigrolimitatus) ja rusokääpä (Pycnoporellus
fulgens). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti
uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita”. Kohteelta on havaintoja salassa
pidettävästä lajista usealta vuodelta (2001–2018). Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Vuonna 2013 tehdyn luontoselvityksen (Ramboll 2013) mukaan kohteella on tuoretta kangasmetsää, joka
täyttää luontotyyppikriteerin ” vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai
lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10
m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Kohteella on em. selvityksen mukaan myös lehtoa,
joka pinta-alan puolesta vain lähes täyttää luontotyyppikriteerin ” vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai
sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10
m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”. Huomionarvoiset lajihavainnot ja sijainti
maakunnallisen ekologisen käytävän alueella nostavat lehdon arvoa niin, että sen voidaan katsoa olevan
maakunnallisesti arvokas.
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Tulos
Kohde on lajisto- ja luontotyyppikriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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K 19. Kauhalan metsät ja suot, Kirkkonummi (346 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 2015
Olli Mannisen lajihavainnot vuonna 2017
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde käsittää laajahkon metsäalueen Kauhalan ja Kolmperän välissä, Ämmässuon kaatopaikan
länsipuolella. Maastossa tarkastettu alue käsitti n. 340 ha laajuisen alueen, joka sisältää todennäköisesti
varsin kattavasti alueen luonnoltaan arvokkaimmat ja edustavimmat osat.
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta, sijoittuu maakunnallisen
ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet,
joiden pinta-ala on yli 50 ha) ja sen välittömään läheisyyteen ulottuu useita maakunnallisia ekologisia
käytäviä (Jalkanen ym. 2018). Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”Kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen
verkostoon lisää alueen arvoa”.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Alueelta on entuudestaan tiedossa salassapidettävän lajin esiintymiä, joita havaittiin myös tämän
kartoituksen yhteydessä vuonna 2015. Kakarlammen koillispuoleisesta metsästä löytyi vuonna 2009 kaksi
lähekkäistä esiintymää äärimmäisen uhanalaista (CR), erityisesti suojeltavaa ja luontodirektiivin liitteen II
lajeihin kuuluvaa lahokaviosammalta (Buxbaumia viridis). Lajille sopivaa habitaattia on alueella
laajemmaltikin. Lisäksi alueelta tunnetaan vaarantuneen varjojäkälän (Chaenotheca gracilenta, VU)
esiintymä lehmuksen rungolta; myös tälle lajille on runsaasti sopivia kasvupaikkoja alueella. Näitä lajeja
olisikin suotavaa selvittää alueella tarkemmin.
Vuonna 2017 eri puolilla aluetta havaittiin runsaasti useita uhanalaisia ja luontoarvoja ilmentäviä sammal-,
jäkälä- ja kääväkäslajeja (Manninen 2017d). Erityisen huomionarvoisia ovat lahokaviosammalesiintymät
(neljä havaintoa alueen itäosassa ja yksi pohjoisosassa). Lisäksi tavattiin mm. vaarantunutta (VU)
kuusenpiilojäkälää (Arthonia leucopellaea), alueellisesti uhanalaisia (RT) rakkosammalta (Nowellia
curvifolia) ja ruostekääpää (Phellinus ferrugineofuscus), silmälläpidettävää (NT) norjantorvijäkälää
(Cladonia norvegica) sekä vanhojen metsien indikaattorilajeja oravuotikkaa (Asterodon ferruginosus),
punahäivekääpää (Leptoporus mollis) ja kuusenhärmäjäkälää (Lecanactis abietina). Lisäksi havaittiin
salassapidettävä laji. Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai
alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita”.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Alue on rauhallinen ja suhteellisesti ottaen erittäin pitkälti säästynyt laajemmilta metsänhoitotoimilta. Se
lukeutunee maakunnan arvokkaimpiin vielä suojelemattomiin metsäkokonaisuuksiin. Alueella tavataan
suuri kirjo erilaisia metsäluontotyyppejä, joista maakunnallisesti merkittävimpiä ovat: 1) Kakarlammen yläja alapuolisen puron varren lehdot, jotka ovat pinta-alaltaan usean hehtaarin kokonaisuus, 2)
Kakarsbergetin vanhan metsän kallioalueet, jotka jakautuvat neljään osaan, yhteispinta-alaltaan lähes 70
hehtaaria, 3) edellisten väliin ja liepeille jäävien runsaslahopuustoisten kangasmetsien kokonaisuus, jossa
lahopuun määrä on monin paikoin yli 20 tai jopa yli 30 m3/ha, ja 4) Ämmässuon länsi- ja luoteispuolinen

196

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

luonnontilaisen kaltaisten kalliometsien, kangasmetsien, rämeiden ja korpien kokonaisuus. Tällöin täyttyy
yleinen luontotyyppikriteeri ”Kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyyppien esiintymien arvoja”.
Pienialaisempi, mutta hyvin arvokas kohde oon Kakarlammen pohjois- ja länsipuoleisten
lehmusmetsiköiden (Tilia cordata) ryhmä, joka täyttää myös luonnonsuojelulain 29 § mukaisen suojeltavan
luontotyypin kriteerit. Lisäksi Kakarlammen puron alajuoksulla on runsaasti pähkinäpensasta (Corylus
avellana) ja lehmusta. Toinen jalopuustoinen (lehmusta, pähkinäpensaita ja vaahteraa) ja
runsaslahopuustoinen kohde on alueen koillisosassa Kolmperän rannalla, jossa tavattiin hyvin
huomionarvoista lajistoa. Kohteilla täyttyvät luontotyyppikriteerit ”Luonnontilaisen kaltaiset,
runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm lehmuksia kasvavat kangasmetsät” ja ”Lehdot, joissa kasvaa
runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm metsälehmuksia tai vaahteroita yhteensä vähintään 20 runkoa
hehtaarilla”.
Alueen elinympäristöjen suuri kirjo, luonnontilaisuus, luontotyyppien erinomainen kytkeytyvyys toisiinsa
sekä monien elinympäristötyyppien suhteellisen suuri pinta-ala tekevät kohteesta erityisen merkittävän
suojelukohteen. Alueen sisälle jää joitakin monotonisempia talousmetsä- ja nuoren metsän kuvioita, mutta
näiden osuus kokonaisuuden pinta-alasta jää melko pieneksi, n. 20 %:iin. Vähemmän arvokkaille
talousmetsäkuvioillekin kertyy kuitenkin jatkuvasti lisää lahopuuta, mikäli metsät säästyvät hakkuilta.
Muita metsäalueilla täyttyviä luontotyyppikriteereitä ovat ”Vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä
vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m3/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”, ”Vähintään 2 ha laajuiset
varttuneet lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaan lahopuuta yli 10 m3/ha, sisältäen
läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”, ”Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”, ” Vähintään 20 ha laajuiset,
luonnontilaiset, näkyvästi vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä sisältävät kalliometsät”, ” Vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset kalliometsät” ja ” Maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat kalliojyrkänteet”.
Suot
Alueella tavataan kohtalaisen monia (etupäässä puustoisten) soiden luontotyyppejä. Suoelinympäristöistä
merkittävin kokonaisuus on Kakarlampea ympäröivä ja Kakarlammen puron vartta pitkin jatkuva
korpivyöhyke, joka muodostaa noin kilometrin pituisen, vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisen
kokonaisuuden. Kohde täyttää luontotyyppikriteerit ”Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään
kohtalaiset korvet” ja ”Puustoltaan luonnontilaiset tai lt. kaltaiset ja vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai
vain vähän muuttuneet, vesistöjen tai pienvesien rannoilla sijaitsevat korvet, jotka muodostavat satoja
metrejä pitkiä vyöhykkeitä”. Pienempiä korpilaikkuja – enimmäkseen lehto- ja ruohokorpia – on myös
alempana pitkin puron vartta sekä paikoin muualla alueen notkelmissa ja norojen varsissa. Kolmperän
lasku-uoman varressa on myös lajistoltaan arvokas, satoja metrejä pitkä puronvarsinotkelma, jossa on
korpisuutta, lehtoisuutta ja vanhaa metsää. Laitamaalla, alueen koillisosassa, asutukseen rajautuu
runsaslahopuustoista lajistoltaan arvokasta kallionaluskorpea. Alueen keskiosissa Kolmperän lasku-uoman
varressa on lisäksi ennallistamiskelpoista puustoista suota.
Pienialaisempia, mutta lähes poikkeuksetta hyvin luonnontilaisia suoalueita on siellä täällä: näistä
huomattavimpia ovat Kakarlammen ympärillä pääosin saranevaa (SN) oleva reunus, Myllynpään
ympäristön isovarpurämeet (IR), Myllynpään lounaispuoleinen saraneva (SN), Kolmihaaransuon saranevaja isovarpurämealue, Kakarlammen itäpuolisen kallioylängön lukuisat lähekkäiset pienet räme- ja
korpisoistumat ja pikkusuot sekä alueen itäosien kallioalueen luonnontilaiset, vanhapuustoiset rämeet
(IR), luonnontilainen lyhytkortinen nevaräme ja pientä Suonsilmä-lampea ympäröivä luonnontilainen
räme.
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Vesiluonto
Alueella on kolme lampea, jotka ovat vesitaloudeltaan rinnastettavissa luonnontilaiseen; näiden rannat
ovat lähes rakentamattomia (Myllynpää-lammen rannassa on pieni parakkirakennelma), jolloin täyttyy
luontotyyppikriteeri ”Lammet, joiden valuma-alue on vesitaloudeltaan ja kasvillisuudeltaan
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen”. Myllynpäästä lähtevä pieni laskupuro on ilmeisesti täysin
luonnontilainen ja perkaamaton, mikä on hyvin harvinaista. Myös Kakarlammen puro, joka virtaa
kanjonissa alueen läpi, on noin puolelta pituudeltaan luonnontilaisen kaltainen. Joiltakin osuuksilta puroa
on aikoinaan perattu.
Tulos
Kohde on lajisto-, luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Selvitetyn
alueen eteläosan nuori, luonnontilaltaan heikko metsäalue on perusteltua jättää pois maakunnallisesti
arvokkaan kohteen rajauksesta.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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8. Lohja
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J 3. Outamon kalliot ja lehdot, Lohja (137,8 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 2018
Kommentteja Outamon kallioalueen luontoarvoista (Savola 2018a)
Timo Nuorasen valokuvat kohteelta 2017
Lohjanjärven alueet (FI0100036) -Natura-tietolomake (Ympäristöhallinto 2013a)
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla (Husa & Teeriaho 2004)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Valtaosan kohteesta muodostaa laaja, mesotrofinen kallioalue, jossa on edustavaa putkilokasvi-, jäkälä- ja
sammallajistoa. Kohteen eteläosa on ollut useita vuosikymmeniä kaiken metsätalouden ulkopuolella.
Kohteen eteläosa on pinta-alan, biotooppivalikoiman sekä rakentamattoman rantaviivan pituuden
perusteella valtakunnallisen arvoluokan kohde (Savola 2018a). Yleisten kriteerien mukaan ”luontotyyppien
edustavuus lisää alueen arvoa” ja ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Lohjanjärven pohjoispuolen laajaa ekologista verkostokokonaisuutta sekä sijoittuu
maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin
kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) ja maakunnallisen ekologisen käytävän välittömään
läheisyyteen (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella, maakunnallisella ekologisella
käytävällä tai niiden välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen
maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde sisältää hyvin monipuolisen valikoiman kaikkia Länsi-uudenmaan perusmetsätyyppejä: lehtomaisia,
tuoreita ja kuivahkoja kankaita, kitumaan kallioita, keski- ja runsasravinteisia tuoreita lehtoja, kosteita
lehtoja (länsiosassa). Lisäksi alueella on ainakin kolme luonnontilaista noroa sekä useita pieniä kartalle
merkitsemättömiä korpia (kangaskorpia tai ruoho- ja heinäkorpia) (Savola 2018a). Vaikka kaikki kohteen
osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet jatkuvat kohteen ympärillä, ja kohteen lähiympäristössä on useita
luonnonsuojelualueita ja Lohjanjärven Natura-alueen muita osa-alueita, joissa on samankaltaisia
elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin
nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivien arvoalueiden metsät ja suot ovat myös läheisesti
kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Outamon kallioilla on useita rauhoitetun uhanalaisen perhosen elinpaikkoja (Ympäristöhallinto 2013a).
Porslammen-Varolahden kallioalueen putkilokasvilajistoon kuuluvat mm. vaarantunut (VU) vuorimunkki
(Jasione montana), silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT) kangasajuruoho sekä hina
(Danthonia decumbens), kalliotuhkapensas (Cotoneaster scandinavicus), kalliokohokki (Silene rupestris),
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ketokeltto (Crepis tectorum), lituruoho (Arabidopsis thaliana), liuska- ja tummaraunioinen (Asplenium
septentrionale, A. trichomanes), mäkikuisma (Hypericum perforatum) ja pensaikkotatar (Fallopia
dumetorum) (Husa & Teeriaho 2004). Myllylammen länsipuolen kallioilla on tavattu vaarantunut
koivuhuhmarjäkälä (Sclerophora peronella) ja silmälläpidettävä saarnenpistejäkälä (Acrocordia gemmata)
(Ympäristöhallinto 2018b). Harvinaisista sammalista kohteen kalliolla kasvavat mm. haprakarvesammal
(Frullania fragilifolia), isokarvesammal (F. tamarisci), kalliotöppösammal (Cnestrum schisti), ketjusammal
(Lejeunea cavifolia), isoruostesammal (Anomodon viticulosus), runkokarvesammal (Frullania dilatate) ja
yleisistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista mm. kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa), kiiltoomenasammal (Bartramia ithyphylla), kivikutrisammal (Homalothecium sericeum), norkkusammal
(Antitrichia curtipendula), oravisammal (Leucodon sciuroides), rotanhäntäsammal (Isothecium
alopecuroides) ja viuhkasammal (Homalia trichomanoides). Lähes kaikki edellä mainitut sammallajit
ilmentävät kasvupaikallaan luontoarvoja (Sammaltyöryhmä 2017). Harvinaista jäkälistä alueelta esiintyy
vaarantunut kalliokeuhkojäkälä (Lobaria scrobiculata) sekä jauherustojäkälä (Ramalina pollinaria),
kalliohyytelöjäkälä (Collema flaccidum), kääpiötinajäkälä (Leprocaulon sp.) ja paasikultajäkälä (Blastenia
crenularia). Kallion aluslehdoissa tai hikevissä männiköissä kasvaa myös vaateliasta lajistoa mm.
alueellisesti uhanalaista ja rauhoitettua salassa pidettävää lajia, hietaorvokkia (Viola rupestris),
lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum), lehto-orvokkia (Viola mirabilis), mustakonnanmarjaa (Actaea spicata),
mäkiminttua (Satureja vulgaris), näsiää (Daphne mezereum), kotkansiipeä (Matteuccia struthiopteris),
lehtopalsamia (Impatiens noli-tangere), lehmusta (Tilia cordata) ja pähkinäpensaita (Corylus avellana).
(Husa & Teeriaho 2004, Ympäristöhallinto 2013a) Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu
määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti
lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012). Kohteelta on havaintoja myös
huomionarvoisista kääpälajeista: silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen rusokantokääpä (Fomitopsis
rosea), luontoarvolaji levykääpä (Phellinus laevigatus) ja alueellisesti uhanalainen ruostekääpä (P.
ferrugineofuscus) (Savola 2018a). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on
valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.”
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2017. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja
se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Maastoselvityksessä vuonna 2018
havaittiin kallioilla silmälläpidettävää kissankäpälää (Antennaria dioica).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Porslammen-Varolahden kallioiden alueella on Savolan (2018a) mukaan kolme luonnonsuojelulain 29 §:n
mukaista pähkinäpensaslehtoa, jotka täyttävät myös luontotyyppikriteerin ”pähkinälehdot eli lehdot,
joissa kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai
useampana lähekkäisenä ryhmänä”. Kohteen eteläosassa peruskartalla kalliomaaksi merkitystä alueesta yli
puolet on todellisuudessa kallioista kuivahkoa, vähäisemmässä määrin kuivahkoa kangasta ja alle puolet
kitumaan kalliota (Savola 2018a). Kallioiden puusto on luonnontilaisen kaltaista sisältäen eri-ikäistä puuta ja
paikoin myös yksittäisiä vanhempia mäntyjä (Savola 2018a, Timo Nuorasen valokuvat kohteelta 2017).
Eteläosan kalliometsät täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaiden
kallioalueiden luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” ja osin myös luontotyyppikriteerin
”luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, kalkkivaikutteisten kallioiden metsät”. Kohteen eteläosan
kangas- ja lehtometsät ovat (Savolan 2018a) mukaan puustoltaan varttuneita tai vanhapuustoisia. Pääosa
on rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia. Muslahden pohjoisrannalla on pari hehtaaria vanhoille
maatalousmaille luontaisesti kehittyneitä, valtapuustoltaan noin 50-vuotiaita sekapuustoisia ja
kuusivaltaisia lehtoja, jotka täyttävät pääosin METSO-ohjelman luokan II valintaperusteet. Kangas- ja
lehtometsien lahopuumäärät kohteen eteläosan metsissä vaihtelevat suuresti. Keskimäärin lahopuuta on
arviolta noin 10 m3/ha. Ehkä noin kolmasosassa metsistä lahopuuta on noin 3–5 m3/ha, kolmasosassa 5–10

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

203

m3/ha ja kolmasosassa 10–20 m3/ha. Paikoin lahopuuta on arviolta jopa 20–30 m3/ha. (Savola 2018a)
Teoriassa kohteella voisivat siis täyttyä luontotyyppikriteerit ”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä
vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita” ja ” vähintään 2 ha laajuiset,
varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta
yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään
20 cm lahopuita”, mutta lahopuun jakautumisesta eri metsiköiden ja metsätyyppikuvioiden välillä ei ole
tarkempaa tietoa. Luonnontilaisen kaltaiset metsät täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerit ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset metsät” ja/tai ”vähintään maakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden jyrkänteisiin suoraan
rajautuvat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteen eteläosassa on myös vanhojen
harvennusten takia tasarakenteisempia metsikkökuvioita (Savola 2018a), joita ei välttämättä voi lukea
luonnontilaisen kaltaisiksi. Savolan (2018a) mukaan luonnontilaltaan heikentyneitä alueita kohteella ovat
lisäksi keskiosan auki kaivetun ojan ympäristö, itäpään voimalinjan alusta sekä sen itäpuolelle aidattu pieni
(0,5 ha) Paintball-rata. Lisäksi alueen keskellä olevalle talolle tulevan tien varressa on vanhaa metsittynyttä
maatalousmaata palautettu laitumeksi. Talon ja tien ympäristön ilmakuvassa avoimena näkyvää aluetta
voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle, mutta muuten luonnontilaltaan
heikentyneet kuviot ovat ilmeisen pienialaisia ja/tai sijaitsevat kohteen keskellä niin, että niiden rajaaminen
ulkopuolelle on epätarkoituksenmukaista.
Vuoden 2018 maastoselvityksen alue on merkittäviltä osin käsiteltyä talousmetsää, jossa ei täyty yksikään
metsien luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteeri. Maastoselvityksessä todettiin, että kohteen rajaukseen
sisältyvä Myllylammen pähkinäpensaslehdon luonnonsuojelualue on erittäin edustava, ja täyttää
luontotyyppikriteerit ”vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset,
runsaslehtipuustoiset, varttuneet tai sitä vanhemmat metsät, joissa on lahoa lehtipuuta yli 5 m³/ha” ja
”pähkinälehdot eli lehdot, joissa kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20
kpl hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä”. Maastoselvityksen alueella on myös
luonnontilaisen kaltaista kalliometsää, joka rajautuu maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tämän
selvityksen kohteella sekä läheisillä suojelualueilla ja täyttää siten yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
kalliometsät”. Vuoden 2018 maastoselvityksen perusteella Myllylammen itäpuoliset metsäalueet ovat
monimuotoisia. Siellä on mm. pienialainen noron halkoma lehtopainanne, jossa kasvaa pähkinäpensasta.
Pähkinäpensaiden lukumäärä ei täytä pähkinäpensaslehdoille asetettua lukumäärää ja pienialaisuutensa
vuoksi se ei täytä myöskään lehdoille asetettuja kokokriteerejä. Itäpuolisilla alueilla on myös lehtomaista
kangasmetsää sekä pienialaisia korpipainanteita. Paikoin siellä on lahopuuta runsaasti. Kuitenkin nämäkin
kuviot jäävät pienialaisiksi kriteereihin nähden. Ne voidaan kuitenkin rajata osaksi maakunnallisesti
arvokasta kohdetta osittain yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” perusteella ja osin osana eri
luontotyyppien muodostamaa yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Myllylammen itäpuoliset metsät myös
yhdistävät kohteen pohjoispuoliset Natura- ja luonnonsuojelualueet kohderajaukseen sisältyviin
suojelualueisiin.
Suot
Kohteen pienet korvet täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
vähintään kohtalaiset korvet”.
Kalliot
Valtaosan kohteesta muodostaa valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet Porslammen-Varolahden kalliot
(arvoluokka 4 ’arvokas kallioalue’) ja Outamon Myllylampi-Pumminmäki (arvoluokka 3 ’hyvin arvokas
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kallioalue’). Ensiksi mainitun kallioalueen lajisto on mesotrofista ja paikoin on nähtävissä myös
kalkkivaikutusta. Alueella on myös edustavaa kallioketokasvillisuutta. (Husa & Teeriaho 2004) Myllylammen
ja Pumminmäen muodostama kallioselänteiden alue on luonnonarvoiltaan ja maisemiltaan hyvin arvokas.
Myllylammen eteläpään kallioissa esiintyy hienorakeista diopsidiamfiboliittia, jonka ravinteisuuden vaikutus
näkyy selvästi alueen kasvillisuudessa (Husa & Teeriaho 2004). Kallioalueet täyttävät luontotyyppikriteerit
”kalliokasvillisuudeltaan hyvin edustavat ja monipuoliset kalliot” ja ”kalkkikiveä tai voimakkaasti
emäksisiä kivilajeja sisältävät kalliot, kivikot tai hylätyt louhokset”. Monet kohteen jyrkänteistä ovat
vaikuttavia (Savola 2018a). Myllylammen itärannan jyrkänne on noin 20 metriä korkea viistojyrkänteinen ja
melko rikkonainen silokallioseinämä (Husa & Teeriaho 2004). Kalliometsät maastoselvityksessä vuonna
2018 tarkastetulla osalla Myllylammen ja Punmminmäen kallioalueesta ovat kärsineet hakkuista ja ovat
pääosin hyvin epäluonnontilaisia. Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannassa (2018b) ei ole tältä osalta
juurikaan huomionarvoisia lajihavaintoja, minkä vuoksi kallioalue jätetään maakunnallisesti arvokkaan
kohteen rajauksen ulkopuolelle.
Vesiluonto
Kohteella on luonnontilaisia tai sen kaltaisia noroja (Maastoselvitys 2018, Savola 2018a), jotka täyttävät
yhdistelmäkriteerin suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin, kallioihin tai soihin rajautuvat virtavesiosuudet”. Myllylammen laskupuroa on osin suoristettu ja
se kulkee tien ali putkessa. Se on kuitenkin osin luonnontilaisen kaltainen, ja täyttää yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat
virtavesiosuudet”. Myllylampi voidaan kokonsa puolesta luokitella pieneksi järveksi (vrt. vesilain ja
metsälain pienveden määritelmä). Sen lounaisrannalla on mökkejä, mutta se täyttää kuitenkin
yhdistelmäkriteerin ”metsä- tai suoympäristössä sijaitsevat järvet, joiden rantaviivasta vähintään 75 % on
säilynyt rakentamatta, ja joiden ympäristö on 50 m etäisyydellä rannasta suurimmaksi osaksi
ojittamaton”.
Tulos
Kohde on lajistollisesti sekä useiden luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti
arvokas. Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon. Epäluonnontilaista käsiteltyä
talousmetsää sekä tien ja asuinrakennuksen ympäristöä voidaan rajata kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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J 4. Karnaisten korpi, Lohja (362,7ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 2018
Lohjan kaupungin METSO-inventoinnin loppuraportti (Innofor Finland 2012)
Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-menetelmällä. Kohdekuvaukset (Uudenmaan liitto 2016)
Muistio Lohjan kaupungin omistaman Karnaisten metsäalueen luontoarvoista (Savola 2006)
Juha Pykälän lajihavaintoja Karnaistenkorven alueelta vuosina 2016 & 2017
Lohjan kaupungin Karnaistenkorven uhanalaiset ja huomionarvoiset kasvit ja sienet (Pykälä 2006)
Keijo Savola kirjallinen tiedonanto 6.4.2018
Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ja niiden tunnistaminen Uudellamaalla (Ellermaa 2011)
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla (Husa & Teeriaho 2004)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Karnaisten alueen lajihavaintoja vuosilta 2005 ja 2011 -paikkatietoaineisto (Savola ym. 2012)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Kohteen itäosa on kuusilahopuun määrän, laadun ja alueelta tavattujen vanhan metsän
indikaattorikääväkkäiden perusteella täysin rinnastettavissa Uudenmaan länsiosien parhaisiin tunnettuihin
kuusen lahottajalajiston keskittymiin Kirkkonummen Meikonsaloon ja Karkalin luonnonpuistoon, ja sen
laatu ylittää näiltä osin esimerkiksi vanhana metsänä suojellun Lohjan Lakimäen alueen. Karnaistenkorven
lahopuumäärät ovat valtakunnallisessakin mielessä hyvin merkittäviä, sillä yli 10 m3/ha olevia
lahopuumääriä esiintyy lähinnä vain suojelualueilla. Kyseessä on kiistatta luonnonarvoiltaan
valtakunnallisesti merkittävä kohde. (Innofor Finland 2012) Karnaistenkorpi on koko Uudenmaan
mittakaavassa merkittävä metsä- ja kallioluonnoltaan, ja laajimpia säilyneitä metsäalueita Lohjalla.
Lehdoistaan tunnetun Lohjan perspektiivistä katsottuna alue edustaa kangasmetsävaltaista vuorimaata,
jollaista Lohjalla on suojeltu hyvin vähän. Karnaistenkorpi on yhdessä ympäröivien alueiden kanssa
Jantoniemessä ja Karnaisissa yksi Uudenmaan luonnoltaan merkittävimpiä gneissikallioalueita. Lohjan
kaupungin maiden merkittävimpiä kallioita on kohteella sijaitseva Korkiamäki (Pykälä 2006, Innofor Finland
2012). Maastoselvityksessä vuonna 2018 kartoitettu kohteen länsiosa on luonnonoloiltaan ja -arvoiltaan
monessa suhteessa samantyyppinen kuin siihen saumatta liittyvä itäosa. Huomattavimpia eroja alueiden
välillä ovat metsätalouden intensiivisyys, mikä heikentää varsinkin metsien ja myös soiden laatua
Karnaistenkorven länsiosassa. Maastonmuotojen pienialaisuus yhdistyneenä viimeaikaisiin hakkuisiin
aiheuttaa sen, että monet metsäkuviot ja suoalueet eivät yksinään täytä esimerkiksi kohteiden
luontotyyppikriteereitä. Sen sijaan kallioalueet ovat säilyneet huomattavasti edustavampina, ja
maakunnallisesti arvokkaiksi tunnistetut metsä- ja suoalueet tukeutuvat lähes poikkeuksetta arvokkaisiin
kallioalueisiin erilaisten rajautumisten ja kytkeytymisten kautta. Kokokriteeri toteutuu varsin hyvin myös
metsien osalta. Kohde on Zonation-analyysissä tunnistettu yhdeksi luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle
sijoittuvista arvokkaimmista alueista Uudellamaalla (Uudenmaan liitto 2016). Yleisten kriteerien mukaan
”luontotyyppien luonnontilaisuus ja edustavuus lisää alueen arvoa” ja ”Luontotyyppiesiintymän laajuus
lisää alueen arvoa”.
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Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Lohjanjärven pohjoispuolista laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu
maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin
kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella
vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa
kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen molemmin puolin on Zonation-analyysissä tunnistettuja Uudellamaalla arvokkaita luontoalueita,
joilla on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kallioalueella tavataan vaateliasta kasvillisuutta ja kalkinsuosijalajeja (Husa & Teeriaho 2004). Kohteelta on
runsaasti havaintoja uhanalaisista jäkälälajeista: erittäin uhanalainen (EN) lännenhyytelöjäkälä (Collema
nigrescens) sekä vaarantuneet (VU) haavanhyytelöjäkälä (C. subnigrescens), takkuhankajäkälä (Evernia
divaricata), kalliokeuhkojäkälä (Lobaria scrobiculata) ja partanaava (Usnea barbata). Kohteelta on havainto
myös vaarantuneesta hirvenkellosta (Campanula cervicaria) ja silmälläpidettävästä (NT) turrisammalesta
(Oxystegus tenuirostis) (Uudenmaan liitto 2016, Pykälä 2006). Erityisesti kohteen länsiosissa havaittuja
uhanalaisia jäkälälajeja ovat vaarantuneet kalliokeuhkojäkälä (Lobaria scrobiculata) ja koivuhuhmarjäkälä
(Sclerophora peronella). Silmälläpidettäviä lajeja ovat saarnenpistejäkälä (Acrocordia gemmata),
hammasjäkälä (Pycnothelia papilllaria) ja alueellisesti uhanalaiset (RT) korpiluppo (Alectoria sarmentosa),
hentoneulajäkälä (Chaenotheca gracillima) ja raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria). Uhanalaisia
sammallajeja ovat erittäin uhanalainen ja kiireellisesti suojeltava rantahankasammal (Riccia bifurca) ja
vaarantunut kalliopunossammal (Porella cordaeana), silmälläpidettäviä lastusammal (Reboulia
hemisphaerica) ja alueellisesti uhanalainen rakkosammal (Nowellia curvifolia). Lastusammal ja harvinainen
haprakarvesammal (Frullania fragilifolia) ovat luontoarvoja osoittavia sammallajeja. (Ympäristöhallinto
2018b, Pykälä 2016–17). Alueen erikoisuutena kasvaa salassa pidettävä laji, jota tavataan Suomessa
ainoastaan pienellä alueella Lohjalla (Ympäristöhallinto 2018b). Kohteen länsiosassa muita uhanalaisia
putkilokasveja ovat vaarantuneet vuorimunkki (Jasione montana) ja vuorijalava (Ulmus glabra), Kohteen
silmälläpidettäviä lajeja ovat huhtakurjenpolvi (Geranium bohemicum), ahokissankäpälä (Antennaria
dioica), kangasajuruoho (Thymus serpyllum) ja kelta-apila (Trifolium aureum). Näistä kolme viimeistä ovat
alueellisesti uhanalaisia kuten myös salassa pidettävä laji ja tähtitalvikki (Moneses uniflora). Kohteelta on
havainto myös vaarantuneesta hirvenkellosta (Campanula cervicaria). (Ympäristöhallinto 2018b,
maastoselvityksen havainnot 2018.) Salassa pidettävää lajia on havaittu pieninä kasvustoina myös
vakiintuneiden esiintymien ulkopuolella ja maastotöissä vuonna 2018 kohteelta löytyi neljä uutta
kasvustoa. Ilmeisesti uusia vuorimunkin kasvupaikkoja maastoselvityksessä löytyi kolme.
Maastoselvityksessä vuonna 2018 havaittiin myös vaarantunut salokääpä (Dichomitus squalens; 2
havaintoa) ja silmälläpidettävät mehikääpä (Aurantiporus fissilis) sekä pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga;
myös alueellisesti uhanalainen). Muutamista metsäkuvioista tavattiin maastoselvityksessä vuonna 2018
vanhojen metsien indikaattorilajeja, luontoarvoja osoittavia lajeja riukukääpää (Phellinus viticola) ja
rusokääpää (Pycnoporellus fulgens). Salokääpä ja pohjanrypykkä ovat kaikkein vanhimpia metsiä indikoivia
ns. aarniolajeja (esim. Niemelä 2005). Savola ym. (2012) ovat havainneet kohteen itäosassa lisäksi mm.
silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset (RT) rakkosammalen (Nowellia curvifolia), punakarakäävän
(Steccherinum collabens) ja pohjanrypykän (Phlebia centrifuga), alueellisesti uhanalaisen lumokäävän
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(Skeletocutis brevispora) silmälläpidettävän norjantorvijäkälän (Cladonia norvegica) sekä useita vanhojen
metsien indikaattorilajeja, luontoarvoja osoittavia lajeja ja vaateliaita ja harvinaisia lajeja, esimerkiksi aarni-,
riuku- ja ruostekääpää (Phellinus nigrolimitatus, P. viticola, P. ferrugineofuscus), kermakarakääpää
(Steccherinum luteoalbum) ja lahoneulajäkälää (Chaenotheca brachypoda). Kohde on maakunnallisesti
tärkeää linnustoaluetta. Siellä on maakunnallisesti edustava salassa pidettävän lajin kanta. Kohde on
Uudellamaalla edustava myös salassa pidettävälle lajille, pohjantikalle (Picoides tridactylus) ja sirittäjälle
(Phylloscopus sibilatrix) sekä kohtalainen pikkusiepolle (Ficeluda parva). Kolme salassa pidettävää lajia
pesivät alueella yhden parin voimin ainakin 2009 (Ellermaa 2011). Maastotöissä vuonna 2018 havaittiin
lisäksi vaarantuneet (VU) hömötiainen (Poecile montanus) ja töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) sekä
mm. harvalukuiset pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes), pyrstötiainen (Aegithalos caudatus), salassa
pidettävä laji ja harmaapäätikka (Picus canus). Maastoselvityksen (2018) ajankohdan huomioiden näiden
lajien havainnot voivat liittyä syksyisiin vaelluksiinkin, mutta kaikille lajeille sopivaa pesimäympäristöä on
tarjolla varsin runsaasti ja lajit hyvin todennäköisesti myös pesivät alueella. Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita”, mikä vaikuttaa myös mm. eräiden metsäkuvioiden rajauksiin. Edellä
mainituista esiintymistä maakunnallisesti arvokkaiden rajausten ulkopuolelle on jätetty hakkuualueiden
traktoriteillä kasvavat kelta-apiloiden kasvustot sekä hirvenkellon kasvupaikka, missä umpeenkasvu on
ilmeisesti hävittänyt lajin paikalta. Rauhallisella alueella on myös merkitystä hirvieläinten liikkumisreittinä ja
elinympäristönä (Uudenmaan liitto 2016). Maastoselvityksessä vuonna 2018 kohteen eteläosassa kaksi
rantakäärmettä (Natrix natrix; silmälläpidettävä) paistatteli kalliomännikössä. Kohteen pähkinälehdossa
elää vaateliasta, silmälläpidettävää piikkikotiloa (Acanthinula aculeata) (maastoselvityksen 2018 havainto).
Kohteen lehdoissa kasvaa vaateliaita lajeja: mm. lehmus (Tilia cordata), lehtokuusama (Lonicera xylosteum),
lehto-orvokki (Viola mirabilis), imikkä (Pulmonaria obscura), pähkinäpensas (Corylus avellana),
mustakonnanmarja (Actaea spicata), näsiä (Daphne mezereum), velholehti (Circaea alpina), lehtopähkämö
(Stachys sylvatica) (Pykälä 2006) ja salassa pidettävä laji (Innofor Finland 2012). Maastoselvityksessä
vuonna 2018 havaittiin kohteen länsiosan lehdoissa em. vuorijalavan ja salassa pidettävän lajin lisäksi mm.
metsälehmus (12 havaittua kasvustoa), metsävaahtera (Acer platanoides), lehto-orvokki, imikkä,
lehtomäkiminttu (Clinopodium vulgare), lehtokuusama (erityisen runsas), pähkinäpensas,
mustakonnanmarja, näsiä ja kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden
on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien
lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012). Maastoselvityksessä
vuonna 2018 kallioalueilla havaittuja huomionarvoisia kasvilajeja ovat mm. ukontulikukka (Verbascum
thapsus), pensaikkotatar (Fallopia dumetorum), nuokkukohokki (Silene nutans), kalliokohokki (Atocion
rupestre), tummaraunioinen (Asplenium trichomanes; huomattavan runsas) ja liuskaraunioinen (Asplenium
septentrionale). Tihkupintojen ja lähdevaikutteisten paikkojen vaateliaita ruohoja ovat kevätlinnunsilmä
(Chrysosplenium alternifolium) ja purolitukka (Cardamine amara). Kohteelta on havaintoja salassa
pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti
arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen itäosista löydettiin vuoden 2011 METSO-inventoinnissa METSO-kriteerit täyttäviä elinympäristöjä
yhteensä 158 hehtaaria, joista runsaslahopuustoisten kangasmetsien osuus (68 %) oli suurin. Lähes 70 %
kohteista täytti I-kriteeriluokan määritelmät (Innofor Finland 2012). Itäosan metsistä valtaosa on
puustoltaan metsätaloudellisesti ajateltuna päätehakkuuikäistä tai vähintäänkin varttunutta. Metsistä
hieman yli kolmannes on tuoretta kangasta ja lehtomaisia kankaita on hieman runsas kymmenkunta
prosenttia. Keskimääräinen lahopuumäärä alueen kuusivaltaisissa varttuneissa ja päätehakkuuikäisissä
metsissä vaihtelee välillä 5–20 m3 hehtaarilla. Mäntyvaltaisissa metsissä lahopuuta on yleensä määrällisesti
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niukemmin, joskin paikoin niissäkin lahopuun määrä noussee 10–20 m3:iin hehtaarilla. Valtaosa alueen
lahopuustosta on eriasteisesti lahonnutta, usein hyvinkin järeää kuusimaapuuta. Myös kuollutta
pystykuusta on useimmilla kuvioilla näkyvästi. (Savola 2006) Lisäksi Savolan (2006) mukaan kohteella on
paikoin runsaasti lahovikaisia pystykuusia, jolloin useiden kuvioiden lahopuumäärät ovat lisääntyneet
merkittävästi sitten vuoden 2005 kartoituksen, ellei kohteella ole tehty hakkuita. Vuoden 2012 METSOinventoinnin mukaan järeää lahopuuta (läpimitta yli 15 cm) on keskimäärin 11 m3 hehtaaria kohden koko
Karnaistenkorven alueella. Lahopuun määrä vaihtelee kuvioittain välillä 0–170 m3/ha. Alle
5m3/ha tilavuuksia on vain Sorvalammen ja Ahvenlammen välisellä nuorenmetsän alueella, sekä
kitu- ja joutomailla, joissa elävää puutakin on vähän. Tällöin kohteella varttuneet ja sitä vanhemmat tuoreet
ja lehtomaiset kankaat täyttävät luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä
vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Kuivahkojen kankaiden
osuus kohteesta on hieman vajaa neljännes, ja niissä lahoaa näkyvästi mäntylahopuuta (Savola 2006). Ne
täyttävät luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha laajuiset, uudistusikäiset tai sitä vanhemmat, kuivat tai
kuivahkot kankaat, joissa on lahopuuta yhteensä yli 5 m³/ha”. Kohteen pohjoiskolkan lehdoissa kasvaa
luontaisena vuorijalavaa ja istutuksista villiintyneenä saarnea (Innofor Finland 2012). Nämä lehdot täyttävät
luontotyyppikriteerin ” lehdot, joissa kasvaa yksittäin tai ryhminä jalavia tai saarnia”. Kohteen lounaisosan
alueella sijaitsee myös kaksi lehtopohjaista, pienialaista, luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisen
jalopuumetsän kriteerit täyttävää vaahterametsikköä (Innofor Finland 2012). Luonnonsuojelulain
jalopuumetsiköiden kriteerit täyttävä lehto täyttää myös luontotyyppikriteerin ”lehdot, joissa kasvaa
runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm metsälehmuksia tai vaahteroita yhteensä vähintään 20 runkoa
hehtaarilla, ja lehdot joissa näiden jalojen lehtipuiden tilavuus on yli 5 m³/ha”. Kohteen laajimmilla
lehtokeskittymillä (Innofor Finland 2012) täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet
tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10
m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”. Metsien luontainen ikääntyminen ja lahopuun
merkittävä muodostuminen on parissa kymmenessä vuodessa ”luonnontilaistanut” myös valtaosan
kohteen aikanaan harvennetuista kuusivaltaisista metsistä (Savola 2006). Nämä ja muut luonnontilaisen
kaltaiset kangasmetsät ja lehdot, jotka eivät täytä esimerkiksi luontotyyppikriteerin pinta-alan tai lahopuun
määrän vaatimusta, täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteen itäosan kalliometsät täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Vain muutama yksittäinen metsikkökuvio kohteen itäosassa ei täytä
METSO-ohjelman luonnontieteellisiä valintaperusteita tai on muuten nuoria, METSO III-luokan
valintaperusteet täyttäviä. Niiden pinta-ala (yhteensä 9,6 ha) on hyvin pieni verrattuna kohteen koko pintaalaan (Innofor Finland 2012). Valtaosa nuoremmista metsistä kohteen itäosissa sijaitsee yhtenäisenä
alueena Sorvalammen kaakkois- ja itäpuolella (Savola 2006) eli käytännössä kohteen keskellä, jolloin niiden
rajaaminen kohteen ulkopuolelle olisi epäkäytännöllistä ja epätarkoituksenmukaista. Tällöin kohteen
yhtenäisyyden vuoksi pienialaiset nuoremmat metsät, joita ei voi lukea luonnontilaisen kaltaisiksi, voidaan
rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen
sijaintikriteeri).
Maastoselvityksessä vuonna 2018 todettiin, että suuri osa kohteen länsiosan metsistä, lähinnä
kangasmetsistä ja lehdoista, on puustonsa rakenteeltaan tavanomaisia talousmetsiä; monet kuvioista ovat
puustoltaan nuoria ja lahopuuta on varsin vähän. Myös joitain laajahkoja avohakkuu- ja
siemenpuuhakkuualoja esiintyy. Näiden joukossa sijaitsee myös luonnontilaisen kaltaisia kuvioita ja
iäkästäkin metsää, mutta näiden osuus koko alueesta on vähäinen. Kalliometsissä luonnontilaisen
kaltaisuus toteutuu huomattavasti kattavammin. Muutamin paikoin metsissä on kohtalaisesti tai
runsaastikin lahopuuta mutta lahopuun määrän vaatimus pinta-alaa kohden ei täyty. Lehtoa on
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tavanomaista enemmän ravinteikkaan kallio- ja maaperän ja maastonmuotojen vuoksi.
Luonnontilaisen kaltaisia metsäkuvioita on liitetty maakunnallisesti arvokkaisiin kokonaisuuksiin silloin kun
yhdistelmäkriteerit sen sallivat. Näillä metsäkuvioilla täyttyvät yhdistelmäkriteerit ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaiden kallioiden jyrkänteisiin suoraan rajautuvat luonnontilaisen kaltaiset
metsät”, ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaisen
kaltaiset metsät” sekä ”vähintään maakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Joillakin alueilla, laajimmin pohjoisosassa arvokkaiden kallioalueiden
puuston luonnontilaisuutta ovat heikentäneet ympäröivien metsien hakkuut. Näiden alueiden rajaamista
käsitellään Kalliot-luontotyyppiosiossa. Maastoselvityksessä 2018 havaittiin kohteen länsiosan lehdossa
luontainen vuorijalavaryhmä. Lehto täyttää luontotyyppikriteerin ”lehdot, joissa kasvaa yksittäin tai
ryhminä jalavia tai saarnia”. Maastoselvityksessä havaittiin kohteen eteläosassa pienialainen
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisen jalopuumetsän kriteerit täyttävä vaahterametsikkö.
Luonnonsuojelulain jalopuumetsiköiden kriteerit täyttävä lehto täyttää myös luontotyyppikriteerin ”lehdot,
joissa kasvaa runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm metsälehmuksia tai vaahteroita yhteensä vähintään 20
runkoa hehtaarilla, ja lehdot joissa näiden jalojen lehtipuiden tilavuus on yli 5 m³/ha”. Ilmeisesti toinen
vaahteralehto on sijainnut kohteen pohjoisrinteen jyrkänteen alla, mutta rinne on pääosin avohakattu.
Havaitut lehmuskasvustot ovat niin pieniä, että jalopuumetsikön kriteeri ei täyty. Palanutkallion
kaakkoispuolen notkossa havaittiin maastoselvityksessä pähkinää laajalla alueella, jossa täyttyy myös
luontotyyppikriteeri ”pähkinälehdot eli lehdot, joissa kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä
pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä”. Alueella
vallitsee tiheä kuusikko, minkä vuoksi pensaat ja lehtorinteiden muukin kasvillisuus kärsivät valon
puutteesta.
Suot
Valtaosa kohteen itäosan korvista on ojittamattomia, ja edustaa siten METSO -luokkaa I (Innofor Finland
2012). Sorvalammen rannoilla ja lasku-uoman varrella sijaitseva korpikokonaisuus (Innofor Finland 2012)
täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän
muuttuneet korvet”. Karttatarkastelun perusteella kohteen muut soistumat ovat suhteellisen pienialaisia
eivätkä täytä luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimusta. Kohteen muut korvet ja rämeet täyttävät kuitenkin
yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään
kohtalaiset korvet / rämeet”. Kohteella on myös vähän nevaa, joka täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, soihin, vesistöihin tai pienvesiin suoraan rajautuvat
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset nevat”.
Maastoselvityksessä vuonna 2018 todettiin, että valtaosa kohteen länsiosan korvista on pienialaisia ja osa
ojittamattomia. Jantusta koilliseen sijaitseva korpijuotti on niistä laajin ja täyttää lähes
luontotyyppikriteerin ”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän
muuttuneet korvet”. Kohteen länsiosasta on rajattu kolme puustoista luhtaa. Näistä eteläisimmästä on
otettu ehkä kauan sitten turvetta, mutta alue on nyt täysin kasvittunut ja muita luhtia kosteampana se on
kasvillisuudeltaan edustavin. Siksi se otettiin mukaan kokonaisuuteen, vaikka sijaitseekin hieman
alkuperäisen selvitysalueen rajauksen ulkopuolella. Rajauksiin sisältyvillä ojitetuilla soistumilla ojien määrä
on vähäinen ja soiden ennallistamiskelpoisuus on arvioitu hyväksi. Pienialaiset soistumat eivät täytä
luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimusta. Rajauksiin sisältyvät korvet, Myllyniityn pohjoispuolella oleva
räme ja luhdat täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai
puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet / luhdat”. Rämeen keskellä on myös
pieni neva, joka täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, soihin,
vesistöihin tai pienvesiin suoraan rajautuvat luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset nevat”.
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Kalliot
Kohteelle sijoittuu Korkiamäen-Palanutkallion valtakunnallisesti arvokas kallioalue (arvoluokka 2 ’erittäin
arvokas kallioalue’), jossa tavataan vaateliasta kasvillisuutta ja kalkinsuosijalajeja (biolonen arvo 1 ’erittäin
merkittävä’) (Husa & Teeriaho 2004). Kallioalue täyttää luontotyyppikriteerin ”kalliokasvillisuudeltaan
hyvin edustavat ja monipuoliset kalliot”. Kalkkipitoinen jyrkänne Sorvalammen itäpuolella (Innofor Finland
2012) täyttää myös luontotyyppikriteerin ”kalkkikiveä tai voimakkaasti emäksisiä kivilajeja sisältävät
kalliot, kivikot tai hylätyt louhokset”. Kohteen itäosan muut avokalliot voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Kohteen itäosan kallioiden arvoa nostaa paikoin täysin koskemattomana säilynyt jäkäläpeite (Innofor
Finland 2012). Kohteen länsiosan kalliot sisältyvät valtakunnallisesti arvokkaaseen RiikinmäenKinnarinmäen kallioalueeseen (arvoluokka 2 ’erittäin arvokas kallioalue’). Riikinmäellä ja sen eteläpuolen
kallioilla on edustavaa mesotrofista kalliokasvillisuutta. (Husa & Teeriaho 2004). Maastoselvityksessä
vuonna 2018 todettiin, että useimmat arvokkaisiin kallioalueisiin sisältyvät kalliot kohteen länsiosassa
täyttävät luontotyyppikriteerin ”kalliokasvillisuudeltaan hyvin edustavat ja monipuoliset kalliot”. Monilla
kallioilla on myös erikoisia muodostumia, mm. pystysuoria ja ylikaltevia jyrkänteitä. Luoteisreunan
rinnemetsässä on erityisen laaja lohkareikko. Näiden valtakunnallisesti arvokkaiden kalliokokonaisuuksien
ulkopuolelle jäävät kalliot laajahkolla alueella Sorvalammen länsipuolella, eivätkä ne sisälly arvokkaiden
alueiden rajauksiin. Kohdekartan arvokkaiden kalliokuvioiden reunat noudattelevat pääasiassa peruskartan
kalliomerkintöjä. Käytännössä monenkaan merkinnän kohdalla ei esiinny kovin laajoja avokallioita, vaan
peruskartan kallioalueet muodostuvat pienten avointen laikkujen ja kalliometsien mosaiikista. Näiden
puustoa on joillakin paikoin hakattu mutta hakattujen osien erotteleminen muusta arvokkaasta
kalliokokonaisuudesta ei ole tarkoituksenmukaista, varsinkin kun niilläkin esiintyy runsaasti arvokasta
kallioluontoa. Niihin voidaan soveltaa myös yleistä sijaintikriteeriä ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Muutamien kalliokuvioiden
rajauksiin sisältyy lähinnä kallioniityiksi luonnehdittavia osia, jotka peruskartassa on esitetty metsämaana.
Kohdekarttaan rajattujen maakunnallisesti arvokkaiden alueiden ulkopuolelle jää useita hyvin pienikokoisia
kalliopaljastumia, jotka kuitenkin sisältyvät valtakunnallisesti arvokkaisiin kalliokokonaisuuksiin (vrt. Husa &
Teeriaho 2004). Käytännössä näitäkin tulee arvottaa osana arvokkaita kalliokokonaisuuksia, vaikka ne eivät
suoraan rajaudu laajempaan luontotyyppien yhdistelmään.
Vesiluonto
Sorvalampi ja Ahvenalampi voidaan kokonsa puolesta (> 2 ha) luokitella pieniksi järviksi (vrt. vesilain ja
metsälain pienveden määritelmä). Ne ovat rannoiltaan kokonaan rakentamattomia, ja täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”metsä- tai suoympäristössä sijaitsevat järvet, joiden rantaviivasta vähintään 75 % on
säilynyt rakentamatta, ja joiden ympäristö on 50 m etäisyydellä rannasta suurimmaksi osaksi
ojittamaton”. Kohteella on noroja, jotka ovat osittaisesta suoristamisestaan huolimatta säilyttäneet jonkin
verran pienvesien suojeluarvoja (Savola 2006), jolloin ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, soihin tai kallioihin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat
virtavesiosuudet”.
Maastoselvityksessä vuonna 2018 todettiin, että kohteella on noroja, joista joihinkin on johdettu ojia.
Peruskarttaan piirrettyjen ojien jotkut osuudet – varsinkin notkojen rinteillä – ovat itse asiassa
ojittamattomia noroja, joissa on pienvesien suojeluarvoja. Rajattuihin alueisiin sisältyvät norot täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, soihin tai kallioihin molemmilta
puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”.
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Tulos
Kohteella täyttyy useita luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteereitä. Lisäksi merkittävä osa kohteesta on
lajistokriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Pienialaiset nuoremmat metsäkuviot kohteen itäosan
keskellä voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää
(yleinen sijaintikriteeri). Kohteen länsiosassa selvästi parhaiten täyttyvät kallioiden luontotyyppikriteerit.
Muut rajauksiin sisältyvät luontotyypit kytkeytyvät ennen kaikkea arvokkaisiin kallioihin lähinnä
yhdistelmäkriteerien kautta. Kohteen länsiosa on lajistoltaan erittäin arvokas ja myös lajistokriteerit
vaikuttavat rajauksiin. Hakkuiden ja ojitusten vuoksi kokonaisuus on kuitenkin pirstaleinen ja kontrasti
luonnontilaisempaan Karnaistenkorven itäosaan on varsin merkittävä. Lisäarvoa tuo kuuluminen
maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Alueen luonnonolojen ja lajiston tietopohja on tyydyttävä rajauksia ja arvonmäärittelyä varten.
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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J 5. Nummenkylän kohosuo, Lohja (22,3 ha)

Luontotieto
Lohjan arvokkaat luontokohteet (Lohjan kaupunki 2011)
Muijalan, Lieviön, Nummenkylän Ja Kahvimaan kyläsuunnitelma 2015–2020 (Muijalan, Lieviön, Kahvimaan
ja Nummenkylän kyläsuunnitteluryhmä 2014)
Retkivinkkejä Lohjan seudun luontoon (Murto & Södersved 2000)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on Ympäristöhallinnon (2018b) Hertta-tietokannassa havainto silmälläpidettävästä (NT)
lännenpistejäkälästä (Acrocordia cavata). Kohteella kasvaa silmälläpidettävää kaislasaraa (Carex
rhynchophysa) yhdellä Suomen lounaisimmista kasvupaikoistaan (Lohjan kaupunki 2011). Kohteelta on
havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena
maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Suot
Kohde on Lohjan ainoa keidassuo. Suo on osin ojitettu ja sen pohjoisosan yli on tehty kevyen
liikenteen väylä (Muijalan, Lieviön, Kahvimaan ja Nummenkylän kyläsuunnitteluryhmä 2014). Murron &
Södersvedin (2000) mukaan kohde on osittaisesta ojituksesta huolimatta hyvin säilyttänyt sille ominaiset
piirteensä. Myöskään kävelytien ei katsota merkittävästi heikentävän suon arvoa (Lohjan kaupunki 2011).
Tällöin kohde täyttää luontotyyppikriteerin ”luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
hyvät, pinta-alaltaan vähintään noin 10 ha laajuiset keidassuot”.
Tulos
Kohde on luontotyyppikriteerin mukaisesti maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa tuo kuuluminen
maakunnalliseen ekokäytävään ja huomionarvoinen lajisto.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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J 6. Hevossaaren lehto, Lohja (17,6 ha)
Luontotieto
Lohjan arvokkaat luontokohteet (Lohjan kaupunki 2011)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohteen eteläpuolella sijaitsevassa Liessaaressa on edustavaa pähkinäpensaslehtoa (Lohjan kaupunki
2011). Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on Ympäristöhallinnon (2018b) Hertta-tietokannassa havaintoja kahdesta vaarantuneesta (VU)
jäkälälajista, ruskopiilojäkälästä (Arthonia spadicea) ja tammennystyjäkälästä (Pyrrhospora quernea).
Lisäksi rantakalliolta on löydetty harvinainen tulvamustuainen (Verrucaria saepincola), joka oli löytyessään
Fennoskandialle uusi laji (Lohjan kaupunki 2011). Kohteella on tavattu useita vaateliaita lehtokasveja:
salassa pidettävä laji, lehtokuusama (Lonicera xylosteum), isokäenrieska (Gagea lutea) ja
pystykiurunkannus (Corydalis solida) (Lohjan kaupunki 2011). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”luonnonympäristöt, joissa on alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin
paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten
lajistokriteerien perusteella.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Hevossaari on kauttaaltaan lehtoa, joka mökkipihoja lukuun ottamatta on säilynyt luonnontilaltaan melko
hyvänä (Lohjan kaupunki 2011). Merkittävä osa lehdosta on ilmeisesti pähkinäpensaslehtoa (Lohjan
kaupunki 2011), joka todennäköisesti täyttää luontotyyppikriteerin ”pähkinälehdot eli lehdot, joissa
kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai
useampana lähekkäisenä ryhmänä”, vaikka tarkempia tietoja pähkinäpensaiden määrästä tai koosta ei
olekaan. Rannoilla on järeäpuustoista tervaleppälehtoa, johon on muodostumassa runsaasti lahoa
lehtipuuta (Lohjan kaupunki 2011). Lahopuustoinen lehto saattaa täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään
2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”, mutta lahopuun
tarkemmasta määrästä tai lahopuustoisen lehdon pinta-alasta ei ole tietoa. Jos kuitenkin koko saaren
lehtometsän luonnontila on hyvä, se täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” niiden rajautuessa
luontotyyppikriteerin täyttävään pähkinäpensaslehtoon.
Tulos
Pähkinäpensaslehto täyttää todennäköisesti luontotyyppikriteerin. Muut lehdot täyttävät mahdollisesti
luontotyyppikriteerin ja todennäköisesti yhdistelmäkriteerin.
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Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Kriteerien täyttymisessä on epävarmuutta. On kuitenkin todennäköistä, että kohteella on riittävästi
tarpeeksi suuria pähkinäpensaita, jotta luontotyyppikriteeri täyttyy. Pähkinäpensas on koko Lohjanjärven
alueella hyvin runsas, ja jos lehdot ovat saaneet olla rauhassa hakkuilta, lehdossa kasvaa varmasti myös
kookkaita pensaita. Lisäselvitystarpeita ei ole.
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J 7. Vähä-Teutari, Lohja (87,3 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 2018
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa
hyvin kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella vaikuttaa
maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on
lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen pohjoispuolella sijaitsee Strykmossenin luonnonsuojelu- ja Natura-alue. Suoalue on läheisesti
kytkeytynyt kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Ympäristöhallinnon (2018b) Hertta-tietokannan mukaan kohteella on havaittu vaarantuneet (VU)
kantopaanusammal (Calypogeia suegica) ja haavanhyytelöjäkälä (Collema subnigrescens) sekä
silmälläpidettävä (NT) kantokorvasammal (Jungermannia leiantha). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Esiintymien alueella on ilmakuvatarkastelun perusteella sittemmin tehty
hakkuita, eikä ole varmuutta esiintyvätkö lajit edelleen kohteella. Maastoselvityksessä vuonna 2018
havaittiin lehdossa vaateliasta lehtosinijuurta (Merculialis perennis), vaahteraa (Acer platanoides),
metsälehmusta (Tilia cordata) ja pähkinäpensasta (Corylus avellana). Lehdoissa lajistollisten
erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa
luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Maastoselvityksessä vuonna 2018 todettiin, että pääosa kohteesta on avohakkuuta, taimikkoa ja
epäluonnontilaista talousmetsää, joka ei täytä luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteereitä. Maastoselvityksessä
rajattiin kuitenkin kohteen lounaisosasta lehto, jossa täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään 2 ha
laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuuta”. Em. lehdon
pohjoispuolella on rehevää lehtoa kallion ja pellon välisellä rinteellä. Puusto on varttunutta/iäkästä
kuusivaltaista sekametsää, jossa myös vaahteraa, lehmusta ja pähkinää. Jalopuiden määrä ei yllä
jalopuumetsien kriteereihin eikä se lahopuun vähäisyyden vuoksi täytä runsaslahopuustoisten lehtojen
luontotyyppikriteeriä. Yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset metsät” perusteella lehto voidaan kuitenkin liittää
maakunnallisesti arvokkaan kohteen rajaukseen, varsinkin, kun vaatelias lajisto vielä lisää sen arvoa.
Kohteella on lisäksi pähkinälehto, jossa täyttyy luontotyyppikriteeri ” pähkinälehdot eli lehdot, joissa
kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai
useampana lähekkäisenä ryhmänä”.
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Suot
Maastoselvityksessä vuonna 2018 rajattiin kohteen eteläosasta rehevä, osin ojitettu korpi, jonka
luontotyyppejä ovat ruohokorpi, saniaiskorpi ja lehtokorpi. Puusto on vaihtelevaa lajistoltaan sekä
ikärakenteeltaan. Huomionarvoista on vaahteran ja lehmuksen sekä järeiden haapojen esiintyminen.
Ojituksista huolimatta korven kasvillisuus on edustavaa, ja se täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään
noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”.
Tulos
Osa kohteesta täyttää luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerin. Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen
ekoverkostoon.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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J 8. Pitkänperänlahden kallioalue, Lohja (52,4 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 2018
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla (Husa & Teeriaho 2004)
Lohjanjärven alueet (FI0100036) -Natura-tietolomake (Ympäristöhallinto 2013a)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Lohjanjärven pohjoispuolista laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisella ekologisella käytävällä vaikuttaa
maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on
lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen lähiympäristössä on useita muita valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita. Kohteen
lähiympäristössä on lisäksi Lohjanjärven Natura-alueen osa-alueita. Lohjan seutu on Suomen
runsaslehtoisimpia alueita. Erityisesti Lohjanjärven ympäristön kalkkipitoisilla mailla lehdot ovat edelleen
vallitseva kasvillisuustyyppi, ja useimpiin Natura-alueen osa-alueisiin sisältyy arvokkaimpia näistä
säilyneistä lehdoista (Ympäristöhallinto 2013a). Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Natura-alueen metsät ja
kalliot ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät
yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne
voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Ympäristöhallinnon (2018b) Hertta-tietokannan mukaan kohteella on havaittu vaarantuneet (VU)
jauheneulajäkälä (Chaenotheca stemonea) ja haavanhyytelöjäkälä (Collema subnigrescens),
silmälläpidettävä (NT) ripsilovisammal (Lophozia ciliata) ja alueellisesti uhanalainen (RT) tihkusäiläsammal
(Blindia acuta). Lisäksi kohteelta on vuosikymmeniä vanha havainto salassa pidettävästä lajista, mutta
esiintymän nykytilasta ei ole tietoa. Myllylammen laskupuron varressa on pähkinälehto, jossa kasvaa
vaarantunutta, rauhoitettua vuorijalavaa (Ulmus glabra). Purolehdossa esiintyy erittäin uhanalaista (EN),
rauhoitettua sekä erityisesti ja kiireellisesti suojeltavaa luhtaorvokkia (Viola uliginosa), alueellisesti
uhanalaista pesäjuurta (Neottia nidus-avis), hammasjuurta (Cardamine bulbifera), lehtokieloa (V. mirabilis)
ja salassa pidettävää lajia. Laskupuron alue jää kuitenkin pääosin tämän selvityksen kohteen ulkopuolelle.
Etelärinteellä on myös arvokasta lehtoa, joka on osittain avohakattu. Lehdoissa viihtyvät lisäksi mm.
silmälläpidettävä huhtakurjenpolvi (Geranium bohemicum), alueellisesti uhanalainen lehtomatara (Galium
triflorum), imikkä (Pulmonaria obscura), lehmus (Tilia cordata), lehtosinijuuri (Merculialis perennis),
mustakonnanmarja (Actaea spicata) ja näsiä (Daphne mezereum). Vanhoilla haavoilla tavattuja epifyyttejä
ovat mm. silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen samettikesijäkälä (Leptogium saturninum). (Husa &
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Teeriaho 2004). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”luonnonympäristöt, joissa on alueellisesti tai
valtakunnallisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Lohjanjärven
alueen Natura-alueen osa-alueen, Pitkänperänlahden, rantalehtojen lajistoon kuuluvat vaateliaat lajit
lehtosinijuuri, keltavuokko (Anemone ranunculoides), lehtotähtimö (Stellaria nemorum), lehtopähkämö
(Stachys sylvatica) sekä harvinainen sieni, poimukellomörsky (Verpa bohemica) (Ympäristöhallinto 2013a).
Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis
syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Maastoselvityksessä vuonna 2018 todettiin, että pääosan kohteesta muodostavat hakkuualueet tai
käsitellyt talousmetsät, jotka eivät täytä LAKU-kriteereitä. Maastoselvityksessä kohteelta paikannettiin
kuitenkin pienehkö pähkinäpensaslehto, joka täyttää luontotyyppikriteerin ”pähkinälehdot eli lehdot,
joissa kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai
useampana lähekkäisenä ryhmänä”. Kohteen eteläosan rantalehto kuuluu Lohjanjärven alueen Naturaalueeseen ja täyttää todennäköisesti yhdessä kohderajauksen ulkopuolisen Natura-alueen osan ja
luonnonsuojelualueen kanssa luontotyyppikriteerin "vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset, runsaslehtipuustoiset, varttuneet tai sitä vanhemmat metsät, joissa on lahoa
lehtipuuta yli 5 m³/ha". Rantalehtojen vaatelias lajisto (Ympäristöhallinto 2013a) vielä lisää niiden arvoa.
Kohteella on lisäksi useita hehtaareita luonnontilaista kalliometsää, joka täyttää yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät” kytkeytyessään kohteen maakunnallisesti arvokkaisiin pähkinälehtoihin
ja rantalehtoon sekä kohteen ulkopuolisiin Lohjanjärven alueen suojelualueiden metsiin. Em.
kalliometsissä on iäkkäitä ja kookkaita mäntyjä sekä runsaasti kelottuneita mäntyjä ja muuta lahopuuta.
Kalliometsiin liittyy jyrkänteisiä rinteitä, joissa kasvaa luonnontilaisen kaltaista varttunutta ja
uudistusikäistä sekametsää, lajeina haapa, koivu, kuusi ja mänty. Lounaisen jyrkänteen alla on iäkkäitä
haapoja ja koivuja. Kohteen laajimmassa kalliometsässä kasvaa lisäksi järeitä kuusia.
Kalliot
Koko kohteen kattaa valtakunnallisesti arvokas kallioalue Torholan Myllylampi (arvoluokka 4 ’arvokas
kallioalue’). Yksi kohteen vallitsevista kivilajeista on ravinteinen, emäksinen amfiboliitti. Tällöin saattaa
täyttyä luontotyyppikriteeri ”kalkkikiveä tai voimakkaasti emäksisiä kivilajeja sisältävät kalliot, kivikot tai
hylätyt louhokset”. Amfiboliitti on kuitenkin Suomessa yleinen kivilaji (Geologian tutkimuskeskus 2018),
jonka esiintymisen perusteella kallioaluetta ei ole mielekästä rajata ainakaan kokonaisuudessaan
maakunnallisesti arvokkaaksi, varsinkaan, kun kallioalueen metsät ovat pääosin hakattuja tai käsiteltyjä
talousmetsiä.
Tulos
Osa kohteen metsistä täyttää yhdistelmä- ja luontotyyppikriteereitä. Lisäarvoa tuo kuuluminen
maakunnalliseen ekoverkostoon ja huomionarvoisten lajien esiintyminen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.

222

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

223

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

9. Loviisa

224

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

E 2. Mossen-Råmossen, Loviisa (45,3 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 18.6.2018
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Kansallisomaisuus turvaan – valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita (WWF Suomi ym.
2012)
Olli Manninen, kirjallinen tiedonanto 10.4.2018.
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Mossen on laaja, lähes kokonaan ojittamaton suo, ja siihen kytkeytyy läheisesti pienempi ojittamaton
Råmossen. Yleisen kokokriteerin mukaan ”luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”. Mossen
on ojitettua eteläosaa lukuun ottamatta luonnontilassa tai on luonnontilaisen kaltainen, ja sitä kuvataan
edustavaksi (Uudenmaan liitto 2012). Yleisen laatukriteerin mukaan ”luontotyyppien luonnontilaisuus ja
edustavuus lisää alueen arvoa”.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Råmossenilla ja Mossenilla on havaittu vaarantunut (VU) ja luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluva
salassa pidettävä laji. Kohteella on monipuolinen perhoslajisto. Pitkään jatkuneissa perhosinventoinneissa
on havaittu useita, suoympäristöihin erikoistuneita perhosia, joista osa on harvinaisia (Uudenmaan liitto
2012). Maastoselvityksessä 18.6.2018 havaittiin Råmossenin eteläpuolen korpialueella runsaasti
silmälläpidettävää (NT) ja alueellisesti uhanalaista (RT) hentosaraa (Carex disperma) ja hieman alueellisesti
uhanalaista korpisaraa (C. loliacea). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on
valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Metsäalueella Mossenin ja Råmossenin välissä ja Råmossenin länsipuolella on luontojärjestöjen
Kansallisomaisuus turvaan -hankkeessa havaittu merkittäviä luontoarvoja: runsaasti lahopuuta ja
havaintoja vaarantuneesta ruskopiilojäkälästä (Arthonia spadicea), silmälläpidettävästä (NT)
norjantorvijäkälästä (Cladonia norvegica) ja muutamista muista, vanhoja metsiä tai luontoarvoja
indikoivista lajeista (WWF Suomi ym. 2012, Olli Manninen kirjallinen tiedonanto 10.4.2018).
Ilmakuvatarkastelun perusteella ko. metsäalueella on sittemmin tehty avohakkuita. Avohakkuilta
säästyneellä metsäalueella tehtiin maastoselvitys 18.6.2018, jossa todettiin kuitenkin jäljelle jääneiden
metsien olevan lähes kauttaaltaan epäluonnontilaisia, harvennettuja varttuneita talousmetsiä, joissa on
niukasti luontoarvoja. Luonnontilaisen kaltaista kivikkoista kangasmetsää rajattiin Råmossenin
kaakkoispuolelta, jossa metsän tilarakenne on luonnontilaisen kaltainen (ei tasaisen harvennettu kuten
ympäröivissä metsissä). Mahdollisesta aiemmasta harvennuksesta on kulunut niin paljon aikaa, ettei
kantoja ollut näkyvissä. Kivikkoisuuden vuoksi metsä on kitukasvuista (puuston läpimitta
rinnankorkeudelta 5–20 cm). Pääpuulajina on mänty, ja sen ohella kasvaa kuusta ja koivua sekä siellä täällä
haapaa. Lahopuuta on arviolta n. 5 m3/ha. Luonnontilaisen kaltaista kangasmetsää on pieni kaistale myös
Mossenin lounaispuolella. Kohteen luonnontilaisen kaltaiset metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen
kaltaiset metsät”.
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Suot
Mossen on ojitettua eteläosaa lukuun ottamatta luonnontilaisen kaltainen keidassuo (Uudenmaan liitto
2012), joka täyttää luontotyyppikriteerin ”luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
hyvät, pinta-alaltaan vähintään noin 10 ha laajuiset keidassuot”. Ojitetun eteläosan todettiin
maastoselvityksessä 18.6.218 olevan nykyisin talousmetsää, ja se rajattiin maakunnallisesti arvokkaan
kohteen ulkopuolelle. Råmossen on luonnontilaisen kaltaista, puustoista rämettä, lähinnä kangas- ja
korpirämettä (Uudenmaan liitto 2012). Rämetyyppien jakaantumisesta Råmossenilla ei ole tarkempaa
tietoa, mutta siellä täyttyy mahdollisesti luontotyyppikriteeri ”luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset ja
vesitaloudeltaan vähän muuttuneet, pienialaisia laikkuja tai juotteja laajemmat (pinta-ala > noin 2 ha)
korpi-, sara-, kalvakka-, pallosara tai lyhytkorsirämeet”. Koko Råmossen täyttää yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset rämeet”.
Maastoselvityksessä rajattiin Råmossenin eteläpuolelta luonnontilaltaan hyvä, tervaleppää kasvava
ruohokorpi- ja mustikkakorpialue, joka täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään noin 2 ha laajuiset,
vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”. Maastoselvityksen perusteella lisäksi
Råmossenin ja Mossenin välissä sijaitseva korpiräme täyttää em. rämeiden yhdistelmäkriteerin.
Råmossenin luoteispuolella on vetinen tervaleppää kasvava ruohokorpi, joka täyttää yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”.
Tulos
Mossen ja Råmossenin eteläpuolen korpialue täyttävät luontotyyppikriteerit. Kohteen muut suot täyttävät
yhdistelmäkriteerit. Kohteella on vähän myös yhdistelmäkriteerin täyttävää metsää.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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J 9. Kukuljärvi A, B ja C, Loviisa (28,6 ha)
Luontotieto
METSO-kelpoisten metsien kartoitukset Loviisan kaupungin mailla vuonna 2018 (Salminen 2018)
Uudenmaan ELY-keskuksen (2013) tiedote Kukuljärven luonnonsuojelualueen perustamisesta
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU) – kohdekuvaukset
(Itä-Uudenmaan liitto 2010)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Itä-Uudenmaan laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa hyvin
kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella vaikuttaa
maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on
lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde rajautuu Kukuljärven luonnonsuojelualueeseen, jossa on samankaltaisia elinympäristöjä (ItäUudenmaan liitto 2010, Uudenmaan ELY-keskus 2013). Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti
muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Luonnonsuojelualueen metsät ja suot ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, kallio-, maatalous- ja rantaelinympäristöjä. Vaikka kaikki
kohteen osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta ovat kuitenkin
muuten edustavia, ne ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Osa-alueen A pohjoisosan korvessa (kuvio N) kasvaa alueellisesti uhanalaista (RT) korpiorvokkia (Viola
epipsila) (Salminen 2018). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”luonnonympäristöt, joissa on alueellisesti
uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Osa-alueen C lehdoissa tavataan
vaateliaita ja Loviisan suunnalla harvinaisia putkilokasveja imikkää (Pulmonaria obscura),
mustakonnamarjaa (Actaea spicata) ja lehto-orvokkia (Viola mirabilis) (Salminen 2018). Lehdoissa
lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä
arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Osa-alueella A on METSO I-luokan valintaperusteet täyttävää kangasmetsää (kuvio M; Salminen 2018),
joka täyttää myös luontotyyppikriteerin ” vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat,
tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta
yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Luontotyyppikriteerin täyttävän
kangasmetsän vieressä on luonnontilainen vanhapuustoinen kallio (kuvio O; Salminen 2018), joka täyttää
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät”. Osa-alueella C on myös METSO I-luokan
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valintaperusteet täyttävää runsaslahopuustoista kangasmetsää ja siihen rajautuvaa luonnontilasta
kalliometsää (kuviot E ja C; Salminen 2018), jotka eivät kuitenkaan yksinään täytä luontotyyppikriteerien
pinta-alavaatimusta. Metsäkuviot kytkeytyvät kuitenkin läheisesti Kukuljärven luonnonsuojelualueeseen,
jossa on vanhaa kangasmetsää ja kalliometsää sekä runsaasti lahopuuta, jolla elää vaateliasta ja
uhanalaista kääpä- ja sienilajistoa (Uudenmaan ELY-keskus 2013). Toisin sanoen suojelualueen metsät
täyttävät luontotyyppikriteerit, jolloin ko. runsaslahopuustoinen metsäkuvio ja luonnontilainen
kalliometsät täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti
kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Osa-alueella C on n. 2 hehtaarin alue
lajistollisesti arvokasta kallionaluslehtoa (kuviot F–H; Salminen 2018). Lehdot eivät täytä Salmisen (2018)
mukaan METSO I-luokan valintaperusteita, eikä lahopuuta ole vielä riittävästi, jotta luontotyyppikriteerin
”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan
kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita” vaatimus
täyttyisi. Myös puusto on osin ilmeisesti nuorta. Sijainti maakuunnallisen ekologisen verkoston alueella ja
huomionarvoinen lajisto nostavat lehdon arvoa niin, että sen voidaan katsoa olevan maakunnallisesti
arvokas. Metsänkäsittelyiltä rauhoitettuna puusto varttuu ja lahopuuta muodostuu joka tapauksessa
jatkuvasti lisää. Muilta osin kohteen metsät ovat joko nuoria, niissä on niukasti lahopuuta tai selvästi
merkkejä metsänkäsittelystä. Ne eivät täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä. Kohteelta rajatut
luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerit täyttävät metsäkuviot sijaitsevat melko erillään toisistaan, eivätkä
muodosta toimivaa kokonaisuutta yhdessä viereisen luonnonsuojelualueen kanssa. Parempi kokonaisuus
muodostuu, kun mukaan rajataan hyvään suuntaan kehittyviä (pääosin METSO II-luokan) pienehköjä
metsäkuvioita, joiden arvoa nostaa kuuluminen suurempaan erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään yleisen sijaintikriteerin mukaisesti.
Suot
Salmisen (2018) mukaan osa-alueen A korpi (kuvio N) on luonnontilaisen kaltainen, eli se täyttää
yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaisen kaltaiset korvet” rajautuessaan luontotyyppikriteerin täyttävään kangasmetsään. Korpi on
myös lajistokriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Osa-alueella C on korpi (kuvio A), jonka Loviisan
kaupungille kuulumaton osuus on suojeltu. Korven vesitalous on luonnontilainen (Salminen 2018). Se
täyttää niin ikään em. yhdistelmäkriteerin
Tulos
Kohteella on luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit täyttäviä metsä- ja korpikuvoita. Rikkonainen
maakunnallisesti arvokkaiden kuvioiden rajaus saadaan toimivammaksi, kun mukaan rajataan yleisen
sijaintikriteerin perusteella yhtenäisyyden kannalta olennaisia, pääosin METSO II-luokan valintaperusteet
täyttäviä metsäkuvioita. Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekoverkostoon.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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J 10. Åkersö, Loviisa (6,8 ha)
Luontotieto
METSO-kelpoisten metsien kartoitukset Loviisan kaupungin mailla vuonna 2018 (Salminen 2018)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteen lehdossa tavataan harvinaista ja vaateliasta lehtokieloa (Polygonatum multiflorum) (Salminen
2018). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja
on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteella on Salmisen (2018) mukaan runsaslahopuustoista kangasmetsää ja luonnontilaltaan hyvää
kalliometsää sekä lehtoa, mutta kohteella on myös luonnontilaltaan melko heikkoa metsää.
Luonnontilaltaan hyvät luontotyyppikuviot ovat niin pieniä, etteivät luontotyyppikriteerien pintaalavaatimukset täyty. Vaikka ympäröivällä Natura-alueella on suojeltuja lehtoja, on saarikohde melko
eristynyt muista, maakunnallisesti arvokkaista metsäalueista, eikä yhdistelmäkriteerien voi katsoa
täyttyvän. Kohde ei ole maakunnallisesti arvokas.
Tulos
Kohde ei ole maakunnallisesti arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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J 11. Keitalaviken, Loviisa (13,4 ha)
Luontotieto
METSO-kelpoisten metsien kartoitukset Loviisan kaupungin mailla vuonna 2018 (Salminen 2018)
Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi (Alanen & Aapala 2015)
VELMU-karttapalvelu (Ympäristöhallinto 2018c)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Itä-Uudenmaan laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sen alueelle ulottuu
maakunnallinen ekologinen käytävä (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän
alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen
maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde on osa paljon laajempaa Soidensuojelun täydennysohjelman aluetta ’Keitalan luhdat’. Yleisen
kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen
esiintymän arvoa”.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia suo- ranta- ja metsäelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta ovat kuitenkin muuten edustavia, ne
ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Suot ja metsät
Keitalan luhdat kuuluvat soidensuojelutyöryhmän valitsemiin Etelä-Suomen soihin, joiden luonnonarvoilla
on valtakunnallista merkitystä (Alanen & Aapala 2015). Keitalan luhtien osa-alueen, Keitalavikenin METSOinventoinnissa (Salminen 2018) todettiin, että kohteen luhtasuo koostuu valtaosin avoimesta
ruokoluhdasta, jota kirjovat pienet metsäsaarekkeet. Luhta täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin vesialueisiin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset avoluhdat” rajatuessaan luontotyyppikriteerin täyttävään fladaan. Pienet metsäsaarekkeet ovat
Salmisen (2018) mukaan luonnontilaisia, ja ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta
osana eri luontotyyppien yhdistelmää.
Rantaluontotyypit
Keitalaviken on laaja, maankohoamisen vaikutuksesta syntynyt flada tai kluuvijärvi, jonka kehitykseen
ihminen on vaikuttanut pitämällä auki vesiväyliä (Salminen 2018). Kluuveilla maakunnalliseen arvoon
riittää, jos yli puolet rannasta on rakentamatonta. Fladoilta kriteerit edellyttävät suurempaa kokoa tai
isompaa rakentamatonta osuutta rannasta. Keitalavikenin rannalla on rakennuksia vain yhdessä paikassa
kohteen koillispuolella. Saaristotie kuitenkin kulkee Keitalan luhtien poikki. Keitalaviken flada /kluuvi jää
kuitenkin käytännössä tien eteläpuolelle, eikä tie vaikuta fladan / kluuvin meriyhteyteen. Voidaan katsoa,
että lahti täyttää luontotyyppikriteerin ”yli 5 ha laajuiset, rannoiltaan suurimmaksi osaksi
rakentamattomat fladat”. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman VELMUkarttapalvelussa (Ympäristöhallinto 2018c) mahdolliseksi rannikon laguuniksi on rajattu Keitalavikenin

233

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

alueesta luhtasuon ulkopuolinen vesialue. Määritelmän mukaan fladat ja kluuvit ovat matalia, selvästi
rajautuneita vesialtaita, joten luontotyyppikriteeri koskee Keitalavikeniä METSO-selvityksessä kartoitetun
luhtasuon ulkopuolella.
Tulos
Kohde on luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Maakunnallisesti
arvokas flada ulottuu tilauksen kohderajauksen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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10. Mäntsälä
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A 2. Sahajärven metsä, Mäntsälä (110 ha)

Luontotieto
Lyhyt muistio Mäntsälän Sahajärven alueesta ja sen luontoarvoista (Savola 2010)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen (2017a) kuvaus alueesta
Luontokartoitusraportti kylien Levanto, Saari, Hautjärvi ja Kaukalampi alueella (Metsänen 2017)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Pohjois-Uudenmaan laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista
käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia suo- ja metsäelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät
yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä, ne ovat kuitenkin muuten edustavia, joten ne ovat yleisen kriteerin
”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin
esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita. Edustavuutta tarkastellaan jäljempänä erikseen
kunkin luonnonympäristötyypin luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien kohdalla. Kohteen länsipuolella
sijaitsee Vähäjärvenkallioiden vanhan metsän Natura- ja luonnonsuojelualue ja itäpuolella Hautjärven
luonnonsuojelualue, jolloin myös täyttyy myös yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kohteelta on Savolan (2010) mukaan myös
havainto ruostekäävästä (Phellinus ferrugineofuscus). Kumpikaan em. laji ei ole uhanalainen, mutta LAKUkriteerien mukaan lähtökohtaisesti mikä tahansa eliöryhmä, jolla on erityistä indikaattoriarvoa, voi olla
riittävä peruste maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Ruostekääpä on Etelä-Suomessa
harvinainen ja kasvaa luonnontilaisissa metsissä, joissa on hyvä lahopuujatkumo. Tällaisissa metsissä elää
lukuisa joukko muitakin harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Lisäksi kohteella on tavattu useita lintudirektiivin
lajeja: neljä salassa pidettävää lajia, pikkulepinkäinen (Lanius collurio), palokärki (Dryocopus martius) ja
kehrääjä (Caprimulgus europaeus) (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2017).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Savolan (2010) mukaan kohteen itäosan metsä (oletettavasti koko järven rantaan viettävä rinnealue
kohteen keskellä sijaitsevan kallioharjanteen itäpuolella) ja uimarannalle johtavan tien pohjoispuolinen
metsä on luonnontilaisen kaltaista, lehtipuuta on joukossa runsaasti ja lahopuuta on 5–20 m3/ha. Metsä, ja
siten oletettavasti myös syntynyt lahopuu, on järeää. Tällöin itäosan metsät täyttävät luontotyyppikriteerit
”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on
vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan
yli 20 cm lahopuita” ja/tai ” vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset,
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runsaslehtipuustoiset, varttuneet tai sitä vanhemmat metsät, joissa on lahoa lehtipuuta yli 5 m³/ha.
Kalliojyrkänteiden alla kasvaa puumaisia metsälehmuksia, jolloin täyttyy myös luontotyyppikriteeri
”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi tammea, kasvavat,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kangasmetsät”. Kohteella on myös lehtoja, jotka täyttävät
vähintään yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Vähintään saman yhdistelmäkriteerin täyttävät
kohteen länsiosan luonnontilaisen kaltaiset kuivahkot ja kuivat kankaat. Kohteen vanhapuustoiset
kalliometsät täyttävät vähintään yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät”.
Suot
Sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (2017) että Metsänen (2017) mainitsevat kohteen laajimman
suoalueen, Sammalsuon, arvokkaaksi luontokohteeksi. Sammalsuon ojitettu pohjoisosa on Metsäsen
(2017) mukaan helposti ennallistettavissa. Kohteen muutkin korvet ja rämeet täyttävät vähintään
yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset
korvet/rämeet”.
Tulos
Kohde on useiden LAKU-kriteerien mukaan maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa tuo kuuluminen
maakunnalliseen ekokäytävään ja huomionarvoinen lajisto.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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11. Nurmijärvi
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A 19. Kassakummun alue, Nurmijärvi (40 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 13.6.2018
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luo-alueet ja niiden valinta Nurmijärvellä (Lammi & Vauhkonen
2016)
Perttulan osayleiskaavan luontoselvitys (Lammi & Routasuo 2013b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde on osa Pohjois-Uudenmaan laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa hyvin
kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä, mutta ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat yleisen
kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää
luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Lammin & Vauhkosen (2016) mukaan puroissa elää taimen (Salmo trutta), jonka sisävesien kannat
napapiirin eteläpuolella on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi (EN). Kohteella on havaittu salassapidettävää
lajia vuonna 2015 (Ympäristöhallinto 2017b). Myös maastoselvityksessä 13.6.2018 kohteen eteläosassa
havaittiin salassapidettävää lajia. Kohteen puronvarsilla kasvaa vaateliaita kosteiden lehtojen ja rehevien
korpien lajeja. Etenkin korpisorsimo (Glyceria lithuanica) on Etelä-Suomessa harvinainen.
Maastoselvityksessä 13.6.2018 havaittiin kohteen pohjoisosan lehdoissa ja korvissa poikkeuksellisen
laajoja, Uudellamaalla melko harvinaisen velholehden (Circaea alpina) kasvustoja. Lehdoissa lajistollisten
erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa
luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Lammin & Routasuon (2013b) mukaan puronvarsilla on suurruoho- ja saniaislehtoa. Kohteen kostea lehto
täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot,
joihin liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”. Kohteen muut metsät
kartoitettiin maastoselvityksessä 13.6.2018. Kohteen pohjoisosassa on varttunutta tuoretta lehtoa, johon
on alkanut muodostua lahopuuta. Lahopuuta on keskimäärin arviolta n. 10 m3/ha, mutta paikallisesti
enemmänkin. Pääosin muodostunut lahopuu on melko pieniläpimittaista, mutta paikoittain on myös
järeämpiä maapuita. Lehto täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä
vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha
sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”. Kohteen eteläosassa lähellä puronvarren lehtoaluetta
on luonnontilaisen kaltaista lehtomaista kangasta, jossa havaittiin salassapidettävää lajia. Metsä täyttää
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yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin
läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Muualla kohteella on
tasaikäisrakenteista ja monin paikoin harvennettua nuorta, varttunutta tai uudistusikäistä talousmetsää
sekä taimikkoa, joissa ei ole erityisiä luontoarvoja ja jotka voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan
kohteen ulkopuolelle.
Suot
Lammin & Vauhkosen (2016) mukaan kohteella on lähdekorpia. Myös maastoselvityksessä 13.6.2018
kohteen pohjoisosasta rajattiin laajalti lähdevaikutteista korpea. Lähdekorvet täyttävät aina
luontotyyppikriteerin ilman pinta-alan raja-arvoa. Myös lehto- ja saniaiskorpia on Lammin & Vauhkosen
(2016) mukaan kohteen puronvarsilla, mutta korpien pinta-alasta ei ole tietoa. Lähdekorpien ja kohteen
arvokkaiden lehtojen yhteydessä ne täyttävät kuitenkin vähintään yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”. Em.
yhdistelmäkriteerin täyttää myös maastoselvityksessä 13.6.2018 kohteen koillisosassa paikannettu
mustikkakorpi.
Vesiluonto
Lammin & Vauhkosen (2016) mukaan kohteen läpi virtaavat Ruosteoja ja Myllyoja ovat merkittäviltä osin
luonnontilaisia, jolloin ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään 300 metrin pituiset, perkaamattomat,
metsä- tai suoympäristössä virtaavat puro-osuudet, joiden ympäristö on 50 m etäisyydellä purosta
ojittamaton”. Puroissa elää lisäksi myös purotaimen. Tällöin puro saattaa täyttää myös
luontotyyppikriteerin ”perkaamattomat tai peratut, uhanalaisten vesieliöiden leviämiseen ja vaelluksiin
soveltuvat puro-osuudet, jotka kuuluvat näiden lajien esiintymiä sisältävään virtavesijatkumoon”.
Tulos
Kohteella on luontotyyppikriteerin täyttävää lahopuustoista lehtoa, kosteaa lehtoa ja lähdekorpea sekä
yhdistelmäkriteerin täyttävää korpea ja kangasmetsää. Lisäarvoa tuo huomionarvoinen lajisto ja
kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon. Suurin osa kohteen metsistä ei täytä LAKUkriteereitä.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 20. Koivusuo, Nurmijärvi (13 ha)
Luontotieto
Perttulan osayleiskaavan luontoselvitys (Lammi & Routasuo 2013b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella on tavattu silmälläpidettävää (NT) kaislasaraa (Carex rhynchophysa), joka on melko harvinainen
laji Etelä-Suomessa (Lammi & Routasuo).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Suot
Koivusuon luonnontila on luontoselvityksissä todettu hyväksi (Lammi & Routasuo 2013b). Suon avo-osat
ovat kasvillisuustyypiltään pääosin saranevaa. Myös suon itälaidan avosuo, jolla kasvaa lisäksi järviruokoa,
voidaan luokitella tässä tarkastelussa saranevaksi. Ilmakuvatarkastelussa ei voi täysin varmasti rajata
saranevoja vähäpuustoisista saranevakorvista, mutta oletettavasti nevaa on kohteella ainakin 3 hehtaaria.
Tällöin täyttyy luontotyyppikriteeri ”luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, vähintään 3 ha laajat
sara- tai luhtanevat”. Muualla kohteella kasvillisuustyyppi on saranevakorpea, kapealti laiteilla
ruohokorpea ja laskupuron kohdalla myös saniaiskorpea, jolloin selkeästi täyttyy luontotyyppikriteeri
”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”.
Tulos
Kohde on luontotyyppikriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa tuo kuuluminen
maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja silmälläpidettävän lajin esiintyminen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 21. Lallisuo, Nurmijärvi (152 ha)
Luontotieto
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luo-alueet ja niiden valinta Nurmijärvellä (Lammi & Vauhkonen
2016)
Soidensuojelun täydennysehdotus -kartta- ja luontotietoaineisto (Ympäristöhallinto 2017a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohde on eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen laaja luonnontilaltaan melko hyvänä säilynyt keidassuo.
Yleisen kriteerin mukaan ”luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon)
Kohde on osa Pohjois-Uudenmaan laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallisia ekologisia
käytäviä (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella on havaittu 2000-luvulla silmälläpidettävät (NT) lajit viherasekärpänen (Oplodontha viridula) ja
isoasekärpänen (Stratiomys singularior) sekä vaarantunut perhoslaji (VU) rämekarvajalka (Gynaephora
selenitica). Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se
toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Suot
Kohde kuuluu suppeampana rajauksena soidensuojelun täydennysehdotuksen alueisiin, jotka on arvioitu
valtakunnallisesti arvokkaiksi. Maastoselvityksessä (Lammi & Vauhkonen 2016) todettiin, että kohde on
melko hyvin säilynyt keidassuokokonaisuus, jonka arvoa nostavat laiteiden rehevät lehtokorvet sekä
ruoho- ja heinäkorvet. Todettiin myös, että kyseinen LUO-aluerajaus on onnistunut, mikä puoltaa rajausta
laajempana kuin soidensuojelun täydennysehdotuksessa. Kohde on yksiselitteisesti luontotyyppikriteerin
”luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan hyvät, pinta-alaltaan vähintään noin 10 ha
laajuiset keidassuot” perusteella maakunnallisesti arvokas”.
Tulos
Kohde on luontotyyppikriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa tuo kohteen laajuus,
kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja huomionarvoisten lajien esiintyminen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 22. Mätäjärvensuo, Nurmijärvi (2,4 ha)
Luontotieto
Perttulan osayleiskaavan luontoselvitys (Lammi & Routasuo 2013b)
Soidensuojelun täydennysehdotus -kartta- ja luontotietoaineisto (Ympäristöhallinto 2017a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Pohjois-Uudenmaan laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista
käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde kuuluu soidensuojelun täydennysehdotuksessa samaan Vaaksin soiden kompleksiin, jonka muut
osa-alueet, Pakolevonsuo ja Vaaksinjärven koillisrannan suot, sijaitsevat muutaman sadan metrin sisällä
kohteesta. Alle puolen kilometrin etäisyydellä kohteesta sijaitsee myös Vaaksinjärven saarnikorven
luonnonsuojelualue.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Suot
Kohteella on edustavia ja luonnontilaltaan hyviä korpia, rämeitä ja nevaa, jotka eivät kuitenkaan täytä
luontotyyppikriteerien pinta-alavaatimusta. Koska lähellä sijaitsee muita, valtakunnallisesti arvokkaita
suoalueita, voidaan kohteen korpien ja rämeiden katsoa täyttävän yhdistelmäkriteerit ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen
kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet/rämeet”. Kohteen neva täyttää
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin soihin suoraan rajautuvat luonnontilaiset
tai luonnontilaisen kaltaiset nevat” sen rajautuessa em. korpiin ja rämeisiin.
Tulos
Kohde on yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa tuo kuuluminen
maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 23. Suomiehen suo, Nurmijärvi ja Hyvinkää (196 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaus 1036 Suomiehensuo (Uudenmaan ELY-keskus 2014b)
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luo-alueet ja niiden valinta Nurmijärvellä (Lammi & Vauhkonen
2016)
Soidensuojelun täydennysehdotus -kartta- ja luontotietoaineisto (Ympäristöhallinto 2017a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Suomiehen suo on eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen laaja luonnontilaltaan kohtalaisena säilynyt
keidassuo. Yleisen kriteerin mukaan ”luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Pohjois-Uudenmaan laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallisia ekologisia
käytäviä (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja maatalousympäristöjä sekä rakennettuja
kulttuuriympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä, mutta
ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten
luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla
maakunnallisesti arvokkaita.
Noin kilometrin etäisyydellä kohteesta on soidensuojelun täydennysehdotuksessa valtakunnallisesti
arvokkaaksi luokiteltu Hirvisuo ja aivan kohteen luoteispuolella Jätinkadun arvokas rantakerrostuma.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Suojellulta Suomiehen (Jaakkolan) katajakedolta on tavattu erittäin uhanalainen (EN) saunionoidanlukko
(Botrychium matricariifolium), silmälläpidettävä (NT) ketonoidanlukko (B. lunaria) ja vaarantunut (VU)
kultapiiskumaamehiläinen (Andrena coitana).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Uudenmaan ELY-keskuksen (2014b) mukaan suon keskellä oleva kivennäismaasaareke tulee sisällyttää
mukaan arvokkaan keidassuon rajaukseen, koska sille ei säily kulkuyhteyttä. Kohteella on lisäksi vähän
metsää pohjois- ja eteläosien harjumaastossa. Maastoselvityksessä (Lammi & Vauhkonen 2016) todettiin,
ettei harjuilta löytynyt erityisiä luontoarvoja. Raportissa viitattiin harjualueiden heikkoon luonnontilaan.
On kuitenkin huomioitava, että harjumetsien luontoarvot eivät välttämättä kärsi, vaikka metsänkäsittely
olisi intensiivistäkin. Päinvastoin harjumetsien hakkuiden yhteydessä voidaan parantaa avoimissa
paahderinteissä elävien lajien elinmahdollisuuksia. Näillä tiedoin ei pystytä määrittämään, täyttävätkö
kohteen metsät joitakin luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteereitä.
Suot
Uudenmaan ELY-keskuksen (2014b) soidensuojelun täydennysehdotuksen inventointien pohjalta todettiin,
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että suon itäosassa hydrologia sekä kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus on kärsinyt laajamittaisesta
turpeennostosta ja ojituksesta. Suon itäosassa on navero-ojia, jotka eivät näy peruskartassa, joten
ojituksen vaikutukset ovat laajemmat kuin mitä karttatarkastelu antaa ymmärtää. Suon läpi vedetyn
sähkölinjan alla suo on kuivahtanut ja paikoin koivupusikon valtaama. Suon länsiosa on kuitenkin säilynyt
luonnontilaisena, ja ELY-keskuksen kohdekuvauksessa perustellaan myös itäosan ottamista mukaan
rajaukseen: Suon itäosan mukaan ottamisella turvataan suon arvokkaan keidasrämekeskiosan säilyminen.
Ennallistamalla voidaan parantaa suon itäosan tilaan. Tämän perusteella suo täyttää luontotyyppikriteerin
”luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan hyvät, pinta-alaltaan vähintään noin 10 ha
laajuiset keidassuot”.
Maatalousympäristöt
Suomiehen (Jaakkolan) suojellun katajakedon hoitotilanteesta ei ole varmuutta mutta kohde joka
tapauksessa täyttää joko luontotyyppikriteerin ”vähintään 0,5 ha laajuiset, hoitamattomat, kuivat niityt
tai kedot, joiden eliölajisto on edustavaa ja monimuotoista” tai ”vuosikymmeniä yhtäjaksoisesti tai
lähes yhtäjaksoisesti perinteisessä hoidossa olleet ja edelleen hoidetut perinnebiotoopit”. Kohteen
peltoalueiden luontoarvoista ei ole tietoja.
Rakennetut kulttuuriympäristöt
Kohteen harjualueilla on käytöstä poistuneita soranottoalueita, joilla on todennäköisesti merkittävää
arvoa korvaavina paahdeympäristöinä. Kohteen pohjoispuolella Rudus Oy on toteuttamassa
jälkihoitosuunnitelmaa Suomiehen entisellä soranottoalueella, jossa on luontoselvityksissä tavattu
merkittäviä paahdealueiden tai harjujen perhos- ja putkilokasvilajeja. Rudus on mm. kylvänyt alueelle
keto- ja niittykasvien siemeniä (mm. kangasajuruohoa Thymus serpyllum ja keltasauramo Anthemis
tinctoria) (Manninen & Nieminen 2017). Lammin & Vauhkosen (2016) mukaan kohteen harjualueilla ei
tavattu erityisiä luontoarvoja, mutta tämä tulkinta lienee väärä. Myös kohteen tienpientareilla on
luultavasti merkitystä korvaavina paahdeympäristöinä. Luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerien täyttymisen
arvioimiseksi tarvitaan kuitenkin lisätietoa.
Vesiluonto
Uudenmaan ELY-keskuksen (2014b) mukaan Herneojan päässä oleva lampi on saattanut olla
lähdevaikutteinen vesien purkupaikka harjusta. Lammen reunoja on kaivettu ja lampi ei ole
luonnontilainen. Se liittyy kuitenkin läheisesti keidassuohon ja voidaan rajata osaksi maakunnallisesti
arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Keidassuo ja katajaketo ovat luontotyyppikriteerien perusteella maakunnallisesti arvokkaita. Lisäarvoa tuo
kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Kohteen metsistä ja rakennetuista kulttuuriympäristöistä ei ole tarvittavaa luontotietoa, jotta
maakunnallinen arvo voidaan määrittää. Koska kohteen tärkein osa, keidassuoalue, on kuitenkin
määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi, maastoselvitys kohteen muilla osa-alueilla ei ole välttämätön.
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12. Porvoo
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A 16. Kodderviken-Tolkkisen ja Hermanninsaaren rantametsät, Porvoo (118 ha)
Luontotieto
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU) – kohdekuvaukset
(Itä-Uudenmaan liitto 2010)
Kodderviken – Porvoonseudun lintuyhdistyksen kuvaus alueesta (PSLY 2012)
Hermansö (Hermanninsaari). Alueen kasvillisuusselvitys ja siihen perustuvat kuviokohtaiset hoito- ja
käyttösuositukset (Lankinen 2008)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde on osa Porvoon-Loviisan laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista
käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, ranta- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä, ne ovat kuitenkin muuten edustavia, joten ne ovat
yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää
luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita. Edustavuutta tarkastellaan
jäljempänä erikseen kunkin luonnonympäristötyypin luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien kohdalla.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kodderviken on linnustollisesti merkittävä. Keväisin lahti on lepäilevien vesilintujen suosiossa. Lahdella on
tällöin satoja vesilintuja, hanhia ja joutsenia. Myös syksyisin lahti kerää muuttavia vesilintuja. Mm. erittäin
uhanalaisten (EN) punasotkien (Aythya ferina) määrät ovat olleet valtakunnallisesti merkittäviä. Lahdella
nähdä syksyisin myös tuhansia silmälläpidettäviä (NT) haarapääskyjä (Hirundo rustica). Pesimälajistoon
kuuluvat lahopuustoon erikoistunut pikkutikka (Dendrocopos minor), rastaskerttunen (Acrocephalus
arundinaceus), ruokokerttunen (A. schoenobaenus) ja rytikerttunen (A. scirpaceus). Lintudirektiivin liitteen
I salassa pidettävä laji saalistelee päivittäin lahdella. Niin ikään lintudirektiivin lajeihin kuuluva
kaulushaikara (Botaurus stellaris) on havaittu lahdella. (PSLY 2012) Hermanninsaaren länsirannan metsissä
on tavattu vaateliasta lehto- ja rantalajistoa. Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu
määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi
paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella. Lisäksi Tolkkisen itärannan metsäluhdissa on
tavattu säännöllisesti monia lahopuuhun sidonnaisia lajeja, joista osa on uhanalaisia (Itä-Uudenmaan liitto
2010).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Maastoselvityksen (Itä-Uudenmaan liitto 2010) perusteella Hermanninsaaren länsirannalla on
luonnontilaisena säilynyttä tervaleppävaltaista lehtoa ja luhtaa, jossa lahopuuta on muutamia kuutioita
hehtaarilla. Kuvauksen perusteella ei voida päätellä, kuinka suuri osa rantojen metsistä on lehtoa ja kuinka
suuri osa metsäluhtaa. On kuitenkin mahdollista, että tervaleppälehtojen osalta täyttyy
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luontotyyppikriteeri ”vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset,
runsaslehtipuustoiset, varttuneet tai sitä vanhemmat metsät, joissa on lahoa lehtipuuta yli 5 m³/ha”.
Lehto kuitenkin rajautuu tervaleppäluhtaan, jolloin täyttyy ainakin yhdistelmäkriteeri ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Nuokkuhelmikkä-linnunhernetyypin lehto Hermanninsaaren
länsirannalla saattaa täyttää myös luontotyyppikriteerin ”vähintään 1 ha laajuiset, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset, kuivat lehdot”. Lankisen (2008) mukaan lehtokuviolla on sittemmin tehty jonkin
verran hakkuita, jolloin luonnontila on heikentynyt.
Suot
Hermanninsaaren länsirannalla on luontotyyppikriteerin ”ojittamattomat tervaleppäluhdat” täyttävää
metsäluhtaa. Koddervikenin ruokoluhdat täyttävät luontotyyppikriteerin ”avoluhdat, jotka ovat linnuston
kannalta maakunnallisesti arvokkaita pesimis-, kerääntymis- ja levähdysalueita”. Tolkkisen itärannalla on
ilmeisesti kymmenien hehtaarien alueella metsäluhtaa, jossa on ”laajalti” pystyyn kuollutta koivua.
Metsäluhdat täyttävät luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, pienialaisia
laikkuja tai kapeita rantaluhtia selvästi laajemmat (> 1 ha) metsäluhdat”.
Rantaluontotyypit
Hermanninsaaren länsirannan pohjoisosassa vanhaa laidunniittyä, jossa kasvaa harvakseltaan suuria
katajia. Länsirannan keski- ja eteläosassa on luonnontilaisia rantaniittyjä. Lankisen (2008) mukaan
rantaniityt jatkuvat yhtäjaksoisena vyöhykkeenä Hermanninsaaren lounaiskärjestä rannan puoliväliin
saakka. Tällöin voi täyttyä luontotyyppikriteeri ”vähintään 500 metriä pitkät, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset, hienojakoisella pohjalla esiintyvät, kasvillisuudeltaan monipuoliset rantojen
niittyvyöhykkeet”. Rantaniittyjen osalta täyttyy kuitenkin joka tapauksessa yhdistelmäkriteeri ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin avoimiin luhtiin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset rantaniityt”.
Vesiluonto
Itse vesialue Koddervikenillä ei täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteereitä, mutta kuten edellä kuvattiin,
lahti on yleisten lajistokriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas.
Tulos
Lähes kaikki kohteen osa-alueet ovat luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti
arvokkaita. Yleiset lajisto- ja sijaintikriteerit nostavat edelleen kohteen arvoa.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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E 13. Besslakärrsbackenin reunamoreenivalliparvi, Sipoo ja Porvoo (1,3 ha) => ks. Sipoo

H 12. Flymossen, Porvoo ja Sipoo (31,2 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteeri
Suot
MALU-kohdekuvauksen (Uudenmaan liitto 2012) mukaan keidassuon keskiosa on säilynyt
ojittamattomana ja luonnontilaisena. Suon eteläosa on ojituksista huolimatta säilyttänyt luonnontilansa
hyvin, ja ojitetut itä- ja koillisosat ovat hyvin ennallistamiskelpoisia. Kohde täyttää luontotyyppikriteerin
”luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan hyvät, pinta-alaltaan vähintään noin 10 ha
laajuiset keidassuot”.
Tulos
Kohde on luontotyyppikriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa tuo sijainti
maakunnallisella ekologisella käytävällä.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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J 12. Björkholmen, Porvoo (46,6 ha)
Luontotieto
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU) – kohdekuvaukset
(Itä-Uudenmaan liitto 2010)
Onaksen saariston luonto- ja maisemaselvitys (Suunnittelukeskus 2006)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohteella on monipuolisesti erilaisia suo- ranta- ja metsäelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta ovat kuitenkin muuten edustavia, ne
ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Saarella on ollut salassa pidettävän lajin pesäpaikka. Vuoden 2010 MALU-selvityksessä (Itä-Uudenmaan
liitto) pesä ei ollut asuttu. Saaren lounaiskärjessä ja siihen liittyvällä luodolla on mm. pesinyt erittäin
uhanalaisia (EN) tukkasotkia (Aythya fuligula) (Suunnittelukeskus 2006). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”luonnonympäristöt, joissa on alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti
arvokkaita.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen kalliometsät ovat MALU-selvityksen (Itä-Uudenmaan liitto 2010) mukaan luonnontilaisia. Niiden
pinta-ala on kuitenkin niin pieni, ettei luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimus täyty. Muualla metsät ovat
MALU-selvityksen mukaan enimmäkseen melko voimakkaasti metsänhoidollisesti käsiteltyjä. Yksikään
metsien luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteeri ei kohteella täyty.
Suot
Kohteella on luonnontilainen räme (Itä-Uudenmaan liitto 2010). Se ei kuitenkaan täytä mitään
luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteeriä.
Kivikot
Saaren kivikkorannat ovat MALU-selvityksen (Itä-Uudenmaan liitto 2010) mukaan luonnontilaisia. Saaren
läntisimmästä osasta itäisimpään osaan ulottuu koko etelä-lounaisrannan kattava, peräti yli puolentoista
kilometrin pituinen, kivikoiden ja rantaniittykasvillisuuden luonnehtima, paikoin myös hiekkainen ranta
(Itä-Uudenmaan liitto 2010). Se täyttää luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset, yli 500 m pituiset sora- ja
somerikkorannat”.
Rantaluontotyypit
MALU-selvityksen (Itä-Uudenmaan liitto 2010) mukaan saaren rakentamattomuuden ansiosta huomattava
osa rantaluontotyypeistä on säilynyt edustavina. Edellä mainitulla etelä-lounaisrannalla kasvisto on melko
monilajista merenrantaniittyjen tyyppilajistoa. Parissa kohden tavataan muutaman kymmenen metrin
mittaisia osuuksia, joissa ilmenee heikkoa vyöhykkeisyyttä (Itä-Uudenmaan liitto 2010). Niittykasvillisuus
täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään 0,5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset,
kasvillisuudeltaan monipuoliset, moreeni-, kivikko- tai kalliorannat, joilla on laaja-alaisesti
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niittylaikkuja”. Hiekkarantojen osuus etelä–lounaisrannasta on suhteellisen suuri. HIekkarantoja on
käytetty uimarantoina, minkä vuoksi niiden kasvillisuus on pahoin kulunut. (Itä-Uudenmaan liitto 2010)
Laajin hiekkaranta kohteen länsirannalla on noin 50 metriä pitkä ja noin 15 metriä leveä
(Suunnittelukeskus 2006). Se saattaa täyttää luontotyyppikriteerin ” vähintään 50 m pitkät ja
suurimmaksi osaksi vähintään 10 m leveät, kasvillisuudeltaan hiekkarannoille ja rantadyyneille
tyypilliset, vyöhykkeiset tai mosaiikkimaiset merenrantojen hietikot”, mutta kasvillisuudesta ei ole
tarkempaa kuvausta. Hiekkarannat täyttävät kuitenkin varmasti yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin sora- ja somerikkorantoihin tai rantaniittyihin läheisesti kytkeytyvät
hiekkarannat”.
Tulos
Kohteen etelä-, lounais- ja länsirannan rantaluontotyypit täyttävät luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit.
Metsät ja suo eivät täytä kriteereitä.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit täyttävä ranta-alue rajattiin ilmakuva- ja karttatarkastelun avulla,
minkä vuoksi rajauksessa saattaa olla epätarkkuuksia. Yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua
varten rajaukset tulee tarkistaa maastossa.
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J 13. Fåfängholmen, Porvoo (44,3 ha)
Luontotieto
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU) – kohdekuvaukset
(Itä-Uudenmaan liitto 2010)
Onaksen saariston luonto- ja maisemaselvitys (Suunnittelukeskus 2006)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohteella on monipuolisesti erilaisia suo- ranta- ja metsäelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta ovat kuitenkin muuten edustavia, ne
ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Saarella on ollut salassa pidettävän lajin pesäpaikka. (Itä-Uudenmaan liitto 2010).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen kalliometsät ovat MALU-selvityksen (Itä-Uudenmaan liitto 2010) mukaan vanhapuustoisia ja
luonnontilaisia. Ne täyttävät luontotyyppikriteerin ”vähintään 20 ha laajuiset, luonnontilaiset, näkyvästi
vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä sisältävät kalliometsät”. Muualla metsät ovat MALU-selvityksen mukaan
voimakkaasti käsiteltyjä, joten ne eivät täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä.
Kalliot
Kohteen kallioiden arvokkaiksi piirteiksi mainitaan MALU-selvityksessä (Itä-Uudenmaan liitto 2010)
maisemallinen merkitys, muinaisrantakivikko sekä sileiksi hioutuneet ja pyöristyneet muodot. Kyseiset
piirteet ovat kuitenkin melko tavanomaisia alueen kalliosaarille, eli niitä ei voida pitää riittävän
erityislaatuisina, jotta ne voitaisiin luokitella maakunnallisesti arvokkaiksi.
Tulos
Kohteen kalliometsät ovat maakunnallisesti arvokkaita luontotyyppikriteerin perusteella.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Kalliometsät rajattiin tässä arviossa ilmakuva- ja karttatarkastelun avulla, jolloin rajaus voi osin olla melko
karkea. Yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua varten kalliometsien rajaukset tulee tarkistaa
maastossa.
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13. Raasepori
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A 3. Falkgölen, Raasepori (17 ha)
Luontotieto
Uudenmaan maakuntakaavan LUO-kohteiden maastoselvitys vuonna 2015 (Ahola 2015)
Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-menetelmällä. Kohdekuvaukset (Uudenmaan liitto 2016)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Hangon-Raaseporin laajaa ekologista verkostokokonaisuutta (Jalkanen ym. 2018), mikä ei
kuitenkaan vaikuta kohteen maakunnalliseen arvoon.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita. Edustavuutta
tarkastellaan jäljempänä erikseen kunkin luonnonympäristötyypin luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien
kohdalla.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Falkgölen-lammelta on ainakin 1990-luvulta tietoja salassa pidettävän lajin pesinnästä, joka on EU:n
lintudirektiivin liitteessä I mainittu erityistä suojelua vaativa laji, ja lisäksi se on valtakunnallisesti
silmälläpidettävä (NT). Tällöin Falkgölen-lampi voi olla maakunnallisesti arvokas alueellisesti uhanalaisen
lajin elinympäristö. Maastoselvityksen perusteella lammella on edelleen lajille sopivaa pesimäympäristöä.
Maastoselvityksessä alueella havaittiin salassa pidettävä lintulaji. Myös luontodirektiivin liitteiden II ja IV
lajeista silmälläpidettävästä (NT) saukosta (Lutra lutra) ja vaarantuneesta (VU) ilveksestä (Lynx lynx) on
havaintoja kohteelta. Pienipiirteinen kallio- ja metsämosaiikki on jälkimmäiselle erittäin hyvin soveltuvaa
elinympäristöä. Kohteen metsät ja suot ovat hirvien (Alces alces) ja valkohäntäkauriiden (Odocoileus
virginianus) suosimaa elinympäristöä. (Ahola 2015)
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohde on metsätalouskäytössä. Maastoselvitysraportin (Ahola 2015) mukaan kohteen kangasmetsissä ei
ole sellaisia luontoarvoja, jotka täyttäisivät LAKU-kriteereitä. Falkgölen-lammen itäpuolen kalliometsät
ovat sen sijaan edustavampia, ja paikoin vanhaa (yli 140-vuotiasta) puustoa ja kelojakin esiintyy.
Lahopuuta on etenkin laajimmalla kallioalueella verraten runsaasti. Tällöin kalliometsät voivat täyttää
luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät,
joissa on lahoja maa- ja pystypuita yhteensä yli 10 m³/ha”.
Suot
Kohteen keskiosan Älgmossen on kauttaaltaan ojitettu, eikä siellä maastoselvityksen (Ahola 2015)
perusteella ole luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteereitä täyttäviä luontoarvoja. Uudenmaan viherrakenteen
Zonation-analyysissä nousi kuitenkin esiin kohteelta ja sen lähiympäristöstä merkittävä ohutturpeisten
suotyyppien kokonaisuus (Uudenmaan liitto 2016). Falkgölenin laskupuron varren korpinotkelma on
maastoselvityksen perusteella huomionarvoinen. Falkgölenin rannalla on lisäksi luonnontilaista nevaa ja
rämettä. Siten em. suoalueet voisivat täyttää yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti
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arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet/suoraan rajautuvat luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset korvet/rämeet/nevat”. Yhdistelmäkriteerien täyttyminen edellyttää kuitenkin, että em.
kalliometsien luontotyyppikriteeri täyttyy.
Kalliot
Kallioiden länsireunojen jyrkänteet Falkgölenin itäpuolella ovat näyttäviä, pystyjä ja usein yli 10 m korkeita
(Ahola 2015). Mikäli em. kalliometsät täyttävät luontotyyppikriteerin, jyrkänteet täyttävät omalta osaltaan
yhdistelmäkriteerin ” maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat kalliojyrkänteet”.
Vesiluonto
Lammen rannat ovat säilyneet rakentamattomina, ja maastoselvityksen perusteella se on luonnonkaunis ja
rauhallinen. Mikäli lammen itäpuolen kalliometsät ovat maakunnallisesti arvokkaita, täyttyy lammen
osalta yhdistelmäkriteeri ”lammet, joiden valuma-alue on vesitaloudeltaan ja kasvillisuudeltaan
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen”. Lammen laskupuro on aiemmasta perkauksesta
huolimatta nykyisin luokiteltava luonnontilaisen kaltaiseksi Älgmossenin ojituksiin saakka. Yksikään
luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteeri ei kuitenkaan puron osalta täyty. Puro voidaan kuitenkin luokitella
maakunnallisesti arvokkaaksi osana eri luontotyyppien yhdistymää (yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Kohde on yleisten LAKU-kriteerien mukaan maakunnallisesti arvokas, koska siellä on tavattu useita
uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia eläinlajeja. Luontotyyppien yhdistymiskriteerin sekä luontotyyppija yhdistelmäkriteerien perusteella vain mahdollisesti kohteen luoteisosassa (Älgmossenin luoteispuolella)
on maakunnallisesti arvokkaita luonnonympäristöjä.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Kalliometsien luontotyyppikriteerin ja siten edelleen niihin liittyvien suo- ja vesielinympäristöjen
yhdistelmäkriteerien täyttyminen on epävarmaa, mikä ei kuitenkaan vaikuta lopputulokseen. Ahola (2015)
suosittaa selvittämään, voidaanko koko Falkgölen-lampi sisällyttää maakunnallisesti arvokkaan kohteen
rajaukseen. LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttyminen lammen osalta on mahdollista. LAKU-kriteerien
täyttyminen voidaan selvittää maastotyönä.
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A 4. Horsbäck-Kärrby, Raasepori (1417 ha)
Luontotieto
Raaseporin Horsbäck‐Kärrbyn luontoselvitykset 2014 (Ahola ym. 2015; arvokkaat luontotyyppi- ja
elinympäristökohteet, luonnon ydinalueet, linnustollisesti arvokkaat alueet)
Maakunnallisesti tärkeät lintujen muutonaikaiset kerääntymäalueet Uudellamaalla (Aintila & Ellermaa
2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde on osa Hangon-Raaseporin laajaa ekologista verkostokokonaisuutta, ja kohteelle ulottuu myös
maakunnallinen ekoverkoston ydinalue (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat
kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) sekä maakunnallinen ekologinen käytävä (Jalkanen ym. 2018). Sijainti
maakunnallisen ekoverkoston ydinalueella, ekologisen käytävän alueella tai niiden välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Maakunnallinen ekokäytävä on kohdassa, jossa vuoden 2015 luontoselvityksessä (Ahola ym. 2015)
tunnistettiin tärkeä merenrannan ja Salpausselän yhdistävä ekologinen yhteystarve.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio-, maatalous- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki
kohteen osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta ovat kuitenkin
muuten edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Edustavuutta tarkastellaan jäljempänä erikseen luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien kohdalla.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteen pohjoisosa kuuluu Lohjanharjun harjujaksoon ensimmäisen Salpausselän länsiosassa. Harjulle
sijoittuvalta osalta on runsaasti havaintoja valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista,
silmälläpidettävistä ja muista huomionarvoisista, pääasiassa harju- ja paahdeympäristöjen
putkilokasvilajeista (poikkeuksena Horsbäckin teollisuusalue). Tällöin koko harjualueen paahdeympäristöt
ovat kohteella maakunnallisesti arvokkaita (alueellisesti) uhanalaisten lajien elinympäristönä. Myös muut
huomionarvoiset paahdeympäristöjen kasvilajit voidaan tässä arviossa ottaa huomioon, sillä LAKUkriteerien mukaan lähtökohtaisesti mikä tahansa eliöryhmä, jolla on erityistä indikaattoriarvoa, voi olla
riittävä peruste maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Uhanalaisista, silmälläpidettävistä, EU:n
lintudirektiivin lajeihin kuuluvista ja harvalukuisista lintulajeista on havaintoja etenkin kohteen eteläosasta
Gropfjärdenin ja Totalfladanin rannoilta (Ahola ym. 2015) (lintuvesiensuojeluohjelma-aluetta ja
maakunnallisesti tärkeää lintujen muutonaikaista kerääntymäaluetta; Aintila & Ellermaa 2018). Rannoilla
elää mahdollisesti myös luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji, silmälläpidettävä (NT) saukko (Ahola ym.
2015).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen metsät ovat pitkälti talouskäytössä. On kuitenkin huomioitava, että harjumetsien luontoarvot eivät
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välttämättä kärsi, vaikka metsänkäsittely olisi intensiivistäkin. Päinvastoin harjumetsien hakkuiden
yhteydessä voidaan parantaa avoimissa paahderinteissä elävien lajien elinmahdollisuuksia. Harjualueelta
paikannettiin luontoselvityksessä myös laajahko kuvio edustavaa ja järeäpuustoista harjumännikköä, jossa
on dyynimäisiä muodostumia. Tämän osalta täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään 2 ha laajuiset,
luonnontilaisen kaltaiset harjujen kangasmetsät”. Lisäksi, kun harjun alueella on runsaasti käytöstä
poistuneita hiekkakuoppia, metsiä halkovia (metsäauto)teitä ja voimalinjaraivioita, joutomaita sekä ketoja
ja niittyjä, kohteen harjumetsät täyttävät luontotyyppikriteerin ”puustoltaan harvat ja aukkoiset harjujen
paisterinteet, dyynimetsät tai tasamaiden hiekkaiset harjukankaat, joissa kasvaa runsaasti harjujen
paahdeympäristöille tyypillisiä, ruohovartisia kasveja ja varpuja” tai yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin korvaaviin paahdeympäristöihin läheisesti kytkeytyneet harjumetsien
paahdeympäristöt”. Yhdistelmäkriteeri täyttyy harjumetsien liittyessä harjualueen ns.
uuselinympäristöihin, jotka ylläpitävät paahde- ja harjulajistoa. Harjualueella ja sen välittömässä
läheisyydessä on lisäksi tuoretta ja kuivaa lehtoa, joka voi täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään 2 ha
laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita” ja täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Harjualueen ulkopuolisista metsäalueista
luontotyyppikriteerin täyttää mahdollisesti Kärrbyssä Lillängenin ja Kasernängarnan välinen kalliometsä
(lahopuun määrästä ei ole tarkkaa tietoa): ”vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset kalliometsät, joissa on lahoja maa- ja pystypuita yhteensä yli 10 m³/ha”. Em. kalliometsä myös
kytkeytyy läheisesti harjualueeseen ja täyttää todennäköisesti yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset metsät”. Myös Storbergetin kalliolla mainitaan olevan luonnontilaista metsää, jolloin em.
yhdistelmäkriteeri täyttyy. Kalliometsään kytkeytyy puolestaan linnustollisesti arvokkaaksi tunnistettu
Parkskogenin luonnonmukainen kuusikko. Harjualueeseen rajautuu niin ikään arvokkaana linnustoalueena
rajattu Horsbäckmossenin vanhahko havusekametsä. Nämä kohteet on rajattu myös salassa pidettävälle
lajille sopivina elinympäristöinä. Luontoselvitysraportin perusteella näiden havumetsien maakunnallista
arvoa ei kuitenkaan voida päätellä. Gropfjärdenin, Totalfladanin ja Lövsundetin rannoilla ja Kasernängarnan
eteläpuolella on lehtometsiä, jotka pinta-alan puolesta voisivat täyttää em. lehtojen luontotyyppikriteerin.
Lahopuun määrästä tai puuston iästä näillä lehtokuvioilla ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa, joten
maakunnallista arvoa ei voida näillä tiedoin määritellä.
Suot
Suurin osa luontoselvityksessä (Ahola ym. 2015) paikannetuista soista ja soistumista on pienialaisia eikä
täytä luontotyyppikriteerien pinta-alavaatimusta. Harjualueella sijaitseva luonnontilainen lähdelehtokorpi
on kuitenkin maakunnallisesti arvokas, sillä lähdekorpien pinta-alalle ei ole maakunnallisen tason rajaarvoa. Harjualueella sijaitsevat pienet suot kytkeytyvät maakunnallisesti arvokkaisiin harjumetsiin, jolloin
täyttyvät yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti
kytkeytyneet/suoraan rajautuvat luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet/rämeet”. Laaja Lammansmossenin keidassuo
täyttää luontotyyppikriteerin ”luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan hyvät, pintaalaltaan vähintään noin 10 ha laajuiset keidassuot”. Lammansmossen on myös linnustollisesti arvokas.
Gropfjärdenin ja Totalfladanin rannoilla kasvaa tervaleppävaltaista metsää, mutta on epäselvää, onko
kyseessä tervaleppälehto vai -luhta. Luhtien osalta voi täyttyä luontotyyppikriteeri ”ojittamattomat
tervaleppäluhdat”.
Kalliot
Harjualueelta on luontoselvityksessä tunnistettu useita kallioita ja kivikoita arvokkaina luontokohteina.
Niiden osalta ei kuitenkaan täyty yksikään luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteeri. Harjualueella sijaitsevat
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kalliot ja kivikot voidaan kuitenkin luokitella maakunnallisesti arvokkaiksi osana eri luontotyyppien
yhdistymää (yleinen sijaintikriteeri) ja myös koska ne kytkeytyvät läheisesti muihin kohteen avoimiin ja
puoliavoimiin, paahdelajien kannalta tärkeisiin elinympäristöihin. Harjualueen ulkopuolisista avokallioista
laaja luonnontilainen Römossberget voidaan luokitella maakunnallisesti arvokkaaksi yleisten kriteerien
perusteella, sillä se kytkeytyy melko läheisesti muihin kohteen avoimiin ja puoliavoimiin elinympäristöihin.
Maatalousympäristöt
Kohteella luontoselvityksessä tunnistetut lajistollisesti arvokkaat niityt ja kedot ovat nk. uuselinympäristöjä
hiekkakuoppien sekä tie- ja ratapenkkojen yhteydessä, ja ne on käsitelty tässä arviossa rakennettuina
kulttuuriympäristöinä. Lövsundetin rannalta luontoselvityksessä rajatulla lehtoalueella mainitaan olevan
hakamaata. Sen maakunnallista arvoa ei raportin perusteella voida kuitenkaan päätellä. Aholan ym. (2015)
mukaan muuten perinteisen maankäytön tuloksena syntyneet biotoopit ovat kohteella jo aikaa sitten
umpeenkasvaneita tai muuten muuttuneita. Ainoa potentiaalisesti edustava perinnebiotooppi, kallioketo
Brobyssä, ei täytä luontotyyppi-, yhdistelmä- tai yleisiä kriteereitä. Aholan ym. (2015) mukaan kohteen
eteläosa on peltojen, metsälaikkujen ja -saarekkeiden, pienten kalliokumpareiden, rantalehtojen sekä
vanhan ja uudemman asutuksen luoma hyvin pienipiirteinen mosaiikki. LAKU-kriteereissä mainittua
peltoalueiden maisemarakenteellista monimuotoisuutta on hyvin vaikea arvioida pelkästään
luontoselvitysraportin kuvauksen perusteella. Jos lähtökohdaksi otetaan LAKU-lopppuraportissa mainittu
lajistollinen monimuotoisuus, kohteen pellot eivät ole maakunnallisesti arvokkaita, sillä peltoalueelta ei ole
tiedossa lajihavaintoja eikä niitä tunnistettu luontoselvityksessä myöskään linnustollisesti arvokkaiksi. Ne
eivät ole myöskään maakunnallisesti tärkeää lintujen muutonaikaista kerääntymäaluetta (Aintila & Ellermaa
2018).
Rakennetut kulttuuriympäristöt
Ahola ym. (2015) toteavat, että vaikka harjualueella on hyvin vähän luonnontilaisia elinympäristöjä,
kohteelle on syntynyt tärkeitä ihmisen luomia uuselinympäristöjä (entiset hiekkakuopat, tie- ja ratapenkat,
voimalinjaraiviot, joutomaat) paahdelajeille. Tällöin täyttyy avointen ja puoliavointen sekundaaristen
ympäristöjen luontotyyppikriteeri ”ns. korvaavat paahdeympäristöt, joissa on monipuolinen, aurinkoisten
hiekkamaiden tai perinnebiotooppien eliölajisto”.
Vesiluonto
Harjualueella luontoselvityksessä rajatussa lähdelehtokorvessa ilmeisen luonnontilainen lähde täyttää
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaiden harju-, reuna- tai
kumpumoreenimuodostumien luonnontilaiset lähteet”. Kohteella ei ole luonnontilaisia purouomia, ja
Salpausselän eteläpuoliset lähteet on valjastettu vedenottoon. Myös ojitus on tuhonnut lähteitä. Kohteen
ainoa lampi ei täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteereitä.
Tulos
Kohteella koko harjulle sijoittuva osa, lukuun ottamatta Horsbäckin teollisuusaluetta, on mahdollisesti
useiden yleisten sekä luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Varmasti
LAKU-kriteereitä täyttäviä kohteita harjulla ovat luontoselvityksessä (Ahola ym. 2015) rajatut arvokkaat
luontotyyppi- ja elinympäristökohteet joko luontotyyppi-, yhdistelmä- tai yleisten kriteerien perusteella
sekä valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten kasvilajien esiintymispaikat (ainakin merkittävimmät
yhtenäiset esiintymät). Harjualueeseen rajautuva keidassuo Lammansmossen on luontotyyppikriteerin
perusteella maakunnallinen. Gropfjärdenin ja Totalfladanin rannat ovat maakunnallisesti arvokkaita
linnustollisesti eli lajistokriteerin perusteella. Rantojen maakunnallista arvoa lisäävät arvokkaiksi
luontotyyppikohteiksi tunnistetut kosteat lehdot/tervaleppäluhdat ja osittain kuuluminen maakunnalliseen
ekologiseen verkostoon.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Harjualueella on epäilemättä sekä monimuotoisuuden kannalta arvokkaita osia että hyvin niukasti
luontoarvoja omaavia osia. Näillä tiedoin ainoastaan Horsbäckin teollisuusalue voidaan rajata varmasti
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maakunnallisesti arvokkaan alueen ulkopuolelle. Harjualueella mahdollisesti maakunnallisesti arvokkaita
osia ovat etenkin korvaavat paahdeympäristöt (tienpientareet, entiset soranottoalueet, kentät ja muut
ilmakuvassa avoimina näkyvät alueet) sekä harjumetsät, joita ei rajattu arvokkaina luontotyyppikohteina
luontoselvityksessä 2014 heikon luonnontilan vuoksi. Mikäli harjualueella todetaan luontoarvoja, niiden
arvoa voi lisätä sijoittuminen maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle tai sen välittömään läheisyyteen.
Merkittävä osa luontoselvityksestä myös tehtiin hyvin yleispiirteisesti painopistealueiden ulkopuolella
(Ahola ym. 2015). Mahdollisesti maakunnallisesti arvokkaita luonnonympäristöjä, jotka sijaitsevat
harjualueen Lammansmossenin ja linnustollisesti arvokkaan ranta-alueen ulkopuolella, ovat Lövsundetin
rannan lehto- ja hakamaa-alueet, Parkskogenin luonnonmukainen kuusikko, Horsbäckmossenin vanhahko
havusekametsä sekä Kasernängarnan eteläpuolinen lehto. Luontoselvitysraportissa (Ahola ym. 2015)
todetaan, että harjualueen paahdelajistoa uhkaa akuutisti hiekkakuoppien metsittyminen ja kasvupaikkojen
umpeenkasvu voimakkaampien lajien, kuten lupiinin, kurtturuusun ja hietakastikan lisääntyessä. Jos mitään
ei tehdä, kohteen maakunnallinen arvo heikkenee tulevaisuudessa. Onkin suositeltavaa selvittää, miten
kohteella paahdeympäristöjä voitaisiin kunnostaa ja ylläpitää.
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A 5. Sällvik, Raasepori (45 ha)
Luontotieto
Uudenmaan maakuntakaavan LUO-kohteiden maastoselvitys vuonna 2015 (Ahola 2015)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde on osa Hangon-Raaseporin laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista
käytävää. Välittömässä lähiympäristössä on lisäksi maakunnallinen laaja hyvin kytkeytynyt alue (Jalkanen
ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella, laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella tai
niiden välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen
maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Maastoselvityksen (Ahola 2015) perusteella kohde on kokonaisuutena luontotyypeiltään ja niiden
ominaispiirteiltään selvästi luonnon monimuotoisuudelle arvokas. Kohde sisältää useita huomattavan
arvokkaita elinympäristötyyppejä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet, kuten kalliot, eivät yksin täyttäisi
luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta ovat kuitenkin muuten edustavia, ne ovat yleisen kriteerin
”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin
esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella havaittiin maastoselvityksessä (Ahola 2015) vanhan metsän indikaattorikääpiä.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteella on maastoselvityksen (Ahola 2015) perusteella iäkästä tai jopa vanhaksi luokiteltavaa metsää,
jossa puusto on järeää ja eri-ikäisrakenteista, lehtipuuta on runsaasti ja lahopuuta, myös järeää, on
ilmeisen kohtalaisesti. Tällöin Sällbackan ympäristössä levittäytyvä ja siitä etelään päin peltojen välisenä
kaistaleena kohti Huluvikeniä ulottuva metsä täyttää ainakin seuraavia luontotyyppikriteereitä: ”vähintään
5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, runsaslehtipuustoiset, varttuneet tai sitä
vanhemmat metsät, joissa on lahoa lehtipuuta yli 5 m³/ha” ja/tai ” vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet
tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan
kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Tilakeskuksen
pohjoispuolinen rinnelehto täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään 1 ha laajuiset, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset, kuivat lehdot”. Kohteen rantalehdot todettiin maastoselvityksessä
luontoarvoiltaan tavanomaisiksi, eivätkä ne ilmeisesti ole vielä kehittyneet entisistä laitumista
luonnontilaisen kaltaisiksi. Myös rantalehdot voidaan kuitenkin luokitella maakunnallisesti arvokkaiksi
osana eri luontotyyppien yhdistymää (yleinen sijaintikriteeri).
Kalliot
Metsäalueiden keskellä on pieniä avokallioita, joiden kasvillisuudesta tai luonnontilasta ei ole tarkempaa
tietoa. Luonnontilaisen metsän keskellä sijaitsevat kalliot voidaan kuitenkin luokitella maakunnallisesti
arvokkaiksi osana eri luontotyyppien yhdistymää (yleinen sijaintikriteeri).
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Maatalousympäristöt
Vaikka kohteella sijaitsevalla perinnebiotoopilla laidunnus on äskettäin loppunut (Ahola 2015), se täyttää
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyvät, puustoiset
perinnebiotoopit”.
Tulos
Kohde on useiden yleisten sekä luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien mukaan maakunnallisesti arvokas.
Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekoverkostoon ja huomionarvoinen lajisto.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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14. Sipoo
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A 6. Eriksnäsin alue, Sipoo (64 ha)
Luontotieto
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU) – kohdekuvaukset
(Itä-Uudenmaan liitto 2010)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, kallio-, maatalous- ja rantaelinympäristöjä. Vaikka kaikki
kohteen osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta ovat kuitenkin
muuten edustavia, ne ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Laatukriteerit (luonnontilaisuus)
Useista kohteen metsäympäristöistä mainitaan MALU-kohdekuvauksissa niiden luonnontilaisuus. Yleisen
kriteerin ”luontotyyppien luonnontilaisuus ja edustavuus lisää alueen arvoa” perusteella voidaan
määritellä yksittäiset luontotyyppiesiintymät maakunnallisesti arvokkaiksi, vaikka ne eivät täyttäisikään
luontotyyppikriteerien pinta-alavaatimusta.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
MALU-kriteerit ovat monessa suhteessa yhteneväisiä LAKU-luontotyyppikriteerien kanssa, mutta MALUkriteereissä ei mainita pinta-aloja. Osa-alueiden pinta-alat pystyttiin kuitenkin arvioimaan
paikkatietoaineiston avulla.
Metsät
Maastoselvityksen (Itä-Uudenmaan liitto 2010) perusteella lähes kaikilla osa-alueilla todettiin olevan
uudistusikäistä, iäkästä tai vanhaa ja/tai runsaslahopuustoista kangasmetsää ja/tai lehtoa. Lähes kaikkien
osa-alueiden on myös todettu täyttävän useita MALU-luontotyyppikriteereitä. Ainakin seuraavat LAKUluontotyyppikriteerit täyttyvät yhden tai useamman osa-alueen osalta ainakin niin, että vierekkäisten osaalueiden metsät voidaan yhdistää samaksi kokonaisuudeksi: ” vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset, runsaslehtipuustoiset, varttuneet tai sitä vanhemmat metsät, joissa on lahoa
lehtipuuta yli 5 m³/ha”, ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on
kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan
vähintään 20 cm lahopuita”, ”lehdot, joissa kasvaa yksittäin tai ryhminä saarnia”, ”vähintään 5 ha
laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen
lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm
lahopuita”. Lehdoissa mainitaan kasvavan vaahteraa. Vaahteran tilavuus tai määrä lehtokuvioilla ei
kuitenkaan ole tiedossa. Näiden vaahteralehtojen ja muiden, pinta-alaltaan pienten metsäkuvioiden osalta
täyttyy kuitenkin vähintään seuraava LAKU-yhdistelmäkriteeri: ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
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metsiin, läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Suot
Maastoselvitysraportista saa käsityksen, että kohteen korpilaikut ovat pieniä, eikä näin ollen LAKUluontotyyppikriteerin pinta-alavaatimus täyty. Sen sijaan täyttyy LAKU-yhdistelmäkriteeri: ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset
tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”. Bastuvikenin rannassa on
luontotyyppikriteerin ”ojittamattomat tervaleppäluhdat” täyttävää metsäluhtaa.
Kalliot
Monilla kallioilla todettiin maastoselvityksessä olevan korkeita pystysuoria, suoraan mereen putoavia
jyrkänteitä ja laajoja silokallioita. Näiden kallioiden osalta täyttyy luontotyyppikriteeri: ”erityislaatuisia
muodostumia, esimerkiksi harvinaisen korkeita, etenkin pystysuoria tai ylikaltevia jyrkänteitä, sisältävät
kalliot” Muut kalliot kilpikaarnamäntyineen ovat kohteella arvokas osa erilaisten luontotyyppien
yhdistelmää.
Maatalousympäristöt
Kohteella on laidunnettua rantaniittyä, joka kohdekuvauksen perusteella täyttää LAKUluontotyyppikriteerin ”vuosikymmeniä yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti perinteisessä hoidossa
olleet ja edelleen hoidetut perinnebiotoopit”. Tosin maastoselvityksestä on jo kuitenkin kulunut useita
vuosia, eikä ole tiedossa, laidunnetaanko rantaniittyjä edelleen.
Vesiluonto
Kohteella on puroja, mutta karttatarkastelun perusteella yksikään LAKU-luontotyyppi- tai
yhdistelmäkriteeri ei niiden osalta täyty. Purot kuitenkin ovat arvokas osa erilaisten luontotyyppien
yhdistelmää, eli ne ovat yleisen kriteerin perusteella maakunnallisesti arvokkaita.
Tulos
Kohde on useiden LAKU-kriteerien mukaan maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa tuo kuuluminen
maakunnalliseen ekoverkostoon.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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A 17. Linnanpellon alue, Sipoo (72 ha)
Luontotieto
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU) – kohdekuvaukset
(Itä-Uudenmaan liitto 2010)
Kirjeverkkoperhosselvitykset Linnanpellon alueella (Nieminen & Nupponen 2014, Nieminen ym. 2015)
YVA-selostus Sipoon Linnanpellon kiviaineisten ottaminen (Lemminkäinen Infra 2011)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde on osa maakunnallista ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen
käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä, mutta ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat
yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää
luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti arvokkaita. Edustavuutta tarkastellaan
jäljempänä erikseen kunkin luonnonympäristötyypin luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien kohdalla.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Linnanpellon alueella on lukuisia EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan kirjoverkkoperhosen
(Euphydryas maturna) lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Vaikka suurin osa em. paikoista on tässä
tarkastellun kohteen osa-alueiden ulkopuolella (hakkuilla, pellonreunoissa ja voimalinjan alla), muutamia
lajin toukkapesiä on löydetty kohteen kallioiden reunamilta. (Nieminen & Nupponen 2014, Nieminen ym.
2015). Kohdekuvauksen (Itä-Uudenmaan liitto 2010) mukaan kohteella on poikkeuksellisen runsaasti
salassa pidettävää lajia, joka kuuluu lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Menestyäkseen se tarvitsee laajoja
yhtenäisiä, soiden pilkkomia ja sekapuustoisia metsäalueita, ja sillä katsotaankin olevan indikaattori- tai
sateenvarjolajin ominaisuuksia.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Kohdekuvauksen (Itä-Uudenmaan liitto 2010) mukaan kohteella on poikkeuksellisen paljon iäkästä,
luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista ja runsaslahopuustoista metsää ja puustoista suota. Kuvauksen
ja karttatarkastelun perusteella kasvillisuus on kangas-, lehto- ja kalliometsien sekä korpien ja rämeiden
mosaiikkia, jolloin pinta-alojen arviointi on hyvin vaikeaa ja yksittäisten kuvioiden pinta-alat jäävät pieniksi.
Joidenkin osa-alueiden pinta-alat voitiin määrittää tarkemmin. Tarkastelussa käytettiin apuna YVAselostuksen (2011) kuviokarttaa.
Metsät
Osa-alueella H on kohdekuvauksen mukaan luonnontilaista ja luonnontilaisen kaltaista
runsaslahopuustoista metsää. Osa-alueen H pinta-ala on n. 5,5 ha, josta metsää arviolta 5 ha. METSO I- ja
II-luokkiin kuuluvana metsässä tulee olla lahopuuta vähintään yli 5 m3 /ha tai yli 10 m3 /ha. Tällöin ainakin
lähes täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai
lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10
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m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Osa-alueen O puronvarsilehto voisi täyttää
luontotyyppikriteerin ”vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin
liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”, mutta puron luonnontilasta ei
ole tietoa. Osa-alueen F kaakkoisosan luonnontilaisen kaltaisella tuoreella kankaalla kasvaa ryhmänä
metsälehmuksia, jolloin saattaa täyttyy luontotyyppikriteeri ”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan
vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi tammea, kasvavat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
kangasmetsät”. Lehmusten koko ei kuitenkaan käy ilmi kuvauksesta. Kohteen kalliometsien kerrotaan
olevan iäkkäitä tai vanhoja, luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Lahopuun määrästä kalliometsissä
ei kuitenkaan ole tietoa. Pinta-alojen perusteella ainoastaan osa-alueen F keskiosan kalliometsät voisivat
täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
kalliometsät, joissa on lahoja maa- ja pystypuita yhteensä yli 10 m³/ha”, jos lahopuuta on riittävästi.
Kohteen suurin suo, Takamosa, täyttää todennäköisesti luontotyyppikriteerin, jolloin kaikki kohteen
vähintään luonnontilaisen kaltaiset metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
metsät”.
Suot
Kohdekuvauksessa (Itä-Uudenmaan liitto 2010) todetaan, että kohteen laajin suo, Takamosa on
luonnontilainen. Kokonaispinta-alaan (n. 5 ha) lukeutuu useita räme- ja korpityyppejä. Vaikka korpien ja
rämeiden tarkemmasta jakautumisesta Takamosalla ei ole tietoa, voidaan olettaa, että seuraava
luontotyyppikriteeri täyttyy tai lähes täyttyy korpien osalta: ”vähintään noin 2 ha laajuiset,
vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”. Myös rämeiden osalta saattaa täyttyä tai
lähes täyttyä luontotyyppikriteeri ”luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset ja vesitaloudeltaan vähän
muuttuneet, pienialaisia laikkuja tai juotteja laajemmat (pinta-ala > noin 2 ha) korpi-, sara-, kalvakka-,
pallosara- tai lyhytkorsirämeet”. Muista suokohteista mahdollisesti osa-alueen D räme voisi täyttää em.
luontotyyppikriteerin, mutta kuvauksessa ei ole mainittu rämeen suotyyppiä, jolloin arviointia ei voi tehdä.
Muut suokohteet ovat niin pieniä, ettei luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimus täyty. Niiden luonnontila
kuvataan kuitenkin lähes poikkeuksetta hyväksi. Mitä ilmeisimmin Takamosa yksinään on maakunnallisesti
arvokas, jolloin kohteen pienempien suokuvioiden voidaan katsoa kytkeytyvän siihen läheisesti ja
täyttävän siten yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään
kohtalaiset korvet/rämeet”
Kalliot
Osa-alueen F itäosassa sijaitsevat jyrkänteet voivat täyttää yhdistelmäkriteerin ”maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin rajautuvat kalliojyrkänteet”, mikäli kalliometsät luokitellaan yhdistelmäkriteerin
perusteella maakunnallisesti arvokkaiksi. Osa kallioista voi olla maakunnallisesti arvokkaita
kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja levähdyspaikkoina (yleinen lajistokriteeri).
Vesiluonto
Osa-alueen F itäosassa virtaavaa uomaa kuvataan ojaksi, jolloin se ei ilmeisesti ole luonnontilainen tai
luonnontilaisen kaltainen eikä täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä. Osa-alueiden A ja O purot
saattavat olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Ne voivat täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”, jos
niitä ympäröivät metsät luokitellaan luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti
arvokkaiksi. Osa-alueen O puro myös lähes täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään 300 metrin pituiset,
perkaamattomat, metsä- tai suoympäristössä virtaavat puro-osuudet, joiden ympäristö on 50 m
etäisyydellä purosta ojittamaton”.
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Tulos
Kohteella täyttyy todennäköisesti ainakin yksi, mahdollisesti useampikin luontotyyppikriteeri. Jotkin osaalueet lähes täyttävät luontotyyppikriteerin. Muut osat ovat todennäköisesti yhdistelmäkriteerin
perusteella maakunnallisesti arvokkaita, tai niiden arvoa nostaa kuuluminen edustavaan erilaisten
luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään. Kohteen maakunnallista arvoa lisäävät edelleen lajistolliset
arvot ja kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon. Kokonaisuutena kohde on
luontotyypeiltään ja niiden ominaispiirteiltään selvästi maakunnallisesti arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Eräiden luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien täyttyminen on epävarmaa, mikä ei kuitenkaan vaikuta
lopputulokseen. Lisäselvitystarpeita ei ole.

282

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

283

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

E 3. Söderkullan-Hansaksen metsä, Glamarst ja Grundträsket, Sipoo (128,2 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Sipoon METSO-kohteiden inventointi 2011: Söderkullan METSO-elinympäristöt ja -arvoluokat (Luontotieto
Keiron 2011)
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Itä-Uudellamaalla (Husa & Teeriaho 2004)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Kohteella valtaosa metsistä on luonnonsuojelullisesti arvokkaita ja kokonaisuutena se on valtakunnallisesti
arvokas kokonaisuus. Kohde rajautuu Gästerbyn järvien ja soiden Natura-alueeseen, jonka kanssa se
muodostaa todella laajan luonnontilaisen kaltaisten metsien kokonaisuuden (Uudenmaan liitto 2012).
Yleisten kriteerien mukaan ”luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa” ja ”luontotyyppien
luonnontilaisuus ja edustavuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat muuten edustavia, ne
voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Kohde rajautuu Mjödträskin ja Molnträskin luonnonsuojelualueisiin (osa Gästerbyn järvien ja soiden
Natura-aluetta), joilla on samankaltaisia elinympäristöjä. Kohteen eteläpuolella on myös Sipoonjoen
Natura-alue, jota reunustavat lehtimetsät. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivien suojelualueiden
metsät, suot ja vesielinympäristöt ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteen lehdoissa on tavattu vaateliasta lajistoa: koiranheisi (Viburnum opulus), mustaherukka (Ribes
nigrum), pähkinäpensas (Corylus avellana), kuusama (Lonicera xulosteum), kotkansiipi (Matteuccia
struthiopteris) ja kurjenmiekka (Iris pseudacorus) (Uudenmaan liitto 2012). Lehdoissa lajistollisten
erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa
luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto
2012).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaiden luonnonympäristöjen eli MALU-kriteerit (Itä-Uudenmaan
liitto 2010) ovat pitkälti yhteneväisiä LAKU-kriteerien kanssa, mutta MALU-luontotyyppikriteereissä ei
yleensä ole käytetty pinta-alavaatimusta kriteerien pohjana. Luontotyyppien pinta-aloja kohteen eri osaalueilla (Uudenmaan liitto 2012) pystyttiin kuitenkin jossain määrin arvioimaan paikkatieto- ja kartta-
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aineistojen avulla.
Metsät
Kohteeseen kuuluu Söderkullan padon puronvarsilehto, joka on suojeltu luonnonsuojelulain 29 §:n
mukaisena luontotyyppinä. Suojelu perustuu lehdossa kasvaviin tammiin ja pähkinäpensaisiin.
Luonnonsuojelulain pähkinäpensaslehtojen ja/tai tammimetsiköiden kriteerit (Pääkkönen & Alanen 2000)
täyttävä luontotyyppiesiintymä täyttää myös LAKU-luontotyyppikriteerin ”pähkinälehdot eli lehdot, joissa
kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai
useampana lähekkäisenä ryhmänä” ja/tai ”metsät, joissa kasvaa läpimitaltaan vähintään 20 cm tammia
yhteensä vähintään 20 runkoa hehtaarilla tai metsät, joissa tammien yhteenlaskettu tilavuus on
vähintään 5 m³/ha”. Kohteella on myös Glamarsin vaahterametsän luonnonsuojelualue, joka on
rinnelehtoa. Luonnonsuojelulain jalopuumetsiköiden kriteerit täyttävä lehto täyttää myös
luontotyyppikriteerin ”lehdot, joissa kasvaa runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm metsälehmuksia tai
vaahteroita yhteensä vähintään 20 runkoa hehtaarilla, ja lehdot joissa näiden jalojen lehtipuiden
tilavuus on yli 5 m³/ha”. Glamarsin lehdossa kasvaa lisäksi saarnia, jolloin täyttyy myös
luontotyyppikriteeri ”lehdot, joissa kasvaa yksittäin tai ryhminä jalavia tai saarnia”. Osa-alueella E ja
luultavasti osa-alueilla B, G ja H on kosteaa luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista puronvarsilehtoa.
Kolmella ensiksi mainitulla osa-alueella lehdot eivät aivan täytä luontotyyppikriteerin ” vähintään 1 ha
laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai
luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä” pinta-alavaatimusta. Nämä lehdot kuitenkin rajautuvat
Söderkullan padon ja Glamarsin vaahterametsän luonnonsuojelualueisiin, joissa on samankaltaisia
elinympäristöjä ja lisäksi niissä on vaateliasta lehtolajistoa. Tällöin yleiset sijainti- ja lajistokriteerit nostavat
lehtojen arvoa niin, että niiden voidaan katsoa olevan maakunnallisesti arvokkaita. Osa-alueen H lehto
täyttää luultavasti myös luontotyyppikriteerin ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat
lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen
läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”. Kohteella on runsaasti, kymmeniä hehtaareita, luonnontilaisen
kaltaista kalliometsää. Kalliometsissä ei ilmeisesti ole merkkejä hakkuista, ja on epäselvää, mikä erottaa ne
luonnontilaisista kalliometsistä. Ottaen huomioon luontotyyppiesiintymän laajuuden ja sijoittumisen
maakunnalliselle ekologiselle käytävälle, voidaan katsoa, että kalliometsät täyttävät kokonaisuutena
luontotyyppikriteerin ”vähintään 20 ha laajuiset, luonnontilaiset, näkyvästi vanhoja kilpikaarnaisia
mäntyjä sisältävät kalliometsät”. Muilla osa-alueilla on kuvauksen mukaan kuivahkoja, tuoreita ja
lehtomaisia kangasmetsiä mutta eri metsätyyppien pinta-aloista osa-alueittain ei ole tietoa, eikä pintaaloja ole mahdollista arvioida paikkatieto- ja kartta-aineistojen avulla. Monilla osa-alueilla kangasmetsissä
on runsaasti lahopuuta, ja mahdollisesti runsaslahopuustoisten metsien luontotyyppikriteereitä täyttyy
ainakin osalla kohdetta. Joka tapauksessa lähes kaikkien MALU-rajauksen lehto-, kangas- ja kalliometsien
mainitaan olevan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia, jolloin täyttyy yhdistelmäkriteeri ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät” niiden rajautuessa tai kytkeytyessä läheisesti kohteen
luontotyyppikriteerit täyttäviin metsiin, läheisiin luonnonsuojelualueisiin ja Natura-alueeseen. Kohteella
on lisäksi aiemmin harvennettua, eri-ikäistymässä olevaa iäkästä lehtoa ja nuorta lehtipuustoista lehtoa,
joita ei välttämättä voi pitää luonnontilaisen kaltaisina. Näissä lehdoissa on kuitenkin selkeitä
monimuotoisuusarvoja, jolloin ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). MALU-alueen osa-alueiden ulkopuolelle jäävät alueet
ovat kohdekuvauksen mukaan taimikoita, ulkoilureittien ympäristön hoidettuja metsiä tai varttunutta–
iäkästä talousmetsää, jotka eivät täytä LAKU-kriteereitä. Vuoden 2011 METSO-inventoinnissa (Luontotieto
Keiron 2011) luokiteltiin kuitenkin myös osa näistä metsistä METSO-ohjelman luokkiin I tai II, jolloin ne
ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia tai niillä on merkittäviä monimuotoisuusarvoja. METSOvalintaperusteet täyttävät metsät voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta. MALU-osa-
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alueiden ulkopuolelle jääneet osat, jotka eivät täyttäneet METSO-valintaperusteita, jätettiin tässä
arvioinnissa maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle. Voidaan kuitenkin harkita niiden rajaamista
osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta, mikäli se on alueen yhtenäisyyden kannalta välttämätöntä.
Suot
Grundträsketin rantoja reunustaa luhtaneva, joka täyttää ilmakuvatarkastelun perusteella
luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, vähintään 3 ha laajat sara- tai
luhtanevat”. Kuvauksen perusteella on kuitenkin epäselvää, onko rantasuo kokonaan luhtanevaa vai
osittain avoluhtaa. Jälkimmäisessä tapauksessa luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimus ei täyty. Osaalueella K on myös luonnontilaista nevaa. Tarkempaa nevatyyppiä ei ole kuvauksessa mainittu, joten
luontotyyppikriteerin toteutumista ei voi arvioida. Grundträsketin rantaneva täyttää yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin suoraan rajautuvat luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset nevat”. Osa-alueen K neva ja järven avoluhta voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteella on lisäksi laaja
isovarpuräme Grundträsketin länsirannalla ja luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia
mustikkakangaskorpia järven etelärannalla, pieniä luonnontilaisia rämeitä sekä luonnontilaistuva
korpimuuttuma, jotka täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
vähintään kohtalaiset rämeet / korvet”.
Kalliot
Osa-alueelle H ulottuu valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta Tornberget-Harubergen (arvoluokka 3
’hyvin arvokas kallioalue’). Kallioalueella on komeita jyrkänteitä sekä hiidenkirnuja, luola, kalkkikiveä ja
edustavaa kalliokasvillisuutta, mutta jyrkänteitä lukuun ottamatta niitä ei ilmeisesti esiinny kohteelle
ulottuvalla osalla (Husa & Teeriaho 2004). Kallioalue täyttää kuitenkin kokonaisuutena
luontotyyppikriteerit ”erityislaatuisia muodostumia, esimerkiksi harvinaisen korkeita, etenkin
pystysuoria tai ylikaltevia jyrkänteitä, laajoja onkaloita, isoja tai lukuisia hiidenkirnuja, laajoja
tyvilohkareikoita ja kalliorapaumia sekä useita massiivisia siirtolohkareita sisältävät kalliot” ja
”kalkkikiveä tai voimakkaasti emäksisiä kivilajeja sisältävät kalliot, kivikot tai hylätyt louhokset”, ja
kohteelle ulottuvaa osaakin voidaan siten pitää maakunnallisesti arvokkaana. Kohteen muut avokalliot
voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen
sijaintikriteeri). Kohteen jyrkänteet täyttävät yhdistelmäkriteerin ”maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
tai soihin rajautuvat kalliojyrkänteet”.
Vesiluonto
Grundträsket täyttää yhdistelmäkriteerin ”metsä- tai suoympäristössä sijaitsevat järvet, joiden
rantaviivasta vähintään 75 % on säilynyt rakentamatta, ja joiden ympäristö on 50 m etäisyydellä
rannasta suurimmaksi osaksi ojittamaton”. Kohteella on lisäksi useita puroja ja noroja. Niiden
luonnontilasta ei ole tarkempaa tietoa, mutta ilmeisesti ei ole kyse täysin epäluonnontilaisista ojista. Ne
täyttävät yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin, kallioihin tai soihin rajautuvat virtavesiosuudet”
Tulos
Kohde on useiden luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Eräät
luontotyyppiesiintymät voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Alkuperäisen MALU-alueen osa-alueiden ulkopuolelle
jäävät alueet, jotka eivät myöskään täyttäneet METSO-valintaperusteita, jätettiin maakunnallisen kohteen
rajauksen ulkopuolelle. Voidaan kuitenkin harkita niiden rajaamista osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta, mikäli se on kohteen yhtenäisyyden kannalta välttämätöntä.
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Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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E 4. Hemängsbergetin-Björkhagan metsät, Sipoo (31,8 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde sijoittuu maakunnalliselle ekologiselle käytävälle (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen
ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi
nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin
mukainen. MALU-hankkeen kohdekuvauksen (Uudenmaan liitto 2012) mukaan HemängsbergetinBjörkhagan alue muodostaa tärkeän ekologisen yhteyden Sipoonkorven ja Falkbergsklobbenin alueelta
Majvikin alueelle.
Kohteen lähiympäristössä on useita muita arvokkaita metsäelinympäristöjä: Immersbackan metsät,
Manskog, Västerskog, ja Majvik, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri
”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Ympäröivien arvoalueiden metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen metsät eivät täytä luontotyyppikriteereitä. Kaikki kohteen metsät ovat kuitenkin luonnontilaisen
kaltaisia, ja niissä on monimuotoisuusarvoina lehtokasvillisuutta, runsaasti lahopuuta ja paikoin
merkittävästi lehtipuustoa (Uudenmaan liitto 2012). Kohteen metsät kytkeytyvät läheisesti lounais- ja
eteläpuolella sijaitseviin Majvikin maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja täyttävät siten
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Metsien arvoa nostaa edelleen sijoittuminen maakunnalliselle
ekologiselle käytävälle.
Suot
Kohteella on useita luonnontilaisia pieniä korpia (Uudenmaan liitto 2012). Ne täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset korvet”
kytkeytyessään maakunnallisesti arvokkaisiin Majvikin metsiin.
Tulos
Kohde on yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa tuo sijoittuminen
maakunnalliselle ekologiselle käytävälle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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E 5. Immersbackan itäiset metsät, Sipoo (5,1 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Helsingin liitosalueen luontoarvoista (Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2011)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisella ekologisella käytävällä tai sen välittömässä läheisyydessä
vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa
kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin (2011)
mukaan Immersbackan ekologinen käytävä yhdistää itä-länsisuunnassa Sipoonkorven kaakkoisosan alueet
Sipoon puolella sijaitseviin Hemängsbergetin ja Falkbergsklobbarnan arvokkaisiin
kallio-metsämosaiikkeihin.
Kohteen lähiympäristössä on useita muita arvokkaita metsäelinympäristöjä: Immersbackan läntinen
metsä, Hemängsbergetin-Björkhagan metsät, Manskog, ja Majvik, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä.
Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivien arvoalueiden metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet
kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen metsät eivät täytä luontotyyppikriteereitä. Osa-alueella A pitäisi kuvauksen mukaan olla
iäkäspuustoista, kuusivaltaista lehtoa, mutta ilmakuvatarkastelun perusteella se on osittain avoin. Osaalueella on mahdollisesti kartoituksen jälkeen tehty hakkuita, ja tulisi tarkistaa, onko jäljellä olevassa
metsässä enää luontoarvoja. Kaikki muut kohteen osa-alueet ovat kuvauksen mukaan (Uudenmaan liitto
2012) ja ilmakuvatarkastelun perusteella edelleen luonnontilaisen kaltaisia METSO I ja II luokkien
valintaperusteet täyttäviä, vaikka kaikkien lehtojen osalta luonnontilaisuutta ei mainita. Kohde on
kuitenkin valittu MALU-kohteeksi pelkästään luontotyyppikohtaisten kriteerien perusteella, joissa on
sovellettu paljon METSO:n valintaperusteita. Lehdot ovat joka tapauksessa metsistä kaikkein
monimuotoisempia ja aina arvokas osa mitä tahansa metsäaluetta. Kohteen metsissä on
monimuotoisuusarvoina paikoin runsaasti lahopuuta. Kohteen metsät kytkeytyvät läheisesti eteläpuolella
sijaitseviin Majvikin maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja täyttävät siten yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Metsien arvoa nostaa edelleen sijoittuminen maakunnalliselle ekologiselle käytävälle.
Vesielinympäristöt
Kohteella on puron koskipaikka, joka monipuolistaa kohteen luontotyyppivalikoimaa. Tarkempaa kuvausta
ei ole, mutta kun kyseessä on määritelmällisesti virtavesi ja sen koskipaikka, voidaan olettaa
luonnontilaisen kaltaisuutta. Se täyttää yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi perkaamattomat,
vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, kallioihin, soihin tai perinnebiotooppeihin rajautuvat
virtavesiosuudet”.

290

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

Tulos
Kohde on osittain yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa tuo sijoittuminen
maakunnalliselle ekologiselle käytävälle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Osa-alueen A luonnontila on luultavasti muuttunut. Osa-alue on kuitenkin suhteellisen pieni osa koko
kohteesta, jolloin maastoselvitystä ei ole tarpeen toteuttaa.
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E 6. Immersbackan läntinen metsä ja purolaakso, Helsinki ja Sipoo => ks. Helsinki

E 7. Kalkkirannan kalliot, Sipoo (44,1 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 14.6.2018
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Kohde on laaja yhtenäinen, suurelta osin kalkkipitoinen kallioalue. Yleisen kokokriteerin mukaan
”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”. Kohteella on hyvin edustavaa ja monilajista
ravinteisten kallioiden kasvillisuutta. Yleisen laatukriteerin mukaan ”luontotyyppien edustavuus lisää
alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijaitsee maakunnallisen
ekologisen käytävän sekä maakunnallisen laajan hyvin kytkeytyneen alueen välittömässä läheisyydessä
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisella ekologisella käytävällä, laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella
tai niiden välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen
maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa on kohteen etelärajalta ja lounaisen niemen kärjestä,
kalkkilouhoksen seinämiltä ja rannan kalkkikalliolta, havaintoja huomionarvoisista jäkälälajeista:
vaarantunut (VU) maasäröjäkälä (Thelidium zwackhii) ja silmälläpidettävä (NT) ruskokilpinen (Placidium
rufescens). Kohteen eteläosassa on havaittu myös silmälläpidettäviä kotilolajeja: valkonauhakotilo
(Euomphalia strigella), kapeasiemenkotilo (Vertigo angustior) ja pikkusiemenkotilo (V. pygmaea).
Kaivoksen läheisillä kallioilla kasvaa lisäksi runsaasti kalkkisammalia (Uudenmaan liitto 2012). Kohteella on
tavattu vaarantunutta ahokirkiruohoa (Gymnadenia conopsea var. conopsea) sekä alueellisesti uhanalaisia
(RT) nuijasaraa (Carex buxbaumii ssp. buxbaumii) ja soikkokaksikkoa (Listera ovata) (Uudenmaan liitto
2012). Soikkokaksikkoa havaittiin myös maastoselvityksen yhteydessä 14.6.2018. Yleisen lajistokriteerin
mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien
populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteella on monilajista ja edustavaa ravinteisten
kalliokasvupaikkojen ruohokasvillisuutta. Jokseenkin vaateliaita tai melko harvinaisia lajeja ovat mm.
kesämaksaruoho (Sedum annuum), mäkiarho (Arenaria serpyllifolia), mäkivirvilä (Vicia tetrasperma),
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ketokäenminttu (Acinos arvensis), ruotsinlituruoho (Arabidopsis suecica), ukontulikukka (Verbascum
thapsus), liuskaraunioinen (Asplenium septentrionale) ja tummaraunioinen (A. trichomanes). Lisäksi
tavallisemmat kallioketoruohot ovat kohteella hyvin runsaita, mikä kertoo ravinteisuudesta: mm.
isomaksaruoho (Hylotelephium telephium), kalliokielo (Polygonatum odoratum), keltamaksaruoho (Sedum
acre), haisukurjenpolvi (Geranium robertianum), ruoholaukka (Allium schoenoprasum), keto-orvokki (Viola
tricolor) ja mäkitervakko (Viscaria vulgaris). Lisäksi kasvaa harvinaista pihakurjenpolvea (Geranium
pusillum) ja silmälläpidettävää kissankäpälää (Antennaria dioica). Kohteella on vain vähän varsinaista
lehtoa, mutta vaateliaita lehtolajeja on kuitenkin tavattu, mm. kevätlinnunhernettä (Lathyrus vernus),
näsiää (Daphne mezereum), koiranheittä (Viburnum opulus), mustakonnanmarjaa (Actaea spicata) ja
rauhoitettuja valkolehdokkia (Platanthera bifolia) ja salassa pidettävää lajia, joka on kalkinsuosija.
Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis
syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella
(Salminen & Aalto 2012). Salassa pidettävää lajia on tavattu kohteella myös teiden pientareilla. Rehevissä
soistumissa on lisäksi tavattu Uudellamaalla harvinaista vilukkoa (Parnassia palustris) ja melko harvinaista
nevaimarretta (Thelypteris palustris) sekä vaateliasta kalkinsuosijaa keltasaraa (Carex flava). (Uudenmaan
liitto 2012).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen kalliometsien luonnontila on MALU-kohdekuvauksen (Uudenmaan liitto 1212) perusteella
ilmeisen hyvä. Ne täyttävät luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset,
kalkkivaikutteisten kallioiden metsät”. Kohteen muut metsät ovat MALU-kuvauksen mukaan lähes
kauttaaltaan epäluonnontilaisia: voimakkaasti harvennettua metsää, nuorta kasvatusmetsää ja
siemenpuuhakkuuta. Toisaalta kohteella on MALU-kohdekuvauksen mukaan myös paikoin varttunutta ja
järeääkin puustoa sekä luontaisempaa metsää, jonka lajistoon kuuluu yövilkkaa (Goodyera repens), jota
pidetään hyvänä vanhojen paksusammaleisten havumetsien indikaattorilajina. Osa kangasmetsistä lienee
pieninä laikkuina kallioiden välisissä painanteissa rajauksen keskellä, jolloin niiden rajaaminen
maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle on epätarkoituksenmukaista. Kohteen lehtolaikuissa on
vaateliasta lajistoa ja kalkinsuosijalajeja eli selkeitä monimuotoisuusarvoja, joten ne tulee rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta. Kohteen kuvauksen tai ilmakuva- ja karttatarkastelun perusteella on
käytännössä mahdotonta rajata erilleen luonnontilaltaan kaikkein heikoimmat metsät, sillä kohteella on
runsaasti myös luonnostaan harvaa kalliometsää, minkä vuoksi kohteen laajimpia kallioalueiden
ulkopuolisia metsäalueita kartoitettiin maastossa 14.6.2018. Maastoselvityksen perusteella rajattiin
maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle luonnontilaltaan heikentynyttä, harvennettua
talousmetsää, pihoja, pensoittuvaa niittyä ja voimalinjaraiviota. Sen sijaan maastoselvityksessä rajattiin
osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta luonnontilaisen kaltaista lehtoa, joka täyttää
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” rajautuessaan kohteen luontotyyppikriteerin
täyttävään kalliometsään. Lisäksi maakunnallisesti arvokkaan kohteen rajaukseen liitettiin
runsasravinteista lehtoa, jossa tavattiin runsaasti alueellisesti uhanalaista soikkokaksikkoa ja joka täyttää
siten lajistokriteerin. Kohteen halki kulkevan Kalkkirannantien pientareet ovat kauttaaltaan komealupiinin
(Lupinus polyphyllus) valtaamia eikä vaateliasta kalkinsuosijalajistoa tavattu, minkä vuoksi tienvarsi
jätettiin rajauksen ulkopuolelle.
Suot
Kohteella on useita pieniä soita ja soistumia, joista osa on luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia ja
osa jonkin verran luonnontilaltaan heikentyneitä. Kuvauksen perusteella kaikissa suoelinympäristöissä on
monimuotoisuusarvoja, jolloin ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Arvokkaimpia ovat soistumat, joissa on tavattu
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vaateliasta tai harvinaista lajistoa.
Kalliot
Kohteen kalliot täyttävät useita luontotyyppikriteereitä: ”kalliokasvillisuudeltaan hyvin edustavat ja
monipuoliset kalliot”, ”erityisen laajoja tai lukuisia kallioketolaikkuja sisältävät kalliot” ja ”kalkkikiveä
tai voimakkaasti emäksisiä kivilajeja sisältävät kalliot, kivikot tai hylätyt louhokset”.
Tulos
Suurimman osan kohteesta muodostavat ravinteiset / kalkkipitoiset kalliot ovat lajistokriteerin ja useiden
luontotyyppikriteerien perusteella maakunnallisesti arvokkaita. Myös kalliometsät täyttävät
luontotyyppikriteerin. Kohteen kangas- ja lehtometsät ovat suurimmaksi osaksi epäluonnontilaisia. Etenkin
lehdoissa on kuitenkin huomionarvoista lajistoa, ja maastoselvityksessä rajattiin kohteelta luonnontilaisen
kaltaista lehtoa ja lajistollisesti arvokasta runsasravinteista lehtoa. Suot ja pienet soistumat voidaan rajata
osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Rajauksen ulkopuolelle jää talousmetsää, pensoittuvaa niittyä, pihoja ja voimalinjaraiviota.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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E 8. Majvik, Sipoo (75,8 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Kohteella on niin runsaasti luonnontilaisia, luonnontilaisen kaltaisia tai muuten biologisesti erityisen
arvokkaita metsiä, että ne muodostavat yhdessä valtakunnallisestikin arvokkaan kokonaisuuden. Kohteella
on lisäksi yksi koko Suomen suurimmista tunnetuista lehmusmetsistä (Uudenmaan liitto 2012). Yleisten
kriteerien mukaan ”luontotyyppien luonnontilaisuus ja edustavuus lisää alueen arvoa” ja
”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisella ekologisella käytävällä tai sen välittömässä läheisyydessä
vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa
kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen lähiympäristössä on useita muita arvokkaita metsäelinympäristöjä: Immersbackan metsät,
Manskog, Västerskog, ja Hemängsbergetin-Björkhagan metsät, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä.
Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivien arvoalueiden metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet
kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat muuten edustavia, ne
voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteen osa-alueella B on tavattu alueellisesti uhanalaista (RT) korpiorvokkia (Viola epipsila).
Katrimossenin länsi- ja pohjoispuolella on ollut 2000-luvun alussa varpushaukan (Accipiter nisus) ja
silmälläpidettävän (NT) salassa pidettävän lajin reviirit. Kohteella on muutenkin linnustoarvoja, ja siellä on
tavattu mm. vaarantunut (VU) töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) (Uudenmaan liitto 2012). Yleisen
lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten
lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteella kasvaa Uudellamaalla harvinaista
kulleroa (Trollius europaeus). Kohteen lehdoissa on vaateliasta lajistoa: imikkää (Pulmonaria obscura),
kevättähtimöä (Steallaria holostea), kevätlinnunhernettä (Lathyrus vernus), mustakonnanmarjaa (Actaea
spicata), koiranheittä (Viburnum opulus), kuusamaa (Lonicera xylosteum) ja suokelttoa (Crepis paludosa)
(Uudenmaan liitto 2012). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon
lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten
lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaiden luonnonympäristöjen eli MALU-kriteerit (Itä-Uudenmaan
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liitto 2010) ovat pitkälti yhteneväisiä LAKU-kriteerien kanssa, mutta MALU-luontotyyppikriteereissä ei
yleensä ole käytetty pinta-alavaatimusta kriteerien pohjana. Luontotyyppien pinta-aloja kohteen eri osaalueilla (Uudenmaan liitto 2012) pystyttiin kuitenkin jossain määrin arvioimaan paikkatieto- ja karttaaineistojen avulla.
Metsät
Osa-alueilla H ja K on luonnonsuojelulain 29 §:n mukaista jalopuumetsikköä, joiden osalta täyttyy
luontotyyppikriteeri ”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi
tammea, kasvavat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kangasmetsät”. Sama kriteeri täyttyy
mahdollisesti myös osa-alueella I. Koska osa osa-alueen H jalopuumetsistä on lehtoa, täyttyy luultavasti
myös luontotyyppikriteeri ” lehdot, joissa kasvaa runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm metsälehmuksia tai
vaahteroita yhteensä vähintään 20 runkoa hehtaarilla, ja lehdot joissa näiden jalojen lehtipuiden
tilavuus on yli 5 m³/ha”. Osa-alueella C täyttyy pinta-alan osalta lähes luontotyyppikriteeri ” vähintään 5
ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään
kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm
lahopuita”. Läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin ja kuuluminen maakunnalliseen
ekologiseen käytävään nostavat luontotyyppiesiintymän arvoa niin, että metsän voidaan katsoa olevan
maakunnallisesti arvokas. Osa-alueella J täyttyy mahdollisesti luontotyyppikriteeri ”vähintään 1 ha
laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai
luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”, mutta osa-alueella virtaavan puron luonnontilasta ei ole
tietoa. Samaa puroa kuvataan ainakin osittain luonnontilaiseksi sen yläjuoksulla, osa-alueella K. Osaalueen K eteläosassa täyttyy luultavasti luontotyyppikriteeri ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä
vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha
sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”, mutta ko. lehdon pinta-alaa on vaikea arvioida
tarkasti. Sama ongelma on kohteen kuivien lehtojen maakunnallisen arvon määrittelyssä; pinta-aloista ei
ole tietoa. On mahdollista, että ne ainakin lähes täyttävät luontotyyppikriteerin ”vähintään 1 ha laajuiset,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, kuivat lehdot”. Muuten kohteen lehdot, kangasmetsät ja
kalliometsät täyttävät kauttaaltaan METSO-ohjelman luokkien I tai II valintaperusteet ja siten
yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Lehtojen arvoa lisää vaatelias lajisto.
Suot
Osa-alueella B on tervaleppäluhtaa, joka täyttää luontotyyppikriteerin ”ojittamattomat
tervaleppäluhdat”. On mahdollista, että osa-alueella H täyttyy luontotyyppikriteeri ” korvet, joissa kasvaa
enemmän kuin yksittäin saarnia tai jalavia”, mutta on epäselvää, kasvavatko kuvauksessa mainitut
saarnet osa-alueen korpikuviolla vai sen ulkopuolella. Katrimossen on keskiosiltaan lähes luonnontilainen
suo, jonka keskiosat ovat lyhytkortista nevaa ja paikoin kuljunevaa, ja koillisosassa on keskiravinteisuutta
ilmentäviä lajeja kuten luhtavillaa (Eriophorum angustifolium) ja luhtarölliä (Agrostis canina). Tällöin
Katrimossen täyttää osittain luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoiset minerotrofiset lyhytkorsinevat”. Katrimossenin reunaosat ovat kärsineet
ojituksesta ja rakentamisesta, ja on epävarmaa ovatko ne ennallistamiskelpoisia. Suon reunaosilla on
kuitenkin linnustoarvoja ja todennäköisesti muitakin monimuotoisuusarvoja, jolloin ne voidaan rajata
osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri),
samoin kuin osa-alueella A sijaitseva avoluhta. Muuten kaikkien kohteen soiden luonnontila on kuvauksen
perusteella hyvä, ja ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai
puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet” ja ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin tai soihin suoraan rajautuvat luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset nevat”.

297

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

Kalliot
Osa kohteen kallioista täyttää luontotyyppikriteerit ”erityislaatuisia muodostumia, esimerkiksi
harvinaisen korkeita, etenkin pystysuoria tai ylikaltevia jyrkänteitä, laajoja onkaloita, isoja tai lukuisia
hiidenkirnuja, laajoja tyvilohkareikoita ja kalliorapaumia sekä useita massiivisia siirtolohkareita
sisältävät kalliot” ja/tai ”erityisen laajoja tai lukuisia kallioketolaikkuja sisältävät kalliot”. Kohteen muut
avokalliot voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää
(yleinen sijaintikriteeri).
Maatalousympäristöt
Osa-alueella H on 2000-luvulla laidunkäytöstä jäänyttä niittyä ja metsälaidunta. Ne voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Vesielinympäristöt
Kohteella on kaksi puroa, joista ainakin toinen on perattu. Sen ympäristö on kuitenkin kuvauksen mukaan
säilynyt lajistoltaan monimuotoisena. Toisen puron uomassa on luonnontilainen koskijakso, ja se saattaa
muutenkin olla luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen ja täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, soihin, kallioihin tai perinnebiotooppeihin molemmilta puolilta
suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”. Joka tapauksessa purot monipuolistavat kohteen
luontotyyppivalikoimaa, ja ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Pääosa kohteesta on useiden luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas.
Muutama luontotyyppiesiintymä voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteella on lisäksi lajistoarvoja, ja arvoa lisää
edelleen kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen käytävään.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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E 9. Manskog, Sipoo (10,3 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Helsingin liitosalueen luontoarvoista (Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2011)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisella ekologisella käytävällä tai sen välittömässä läheisyydessä
vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa
kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Kohde on osa tärkeää ekologista käytävää, joka yhdistää
itä-länsisuunnassa Sipoonkorven kaakkoisosan alueet Sipoon puolella sijaitseviin Hemängsbergetin ja
Falkbergsklobbarnan arvokkaisiin kallio-metsämosaiikkeihin (Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan
piiri 2011)
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Kohteen lähiympäristössä on useita muita arvokkaita metsäelinympäristöjä: Immersbackan metsät, Majvik
ja Hemängsbergetin-Björkhagan metsät, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen
kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän
arvoa”. Ympäröivien arvoalueiden metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä
vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
On mahdollista, että kohteen lehtonotkossa täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään 1 ha laajuiset,
vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen
kaltaisina säilyneitä pienvesiä”, mutta tarkempaa tietoa esimerkiksi lehtotyypistä ei ole. Muuten kohteen
metsät eivät täytä luontotyyppikriteereitä. Ne ovat kuvauksen perusteella kuitenkin luonnontilaisen
kaltaisia ja täyttävät vähintään METSO II-luokan valintaperusteet, vaikkakaan lehtojen luonnontilaa ei
tarkemmin mainita. Kohde on kuitenkin valittu MALU-kohteeksi pelkästään luontotyyppikohtaisten
kriteerien perusteella, joissa on sovellettu paljon METSOn valintaperusteita. Lehdot ovat joka tapauksessa
metsistä kaikkein monimuotoisempia ja aina arvokas osa mitä tahansa metsäaluetta. Kohteen metsissä on
monimuotoisuusarvoina paikoin runsaasti lahopuuta ja lehtipuita. Kohteen metsät kytkeytyvät läheisesti
etelä-kaakkoispuolella sijaitseviin Majvikin maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja täyttävät siten
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteen arvoa nostaa edelleen sijoittuminen maakunnalliselle
ekologiselle käytävälle. Ilmakuvatarkastelun perusteella kohteen reunaosissa on mahdollisesti
maastokartoituksen jälkeen tehty hakkuita, ja hakattuja osia voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan
kohteen ulkopuolelle.
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Suot
Kohteella on pieni räme, joka täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset rämeet”.
Vesiluonto
Kohteen lehtonotkossa virtaa noro, jota ei ole merkitty peruskartalle. Noron luonnontilasta ei ole tietoa.
Se saattaa täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin molemmilta
puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”. Joka tapauksessa noro monipuolistaa kohteen
luontotyyppivalikoimaa, ja se voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Kohde on yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Noro voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Kohteen reunaosista voidaan rajata pois osia, joilla on tehty hakkuita ilmeisesti maastokartoituksen
jälkeen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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E 10. Sipoonjoen suisto, Sipoo (99,6 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Käyttö- ja hoitosuunnitelma Porvoon-Sipoon kalastusalue (Lindén 2015)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Sipoonlahden rannoilla on useita kilometrejä rakentamatonta mannerrantaa, mikä on ainutlaatuista
Sipoossa. Yleisen kokokriteerin mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja useita maakunnallisia ekologisia
käytäviä (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde rajautuu Sipoonjoen Natura-alueeseen ja Eriksnäsin alueeseen, ja kohteen pohjoispuolella sijaitsee
Hansaksen-Söderkullan maakunnallisesti arvokas metsäalue, joissa on samankaltaisia elinympäristöjä.
Yleisen kriteerin mukaan ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”. Sipoonlahden ja Eriksnäsin alueiden toisiinsa liittyvät luontokohteet
muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka on vähintään valtakunnallisesti arvokas (Uudenmaan liitto
2012). Arvoalueiden metsät ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien
käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio-, maatalous-, ranta- ja vesielinympäristöjä. Vaikka
kaikki kohteen osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat
kuitenkin muuten edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten
luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta
maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Sibbesborgin kalliokedolta on ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa tuore havainto erittäin
uhanalaisesta (EN) ja kiireellisesti suojeltavasta peltorusojuuresta (Buglossoides arvensis). Kalliokedolla ja
Kallbäckin rantalaitumella on muutenkin huomionarvoinen perinnebiotooppien kasvilajisto: vaarantunut
(VU) keltamatara (Galium verum), silmälläpidettävä (NT) jäkki (Nardus stricta), alueellisesti uhanalainen
(RT) nurmilaukka (Allium oleraceum), sekä mm. kivikutrisammal (Homalothecium sericeum), hakara- ja
törrösara (Carex spicata, C. muricata), hieta- ja mäkilemmikki (Myosotis stricta, M. ramosissima) ja
ketomaruna (Artemisia campestris). Runsaasti nurmilaukkaa kasvaa myös Joensuun
tammimetsäsaarekkeessa. Sipoonjoen suisto on osa Sipoonjoen vaelluskalavesistöä eli vesialuetta, jota
vaelluskalat – tässä tapauksessa meritaimenet (Salmo trutta) – käyttävät keskeisenä vaellus- tai
lisääntymisalueenaan (Maa- ja metsätalousministeriö 2018). Taimenen merivaelteiset kannat ovat
äärimmäisen uhanalaisia (CR). Sipoonjoen taimenkanta on vieläpä ainutlaatuinen (Lindén 2015). Yleisen
lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten
lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Suistoalue on kosteikko- ja niittylinnustolle
seudullisesti merkittävä alue, ja vesialuetta hyödyntävät monet kauempaakin tulevat kalansyöjät.
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(Uudenmaan liitto 2012).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen metsät täyttävät luontotyyppikriteerin ”metsät, joissa kasvaa läpimitaltaan vähintään 20 cm
tammia yhteensä vähintään 20 runkoa hehtaarilla tai metsät, joissa tammien yhteenlaskettu tilavuus on
vähintään 5 m³/ha” (Uudenmaan liitto 2012).
Suot
Kohteella on ruokoluhtaa, joka ei täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteereitä. Sillä on todennäköisesti
merkitystä linnustolle, ja se voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Maatalousympäristöt
Rantalaitumet ja Sibbesborgin kallioketo ovat ainakin vielä vuonna 2006 olleet hoidon piirissä (Uudenmaan
liitto 2012), mutta tuoreempaa tietoa ei ole saatavilla. Mikäli laidunnus ja niitto edelleen jatkuvat,
perinnebiotoopit täyttävät luontotyyppikriteerit ”vuosikymmeniä yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti
perinteisessä hoidossa olleet ja edelleen hoidetut perinnebiotoopit” ja/tai ”aiemmin vuosia hoidotta
olleet, kunnostetut ja säännölliseen hoitoon otetut perinnebiotoopit, joiden eliölajisto on edustavaa tai
monimuotoista”. Rantalaidun täyttää myös luontotyyppikriteerin ”monen hehtaarin laajuiset,
kasvillisuudeltaan vyöhykkeiset tai mosaiikkimaiset, hoidetut merenrantaniityt”. Kallioketo saattaa
täyttää myös luontotyyppikriteerin ”kalkkipitoisten maiden perinnebiotoopit”. Kallioketo on joka
tapauksessa lajistokriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Vaikka rantalaitumet eivät enää olisi
hoidon piirissä, ne täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
vesistöihin suoraan rajautuvat, hoitamattomat perinnebiotoopit”, rajautuessaan maakunnallisesti
arvokkaaseen vaelluskalavesistöön.
Kalliot
Sibbesborgin kedon kallio täyttää luontotyyppikriteerin ”kalkkikiveä tai voimakkaasti emäksisiä kivilajeja
sisältävät kalliot, kivikot tai hylätyt louhokset” (Uudenmaan liitto 2012).
Rantaluontotyypit
Sipoonjoen suisto on osa vaelluskalavesistöä eli lajistollisesti arvokas. Se myös täyttää yhdistelmäkriteerin
”jokisuistot”.
Vesielinympäristöt
Sipoonlahti on yksi Suomen harvoista vuonoista. Se on osa pitkää, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti
tärkeää murroslaaksoa, jonka rantoja reunustavat korkeat kalliojyrkänteet. Kohteeseen sisältyy useampi
kilometri rakentamatonta mannerrantaa, mikä Sipoon ja Porvoon alueella on suurharvinaisuus. Koko
Sipoonlahdella on osan vuotta kalastuskielto, jolla pyritään turvaamaan Sipoonjoen alkuperäisen
taimenkannan nousu Sipoonjokeen (Lindén 2015). Vesialue ei täytä luontotyyppi- tai
yhdistelmäkriteereitä. Se voidaan kuitenkin luokitella maakunnallisesti arvokkaaksi harvinaislaatuisuutensa
ja rakentamattomien rantojensa vuoksi.
Tulos
Kohteella täyttyvät useat luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit, ja se on osittain myös lajistokriteerin
perusteella maakunnallisesti arvokas. Ruokoluhta voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Sipoonlahti on harvinaislaatuinen,
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas vuono, jonka rannat ovat kilometrien matkalla
rakentamattomat, minkä vuoksi lahti voidaan luokitella maakunnallisesti arvokkaaksi.

304

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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E 11. Talman lehdot, Sipoo (15,2 ha)
Luontotieto
Sipoon Talman keskustan eteläisen osan asemakaava-alueen luontoselvitykset vuosina 2016 & 2017
(Nieminen ym. 2017)
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 (Faunatica 2010)
Helsingin liitosalueen luontoarvoista (Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2011)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteerit
Kohteella on suhteellisen laaja, rehevien, osin lähdevaikutteisten lehtojen ja korpien kokonaisuus, jossa
esiintyy vaateliaita lajeja. Yleisten kriteerien mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
ja ”luontotyyppien edustavuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Eri luontotyyppien yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin
esiintymiin)
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Noin puolen kilometrin etäisyydellä kohteesta koilliseen sijaitsee Degerbergin luonnonsuojelualue, jossa
on samankaltaisia elinympäristöjä. Yleisen kriteerin mukaan ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin
esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa” Suojelualueen metsät ja suot ovat myös läheisesti
kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella tavattiin vuoden 2016 luontoselvityksessä (Nieminen ym. 2017) alueellisesti uhanalaista (RT),
rauhoitettua soikkokaksikkoa (Listera ovata). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa
on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti
arvokkaita.” Kohteen lehdoissa ja korvissa on muutenkin vaateliasta lajistoa: kuusamaa (Lonicera
xylosteum), näsiää (Daphne mezereum), mustakonnanmarjaa (Actaea spicata), imikkää (Pulmonaria
obscura), kevätlinnunsilmää (Chrysosplenium alternifolium), lehtosinijuurta (Merculialis perennis),
kotkansiipeä (Matteuccia struhiopteris) ja koiranvehniötä (Elymus caninus) sekä jaloja lehtipuita lehmusta
ja vaahteraa (Nieminen ym. 2017). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin
paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten
lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012). Kohteella on myös lepakoille tärkeä ruokailualue tai
siirtymäreitti. Hiekkaisessa lehtorinteessä on laaja, todennäköisesti mäyrien, pesäluolasto, jonka
suuaukkoja havaittiin lähes kymmenkunta. (Nieminen ym. 2017).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Vuonna 2016 tehtiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys kohteen länsiosaan, Talman keskustan eteläisen
osan asemakaava-alueella (Nieminen ym. 2017). Selvityksessä todettiin vuoden 2010 MALU-kartoituksessa
(Uudenmaan liitto 2012) osoitettujen luontoarvojen pääosin säilyneen, lukuun ottamatta kohteen
luoteiskulmassa, radan varressa tehtyä avohakkuuta. Vuoden 2016 selvityksessä asemakaava-alueella
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todettiin täyttyvän luontotyyppikriteerit ”vähintään 2 ha laajuiset varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot,
joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m3/ha sisältäen
läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuuta” ja ”vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset
kosteat lehdot, joihin liittyy luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”. MALU-kohdekuvauksen
(Uudenmaan liitto 2012) perusteella suurimmaksi osaksi myös muilla osa-alueilla täyttyy toinen tai
molemmat em. kriteereistä. Asemakaava-alueella on lisäksi nuorempaa haapavaltaista lehtoa, entistä
peltoa, joka kehittymässä luonnontilaltaan hyvään suuntaan ja jossa on samaa kenttäkerroslajistoa kuin
vanhemmissa lehdoissa. Nuorempi lehtoalue ei kuulunut vuoden 2010 MALU-rajaukseen. Asemakaavaalueella on myös pensoittuvalla entisellä pellolla tai niityllä kosteaa käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT)
lehtoa, jossa lähdevaikutteisuus näkyy kasvillisuudessa. Tämä entinen viljelysmaa palautuu
tulevaisuudessa lehdoksi tai lehtokorveksi. Tälläkin hetkellä alueella on merkitystä paikalliselle luonnon
monimuotoisuudelle: vanhat ränsistyneet pajut ovat arvokkaita monille lajeille, ja suurruohokasvustoissa
havaittiin lukuisia kauriiden makuupaikkoja (Nieminen ym. 2017). Samankaltaista elinympäristöä
”avoimien alojen ja lahopuustoisten pajuhaapalaikkujen mosaiikkia” on MALU-kohdekuvauksen mukaan
ilmeisesti kohteen koillisosassa. Nämä osat voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta
osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri), sillä niissä on ilmeisiä
monimuotoisuusarvoja. Mikäli asemakaava-alueen ulkopuolisilla MALU-kohdekuvauksen osa-alueilla on
lehtoa, joka ei täytä luontotyyppikriteereitä, se voidaan samojen periaatteiden mukaisesti rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta. Kaikilla lehtokuvioilla on mitä todennäköisimmin samaa vaateliasta
lajistoa. Kohteen lehtojen arvoa lisää myös lähdevaikutteisuus.
Suot
Kohteen korvet täyttävät luontotyyppikriteerin ”lähdekorvet”.
Vesiluonto
Laskettelurinteen pohjoispuolisista metsiköistä itäisemmän lähteikkö (Uudenmaan liitto 2012) ja kohteen
luoteisosan korvessa sijaitseva lähteikkö (Nieminen ym. 2017) täyttävät luontotyyppikriteerin
”luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset lähteikkökompleksit”. Kohteen
luoteisosassa sijaitsevista noroista osa on aikanaan perattu. Monissa kohdissa on jo tosin nähtävillä
palautumista luonnontilaisen kaltaisiksi mutkitteleviksi uomiksi (Nieminen ym. 2017). Luonnontilaltaan
heikentyneet norot täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja
soihin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”. Laskettelurinteen pohjoispuolen
metsikön luonnontilainen puro (Uudenmaan liitto 2012) täyttää yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi
perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat virtavesiosuudet”. Lisäksi
kohteen koillisosassa on MALU-kohdekuvauksen mukaan puro, mutta sen luonnontilasta ei ole tarkempaa
tietoa. Se täyttää kuitenkin jommankumman em. kriteereistä.
Tulos
Kohde on lajistokriteerin ja useiden luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti
arvokas. Muutamat luontotyyppiesiintymät, jotka eivät täytä kriteereitä mutta joilla on ilmeisiä
monimuotoisuusarvoja, voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Avohakkuualue kohteen luoteiskulmassa, radan
varressa voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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E 12. Västerskog, Sipoo (137,6 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Kohteella on laajalti luonnontilaisen kaltaisia metsäelinympäristöjä. Västerskogin alueen
luonnontilaisimmat metsät muodostavat yhdessä valtakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden
(Uudenmaan liitto 2012). Yleisten kriteerien mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
ja ”luontotyyppien luonnontilaisuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Kohteen itäpuolella sijaitsevat Norrskogenin metsäalueet, luoteispuolella Hemängsbergetin-Björkhagan
metsät ja länsipuolella Majvikin metsät. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Läheisten arvoalueiden metsät ovat
myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteen korvissa ja lehdoissa on tavattu vaateliasta lajistoa: kevätlinnunherne (Lathyrus vernus),
lehtokuusama (Lonicera xyloesteum), näsiä (Daphne mezereum) ja velholehti (Circaea alpina). Lehdoissa
lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä
arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen &
Aalto 2012). Linnanträskin alueella edustavaa korpialuetta suosivat erityisesti vaarantuneet (VU)
hömötiainen (Poecile montanus) ja töyhtötiainen (Lophophanes crstatus), alueellisesti uhanalainen (RT)
salassa pidettävä laji sekä varpushaukka (Accipiter nisus), kuusikoita taas mm. salassa pidettävä laji. Muista
aluetta hyödyntävistä lajeista mainittavia ovat etenkin nuolihaukka (Falco subbuteo), metsäviklo (Tringa
ochropus) ja palokärki (Dryocopus martius). Ormträsketin alueella on tavattu kolme salassa pidettävää lajia
ja pohjantikkaa (Picoides tridactylus). Ormträsketin alue on myös kahden silmälläpidettävän (NT) salassa
pidettävän lajin mahdollista pesimäaluetta. (Uudenmaan liitto 2012) Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteeri
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaiden luonnonympäristöjen eli MALU-kriteerit (Itä-Uudenmaan
liitto 2010) ovat pitkälti yhteneväisiä LAKU-kriteerien kanssa, mutta MALU-luontotyyppikriteereissä ei
yleensä ole käytetty pinta-alavaatimusta kriteerien pohjana. Luontotyyppien pinta-aloja kohteen eri osa-
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alueilla (Uudenmaan liitto 2012) pystyttiin kuitenkin jossain määrin arvioimaan paikkatieto- ja karttaaineistojen avulla.
Metsät
Kohteella on runsaasti, kymmeniä hehtaareita, luonnontilaisen kaltaista iäkäs- tai vanhapuustoista
kalliometsää. Kalliometsissä ei ilmeisesti ole merkkejä hakkuista, ja on epäselvää, mikä erottaa ne
luonnontilaisista kalliometsistä. Ottaen huomioon luontotyyppiesiintymän laajuuden ja sijoittumisen
maakunnalliselle ekologiselle käytävälle, voidaan katsoa, että kalliometsät täyttävät kokonaisuutena
luontotyyppikriteerin ”vähintään 20 ha laajuiset, luonnontilaiset, näkyvästi vanhoja kilpikaarnaisia
mäntyjä sisältävät kalliometsät”. Tosin kallioalueita erottavat toisistaan pienet metsälaikut ja soistumat,
mutta käytännössä kalliometsät ovat kuitenkin yhtä ja samaa elinympäristökokonaisuutta. Osa-alueella P
täyttyy todennäköisesti luontotyyppikriteeri ”vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset
kosteat lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”,
vaikkakaan noron luonnontilasta ei ole kuvauksessa mainintaa. Eiron lehdon liepeillä, jossa
mäntyvaltaisessa kangasmetsässä esiintyy vaahteraa, saattaa täyttyä luontotyyppikriteeri ”yksittäin tai
ryhminä, runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi tammea, kasvavat, luonnontilaiset
tai luonnontilaisen kaltaiset kangasmetsät”. Muuten kohteen erityyppiset kangasmetsät ja lehdot ovat
pienipiirteisenä mosaiikkina kallioiden ja soistumien lomassa, ja niiden pinta-aloja on mahdotonta arvioida
kartta- tai ilmakuvatarkastelun perusteella. Luultavasti kohteella täyttyy jokin muukin metsien
luontotyyppikriteeri, mutta tieto ei riitä arvioimiseen. Erilaisten luonnontilaisten ja luonnontilaisen
kaltaisten, pienipiirteisesti vaihtelevien elinympäristöjen kokonaisuus on monimuotoisuuden kannalta toki
itsessään arvokas. Kuvauksessa mainitaan lähes kaikkien kohteen metsien olevan luonnontilaisen kaltaisia,
jolloin ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset metsät” rajautuessaan kohteen kalliometsiin ja kytkeytyessään
läheisiin Majvikin maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin. Lisäksi kohteella on lehtoja, joiden luonnontilasta
ei ole kuvauksessa mainintaa. Lehdot ovat joka tapauksessa metsistä kaikkein monimuotoisempia ja aina
arvokas osa mitä tahansa metsäaluetta, jolloin ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta myös osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteen länsiosassa on osaalue, josta ei ole MALU-raportissa kuvausta. Osa-alueesta tarvitaan lisätietoja, jotta maakunnallinen arvo
voidaan määrittää.
Suot
Kohteella on lukuisia pieniä luonnontilaltaan hyviä korpia ja rämeitä, jotka täyttävät yhdistelmäkriteerit
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset korvet / rämeet”. Lisäksi kohteella on suomuuttumia ja
turvekankaita, joilla on merkittävästi lahopuustoa tai muita monimuotoisuusarvoja. Ne täyttävät joko
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet” tai voidaan rajata
osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta myös osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen
sijaintikriteeri). Kohteen nevat täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin, soihin tai pienvesiin suoraan rajautuvat luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset nevat”.
Vesiluonto
Ormträsket on erämaamainen järvi, joka on rannoiltaan kokonaan rakentamaton. Se täyttää
yhdistelmäkriteerin ”metsä- tai suoympäristössä sijaitsevat järvet, joiden rantaviivasta vähintään 75 %
on säilynyt rakentamatta, ja joiden ympäristö on 50 m etäisyydellä rannasta suurimmaksi osaksi
ojittamaton”. Kohteella on noroja, joiden luonnontilasta ei ole tarkempaa tietoa. Todennäköisesti kyse ei
ole täysin epäluonnontilaisista ojista, jolloin ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin, soihin, kallioihin tai perinnebiotooppeihin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat
virtavesiosuudet”. Joka tapauksessa norot monipuolistavat kohteen luontotyyppivalikoimaa, ja ne voidaan
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rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen
sijaintikriteeri).
Tulos
Kohteen kalliometsien voidaan katsoa täyttävän maakunnallisesti arvokkaiden kalliometsien kriteerit.
Todennäköisesti kohteella täyttyy muitakin metsien luontotyyppikriteereitä, mutta MALUkohdekuvauksen perusteella niiden täyttymistä ei voida (luotettavasti) arvioida. Kohteen luonnontilaiset ja
luonnontilaisen kaltaiset metsät ja suot täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerit. Lehdot, joiden
luonnontilasta ei ole tarkempaa tietoa, voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta myös
osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri) samoin kuin monimuotoisuusarvoja
omaavat suomuuttumat ja turvekankaat. Myös kohteen pienvedet täyttävät yhdistelmäkriteerit.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Kohteen länsiosassa sijaitsevasta osa-alueesta ei ole riittävästi tietoa, jotta maakunnallinen arvo voidaan
määrittää. Osa-alue on kuitenkin suhteellisen pieni osa koko kohteesta, jolloin maastoselvitystä ei ole
tarpeen toteuttaa. Muuta merkittävää epävarmuutta ei ole.
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E 13. Besslakärrsbackenin reunamoreenivalliparvi, Sipoo ja Porvoo (1,3 ha)
Luontotieto
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat (Mäkinen ym. 2007)
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU) (Itä-Uudenmaan liitto 2010)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon tiedot valtakunnallisesti arvokkaista moreenimuodostumista (Ympäristöhallinto
2017a)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Kivikot
Geologian tutkimuskeskus on nimennyt itäiseltä Uudeltamaalta vain yhden valtakunnallisesti arvokkaan
moreenimuodostuman, Besslakärrsbackenin reunamoreenin (tarkemmin reunamoreenivalliparven),
joka sijaitsee Sipoon ja Porvoon rajalla. Se on luokiteltu arvoluokkaan 4. Luokkien 1–4 kohteet sisältävät
sellaisia geologisia, biologisia tai maisemallisia arvoja, joilla on katsottu olevan maa-aineslain (MAL
555/1981) 7 §:n tarkoittamaa valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun
kannalta (Mäkinen ym. 2007). Vaikka kohde ei erotu ympäristöstään (Itä-Uudenmaan liitto 2010), se on
kuitenkin ainutlaatuinen itäisen Uudenmaan alueella ja täyttää luontotyyppikriteerin ”edustavat
moreenimuodostumat”.
Tulos
Kohde on luontotyyppikriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Moreenimuodostuman rajaus Ympäristöhallinnon (2017a) paikkatietoaineistossa poikkeaa
kohderajauksesta.
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H 2. Degerbergin-Brännbergenin metsät, Sipoo (29,2 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 (Faunatica 2010)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohteen lounaispuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Talman lehto- ja korpialue, jossa on
samankaltaisia elinympäristöjä. Yleisen kriteerin mukaan ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin
esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Talman maakunnallisesti arvokas alue on myös
läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen metsät ovat MALU-kohdekuvauksen (Uudenmaan liitto 2012) mukaan luonnontilaisen kaltaisia,
iäkkäitä tai vanhoja ja lahopuustoisia. Valitettavasti lahopuun tarkasta määrästä tai eri metsätyyppien
pinta-aloista kohteella ei ole tietoa. On mahdollista ja jopa todennäköistä, että metsissä täyttyy jokin
lahopuustoisten metsien luontotyyppikriteeri, mutta MALU-kohdekuvauksen tai vuoden 2010
luontoselvityksen (Faunatica 2010) kuvauksen perusteella kriteerien täyttymistä ei voida arvioida.
Luonnontilaisen kaltaisina metsät täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset metsät” niiden rajautuessa / kytkeytyessä kohteen arvokkaisiin korpiin ja läheiseen Talman lehtoja korpialueeseen. Kohteen rinnelehdossa kasvaa lehmusta, jolloin se saattaa olla luontotyyppikriteerin
”raviini- ja rinnelehdot” mukainen.
Suot
Kohteen laajin korpi on aikoinaan ojitettu, mutta ojituksen heikko vaikutus ulottuu enää hyvin pienelle
alueelle korven länsilaidalla (Faunatica 2010). Korpi täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään noin 2 ha
laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”. Myös toinen
luonnonsuojelualueen sisällä sijaitsevista korvista lähes täyttää pinta-alan osalta em.
luontotyyppikriteerin. Sen arvoa nostaa läheinen sijainti luontotyyppikriteerin täyttävään korpeen ja
kohteen lounaispuolisiin Talman lähdekorpiin niin, että myös sen voi katsoa olevan maakunnallisesti
arvokas. Muut kohteen korvet ja rämeet täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen
kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet”.
Tulos
Kohteella on luontotyyppikriteerin täyttäviä korpia. Kohteen metsät ja muut suot täyttävät
yhdistelmäkriteerin. Metsissä täyttyy todennäköisesti jokin lahopuustoisten metsien luontotyyppikriteeri,
mutta olemassa olevan luontotiedon valossa kriteerin täyttymistä ei voida varmistaa.
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Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Luontotyyppikriteerin täyttyminen metsien osalta on epävarmaa, mikä ei kuitenkaan vaikuta
lopputulokseen. Lisäselvitystarpeita ei ole.
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H 3. Falkbergsklobbarna, Sipoo (74,3 ha)

Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Itä-Uudellamaalla (Husa & Teeriaho 2004)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Kohteella on laajoja, vanhapuustoisia ja luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kalliometsiä
(Uudenmaan liitto 2012). Kohde on osa valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta (Husa & Teeriaho 2004)
Yleisten kriteerien mukaan ”luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa” ja ”luontotyyppien
luonnontilaisuus ja edustavuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Immersbackan ekologinen käytävä
yhdistää itä-länsisuunnassa Sipoonkorven kaakkoisosan alueet Hemängsbergetin ja Falkbergsklobbarnan
arvokkaisiin kallio-metsämosaiikkeihin (Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2011).
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat muuten edustavia, ne
voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita. MALUkohdekuvauksen mukaan osa-alueet C ja D ovat yksinään korkeintaan paikallisesti arvokkaita, mutta ovat
osa Falkbergsklobbenilta Majvikiin johtavaa maakunnallisesti merkittävää ekologista käytävää
(Uudenmaan liitto 2012).
Kohteen eteläpuolella sijaitsevat Hemängsbergetin-Björkhagan arvokas metsä- ja kallioalue, jotka
yhdistävät kohteen edelleen Majvikin maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri
”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Läheiset arvometsät ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien
käyttöön arvioinnissa.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaiden luonnonympäristöjen eli MALU-kriteerit (Itä-Uudenmaan
liitto 2010) ovat pitkälti yhteneväisiä LAKU-kriteerien kanssa, mutta MALU-luontotyyppikriteereissä ei
yleensä ole käytetty pinta-alavaatimusta kriteerien pohjana. Luontotyyppien pinta-aloja kohteen eri osaalueilla (Uudenmaan liitto 2012) pystyttiin kuitenkin jossain määrin arvioimaan paikkatieto- ja karttaaineistojen avulla.
Metsät
Kohteen kalliometsät ovat MALU-kohdekuvauksen mukaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia ja
täyttävät suurelta osin METSO I-luokan (osin II-luokan) valintaperusteet. Tällöin täyttyy melko varmasti
luontotyyppikriteeri ”vähintään 20 ha laajuiset, luonnontilaiset, näkyvästi vanhoja kilpikaarnaisia
mäntyjä sisältävät kalliometsät” sekä mahdollisesti luontotyyppikriteeri ”vähintään 5 ha laajuiset,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät, joissa on lahoja maa- ja pystypuita yhteensä
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yli 10 m³/ha”. Vaikka luontotyyppikriteerit eivät aivan täyttyisikään, sijainti maakunnallisella ekologisella
käytävällä ja luontotyyppiesiintymän laajuus nostavat niiden arvoa niin, että kalliometsien voidaan katsoa
olevan maakunnallisesti arvokkaita. Kaikki kohteen kalliometsät täyttävät lisäksi vähintään
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteen kangasmetsät ja lehdot ovat kallioiden välisissä painanteissa ja
osa-alueiden reunamilla ilmeisesti niin pienipiirteisenä mosaiikkina, että luontotyyppikriteerien pintaalavaatimukset eivät todennäköisesti täyty tai ainakin niiden täyttymistä on hyvin vaikea kohdekuvauksen
tai karttatarkastelun perusteella arvioida. Koska kangas- ja lehtometsien luonnontila on kuvauksen
perusteella ilmeisen hyvä, ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” niiden rajautuessa
kohteen kalliometsiin.
Suot
MALU-kohdekuvauksen mukaan osa-alueella A, Vägaträskin pohjoisrannalla on koivuvaltaista
tulvavaikutteista luhtaa. Ilmakuvatarkastelun perusteella osa luhdasta on avointa, mutta puustoista luhtaa
on kuitenkin niin laajalti, että osa-alueella täyttyy luontotyyppikriteeri ”luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset, pienialaisia laikkuja tai kapeita rantaluhtia selvästi laajemmat (> 1 ha) metsäluhdat”. Avoluhta
täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin soihin suoraan rajautuvat,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset avoluhdat”. Kohteen lukuisat pienet korvet ja rämeet
täyttävät yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
vähintään kohtalaiset korvet / rämeet”.
Kalliot
Kohde on osa valtakunnallisesti arvokasta Falkbergsklobbarnan kallioaluetta (arvoluokka 4 ’arvokas
kallioalue’). Kallioalueella on silokalliomaastoa, komeita viisto- ja pystyjyrkänteitä ja korkeita
viistoseinämiä. Yksittäiset melko tasaiset silokalliot ovat selvästi tavanomaista ehjempiä ja yhtenäisempiä
pintoja. (Husa & Teeriaho 2004). Kallioilla on myös pieniä rotkoja (Uudenmaan liitto 2012). Kallioalue
täyttää luontotyyppikriteerin ”erityislaatuisia muodostumia, esimerkiksi harvinaisen korkeita, etenkin
pystysuoria tai ylikaltevia jyrkänteitä, laajoja onkaloita, isoja tai lukuisia hiidenkirnuja, laajoja
tyvilohkareikoita ja kalliorapaumia sekä useita massiivisia siirtolohkareita sisältävät kalliot”. Kohteen
jyrkänteet täyttävät yhdistelmäkriteerin ”maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai soihin rajautuvat
kalliojyrkänteet”.
Vesiluonto
Osa-alueen F länsiosassa on MALU-kohdekuvauksen mukaan noro, jonka luonnontilasta ei ole tietoa. Mitä
ilmeisimmin ei ole kuitenkaan kyse täysin epäluonnontilaisesta ojasta, jolloin täyttyy yhdistelmäkriteeri
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat
virtavesiosuudet”, sillä sen varrella on yhdistelmäkriteerin täyttävää lehtoa.
Tulos
Kohde on luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa tuo
kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen käytävään.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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H 4. Hagalundin metsä, Sipoo (21,8 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde sijoittuu maakunnalliselle ekologiselle käytävälle (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen
ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi
nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin
mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaiden luonnonympäristöjen eli MALU-kriteerit (Itä-Uudenmaan
liitto 2010) ovat pitkälti yhteneväisiä LAKU-kriteerien kanssa, mutta MALU-luontotyyppikriteereissä ei
yleensä ole käytetty pinta-alavaatimusta kriteerien pohjana. Luontotyyppien pinta-aloja kohteen eri osaalueilla (Uudenmaan liitto 2012) pystyttiin kuitenkin jossain määrin arvioimaan paikkatieto- ja karttaaineistojen avulla.
Metsät
MALU-kohdekuvauksen (Uudenmaan liitto 2012) mukaan sekä paikkatietotarkastelun perusteella
kohteella saattaa täyttyä luontotyyppikriteeri ”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat
lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10
m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Kohdekuvauksessa kerrotaan kuitenkin, että vain osa
lehtomaisesta kankaasta täyttää METSO-ohjelman luokan I valintaperusteet, ja osittain metsä on METSO
II-luokkaa. METSO I-luokan runsaslahopuustoisella lehtomaisella kankaalla lahopuuta tulee olla yli 10
m³/ha, kun luokan II kohteella vain > 5 m³/ha. Metsiä kuvailtiin paikoin erittäin runsaslahopuustoisiksi,
jolloin kokonaisuutena lahopuuta voi olla keskimäärin yli 10 m³/ha. Lisäksi maastokartoitus tehtiin vuonna
2009, minkä jälkeen kohteen metsiin on varmasti kertynyt lahopuuta lisää. Vaikka luontotyyppikriteeri ei
aivan täyttyisikään, sijainti maakunnallisella ekologisella käytävällä nostaa metsien arvoa niin, että ne
voidaan luokitella maakunnallisesti arvokkaiksi. Kohteen kaakkoisosassa puronvarren kostea lehto saattaa
täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot,
joihin liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”, mutta lehdon tarkasta
pinta-alasta tai puron luonnontilasta ei ole tietoa. Ilmakuvatarkastelun perusteella kohteella on MALUmaastokartoituksen jälkeen tehty avohakkuita, jotka rajataan maakunnallisesti arvokkaan kohteen
ulkopuolelle. Muut kohteen luonnontilaisen kaltaiset metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset metsät”. Kohteen luoteisosassa sijaitseva pienialainen, lehtopohjainen nuoren, kuusivaltaisen
sekametsän alue voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
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Suot
Kohteen korvet eivät ilmeisesti täytä luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimusta, mutta yhdistelmäkriteeri
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset
korvet” täyttyy. Kohteella sijaitsevan vähäpuustoisen luonnontilaisen rämeen suotyyppiä ei kerrota
tarkemmin MALU-kohdekuvauksessa, mutta rehevähkönä se saattaa täyttää luontotyyppikriteerin
”luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset ja vesitaloudeltaan vähän muuttuneet, pienialaisia laikkuja
tai juotteja laajemmat (pinta-ala > noin 2 ha) korpi-, sara-, kalvakka-, pallosara- tai lyhytkorsirämeet”.
Räme täyttää kuitenkin varmuudella yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset rämeet”.
Vesiluonto
Kohteen kaakkoisosan puron luonnontilasta ei ole tietoa, mutta mitä ilmeisimmin kyse ei ole täysin
epäluonnontilaisesta ojasta. Se täyttää vähintään yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”. Peruskartalla on myös
kohteen koillisosaan merkitty puronuoma, jota ei ole mainittu MALU-kohdekuvauksessa ja jonka
luonnontilasta ei siten ole tietoa. Sen rajaaminen kohteen ulkopuolelle olisi kuitenkin
epätarkoituksenmukaista, minkä vuoksi se voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta
osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Kohteella täyttyy todennäköisesti lehtomaisten kangasmetsien luontotyyppikriteeri. Ilmakuvatarkastelun
perusteella kohteella on MALU-maastokartoituksen jälkeen tehty avohakkuita, jotka rajataan
maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle. Muut, luonnontilaisen kaltaiset osat ovat
yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokkaita. Pienialainen nuoripuustoinen lehto ja
koillisosan puronuoma voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Luontotyyppikriteerien täyttymiseen liittyy epävarmuutta. Mikäli kriteeri ei aivan täyttyisikään, sijainti
maakunnallisella ekologisella käytävällä nostaa luontotyyppiesiintymän arvoa niin, että se voidaan
luokitella maakunnallisesti arvokkaaksi. Lisäselvitystarpeita ei ole.
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H 5. Haraskärrsbergenin metsä, Sipoo (39,5 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Ilmakuvatarkastelun perusteella valtaosa kohteesta on hakattu siemenpuuasentoon MALUmaastokartoituksen jälkeen. Kohteen lounaisosassa on hakkuilta säästetty etupäässä kalliometsää ja
eteläosassa osittain puronvarren metsää. Pieniä metsälaikkuja on säästetty myös kohteen pohjoisosassa.
(Tilanne vuonna 2015 otetun ortoilmakuvan perusteella.) On hyvin epätodennäköistä, että jäljelle
jääneissä metsissä täyttyy yksikään luontotyyppikriteeri. Kohde ei myöskään sijoitu maakunnalliselle
ekokäytävälle tai laajalle hyvin kytkeytyneelle alueelle, eikä sen lähiympäristössä ole maakunnallisesti
arvokkaita luontokohteita, joten yleiset kriteeritkään eivät voi nostaa kohteen jäljelle jääneitä metsiä
maakunnalliseen luokkaan.
Tulos
Kohde ei hakkuiden vuoksi ole (enää) maakunnallisesti arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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H 6. Hitå, Sipoo (59,7 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Sipoonlahden rannoilla on useita kilometrejä rakentamatonta mannerrantaa, mikä on ainutlaatuista
Sipoossa. Kohteella on kymmeniä hehtaareita luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista metsää. Yleisten
kriteerien mukaan ”luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa” ja ”luontotyyppien
luonnontilaisuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisella ekologisella käytävällä tai sen välittömässä läheisyydessä
vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa
kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Hitån alue muodostaa yhdessä Västerskogin ja Norrskogin
alueiden kanssa luonnon ydinalueen, jolla on kaksi ekologista yhteyttä pohjoiseen, Sipoonkorpeen ja
Söderkullaan (Uudenmaan liitto 2012).
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lähiympäristössä on useita muita arvokkaita metsäelinympäristöjä: Västerskogin, Norrskogenin ja
Eriksnäsin maakunnallisesti arvokkaat kohteet. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Sipoonlahden ja Eriksnäsin
alueiden toisiinsa liittyvät luontokohteet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka on vähintään
valtakunnallisesti arvokas (Uudenmaan liitto 2012). Ympäröivien arvoalueiden metsät ja suot ovat myös
läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella on rauhallista elinympäristöä hirvieläimille ja esimerkiksi kehrääjälle (Caprimulcus europaeus) ja
kahdelle salassa pidettävälle lajille. Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on
alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteella on
muutenkin edustava linnusto, johon kuuluvat mm. kaksi salassa pidettävää lajia, varpushaukka (Accipiter
nisus) ja palokärki (Dryocopus martius). Kohteella on puronvarsilehtoja, joissa on tavattu vaateliasta
lajistoa: kuusama, (Lonicera xylosteum), koiranheisi (Viburnum opulus), kotkansiipi (Matteuccia
struthiopteris), lehtokorte (Equisetum pratensis), mustakonnanmarja (Actaea spicata), imikkä (Pulmonaria
obscura), kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), lehtotähtimö (Stellaria nemorum), lehto-orvokki (Viola
mirabilis) ja pystykiurunkannus (Corydalis solida). (Uudenmaan liitto 2012) Lehdoissa lajistollisten
erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa
luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto
2012).
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Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaiden luonnonympäristöjen eli MALU-kriteerit (Itä-Uudenmaan
liitto 2010) ovat pitkälti yhteneväisiä LAKU-kriteerien kanssa, mutta MALU-luontotyyppikriteereissä ei
yleensä ole käytetty pinta-alavaatimusta kriteerien pohjana. Luontotyyppien pinta-aloja kohteen eri osaalueilla (Uudenmaan liitto 2012) pystyttiin kuitenkin jossain määrin arvioimaan paikkatieto- ja karttaaineistojen avulla.
Metsät
Kohteella on runsaasti, kymmeniä hehtaareita, kalliometsiä, jotka ovat MALU-kohdekuvauksen
(Uudenmaan liitto 2012) mukaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia ja täyttävät METSO-ohjelman
luokkien I tai II valintaperusteet. Kalliometsissä ei ilmeisesti ole merkkejä hakkuista, ja on epäselvää, mikä
erottaa luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät luonnontilaisista. Vaikka kaikki kohteen kalliometsät eivät
olisikaan täysin luonnontilaisia, mutta ottamalla huomioon luontotyyppiesiintymän laajuuden, läheisen
sijainnin muihin saman luontotyypin esiintymiin ja sijoittumisen maakunnalliselle ekologiselle käytävälle,
voidaan katsoa, että kalliometsät täyttävät kokonaisuutena luontotyyppikriteerin ”vähintään 20 ha
laajuiset, luonnontilaiset, näkyvästi vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä sisältävät kalliometsät”. Tosin
kallioalueita erottavat toisistaan pienet kangasmetsälaikut ja soistumat, mutta käytännössä kalliometsät
ovat kuitenkin yhtä ja samaa elinympäristökokonaisuutta. Osa-alueella J on MALU-kohdekuvauksen
mukaan luonnonsuojelulain mukaisen jalopuumetsän kriteerit täyttävää lehtomaista kangasta. Se täyttää
luontotyyppikriteerit ”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi
tammea, kasvavat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kangasmetsät” ja ”metsät, joissa kasvaa
läpimitaltaan vähintään 20 cm tammia yhteensä vähintään 20 runkoa hehtaarilla tai metsät, joissa
tammien yhteenlaskettu tilavuus on vähintään 5 m³/ha”. Osa-alueella I täyttyy todennäköisesti
luontotyyppikriteeri ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen
eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm
lahopuita”. Tosin kohdekuvauksen mukaan osa-alueen reheväpohjaisista metsistä osa on lehtomaista
kangasta, ei lehtoa. Vaikka luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimus ei aivan täyttyisikään, sijoittuminen
maakunnalliselle ekologiselle käytävälle ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nostaa
luontotyyppiesiintymän arvon maakunnalliselle tasolle. Hitåntien varressa sijaitseva purolehto on MALUkohdekuvauksen mukaan kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan poikkeuksellisen arvokas ja
maakuntatasollakin merkittävä. Se täyttää todennäköisesti luontotyyppikriteerin ”vähintään 1 ha
laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai
luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”. Vaikka pinta-alavaatimus ei aivan täyttyisikään, vaatelias
lajisto nostaa lehdon arvoa niin, että sen voidaan katsoa olevan maakunnallisesti arvokas. Osa-alueen F
niin ikään lajistollisesti merkittävä puronvarsilehto on pinta-alaltaan pieni eikä täytä luontotyyppikriteeriä.
Kohteen kaikki muutkin lehto- ja kangasmetsät ovat mitä ilmeisimmin niin pienipiirteisenä mosaiikkina
kallioiden välissä, ettei yksikään luontotyyppikriteeri täyty. Kohdekuvauksen mukaan kohteen metsät ovat
kuitenkin luonnontilaisen kaltaisia ja täyttävät siten yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” ja/tai ”
vähintään maakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden jyrkänteisiin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset
tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Suot
Kohteella on kallioiden välissä painanteissa lukuisia pieniä räme- ja korpilaikkuja, joiden luonnontila on
ilmeisen hyvä. Ne täyttävät yhdistelmäkriteerit ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai
puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet”. Osa-alueen F metsäluhta täyttää
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
metsäluhdat”.
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Kalliot
Osa-alueen K kalliot täyttävät MALU-kohdekuvauksen mukaan luontotyyppikriteerin ”erityisen laajoja tai
lukuisia kallioketolaikkuja sisältävät kalliot” ja osa-alueiden C, E, G ja I kalliot luontotyyppikriteerin
”erityislaatuisia muodostumia, esimerkiksi harvinaisen korkeita, etenkin pystysuoria tai ylikaltevia
jyrkänteitä, laajoja onkaloita, isoja tai lukuisia hiidenkirnuja, laajoja tyvilohkareikoita ja kalliorapaumia
sekä useita massiivisia siirtolohkareita sisältävät kalliot”.
Vesiluonto
Gumbostrandin ja Hitån kartanon välisen tien varressa virtaa MALU-kohdekuvauksen mukaan puro syvässä
ja jyrkkärinteisessä notkossa. Vainuddintien ja rannan välissä virtaa myös syvässä uomassa puro, joka on
kivikkoinen ja koskimainen. Purot täyttävät yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi perkaamattomat,
vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja kallioihin rajautuvat virtavesiosuudet”. Kohteen
pienet lammet täyttävät yhdistelmäkriteerin ”lammet, joiden rannoista on suurin osa vähintään
maakunnallisesti arvokkaita kallioita, metsiä tai soita”.
Tulos
Kohteella täyttyy useita luontotyyppikriteereitä. Muut luontotyyppiesiintymät täyttävät
yhdistelmäkriteerit. Lisäarvoa tuo sijoittuminen maakunnalliselle ekologiselle käytävälle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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H 7. Hökärrin metsä, Sipoo (16,4 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde sijaitsee maakunnallisella laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla
hyvin kytkeytyneellä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi
nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin
mukainen.
Alle kilometrin etäisyydellä kohteesta länteen sijaitsevat Rörstrandin vanhan metsän Natura-alue ja
Paippisten luonnonsuojelualue, joissa on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri
”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Läheisten suojelualueiden metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2006. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja
se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kohteella on iäkästä, järeää,
lahopuustoista, kuusivaltaista metsää, jossa kasvaa järeitä haapoja.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaiden luonnonympäristöjen eli MALU-kriteerit (Itä-Uudenmaan
liitto 2010) ovat pitkälti yhteneväisiä LAKU-kriteerien kanssa, mutta MALU-luontotyyppikriteereissä ei
yleensä ole käytetty pinta-alavaatimusta kriteerien pohjana. Luontotyyppien pinta-aloja kohteen eri osaalueilla (Uudenmaan liitto 2012) pystyttiin kuitenkin jossain määrin arvioimaan paikkatieto- ja karttaaineistojen avulla.
Metsät
MALU-kohdekuvauksen (Uudenmaan liitto 2012) mukaan kohteella on sen poikki kulkevan kärrytien
eteläpuolella puustoltaan iäkästä, lahopuustoista, kuusivaltaista tuoretta lehtoa. Lehto täyttää luultavasti
luontotyyppikriteerin ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen
eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm
lahopuita”, mutta lahopuun määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Muut kohteen metsät ovat kuvauksen
perusteella luonnontilaisen kaltaisia, jolloin ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” niiden
rajautuessa tai kytkeytyessä kohteen lehtoon, jos lehto täyttää luontotyyppikriteerin. Kaikki kohteen
metsät täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerin niiden kytkeytyessä läheiseen luonnonsuojelu- ja Naturaalueeseen.
Suot
Kohteen pohjoisosassa on MALU-kohdekuvauksen mukaan korpimuuttuma, jossa on ojituksesta
huolimatta säilynyt rehevyyttä. Se täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin läheisesti kytkeytyneet ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”.
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Tulos
Kohteen lehto täyttää luultavasti luontotyyppikriteerin. Kaikki kohteen metsät ja rehevä korpimuuttuma
täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerin niiden kytkeytyessä läheisesti Rörstrandin vanhan metsän Naturaalueeseen ja Paippisten luonnonsuojelualueeseen. Lisäarvoa tuo sijainti maakunnallisella hyvin
kytkeytyneellä alueella.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Luontotyyppikriteerin täyttymisessä on epävarmuutta. Lisäselvitystarpeita ei kuitenkaan ole, mikäli
yhdistelmäkriteerien täyttyminen riittää kohteen suojeluun.
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H 8. Kokallören, Sipoo (0,3 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
MALU-kohdekuvauksen (Uudenmaan liitto 2012) mukaan kohteella on huomattava kalalokki- (Larus canus)
ja tiirakolonia, jossa on pesinyt yhteensä yli sata paria. Joukossa on ollut pieniä vesilintuja ja vaarantuneita
(VU) haahkoja (Somateria mollissima). Kahlaajista kohteella on havaittu ainakin meriharakka (Haematopus
ostralegus), rantasipi (Actititis hypoleuca), vaarantunut punajalkaviklo (Tringa totanus) ja erittäin
uhanalainen (EN) karikukko (Arenaria interpres). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt,
joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti
arvokkaita.” Kohteella on tavattu Sipoossa harvinaista lehtokieloa (Polygonatum multiflorum)
(Uudenmaan liitto 2012).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Saaret ja luodot
Kohde täyttää luontotyyppikriteerit ”pesimälinnustoltaan erityisen edustavat luodot” ja
”poikkeuksellisen suuria lintukolonioita sisältävät luodot”.
Tulos
Kohde on luontotyyppi- ja lajistokriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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H 9. Massbyn metsät, Sipoo (16,1 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisella ekologisella käytävällä tai sen välittömässä läheisyydessä
vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa
kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Kohteen kaakkoispuolella sijaitsevat Norrskogenin maakunnallisesti arvokkaat metsät ja pohjoispuolella
maakunnallisesti arvokkaat Söderkullan-Hansaksen metsät, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin
täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen
esiintymän arvoa”. Kohteesta itään on Sipoonjoen suiston maakunnallisesti arvokkaaseen kohteeseen
kuuluva Joensuun tammimetsäsaareke. Arvometsät ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä
vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa. Ekologisen käytävän kautta kohde on osa laajoja
luonnontilaisen kaltaisia ja maakunnallisesti arvokkaita Etelä-Sipoon metsäalueita mm.
Falkbergsklobbarna, Majvik, Eriksnäs ja Hitå sekä kytkeytyy edelleen Sipoonkorven kansallispuistoon.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaiden luonnonympäristöjen eli MALU-kriteerit (Itä-Uudenmaan
liitto 2010) ovat pitkälti yhteneväisiä LAKU-kriteerien kanssa, mutta MALU-luontotyyppikriteereissä ei
yleensä ole käytetty pinta-alavaatimusta kriteerien pohjana. Luontotyyppien pinta-aloja kohteen eri osaalueilla (Uudenmaan liitto 2012) pystyttiin kuitenkin jossain määrin arvioimaan paikkatieto- ja karttaaineistojen avulla.
Metsät
Kohteen metsät eivät kartta- ja paikkatietotarkastelun perusteella täytä ainakaan luontotyyppikriteerien
pinta-alavaatimusta. Kohdekuvauksenkin mukaan kohteen osa-alueet ovat yksistään lähinnä paikallisesti–
seudullisesti arvokkaita, mutta yhdessä niillä on katsottu kuitenkin olevan maakunnallista arvoa.
Luonnontilaisen kaltaisina ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset metsät” niiden kytkeytyessä läheisesti
Norrskogenin maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja Joensuun tammimetsään. Osa-alueella A on
ilmakuvatarkastelun perusteella tehty avohakkuuta MALU-maastokartoituksen jälkeen (tilanne vuonna
2014 otetussa ortoilmakuvassa). Hakkuuala rajataan maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Suot
Kohteella on pieniä puustoisia soita, jotka täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet /rämeet”
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Tulos
Kohde on yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Osa-alueella A avohakattu alue
rajataan kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole. MALU-osa-alue C on jäänyt tämän selvityksen kohderajauksen
ulkopuolelle. Sen rajaaminen osaksi maakunnallista kohdetta olisi yhtä perusteltua kuin muidenkin osaalueiden.
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H 10. Norrskogen, Sipoo (35,8 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Kohde muodostaa yhdessä
Västerskogin ja Hitån alueiden kanssa luonnon ydinalueen, jolla on kaksi ekologista yhteyttä pohjoiseen,
Sipoonkorpeen ja Söderkullaan (Uudenmaan liitto 2012).
Lähiympäristössä on useita muita arvokkaita metsäelinympäristöjä: Västerskogin, Hitån ja Eriksnäsin
maakunnallisesti arvokkaat kohteet. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Arvoalueiden metsät ovat läheisesti
kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaiden luonnonympäristöjen eli MALU-kriteerit (Itä-Uudenmaan
liitto 2010) ovat pitkälti yhteneväisiä LAKU-kriteerien kanssa, mutta MALU-luontotyyppikriteereissä ei
yleensä ole käytetty pinta-alavaatimusta kriteerien pohjana. Luontotyyppien pinta-aloja kohteen eri osaalueilla (Uudenmaan liitto 2012) pystyttiin kuitenkin jossain määrin arvioimaan paikkatieto- ja karttaaineistojen avulla.
Metsät
MALU-kohdekuvauksen (Uudenmaan liitto 2012) mukaan osa-alueella B on lehdossa metsälehmusryhmä,
jossa on yli 30 rinnankorkeushalkaisijaltaan yli seitsemänsenttistä runkoa, jolloin kyseessä on
luonnonsuojelulain mukainen jalopuumetsä. Samalla osa-alueella kasvaa rinnelehdossa runsaasti nuorta
vaahteraa, ja lehdon todettiin vuonna 2009 MALU-maastoselvityksen yhteydessä täyttävän muutaman
vuoden kuluttua vaahteroiden järeytyessä luonnonsuojelulain mukaisen jalopuumetsän kriteerit.
Molemmat lehdot täyttävät luontotyyppikriteerin ”lehdot, joissa kasvaa runkoläpimitaltaan vähintään 7
cm metsälehmuksia tai vaahteroita yhteensä vähintään 20 runkoa hehtaarilla, ja lehdot joissa näiden
jalojen lehtipuiden tilavuus on yli 5 m³/ha”. Kohteen kalliometsät täyttävät pinta-alan osalta lähes
luontotyyppikriteerin ”vähintään 20 ha laajuiset, luonnontilaiset, näkyvästi vanhoja kilpikaarnaisia
mäntyjä sisältävät kalliometsät”. Kohdekuvauksen mukaan kuitenkin vain osa kalliometsistä on
luonnontilaisia ja loput luonnontilaisen kaltaisia. Kalliometsissä ei ilmeisesti ole merkkejä hakkuista, ja on
epäselvää, mikä erottaa luonnontilaisen kaltaiset luonnontilaisista kalliometsistä. Ottaen huomioon
sijoittumisen maakunnalliselle ekologiselle käytävälle, voidaan katsoa, että kohteen kalliometsät ovat
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maakunnallisesti arvokkaita. Osa-alueiden A, B ja C kalliometsät täyttävät myös yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
metsät”. Kohteen erityyppiset kangasmetsät ja lehdot ovat pienipiirteisenä mosaiikkina kallioiden ja
soistumien lomassa, ja ne mitä todennäköisimmin eivät täytä luontotyyppikriteerien pinta-alavaatimuksia.
Erilaisten luonnontilaisten ja luonnontilaisen kaltaisten, pienipiirteisesti vaihtelevien elinympäristöjen
kokonaisuus on monimuotoisuuden kannalta toki itsessään arvokas. Kuvauksessa mainitaan lähes kaikkien
kohteen metsien olevan luonnontilaisen kaltaisia, jolloin ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset metsät”
rajautuessaan kohteen kalliometsiin ja/tai jalopuulehtoihin ja kytkeytyessään läheisiin Västerskogin, Hitån
ja Eriksnäsin maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin. Lisäksi kohteella on nuoripuustoista ja
kulttuurivaikutteista lehtoa. Lehdot ovat metsistä kaikkein monimuotoisempia ja aina arvokas osa mitä
tahansa metsäaluetta, jolloin luonnontilaltaan hieman heikentyneetkin lehdot voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Osaalueen D eteläosassa on ilmakuvatarkastelun perusteella tehty hakkuita MALU-maastokartoituksen
jälkeen. Ilmakuvassa hakattuna näkyvä alue rajataan maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Suot
Kohteella on pieniä luonnontilaltaan hyviä korpia ja rämeitä, jotka täyttävät yhdistelmäkriteerit
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset korvet / rämeet”. Osa-alueen A saranevat täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin suoraan rajautuvat luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset nevat”.
Kalliot
Osa-alueiden A, B ja C kalliot täyttävät MALU-kohdekuvauksen mukaan luontotyyppikriteerin
”erityislaatuisia muodostumia, esimerkiksi harvinaisen korkeita, etenkin pystysuoria tai ylikaltevia
jyrkänteitä, laajoja onkaloita, isoja tai lukuisia hiidenkirnuja, laajoja tyvilohkareikoita ja kalliorapaumia
sekä useita massiivisia siirtolohkareita sisältävät kalliot”
Vesielinympäristöt
Kohteella on noroja, joiden luonnontilasta ei ole tarkempaa tietoa. Todennäköisesti kyse ei ole täysin
epäluonnontilaisista ojista, jolloin ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin tai kallioihin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”. Joka
tapauksessa norot monipuolistavat kohteen luontotyyppivalikoimaa, ja ne voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Kohteen jalopuulehdot ja osa kallioista täyttävät luontotyyppikriteerit. Myös kohteen kalliometsien
voidaan katsoa olevan maakunnallisesti arvokkaita. Lähes kaikki muut metsät, pienet suot ja norot
täyttävät yhdistelmäkriteerit. Luonnontilaltaan hieman heikentyneet lehdot voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Ilmakuvassa hakattuna näkyvä osa kohteesta rajataan maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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H 11. Orrbergin metsät, Sipoo (11,4 ha)
Luontotieto
Kohdekuvaukset: Itä-Uudenmaan luontokohteet MALU-hankkeessa (Uudenmaan liitto 2012)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Ilmakuvatarkastelun perusteella läntisemmällä osa-alueella on tehty avohakkuu MALUmaastokartoituksen (Uudenmaan liitto 2012) jälkeen. Kun merkittävä osa juuri kaikkein arvokkaimmasta,
METSO-ohjelman luokan I valintaperusteet täyttävästä kangasmetsästä on hävinnyt, kohteella ei enää ole
riittävästi edes mahdollisesti luontotyyppikriteerin täyttävää runsaslahopuustoista metsää. (Tilanne
vuonna 2015 otetun ortoilmakuvan perusteella.) Kohde ei myöskään sijoitu maakunnalliselle ekokäytävälle
tai laajalle hyvin kytkeytyneelle alueelle, eikä sen lähiympäristössä ole maakunnallisesti arvokkaita
luontokohteita, joten yleiset kriteeritkään eivät voi nostaa kohteen jäljelle jääneitä metsiä
maakunnalliseen luokkaan.
Tulos
Kohde ei hakkuiden vuoksi ole (enää) maakunnallisesti arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.

339

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

H 12. Flymossen, Porvoo ja Sipoo => ks. Porvoo
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H 13. Älgkärr, Sipoo (25,0 ha)
Luontotieto
Sipoon METSO-kohteiden inventointi 2011 (Luontotieto Keiron 2011)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista laajaa hyvin
kytkeytynyttä aluetta sekä sijoittuu maakunnallisen ekologisen käytävän välittömään läheisyyteen
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella, maakunnallisen ekologisen käytävän
alueella tai niiden välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen
maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen koillispuolella sijaitsee Flymossenin maakunnallisesti arvokas suo, jossa on samankaltaisia
elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin
nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Maakunnallisesti arvokas suo on läheisesti kytkeytynyt
kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsä
Kohteella on METSO-inventoinnin (Luontotieto Keiron 2011) perusteella runsaasti lahopuustoista, METSO
I-luokan valintaperusteet täyttävää kangasmetsää. Yhteensä kohteella on n. 12 hehtaaria METSO I-luokan
kangasmetsää, joka täyttäisi luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä
vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”, mutta
runsaslahopuustoisten kangasmetsäkuvioiden välissä on laajalti voimakkaasti käsiteltyä metsää ja ojitettua
suota, joka ei täytä METSOn valintaperusteita. METSO-inventoinnin jälkeen kohteella on
ilmakuvatarkastelun perusteella tehty vielä laaja avohakkuu. Tämän perusteella runsaslahopuustoiset
metsäkuviot ovat periaatteessa erillisiä, n. 3 hehtaarin kokoisia metsiä, joiden osalta luontotyyppikriteerin
pinta-alavaatimus ei toteudu. Metsät täyttävät kuitenkin yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
metsät” niiden kytkeytyessä Flymossenin maakunnallisesti arvokkaaseen keidassuohon. Kohteella on
METSO-inventoinnissa rajattu myös runsaasti metsälehmusta kasvava METSO II-luokan valintaperusteet
täyttävä pieni lehtokuvio, joka ei kuitenkaan ilmeisesti täytä luonnonsuojelulain mukaisen luontotyypin
kriteereitä eikä siten myöskään jalopuulehtojen LAKU-luontotyyppikriteeriä. Lehdon luonnontilasta ei ole
tarkempaa tietoa. Metsälehmuksen esiintyminen nostaa kuitenkin lehdon arvoa niin, että se voidaan
rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen
sijaintikriteeri)
Suot
Kohteen rämeet on kauttaaltaan ojitettu. Rämeet eivät inventoinnin perusteella täytä METSOn
valintaperusteita, mikä rämeiden osalta tarkoittaa, etteivät ne ole ennallistamiskelpoisia. Tällöin ne eivät
täytä LAKU-luontotyyppi- tai -yhdistelmäkriteerejä.
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Tulos
Kohteen runsaslahopuustoiset metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin. Sijoittuminen maakunnalliselle
laajalle hyvin kytkeytyneelle alueelle nostaa metsien arvoa. Kohteen rämeet eivät täytä LAKU-kriteerejä.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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J 14. Lindamorsmossen, Sipoo (169,7 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 2018
Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-menetelmällä. Kohdekuvaukset (Uudenmaan liitto 2016)
Sipoonkorpi (FI0100085) -Natura-tietolomake (Ympäristöhallinto 2013c)
Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ja niiden tunnistaminen Uudellamaalla (Ellermaa 2011)
Sipoonkorven kansallispuiston geologiset luontokohteet (Salla 2013)
Pääkaupunkiseudun Viherkehän suojelualueiden käävät (Savola & Kolehmainen 2015)
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla (Husa & Teeriaho 2004)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Kohde on laaja kallioiden, metsien ja useiden soiden muodostama kokonaisuus. Luonnonoloiltaan
ja -arvoiltaan se on samantyyppinen kuin siihen joka suunnassa rajautuvat Sipoonkorven metsämantereen
osat. Ympäröivät metsät ovat kansallispuistoa muualla paitsi koillisessa ja kapeassa pohjoiseen
suuntautuvassa kiilassa. Kohteen eteläpään ja lounaisreunan kalliot sisältyvät laajaan, vähintään
maakunnallisesti arvokkaaseen kallioalueeseen (Husa & Teeriaho 2004). Yleisten kriteerien mukaan
”luontotyyppien luonnontilaisuus ja edustavuus lisää alueen arvoa” ja ”luontotyyppiesiintymän laajuus
lisää alueen arvoa”. Luonnontilaisuus ja edustavuus toteutuu parhaiten kallioalueiden ja monien soiden
osalta, mutta metsätkin ovat rajatulla alueella varsin edustavia.
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu maakunnallisen
ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet,
joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella vaikuttaa
maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on
lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde rajautuu kolmelta puolelta Sipoonkorven kansallispuistoon ja Natura-alueeseen. Lisäksi kohteelle
ulottuva valtakunnallisesti arvokas Brännberg-Brännbergenin kallioalue jatkuu laajalle kohteen
ulkopuolelle. Ympäröivässä kansallispuistossa ja muilla lähialueilla on runsaasti samankaltaisia
elinympäristöjä kuin kohdealueellakin. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Suojelualueen metsät ja suot ovat
läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia suo- kallio- ja metsäelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta ovat kuitenkin muuten edustavia, ne ovat
yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää
luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta oli käytettävissä varsin vähän kohteelle sijoittuvia lajistotietoja. Maastoselvityksessä vuonna 2018
putkilokasveista tavattiin silmälläpidettävät (NT) kellotalvikki (Pyrola media; kolmella metsäalueella),
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kartioakankaali (Ajuga pyramidalis), kaislasara (Carex rhynchophysa) sekä hentosara (Carex disperma), joka
on myös alueellisesti uhanalainen (RT). Loppusyksy ei ole putkilokasvien havaitsemiselle ja määritykselle
otollista aikaa, ja esim. hentosaralle erittäin sopivaa ympäristöä on kohteella varsin runsaasti mutta nyt
lajin vain varmennettiin esiintyvän alueella yhden määrityksen turvin.
Sienten havaitsemiselle maastoselvityksen (2018) ajankohta oli huomattavasti otollisempi ja havaintoja
kertyi seuraavista huomionarvoisista lajeista: vaarantunut salokääpä (Dichomitus squalens; muutamia
metrejä varsinaisen selvitysalueen ulkopuolella) ja silmälläpidettävät oranssikääpä (Erastia aurantiaca),
huopakääpä (Onnia tomentosa), punakarakääpä (Steccherinum collabens) sekä pohjanrypykkä (Phlebia
centrifuga; 3 havaintoa), joista kaksi viimemainittua myös alueellisesti uhanalaisia lajeja. Useista
metsäkuvioista kohteen eri puolilla tavattiin vanhojen metsien indikaattorilajeja ja luontoarvoja osoittavia
lajeja riukukääpää (Phellinus viticola), ruostekääpää (P. ferrugineofuscus), haavanarinakääpää (P.
populicola), viinikääpää (Meruliopsis taxicola), rusokääpää (Pycnoporellus fulgens), oravuotikkaa (Asterodon
ferruginosus) ja kultarypykkää (Pseudomerulius aureus). Salokääpä, punakarakääpä sekä pohjanrypykkä
ovat kaikkein vanhimpia metsiä indikoivia ns. aarniolajeja (esim. Niemelä 2005). Lisäksi kohdattiin
harvinaiset poimulakkikääpä (Spongiporus undosus), lapakääpä (Oligoporus floriformis), lakkakääpä
(Ganoderma lucidum) ja hopeakääpä (Canopora subfuscoflavida). Pintapuolisella ja kuusilahopuihin
keskittyneellä havainnoinnillakin vastaantullut lahottajasienilajisto osoittaa selvästi kohteen iäkkäiden
metsien ja lahopuuston arvoa. Huolellinen erikoisselvitys nostaisi luultavasti alueen lahottajasienistatuksen
lähelle jopa ympäröivää kansallispuistoa, joka on osoittautunut lajistoltaan hyvin arvokkaaksi (Savola &
Kolehmainen 2015). Monia siellä tavattuja huomionarvoisia lajeja voi perustellusti odottaa löytyvän
kohdealueenkin puolelta.
Kohde kuuluu osana laajaan (51 km2), maakunnallisesti tärkeään Sipoonkorven seudun linnustoalueeseen.
Se on vähintään maakunnallisesti merkittävä pohjantikalle (Picoides tridactylus), kehrääjälle (Caprimulgus
europaeus) ja idänuunilinnulle (Phylloscopus trochiloides) sekä kolmelle salassa pidettävälle lajille, ja on
Suomen parhaita pikkusiepon (Ficeluda parva) keskittymiä (Ellermaa 2011). Näiden lajien osalta ei ole
tiedossa, miten reviirit yleensä sijoittuvat, mutta kohdealueellakin on sopivia elinympäristöjä kaikille em.
lajeille. Maastotöissä näistä havaittiin vaarantuneet (VU) hömötiainen (Poecile montanus) ja töyhtötiainen
(Lophophanes cristatus) sekä neljä salassa pidettävää lajia. Harvalukuisista lajeista havaittiin pyrstötiainen
(Aegithalos caudatus), pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes) ja harmaapäätikka (Picus canus).
Ajankohdan huomioiden näiden lajien havainnot voivat liittyä syksyisiin vaelluksiinkin, mutta useimmille
lajeille sopivaa pesimäympäristöä on tarjolla ja jotkut hyvin todennäköisesti myös pesivät alueella. Kahdesti
havaitun valkoselkätikan tapaamisissa kiinnitti huomiota, miten tiukasti laji keskittyi ruokailemaan
lehtipuissa, vaikka havulahopuutakin oli tarjolla. Havainnot saattoivat koskea samaa talvehtimaan jäänyttä
koiraslintua, vaikka sijoittuivatkin melko etäälle toisistaan.
Yleisen lajistokriteerin mukaan ”luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti
uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita”. Jälkien perusteella hirviä (Alces
alces) liikkuu alueen eri osissa. Myös metsäjänis (Lepus timidus) kuuluu alueen nisäkäslajistoon.
Kohteen lehdoissa kasvaa vaateliaita lajeja, joista havaittiin mm. metsälehmus (Tilia cordata; 18 havaittua
kasvustoa), metsävaahtera (Acer platanoides), imikkä (Pulmonaria obscura), metsävirna (Vicia silvatica),
lehtokuusama (Lonicera xylosteum), pähkinäpensas (Corylus avellana), koiranheisi (Viburnum opulus), näsiä
(Daphne mezereum) ja kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris). Lehtosinivuokon (Hepatica nobilis) ja imikän
runsaus on paikoin merkillepantavaa. Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän
hyvin paljon lehdon arvoa. Vaatelias lajisto tarjoaa siis edellytykset arvottaa parhaita lehtoja
luontotyyppikriteerien lisäksi yleisten lajistokriteerien perusteella (vrt. Salminen & Aalto 2012). Muissakin
ympäristöissä esiintyy huomionarvoista kasvilajistoa. Kangasmetsien ketunlieko (Huperzia selago),
kangasmäntykukka (Monotropa hypopitys) ja havuyövilkka (Goodyera repens) sekä kellotalvikki ilmentävät
metsien hyvää luonnontilaisuutta. Purtojuuri (Succisa pratensis) näytti viihtyvän usein tihkupinnoilla.
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Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteelta rajatut metsät ovat vallitsevasti luonnontilaisen kaltaisia, osin iäkkäitä kuusivaltaisia
kangasmetsiä. Huomattavankin järeää puustoa on varsin runsaasti kohteen eri osissa. Monien soistumiin
viettävien rinteiden alaosissa ja notkelmissa on lehtoa. Vaikka lahopuuta on paikoin huomattavan runsaasti,
lahopuumäärän pinta-alavaatimus ei täyty kovin monessa kohdassa. Kohteen eteläpäässä ja länsireunassa
on vähintään maakunnallisen tason kallioalueita. Myös muualla kohdealueella on joitakin laajahkoja,
erikoisia muodostumia sisältäviä kallioalueita. Näihin yhdistyvät luonnontilaisen kaltaiset kangas- ja
lehtometsäkuviot täyttävät paikoin metsien yhteiset yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin kallioalueiden jyrkänteisiin suoraan rajautuvat sekä metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteen kaakkoisosassa sijaitsee kohdealueen laajin korpijuotti mihin
rajautuvat kuviot täyttävät metsien yhteiset yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteelta rajatut kalliometsät
täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Muiden luonnontilaisen kaltaisten metsäkuvioiden arvoa nostavat
yleisten kriteerien koko-, sijainti- ja lajistokriteerit. Lajistokriteeriä voidaan painottaa myös rehevimmillä
lehtokohteilla. Varsinaisen Lindamorsmossenin pohjoispuolella on osittain nuorempipuustoista metsää.
Metsään on syntynyt kuitenkin runsaasti lahopuuta, mistä huomattava osa on lehtipuuperäistä. Runsaan
lehtilahopuun on katsottu olevan kokonaisuuden kannalta tärkeä piirre muuten hyvin kuusivaltaisella
metsäalueella ja olevan useiden lajien esiintymiselle keskeinen piirre. Toinen lehtilahopuun keskittymä
sijoittuu varsin laajalle alueelle kohteen koillisreunan tuntumaan. Katronträskin lounaispuolella on hyvin
tiheä, melko runsaasti pienlahopuuta sisältävä kuusikko, jonka jättäminen rajauksen ulkopuolelle ei olisi
tarkoituksenmukaista. Toinen vastaava kuusikko on kasvanut entiselle niitylle Lindamorsmossenin
luoteispuolella. Kuusikot voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Langerängin länsipuolisen kallion lakimetsä on osittain
palanut. Havaitut lehmuskasvustot ovat niin pieniä, että jalopuumetsikön kriteeri ei täyty. Metsistä
rajauksen ulkopuolelle ovat jääneet pohjois- ja länsiosan laajahkot siemenpuuhakkuualat sekä jotkin
puustoltaan nuoret tai niukkalahopuiset ja puustorakenteeltaan varsin yksipuoliset metsäkuviot.
Suot
Kohteen painanteissa on runsaasti korpisoistumia, joista kaikkia ei ole edes merkitty peruskarttaan.
Kohteen kaakkoisosassa sijaitsee kohdealueen laajin korpijuotti, joka täyttää luontotyyppikriteerin
”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”. Juotin
reunoissa on muutamia ojia. Muut korpisoistumat ovat myös pääsääntöisesti luonnontilaisia, mutta niin
pienialaisia, ettei luontotyyppikriteerin kokokriteeri niiden osalta täyty. Saman kohtalon jakaa kohteen
kaakkoisrajalla sijaitseva luonnontilainen räme. Kohteen selvästi laajin suo on varsinainen
Lindamorsmossen, joka on pääosiltaan mäntyvaltaista rämemuuttumaa. Lindamorsmossen on aikoinaan
ilmeisesti ollut osaksi keidasrämettä. Siitä on vielä jäljellä runsaan 0,3 hehtaarin varsin luonnontilainen
laikku nevoineen ja kuljuineen suon koillisosassa. Lindamorsmossenin laitaosissa on tiheämpi- ja
korkeampipuustoisia turvekankaita. Lindamorsmossen on pääosin ojitettu, mutta useat ojista ovat jo
vaihtelevasti umpeenkasvamassa. Ojia ei ole kovin paljon ja rämeen tilan sekä ympäröivän maaston selkeän
topografian vuoksi Lindamorsmossenin ennallistamismahdollisuudet arvioidaan kohtuullisiksi. Työläämmin
ennallistettavissa on Lindamorsmossenilta pohjoiseen Katronträskille ulottuva korpijuotti joka on ojituksen
seurauksena pääosin turvekangasta. Turvekankaan puusto on varttunutta; koivulahopuuta on muodostunut
varsin paljon, mitä voidaan pitää arvokkaana piirteenä kokonaisuuden kannalta. Turvekankaan mahdollisia
ennallistamisyrityksiä helpottavat niin ikään vähäinen ojien määrä ja selväpiirteinen valuma-alue. Joka
tapauksessa kohteella keskeisesti sijaitsevan Lindamorsmossenin ja siitä pohjoiseen jatkuvan turvekankaan
jättäminen maakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden ulkopuolelle olisi alueen yhtenäisyydenkin kannalta
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hyvin epätarkoituksenmukaista. Toinen runsaasti koivulahopuuta sisältävä pienialainen turvekangas on
kohteen reunassa Katronträskin pohjoispuolella. Muiden pienten ojitettujen korpien
ennallistamismahdollisuudet arvioidaan hyviksi. Katronträskin melko pienialaiset rantanevat ovat hyvin
luonnontilaisia ja ne voidaan rajata osaksi muuta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen
sijaintikriteeri).
Kalliot
Kohteen eteläpään ja länsireunan kalliot sisältyvät valtakunnallisesti arvokkaaseen kallioalueeseen
Brännberg–Brännbergen (arvoluokka 4 ’arvokas kallioalue’) (Husa & Teeriaho 2004). Sen erikoisin
nähtävyys on kohteen lounaisnurkan kaksoishiidenkirnu, joka on merkitty myös peruskarttaan.
Myös muualla kohdealueella on joitakin laajahkoja, erikoisia muodostumia sisältäviä kallioalueita, varsinkin
jyrkänteitä, joista jotkut ovat myös ylikaltevia. Muutamassa kohdassa on laajahkoja valuvetisiä seinämiä.
Korkeimpien ja laajimpien kallioalueiden lakiosissa on pieniä solamaisia painanteita ja kalliokumpareita.
Näiden kallioiden voidaan katsoa täyttävän luontotyyppikriteerin ”kalliot joilla on erikoislaatuisia
muodostumia”. Salla (2013) on inventoinut viereisen kansallispuiston geologisesti arvokkaita kohteita.
Kuvausten perusteella kohdealueenkin parhaat kalliot ovat Sipoonkorven kalliokokonaisuuden arvokkaita
osia. Pienemmätkin kohteet voivat olla arvokkaita, esimerkiksi kohteen länsireunan pienellä erillisellä
alueella on erikoisesti rapautunut rapakivilohkare, jota vastaavat lohkareet on arvotettu varsin arvokkaiksi
Sallan selvityksessä.
Maatalousympäristöt
Lindamorsmossenin luoteisnurkassa on pieni, aikoinaan lehtomaalle raivattu niitty. Kasvillisuudeltaan
rehevä niitty on hiljalleen kasvamassa umpeen ja sille on levinnyt jo hieman metsäkasveja. Muita vastaavia
ympäristöjä ei ole lähistöllä ja niitty on lähinnä paikallinen erikoisuus, joka nykyisellään hieman
monipuolistaa kohteen luontotyyppien kirjoa. Hirvieläimet käyttävät niittyä ruokailu- ja
läpikulkupaikkanaan. Se voidaan rajata osaksi muuta maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Vesiluonto
Kohteella on noroja, joista joihinkin on johdettu ojia. Peruskarttaan piirrettyjen ojien jotkut osuudet
notkojen rinteillä ovat kuitenkin ojittamattomia noroja, joissa on pienvesien suojeluarvoja. Rajattuihin
alueisiin sisältyvät norot täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin,
soihin tai kallioihin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”. Alueella ei todettu
selväpiirteisiä lähteikköjä mutta tihkuvaikutusta esiintyy Lindamorsmossenin ja lähimpien turvekankaiden
viereisillä rinteillä joissakin paikoissa. Selvästi laajin tihkuvaikutteinen alue on kooltaan n. 25 aaria ja
sijoittuu varsinaisen Lindamorsmossenin koillispuolisen ojitetun notkelman perukkaan. Suorantaisen
pikkujärven Katronträskin vesialue jäi tarkastellun alueen ulkopuolelle.
Tulos
Kohteen luontotyyppikriteerit täyttyvät parhaiten tiettyjen kallioalueiden ja yhden korpisuon osalta. Muun
osan arvoa korottavat yhdistelmäkriteerit ja ennen kaikkea yleiset koko-, laatu-, sijainti- ja lajistokriteerit.
Kokonaisuus on huomattavan monipuolinen ja arvokas ja sen tilaa parantaisi varsinkin ojitettujen soiden
ennallistaminen. Rajaukseen ei otettu mukaan tuoreehkoja siemenpuuhakkuualoja ja luontoarvoiltaan
heikoimpia nuoria metsiä
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Alueen luonnonolojen ja lajiston tietopohja on tyydyttävä rajauksia ja arvonmäärittelyä varten.
Kohdennettua lajitietoa oli yllättävän niukasti käytettävissä.
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J 15. Luntoberget, Siuntio (30,7 ha)
Luontotieto
Muistio Siuntion Luntobergetin alueen luontoarvoista Uudenmaan liiton maakuntakaavoitusta varten
(Savola 2018b)
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla (Husa & Teeriaho 2004)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sen välittömään
läheisyyteen ulottuu maakunnallinen laaja hyvin kytkeytynyt alue (Jalkanen ym. 2018). Sijainti laajalla
hyvin kytkeytyneellä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi
nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin
mukainen.
Kohde on osa valtakunnallisesti arvokasta Flaggberget-Luntobergetin kallioaluetta, joka jatkuu kohteen
eteläpuolelle. Kohteen lähiympäristössä on myös muita valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita. Yleisen
kriteerin perusteella ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen
esiintymän arvoa”.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Savolan (2018) tekemän maastokäynnin yhteydessä havaittiin eri puolilta aluetta vaateliasta vanhojen
metsien lajistoa. Havaituista lajeista merkittävimmät olivat neljästi havaittu, alueellisesti uhanalainen (RT)
ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus), aarnikääpä (Phellinus nigrolimitatus) sekä riukukääpä (Phellinus
viticola). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”luonnonympäristöt, joissa on alueellisesti uhanalaisten lajien
populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Savolan (2018b) mukaan on todennäköistä, että
varsinkin alueen lahopuustoisten lehtojen, kangasmetsien ja kallioalueiden lajiston tarkempi selvittäminen
todentaisi alueella olevan selvää merkitystä mm. lahopuusta riippuvaisten sienien kannalta. Kohteen
länsi- ja luoteisosista on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se
toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Lisäksi länsiosan rinteeltä tavattiin
Savolan (2018b) selvityksessä EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin kuuluva salassa pidettävä laji.
Luntobergetin paisteisella ylärinteen jyrkänteellä kasvaa liuskaraunioista (Asplenium septentrionale) ja
terassilla melko harvinaista pikkutervakkoa (Viscaria alpina) (Husa & Teeriaho 2004).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Savolan (2018b) mukaan kohteella täyttyvät seuraavat luontotyyppikriteerit: ”vähintään 2 ha laajuiset,
varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta
yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”, ”pähkinälehdot eli lehdot,
joissa kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai
useampana lähekkäisenä ryhmänä” ja ”vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset kalliometsät, joissa on lahoja maa- ja pystylahopuita yhteensä yli 10 m3/ha”. Lisäksi Savolan
(2018b) mukaan kohteella on kallioalueen sisällä ja reunamilla on muutamia hehtaareja erilaisia vanha- ja
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lahopuustoisia kangasmetsiä. Ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Suot
Kohteen luontotyyppivalikoimaa täydentävät lisäksi Luntobergetin ja Backabergetin kallioalueiden välissä
sijaitseva pieni korpiräme sekä Luntoträsketin luoteispuolinen korpinen juote (Savola 2018b). Ne täyttävät
yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään
kohtalaiset korvet / rämeet”.
Kalliot
Lähes koko kohteen kattaa valtakunnallisesti arvokas Flaggbergetin-Luntobergetin kallioalue (arvoluokka 4
’arvokas kallioalue’) (Husa & Teeriaho 2004). Savola (2018) puoltaa luontotyyppikriteerin
”kalliokasvillisuudeltaan hyvin edustavat ja monipuoliset kalliot” täyttymistä, vaikkakaan
kalliokasvillisuudesta ei melko harvinaisen pikkutervakon esiintymisen (Husa & Teeriaho 2004) lisäksi ole
muita tietoja.
Tulos
Kohde on usean luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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J 16. Långfallsbergen, Siuntio (11,6 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 2018
Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ja niiden tunnistaminen Uudellamaalla (Ellermaa 2011)
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla (Husa & Teeriaho 2004)
Siuntionjoki (FI0100085) -Natura-tietolomake (Ympäristöhallinto 2013b)
Arvokkaat maisema-alueet: maisema-aluetyöryhmän mietintö II (Ympäristöministeriö 1992)
Siuntionjoen alaosan kunnostustarveselvitys (Toivonen 2004)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2018a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Laatukriteeri
Kohde on laajan peltoalueen ja kallioalueen reunaosien väliin sijoittuva metsävaltainen alue, joka rajautuu
länsireunassaan Lempansån-pikkujokeen. Kohteeseen kuuluu osia laajoista, arvokkaiksi määritellyistä
luontotyyppikokonaisuuksista: Lempansån on osa Siuntionjoen Natura-aluetta (Natura-alueeseen luettujen
uomien pituus 84 km). Siuntionjoki on luonnontilaisimpina säilyneitä jokivesistöjä Uudellamaalla ja ainoa
ympäristöministeriön asettaman Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän ehdottama erityissuojeltava
jokivesistö Uudellamaalla (Ympäristöhallinto 2013b). Kalliot sisältyvät laajempaan, vähintään
maakunnallisesti arvokkaaseen kallioalueeseen, jonka edustavin jyrkänne sijoittuu alueelle (Husa &
Teeriaho 2004). Yleisten laatukriteerien mukaan ”luontotyyppien edustavuus lisää alueen arvoa”. Kohde
kuuluu myös laajaan, valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen Degerbyn-Pikkalanjoen-Palojoen
kulttuurimaisemat (Ympäristöministeriö 1992).
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta, se sijoittuu
maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin
kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) ja sen välittömässä läheisyydessä on maakunnallinen
ekologinen käytävä (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella, maakunnallisella ekologisella
käytävällä tai niiden välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen
maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde on osa valtakunnallisesti arvokasta Långfallsbergenin kallioaluetta, joka jatkuu kohteen ulkopuolella.
Kohteen lehtometsät sekä rinteen kangasmetsät jatkuvat alueen pohjois- ja länsipuolelle, joka on
lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa luonnonsuojelualuetta. Yleisen kriteerin perusteella ”läheinen sijainti
muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Suojelualueiden
metsät ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteelle sijoittuu melko monipuolisesti osin kallioihin ja vesistöön rajautuvia metsä-, pelto- ja
perinneympäristöjä, joten edellytykset yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten
luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” täyttymiselle ovat
olemassa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
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Siuntionjoki on yksi kolmesta Uudenmaan joesta, jossa vielä on jäljellä luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen
meritaimenkanta (Salmo trutta). Myös Lempansånissa taimenia on havaittu. Lempansånissa on lisäksi
purotaimenta. Meritaimenen alkuperäiskannat on Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi (CR).
Myös purotaimenkannat ovat Uudellamaalla harvinaisia. (Ympäristöhallinto 2013b, Toivonen 2004).
Kohteen luoteisrajalta, Lempansånin rannoilta on Ympäristöhallinon (2018b) Hertta-tietokannassa
havaintoja uhanalaisista ja muista huomionarvoisista kaksisiipislajeista vuodelta 2007: vaarantuneet (VU)
rivikirjokirsikäs (Tipula matsumuriana pseudohortensis) ja jokihopeakiiluri (Argyra setulipes) sekä
silmälläpidettävä (NT) rantulehtikärpänen (Poecilolycia vittata) ja puutteellisesti tunnettu (DD)
töyhtörapikiiluri (Rhaphium penicillatum). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”luonnonympäristöt, joissa on
valtakunnallisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.”
Maastoselvityksessä vuonna 2018 harvalukuisista lintulajeista kohteella havaittiin salassa pidettävä laji.
Viereisen peltoalueen reunassa harjoitetaan riistaruokintaa, ja kohteen läpi johtaa joen ylittävä
hirvieläinten reitti. Kohteen lehdoissa kasvaa vaateliaita lajeja: mm. metsävaahtera (Acer platanoides),
lehtokuusama (Lonicera xylosteum), lehtotähtimö (Stellaria nemorum), pähkinäpensas (Corylus avellana),
mustakonnanmarja (Actaea spicata), näsiä (Daphne mezereum) ja kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris).
Husa ja Teeriaho (2004) mainitsevat Lempansånin lehdon vaateliaista lajeista myös keltavuokon (Anemone
ranunculoides), mukulaleinikin (Ficaria verna), pystykiurunkannuksen (Corydalis solida), imikän (Pulmonaria
obscura), salkohumalan (Humulus lupulus) sekä lehtopalsamin (Impatiens noli-tangere). Vaikka lehtolajisto
on epäilemättä parhaimmillaan suojelualueella, viimemainituistakin jotkut hyvin todennäköisesti kuuluvat
myös kohteen lehtojen lajistoon; varsinkin kevätkukkijoita oli käyntiaikaan enää vaikea todeta.
Lehtosinivuokko (Hepatica nobilis) kasvaa lehtoalueella kuitenkin runsaana laajalla alueella. Lehdoissa
lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä
arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen &
Aalto 2012). Rantaniityn ja rannan vaateliaita lajeista havaittiin maastoselvityksessä vuonna 2018
koiranvehniö (Elymus caninus) ja keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen kummassakin reunassa on vähintään maakunnallisen tason luontotyyppejä, joihin yhdistyviä
luonnontilaisen kaltaista kangas- ja lehtometsää on rajattu arvokkaina metsäkuvioina. Ne eivät täytä
luontotyyppikriteerin pinta-alan tai lahopuun määrän vaatimusta, mutta täyttävät metsien yhteiset
yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin vesistöihin ja kallioalueiden jyrkänteisiin
suoraan rajautuvat sekä metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteen
lounaisnurkassa, viereisen niityn reunaosassa sekä erillisen kallioalueen reunoilla rajaukseen sisältyy
hieman nuorta lehtipuuvaltaista harmaaleppä-tuomilehtoa ja varttunutta haapalehtoa, jotka on
kelpuutettu arvokkaaseen kokonaisuuteen yleisten sijainti- ja lajistokriteerien perusteella. Osa
harmaaleppälehdosta rajautuu joenrantaan. Kohteen kalliometsät täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Metsistä rajauksen ulkopuolelle ovat jääneet entisille pelloille istutetut, puustoltaan enimmäkseen nuoret
ja yksipuoliset metsäkuviot. Kohteen luoteisosan tiheä kuusikko on kuvioista puustoltaan vanhimpia ja siellä
luonnontilaistuminen on jo hyvässä alussa. Lehtokasvien osuus kuviolla on silti vielä alhainen ja lajisto on
kokonaisuutena varsin vaatimatonta. Alavimpaan painanteeseen on kuitenkin syntynyt lehtokasvien
vallitsema kostean lehdon laikku. Kohteen eteläisimmät metsät on avohakattu. Ennen hakkuita
lounaisimman jyrkänteen edustalla on saattanut olla vaahteralehto.
Kalliot
Lähes koko kohteen kattaa valtakunnallisesti arvokas (arvoluokka 4 ’arvokas kallioalue’) Långfallsbergetin
kallioalue. Länteen suuntautuneet jyrkännepinnat ovat kohtalaisen edustavasti jäätikön hiomia viistojyrkkiä
tai -jyrkänteisiä silokalliorinteitä. Pääselänteen jyrkänteisellä länsirinteellä on edustavaa, kohtalaisen
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massiivista louhikkoa. Tämän selvityksen kohderajauksen sisäpuolella sijaitseva lounaaseen suuntautunut
jyrkänne on alueen edustavampia. (Husa & Teeriaho 2004) Kohteen kalliot täyttävät luontotyyppikriteerin
”erityislaatuisia muodostumia, esimerkiksi harvinaisen korkeita, etenkin pystysuoria tai ylikaltevia
jyrkänteitä, laajoja onkaloita, isoja tai lukuisia hiidenkirnuja, laajoja tyvilohkareikoita ja kalliorapaumia
sekä useita massiivisia siirtolohkareita sisältävät kalliot”.
Maatalousympäristöt
Kohteen länsireunassa on kaksi joen rantaan rajautuvaa niittyaluetta, jotka täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin vesistöihin suoraan rajautuvat, hoitamattomat
perinnebiotoopit”. Itärannan niitty on rajattu vanhojen karttojen niittyaluetta mukaillen eikä siihen sisälly
ylemmän rinteen entisiä peltoja. Entiset pellotkin ovat nykyään osin umpeenkasvavia niittyjä, mutta niillä ei
havaittu huomionarvoista lajistoa. Loivasti kumpuilevat pienet peltoniityt ovat maisemallisesti varsin
viehättäviä mutta myöhemmät puuistutukset ja viereiset hakkuut ovat heikentäneet kokonaisuutta.
Vesiluonto
Lempansånin luonnontilainen uoma virtaa kohteelta pohjoiseen yli kilometrin pituudella metsän
ympäröimänä, joten se täyttää jokien yhdistelmäkriteerit ”vähintään 500 m pituiset, perkaamattomat,
metsä- tai suoympäristössä virtaavat jokiosuudet, joiden ympäristö on 50 m etäisyydellä joesta
ojittamaton”. Metsän ympäröimä joen osuus katkeaa kohteen länsiosassa pieneen niittyyn, minkä jälkeen
metsäinen osuus taas jatkuu selvitetyn kohteen rajaan asti. Käytetyistä tietolähteistä ei selviä lisääntyvätkö
meritaimenet joessa, jossa ei kohteen osalta ole koskijaksoja. Kaakosta jokeen laskeva ojaa ei ole merkitty
vanhimpaan peruskarttaan, minkä perusteella sen uoma saattaa olla kaivettu.
Tulos
Kohteella täyttyy kallioalueiden luontotyyppikriteeri. Lisäksi kohteella täyttyy useita yhdistelmäkriteerejä.
Muutamat luontotyypit kohteesta ovat myös lajistokriteerin perusteella arvokkaita. Lisäarvoa tuo
kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon. Rajaukseen ei otettu mukaan entisiä peltoja eikä
niille istutettuja metsäkuvioita. Samoin kohteen avohakattu eteläosa jäi pois arvokkaasta kokonaisuudesta.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai merkittäviä lisäselvitystarpeita ei ole, vaikka lajistotietoja oli varsin niukasti käytettävissä.
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A 18. Palojoen metsä, Tuusula (30 ha)
Luontotieto
Tuusulan kunta METSO-inventoinnin loppuraportti (Innofor 2011)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen (2017b) kuvaus alueesta
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Tiedot Natura-alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto
2017a)
Pinta-alojen arviointi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Lähes koko kohde on lehtoa lukuun ottamatta alueen koillisosan luhta-aluetta. Yleisen kriteerin mukaan
”luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde sijoittuu maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen
20 %:iin kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston
ydinalueella
tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen
maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä, mutta ne ovat kuitenkin muuten edustavia, jolloin ne voivat
yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää
luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti arvokkaita. . Alle kilometrin etäisyydellä
kohteesta sijaitsevat salassa pidettävän lajin esiintymä ja Lepänojan puronotkon luonnonsuojelualue.
Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2010. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja
se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Lammikoissa on havaittu
luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluva viitasammakko (Rana arvalis). Linnuista kuopilla ja niiden
lähiympäristössä on havaittu luhta- ja rytikerttunen (Acrocephalus palustris, A. scirpaceus) sekä
lintudirektiivin lajeihin kuuluvat laulujoutsen (Cygnus cygnus) ja luhtahuitti (Porzana porzana). Pohjoisosan
metsissä on tehty havaintoja lintudirektiivin lajeihin kuuluvista harmaapäätikasta (Picus canus) ja
palokärjestä (Dryocopus martius). Lisäksi on havaittu sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix), punavarpunen
(Carpodacus erythrinus), kultarinta (Hippolais icterina), tiltaltti (Phylloscopus collybita), mustapääkerttu
(Sylvia atricapilla), peukaloinen (Troglodytes troglodytes) ja lehtopöllö (Strix aluco). Aiempia havaintoja on
salassa pidettävästä lajista ja lahopuustoon erikoistuneesta pikkutikasta (Dendrocopos minor). Alueen
kuusilahopuilta on tehty useita havaintoja rusokäävästä (Pycnoporellus fulgens), joka on
luonnonsuojelullisesti arvokkaiden vanhojen kuusivaltaisten metsien indikaattorilaji. (Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus 2017b). Lehdoissa kasvaa vaateliaita lehtokasveja. Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden
on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien
lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella.
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Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Maastoselvityksen (Innofor 2011) mukaan kohteen länsiosassa palojokikanjonin jyrkissä rinteissä on
haapavaltaista raviinilehtoa, jonka osalta täyttyy ilman pinta-alan raja-arvoa luontotyyppikriteeri ”raviini- ja
rinnelehdot”. Suurella osalla kohdetta puusto on lehtipuuvaltaista, ja lähes koko lehtoalue luokitellaan
lisäksi joko METSO I- tai II-luokkaan kelpoiseksi, jolloin lahopuuta on alueella todennäköisesti vähintään yli
5 m3 /ha. Tällöin täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset, runsaslehtipuustoiset, varttuneet tai sitä vanhemmat metsät, joissa on lahoa lehtipuuta yli 5
m³/ha”. Kohteen nuorempipuustoiset ja vähemmän lahopuuta sisältävät lehdot voidaan luokitella
maakunnallisesti arvokkaiksi niiden ollessa osa eri luontotyyppien yhdistymää. Lehtojen harvinaiset
kasvillisuustyypit vielä lisäävät nuorempien lehtojen arvoa. Kohteen kaakkoisosassa sijaitseva mäki on
lehtomaista kangasta, jossa kasvaa vanhaa koivua ja eri-ikäistä kuusta. Metsässä on merkittävä määrä eriikäistä koivu- ja kuusilahopuuta. Lehtomaista kangasta löytyy myös Koivumäen pellon itäpuolelta, jossa on
myös runsaasti järeää haapaa. (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2017b) Lehtomaiset kankaat täyttävät
yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”.
Suot
Kohteen vanhojen savenottokuoppien pohjalle on muodostunut reheviä korpia. METSO I-luokkaan
kelpoisina ne ovat luonnontilaisia, luonnontilaisen kaltaisia tai ennallistamiskelpoisia. Niiden pinta-alasta ei
ole tietoa, mutta korvet täyttävät vähintään yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”. Metsäluhta täyttää yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet
metsäluhdat”. Avoluhta voidaan luokitella maakunnallisesti arvokkaaksi osana eri luontotyyppien
yhdistymää.
Vesiluonto
Kohteen norot ja lammikot eivät täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteereitä, mutta ne voidaan luokitella
maakunnallisesti arvokkaiksi osana eri luontotyyppien yhdistymää.
Tulos
Kohteella täyttyy useita luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteereitä. Muut osa-alueet voidaan luokitella
maakunnallisesti arvokkaiksi osana eri luontotyyppien yhdistymää. Koko-, sijainti- ja lajistokriteerit lisäävät
kohteen arvoa entisestään.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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G. Ruotsinkylän pääpalstan metsät, Tuusula (57,0 ha)
Luontotieto
Tuusulan yleiskaavan luontoselvitys 2011 (Luontotieto Keiron Oy 2011)
Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-menetelmällä. Kohdekuvaukset (Uudenmaan liitto 2016)
Keijo Savola, kirjallinen tiedonanto 4.4.2018
Kansallisomaisuus turvaan – valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita (WWF Suomi ym.
2012)
Vantaan luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaa-kaavaa varten
(Manninen 2018)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta, se sijoittuu osittain
maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin
kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) ja sinne ulottuu maakunnallisia ekologisia käytäviä
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella, maakunnallisella ekologisella käytävällä tai niiden
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen itäpuolella sijaitsee Vantaan Vierumäen maakunnallisesti arvokas metsä (Manninen 2018), jossa
on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Läheisen arvoalueen metsät ja suot
ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät
yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne
voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa on kohteen pohjoisosasta, läheltä Vitkällan lähteikköä,
havainto vaarantuneesta (VU), erityisesti ja kiireellisesti suojeltavasta harsosammalesta (Trichocolea
tomentella). Laji kasvaa pääosin varjoisissa, lähteisissä korvissa, lähdepurojen varsilla ja kuusikoiden
tihkupainanteissa. Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti ja
alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Hertta-tietokannassa
on kohteen itäosasta havainto myös silmälläpidettävästä (NT) kovakuoriaislajista, sarvikeräpallokkaasta
(Liodopria serricornis). Kohde sijaitsee osin harjualueella, jolla on merkitystä silmälläpidettävän
kissankäpälän (Antennaria dioica) kasvualueena. Lisäksi kohde sijoittuu alueelle, jolla on merkitystä
hirvieläinten liikkumisreittinä ja elinympäristönä. (Uudenmaan liitto 2016)
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Mätäkivenmäen itäpuolella on yli 5 ha Uudenmaan oloissa poikkeuksellisen luonnontilaista kuivan
kankaan männikköä (0–300-vuotiasta mäntyä), joka täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha
laajuiset, iäkkäät tai vanhat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kuivat tai kuivahkot kankaat”
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(Keijo Savola, kirjallinen tiedonanto 4.4.2018). Tämän arvioinnin kohderajauksen ulkopuoliseen, vuoden
2011 luontoselvityksessä (Luontotieto Keiron 2011) rajattuun lähdekorpeen liittyy metsälain 10 §:n
mukaiseksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi luokiteltua lehtoa. Määritelmällisesti metsälain
elinympäristöjen on oltava luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Lehto täyttää yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Kohteen itäisimmän osa-alueen puron varressa on lehtomaista
kangasta, jossa on kookkaita kuusia (Luontotieto Keiron 2011). Se saattaa täyttää yhdistelmäkriteerin
kytkeytyessään läheisesti Vantaan Vierumäen maakunnallisesti arvokkaaseen metsään. Puron varren
metsän luonnontilasta tarvitaan kuitenkin lisätietoja, jotta maakunnallinen arvo voidaan määrittää.
Kohteen kaakkoisin osa-alue on osittain vuoden 2011 luontoselvityksessä todettu arvokkaaksi
luontokohteeksi. Siellä on ” luonnonmukaisesti kasvamaan jätettyä kuusikkoa, jossa on kehittynyt hyvin
sekä lehti- että havulahopuustoa vuosien aikana”. Metsä saattaa täyttää runsaslahopuustoisten metsien
luontotyyppikriteerin, mutta lahopuun määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Myös metsän iästä ja puuston
muista rakennepiirteistä tarvitaan lisätietoja, jotta maakunnallinen arvo voidaan määrittää. Vitkällan
lähdepuron varren metsät ovat luontoselvityksen (Luontotieto Keiron 2011) mukaan hoidettuja
talousmetsiä: lähinnä nuorta kuusikkoa, ja paikoin kasvaa myös ulkomaisia puulajeja. Ne eivät siten täytä
LAKU-kriteerejä. Muita kohteen metsiä ei rajattu vuoden 2011 luontoselvityksessä arvokkaina
luontokohteina eikä niistä kerrota luontoselvitysraportissa tarkempia tietoja. Vuotta myöhemmin ne
todettiin kuitenkin luontojärjestöjen Kansallisomaisuus turvaan -hankkeessa suojelunarvoisiksi (WWF
Suomi ym. 2012). Metsistä tarvitaan lisätietoja, jotta maakunnallinen arvo voidaan määrittää.
Suot
Luontoselvityksessä vuonna 2011 (Luontotieto Keiron 2011) rajattiin tämän arvioinnin kohderajauksen
ulkopuolelta järeäpuustoista ja lahopuustoista lähdevaikutteista korpea, joka täyttää luontotyyppikriteerin
”lähdekorvet”. Kohteen itäisimmällä osa-alueella on luonnontilaisen kaltaisen purouoman varrella
rehevää korpea, joka on luokiteltu luontoselvityksessä (Luontotieto Keiron 2011) metsälain 10 §:n
mukaiseksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi. Korpi täyttää mahdollisesti luontotyyppikriteerin
”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”, mutta
korven pinta-alasta ei ole tietoa. Korpi täyttää kuitenkin yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”, sillä se kytkeytyy läheisesti Vantaan
Vierumäen maakunnallisesti arvokkaaseen metsään. Korven tarkkaa rajausta ei kuitenkaan ole tiedossa.
Kalliot
Yksi kohteen osa-alueista sijoittuu kalliolle, jonka luonnontilasta tai luontoarvoista ei ole tarkempaa tietoa.
Lisätietoja tarvitaan, jotta maakunnallinen arvo voidaan määrittää.
Rakennetut kulttuuriympäristöt
Kohde sijoittuu osittain lajistollisesti merkittävälle harjualueelle, jossa on melko runsaasti ihmisen
aiheuttamia ekologisia häiriötekijöitä (teitä, hakkuita, ojituksia, soranottoalueita, voimalinjoja). Avointa
maisemaa ylläpitävä ihmistoiminta, esimerkiksi hakkuut, harjualueella voi kuitenkin jopa parantaa
joidenkin harjujen paahderinteillä viihtyvien lajien elinmahdollisuuksia (Uudenmaan liitto 2016).
Uusympäristöt kohteella, kuten tienpientareet, tarjoavat myös harjujen paahdelajeille tärkeitä
elinympäristöjä. Kohteen tienpientareet ja mahdolliset muut uuselinympäristöt voivat täyttää
luontotyyppikriteerin ”ns. korvaavat paahdeympäristöt tai ihmisen luomat niittymäiset alueet (kentät,
teiden ja junaratojen varret, ampumaradat, sähkölinja-aukeat, täyttömäet, käytöstä poistetut
soranottoalueet, yms.), joissa on monipuolinen, aurinkoisten hiekkamaiden tai perinnebiotooppien
eliölajisto” tai yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin harjumetsien
paahdeympäristöihin tai perinnebiotooppeihin läheisesti kytkeytyneet korvaavat paahdeympäristöt,
joissa esiintyy harjumetsien paahdeympäristöille tai perinnebiotoopeille ominaista eliölajistoa”.
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Lisätietoja kohteen uuselinympäristöistä tarvitaan, jotta maakunnallinen arvo voidaan määrittää.
Vesiluonto
Vitkällän lähteestä ja harsosammalen kasvupaikalta pohjoiseen virtaa puro, joka on luontoselvityksen
mukaan luonnontilaisen kaltainen. Se täyttää tällöin luontotyyppikriteerin ”suurimmaksi osaksi
perkaamattomat, muilta osin ennallistamiskelpoiset lähdepurot”. Lähde harsosammalen kasvupaikalla
on luontoselvityksen (Luontotieto Keiron 2011) mukaan luonnontilaisen kaltainen. Se täyttää
yhdistelmäkriteerin ”luonnontilaisiin tai luonnontilaisen kaltaisiin pienvesiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset lähteet tai lähteiköt” Se on myös
uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan lajin elinympäristönä maakunnallisesti arvokas. Kohteen itäisimmällä
osa-alueella virtaava puro on luontoselvityksen (Luontotieto Keiron 2011) jossakin määrin luonnontilaltaan
heikentynyt. Sitä kuvaillaan kuitenkin luonnontilaisen kaltaiseksi. Se saattaa täyttää yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, soihin, kallioihin tai perinnebiotooppeihin
molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”, mikäli sitä ympäröivä metsä on
maakunnallisesti arvokas.
Tulos
Osa kohteesta on luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa
tuo kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon. Osasta kohdetta tarvitaan lisätietoja.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Merkittävästä osasta kohdetta tarvitaan lisätietoja. LAKU-kriteerit täyttävästä osasta ei ole epävarmuutta.

363

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

364

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

17. Vantaa
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D 1. Syväoja, Vantaa (39,5 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Vantaan Syväojan metsän kääpä- ja metsäselvitys 2016 (Savola 2017a)
Vantaan lahokaviosammalkartoitus 2017 (Manninen 2017a)
Kivistön suuralueen metsäsuunnitelma, kuvioluettelo ja kuviotiedot-paikkatietoaineisto (Vantaan
kaupunki 2017a)
Vantaan kaupungin metsien METSO-inventoinnin loppuraportti (Innofor 2012)
Vantaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (Ojala 2005)
Keijo Savola, kirjallinen tiedonanto 29.3.2018
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Sammal-, jäkälä- ja kääpähavaintoja -paikkatietoaineistot (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Yli puolet alueen pinta-alasta on lehtopohjaista (Savola 2017a) ja pääosa kohteesta on
runsaslahopuustoista metsää (Innofor 2012, Savola 2017a). Yleisen kokokriteerin mukaan
”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
Laatukriteerit (luonnontilaisuus)
Merkittävä osa kohteen metsistä on uudistuskypsiä tai iäkkäitä, lähes koko kohde arvometsää (Vantaan
kaupunki 2017a), ja suurin osa metsistä on runsaslahopuustoisia (Innofor 2012) ja saanut kehittyä
luonnonmukaisesti (Savola 2017a). Yleisen kriteerin mukaan ”luontotyyppien luonnontilaisuus ja
edustavuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta, ja sen välittömässä
läheisyydessä on maakunnallinen ekologinen käytävä (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen
ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi
nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin
mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen
osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne
voivat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti arvokkaita.
Alle kilometrin etäisyydellä kohteesta sijaitsevat Palomäen Pähkinästön luonnonsuojelu- ja
luonnonsuojeluohjelma-alue ja Riipilän metsän luonnonsuojelu- ja vanhojen metsien suojeluohjelmaalue. Lähistöllä on lisäksi useita salassa pidettävän lajin esiintymiä, jolloin yleisen kriteerin mukaan
”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella on Mannisen (2017a) mukaan äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja
luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) elinympäristöä. Laji
kasvaa pehmeäksi lahonneilla kookkailla maapuilla ja kannoilla vanhoissa metsissä, joissa on hyvä
lahopuujatkumo. Laji havaittiin kohteen koillisosassa vuonna 2017, ja samalla rajattiin kohteen itäosassa
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laajalti lajin ydinaluetta. Koko kohteella on havaittu runsaasti myös uhanalaisia, silmälläpidettäviä ja
muuten huomionarvoisia kääväkkäitä ja sammalia (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b):
vaarantuneet (VU) keltarihmakääpä (Anomoloma albolutescens) ja välkkyludekääpä (Skeletocutis
stellae), silmälläpidettävät (NT) valkorihmakääpä (A. myceliosum), huopakääpä (Pelloporus tomentosus)
ja punakerikääpä (Ceriporea purpurea), silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset (RT) punakarakääpä
(Steccherinum colalbens), lumokääpä (Skeletocutis brevispora), pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga),
rusokantokääpä (Fomitopsis rosea), sitruunakääpä (Antrodiella citrinella) ja raidankeuhkojäkälä (Lobaria
pulminaria), alueellisesti uhanalaiset istukkakääpä (Rhodonia plcenta), piikkikahvikka (Tomentella
crinalis) ja lehtoludekääpä (Skeletocutis nivea) sekä useita vanhojen metsien indikaattorilajeja,
harvinaisia tai vaateliaita lajeja ja luontoarvoja osoittavia lajeja. Kääpäselvityksessä vuonna 2016 (Savola
2017a) havaittiin, Punaisen kirjan lajit mukaan lukien, huomattavan suuri määrä eli 47 sellaista kääpä-,
orakas- tai orvakkalajia, jotka suosivat esiintymisessään luontoarvoiltaan merkittäviä
metsäelinympäristöjä. Kohteella havaittiin kääpäselvityksen yhteydessä myös vaarantunut töyhtötiainen
(Lophophanes cristatus). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on
valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.”
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuosilta 2009 ja 2016. Lajilla on erityistä
indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kohteen
lehdossa kasvaa vaateliaita lehtokasveja imikkää (Pulmonaria obscura), näsiää (Daphne mezereum),
kevätlinnunhernettä (Lathyrus vernus), lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum) ja lehtopähkämöä (Stachys
sylvatica) (Ojala 2005, Savola 2017a). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän
hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts.
yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Alueen metsät ovat metsätaloudelliselta kehitysluokaltaan valtaosaltaan varttuneita (vajaa kaksi
kolmasosaa), uudistusikäisiä tai iäkkäitä (Savola 2017a, Vantaan kaupunki 2017a) Vantaan karttapalvelun
(Vantaan kaupunki 2018a) mukaan kohteella on arvokkaita kasvikohteita: metsälehmusta kasvava
jyrkänteenaluslehto ja laajempi purovarsilehto. Savolan (2017) mukaan yli puolet kohteen pinta-alasta
on lehtoa, ja runsaslahopuustoisuuden takia METSO-ohjelman luokan I valintaperusteet täyttäviä lehtoja
löytyy kohteelta niin runsaasti, että täyttyy luontotyyppikriteeri ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai
sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10
m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”. Myös kohteen metsäsuunnitelmatiedoissa
(Vantaan kaupunki 2017a) kohteelle on merkitty selvästi yli 2 ha runsaslahopuustoista lehtoa. Mitä
todennäköisimmin kohteella täyttyy myös luontotyyppikriteeri ”vähintään 1 ha laajuiset,
vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen
kaltaisina säilyneitä pienvesiä”. METSO-inventoinnin (Innofor 2012) mukaan runsaslahopuustoisuuden
(tai salassa pidettävän lajin esiintymän) perusteella luokan I valintaperusteet täyttävää kangasmetsää on
kohteella kokonaisuudessaan 23,3 hehtaaria. Tällöin täyttyy selvästi luontotyyppikriteeri ”vähintään 5 ha
laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen
lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm
lahopuita”. Savolan (2017a) mukaan kohteen metsät ovat pääosin saaneet kehittyä luonnonmukaisesti.
Luonnontilaisen kaltaiset kalliometsät (Vantaan kaupunki 2017a) ja METSO II-luokan metsät kohteella
täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Eräillä kuvioilla on tehty pienpuuston raivauksia tai 10–20 vuotta
sitten harvennuksia, ja kohteella on myös kaksi pientä taimikkokuviota sekä pienehköjä nuoren metsän
kuvioita (Savola 2017a, Vantaan kaupunki 2017a), jotka eivät ole luonnontilaisen kaltaisia. Nuorempaa
metsää kasvavia metsäkuvioita sijaitsee kohteen keskellä, josta niiden rajaaminen kohteen ulkopuolelle
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on epätarkoituksenmukaista. Ne ovat tärkeitä metsäalueen yhtenäisyyden kannalta ja voidaan rajata
osaksi maakunnallisesti arvokasta osana eri luontotyyppien yhdistelmää. Kaikilta kohteen metsäkuviolta
on lisäksi huomionarvoisia lajihavaintoja, jolloin harvennetut ja nuoremmat metsäkuviotkin voidaan
rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta pelkästään lajistokriteerinkin perusteella.
Suot
Savolan (2017a) mukaan kaikki kohteen vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
korvet täyttävät luokan I METSO-valintaperusteet. Ne eivät täytä luontotyyppikriteerin pintaalavaatimusta mutta täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai
puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”. Osa kohteen lounaisosassa / -puolella
sijaitsevasta saniaiskorvesta (ks. Savola 2017a) jää rajauksen ulkopuolelle. Sinne on alueen
metsäsuunnitelmatiedoissa (Vantaan kaupunki 2017a) merkitty metsälain 10 §:n mukainen erityisen
tärkeä elinympäristö, puron lähiympäristö. Kyseinen puro / noro on Keijo Savolan mukaan (kirjallinen
tiedonanto 29.3.2018) uomaltaan luonnontilainen.
Vesiluonto
Kohteen kaakkoisosassa virtaava puro on Savolan (2017a) mukaan luonnontilaisen kaltainen. Se täyttää
yhdistelmäkriteerin ” vähintään 300 metrin pituiset, perkaamattomat, metsä- tai suoympäristössä
virtaavat puro-osuudet, joiden ympäristö on 50 m etäisyydellä purosta ojittamaton”. Myös kohteen
kaksi noroa ovat Savolan (2017a) mukaan luonnontilaisen kaltaisia. Ne täyttävät yhdistelmäkriteerin
”suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat
virtavesiosuudet”
Tulos
Kohde on lajistokriteerin sekä usean luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti
arvokas. Muutamia pienehköjä, luonnontilaltaan heikentyneitä mutta metsäalueen yhtenäisyyden
kannalta tärkeitä osia voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta paitsi lajistokriteerin
perusteella, myös osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteen arvoa lisää
sijoittuminen maakunnallisen ekologisen käytävän läheisyyteen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta ei ole. Osa kohteen lounaisosassa /-puolella sijaitsevasta saniaiskorvesta saniaiskorvesta ja
sen halki virtaava luonnontilainen noro/pikkupuro (ks. Savola 2017a) jää rajauksen ulkopuolelle. Olisi
suositeltavaa selvittää, voidaanko rajausta laajentaa kattamaan koko arvokas puronvarsikorpi.
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D 2. Kuusijärven itäpuolen metsä, Vantaa (16,1 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Vantaan lahokaviosammalkartoitus 2017 (Manninen 2017a)
Hakunilan suuralueen metsäsuunnitelma, kuvioluettelo ja kuviotiedot-paikkatietoaineisto (Vantaan
kaupunki 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Sammal-, jäkälä- ja kääpähavaintoja -paikkatietoaineistot (Savola 2016a, Manninen 2017b, Vantaan
kaupunki 2018b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu maakunnallisen
ekologisen käytävän välittömään läheisyyteen (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen
käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde rajautuu Palokallion luonnonsuojelualueeseen, sen länsipuolella on lisää lahokaviosammalen
elinympäristöä ja alle kilometrin etäisyydellä itään sijaitsee Sipoonkorven kansallispuiston osa-alue, joissa
on samankaltaisia luontotyyppejä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivien suojelu- ja
arvoalueiden metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät
yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne
voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteen pohjoisosaan yltää äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja
luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) elinympäristöä
(Manninen 2017a). Kaikkialla kohteella on havaittu lukuisia huomionarvoisia kääpä-, jäkälä- ja
sammallajeja: silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT) rustikka (Protomerulius caryae),
alueellisesti uhanalaiset rakkosammal (Nowellia curvifolia) ja pikkuliuskasammal (Riccardia palmata),
silmälläpidettävät kaarnakääpä (Diplomitoporus flavescens) ja norjantorvijäkälä (Cladonia norvegica) sekä
useita vanhojen metsien indikaattorilajeja, harvinaisia tai vaateliaita lajeja ja luontoarvoja osoittavia lajeja
(Savola 2016a, Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Metsäkuviotiedoissa (Vantaan kaupunki 2017b) suuri osa kohteesta on merkitty arvometsäksi (C5). Eräällä
lehtomaisen kankaan kuviolla kasvaa lisäksi metsälehmusta, jolloin saattaa täyttyä luontotyyppikriteeri
”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi tammea, kasvavat,

370

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo

luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kangasmetsät”. Kaikilla kohteen metsäkuvioilla puusto on
uudistusikäistä, iäkästä tai jopa vanhaa, eri-ikäisrakenteista ja monilla on lahopuustoa, keloja ja/tai
runsaasti lehtipuustoa sekä luontoarvoja osoittavia lajeja. Eri kasvillisuustyypin kuviot muodostavat
vaihtelevan kokoisia kokonaisuuksia, eikä yksikään luontotyyppikriteeri täyty. Kaikki metsäkuviot täyttävät
kuitenkin yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” niiden rajautuessa tai kytkeytyessä läheisesti
ympäröivien suojelu- ja arvoalueiden metsiin.
Suot
Kohteella on metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2017b) mukaan kaksi arvometsiksi merkittyä
korpikuviota. Korvet ovat pienialaisia, eikä luontotyyppikriteerin pinta-alavaatimus täyty, mutta ne ovat
ojittamattomia ja täyttävät yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
vähintään kohtalaiset korvet”.
Kalliot
Vantaan karttapalvelussa (Vantaan kaupunki 2018a) kohteen pohjoisosaan on merkitty arvokas
kasvikohde, kallioketo. Se ei täytä luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteereitä, mutta voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Vesiluonto
Kohteen metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2017b) mukaan kohteen pohjoisosaan osittain yltävällä,
lahokaviosammalen elinympäristöä olevalla metsäkuviolla on noro. Sen luonnontilasta ei ole tarkempaa
tietoa, mutta se täyttää todennäköisesti yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”. On epäselvää, yltääkö kyseinen noro
kohteelle. Olisi suositeltavaa selvittää, voidaanko kohteen rajausta laajentaa kattamaan koko kohteen
pohjoisosan metsäkuvio 7438. Kuvio on arvokasta, eritysesti suojeltavan lajin elinympäristöä, jota siellä
virtaava noro monipuolistaa. Metsäkuviotietojen mukaan kohteella on lisäksi kallionaluslehtoa,
metsälehmuksia ja lahopuuta, ja se on luokiteltu arvometsäkuvioksi.
Tulos
Kohde on lajisto- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Kohteen
luontotyyppivalikoimaa monipuolistavat kallioketo ja noro voidaan rajata osaksi maakunnallisesti
arvokasta kohdetta osa eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteen arvoa lisää
edelleen sijoittuminen maakunnallisen ekologisen käytävän läheisyyteen.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta ei ole. Olisi suositeltavaa selvittää, voidaanko rajausta laajentaa kattamaan koko kohteen
pohjoisosan / -puolen arvometsäkuvio 7438.
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D 3. Karhusuo, Vantaa (29,9 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Vantaan lahokaviosammalkartoitus 2017 (Manninen 2017a)
Myyrmäen aluesuunnitelma 2008–2017 ja metsäkuviotiedot-paikkatietoaineisto (Vantaan kaupunki 2009)
Karhusuon itäosan metsäsuunnitelman kuviotiedot -paikkatietoaineisto (Vantaan kaupunki 2017c)
Vantaan kaupungin metsien METSO-inventoinnin loppuraportti (Innofor 2012)
Vantaan kääpäselvitys 2003–2004 (Savola & Wikholm 2005)
Vantaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (Ojala 2005)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Lajihavainnot-paikkatietoaineisto (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Kohde on laaja yhtenäinen metsä- ja korpialue, josta pääosa täyttää METSO-ohjelman luokkien I ja II
valintaperusteet. Lajisto kertoo kohteen hyvästä ekologisesta laadusta. Yleisten kriteerien mukaan
”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa” ja ”luontotyyppien luonnontilaisuus ja edustavuus
lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen. Ojalan (2005) mukaan
Karhusuon metsäalue on osa tärkeää poikittaista viheryhteyttä Espoon Pitkäjärven suunnasta itään.
Kohteella on erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät yksin
täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Kohteen lähiympäristössä on salassa pidettävän lajin esiintymiä ja lahokaviosammalen ydinalueita, ja alle
kilometrin etäisyydellä sijaitsee Petikonmäen-Hermaskärinkallion luonnonsuojelualue, joissa on
samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Läheiset suojelu- ja arvometsät ovat
läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella on Mannisen (2017a) mukaan äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja
luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) elinympäristöä;
merkittävä osa kohteesta on rajattu lajin ydinalueena. Kohteella on vuonna 2017 havaittu myös useita
huomionarvoisia kääväkäs-, jäkälä- ja sammallajeja: alueellisesti uhanalaiset (RT) rusokantokääpä
(Fomitopsis rosea) ja rakkosammal (Nowellia curvifolia), silmälläpidettävä (NT) norjantorvijäkälä (Cladonia
norvegica) sekä useita vanhojen metsien indikaattorilajeja ja luontoarvolajeja, esimerkiksi ruostekääpä
(Phellinus ferrugineofuscus), aarnikääpä (P. nigrolimitatus), pikireunakääpä (P. lundellii) ja
kuusenhärmäjäkälä (Lecanactis abietina) (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b).
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Lahokaviosammalen tavoin rakkosammalta tavataan vanhoissa suojaisissa metsissä lahopuulla, ja
lahopuujatkumo on lajin esiintymisen kannalta tärkeää. Myös norjantorvijäkälä kasvaa kuusilahopuulla
vanhoissa metsissä. Vuoden 2003 kääpäselvityksessä kohteella havaittiin lisäksi useita muita
huomionarvoisia kääpälajeja, mm. silmälläpidettävä, alueellisesti uhanalainen korpiludekääpä (Skeletocutis
odora) (Savola & Wikholm 2005). Laji on Etelä-Suomen suojelluissa vanhoissa metsissäkin hyvin
harvinainen. Kohteen pesimälajeihin kuuluvat mm. mm. vaarantuneet (VU) töyhtötiainen (Lophophanes
cristatus), hömötiainen (Poecile montanus) (Ojala 2005, Innofor 2012). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2013. Lajilla on
erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Vantaan karttapalveluun on merkitty kohteelle arvokas eläinkohde. METSO-inventoinnissa (Innofor 2012)
havaittiin Pyymosan-Karhusuon alueella varpushaukkoja (Accipiter nisus) ja salassa pidettävää lajia.
Useampi havainto on kohteelta vuodelta 2007 (Vantaan kaupunki 2009). Kohteen korpialueella tavataan
vaateliaita kasvilajeja: lehtokortetta (Equisetum pratense), lehtopalsamia (Impatiens noli-tangere) ja
lehtotähtimöä (Stellaria nemorum) (Vantaan kaupunki 2009).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
METSO-inventoinnissa (Innofor 2012) kohteen kangasmetsien ja lehtojen todettiin täyttävän METSOluokkien I tai II valintaperusteet. Vuonna 2003 todettiin, että pääosa kohteen metsistä on luonnontilaisen
kaltaisia tai sitä läheneviä (Savola & Wikholm 2005), eikä tilanne vaateliaan lajiston esiintymisen
perusteella ole juuri muuttunut 15 vuodessa. Kohteen metsäkuviotiedoissa (Vantaan kaupunki 2009,
2017c) pääosa metsistä on merkitty arvometsäluokkaan C5. Metsät ovat sekapuustoisia, lähes
kauttaaltaan uudistusikäisiä tai iäkkäitä, pääosin eri-ikäisrakenteisia ja runsaslehtipuustoisia ja niissä
mainitaan monin paikoin olevan lahopuuta. Nämä luonnontilaisen kaltaiset metsät täyttävät
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” rajautuessaan kohteen luontotyyppikriteerin
täyttävään korpialueeseen. Metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2009) mukaan kohteen keskellä
kulkevan polun ympäristöä pienialaisesti harvennettu n. 15 vuotta sitten. Metsä tälläkin kuviolla on
kuitenkin eri-ikäisrakenteista ja rajautuu molemmin puolin arvokkaaseen korpeen. Kuvio on metsän
yhtenäisyyden kannalta tärkeä. Kohteen länsiosassa on myös ylispuustoista taimikkoa, jossa kasvaa
runsaasti haapaa ja jossa on myös muita monimuotoisuusarvoja kuten rehevää kenttäkerroskasvillisuutta
ja linnustolle tärkeitä tuomitiheikköjä. Nämä kuviot voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Suot
Kohteella on usean eri lähteen mukaan arvokasta korpea (Ojala 2005, Savola & Wikholm 2005, Vantaan
kaupunki 2009, Innofor 2012). Laajimmaksi lehtokorpi-, ruoho- ja metsäkortekorveksi luokiteltu alue on
rajattu alueen metsäkuviotiedoissa (Vantaan kaupunki 2009), yhteensä 12,7 ha (lisäksi pari kuviota, jotka
osittain soistuneita). Korpialueen annetaan metsäsuunnitelman mukaan kehittyä luonnontilaisena.
Kohteella täyttyy selvästi luontotyyppikriteeri ”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan
luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”. Korpikuviolla 1380 on vuoden 2017 lajistokartoituksessa
(Manninen 2017b) paikannettu lähde. Vähintään lähteen lähiympäristö täyttää luontotyyppikriteerin
”lähdekorvet”. Korpialueesta osa (kuvio 1366) on entistä maatalousmaata, joka on palautunut korveksi ja
jolla on kasvaa varttunutta lehtipuustoa. Se täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään
kohtalaiset korvet”. Kohteen itäosassa on lisäksi Vantaan karttapalvelun metsäkuviotietojen (Vantaan
kaupunki 2018a) mukaan pienempiä korpikuvioita, jotka myös täyttävät em. yhdistelmäkriteerin.
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Vesiluonto
Kohteella on luonnontilaisen kaltainen puronuoma (Ojala 2005). Se täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään
300 metrin pituiset, perkaamattomat, metsä- tai suoympäristössä virtaavat puro-osuudet, joiden
ympäristö on 50 m etäisyydellä purosta ojittamaton”. Kohteella on paikannettu vuoden 2017
lajistokartoituksen (Manninen 2017b) yhteydessä lähde. Toinen lähde on mainittu kohteen
metsäkuviotiedoissa (Vantaan kaupunki 2009) tuoreen lehdon kuviolla 1389. Lähteiden luonnontilasta ei
ole tietoa. Lähteet joka tapauksessa monipuolistavat kohteen luontotyyppivalikoimaa ja voidaan rajata
osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Kohteella on myös Vantaan karttapalvelun (Vantaan kaupunki 2018a) metsäkuviotietojen mukaan noro,
joka lähiympäristöineen täyttää metsälain 10 §:n erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit.
Määritelmällisesti metsälain kohteiden tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia (Meriluoto &
Soininen 2002). Noro täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai
soihin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”
Tulos
Uhanalaisten ja muuten huomionarvoista lajien esiintymät jakaantuvat tasaisesti koko kohteelle. Kohde on
paitsi lajistokriteerin, myös luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas.
Muutamia osa-alueita voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteen arvoa lisää edelleen kuuluminen maakunnalliseen
ekologiseen käytävään.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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D 4. Vaskivuori, Vantaa (11,6 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Myyrmäen aluesuunnitelma 2008–2017 ja metsäkuviotiedot-paikkatietoaineisto (Vantaan kaupunki 2009)
Luonnonsuojelujärjestöjen yhteislausunto Myyrmäen, Kivistön ja Hakunilan
metsäsuunnitelmaluonnoksista:
Kuviokohtaiset kommentit Myyrmäen aluesuunnitelmaluonnokseen (Suomen luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piiri 2008)
Vantaan kaupungin metsien METSO-inventoinnin loppuraportti (Innofor 2012)
Vantaan kääpäselvitys 2003–2004 (Savola & Wikholm 2005)
Vantaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (Ojala 2005)
Keijo Savolan kirjallinen tiedonanto 23.3.2018
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohde on arvokasta kääpäaluetta. Kääpäselvityksessä vuonna 2003 tavattiin huomionarvoisia lajeja:
silmälläpidettävä (NT) kirjokerikääpä (Ceriporea excelsa), luontoarvoja osoittava levykääpä (Phellinus
laevigatus), melko harvinaiset voikääpä (Antrodiella hoehnellii), hammaskurokka (Sistotrema raduloides),
silokääpä (Gloeoporus pannocinctus) ja rosokääpä (Hyphodontia paradoxa) sekä vaatelias kruunukurokka
(Sistotrema muscicola) (Savola & Wikholm 2005). Kohteella on havaittu vuonna 2007 myös (Keijo Savola
kirjallinen tiedonanto) alueellisesti uhanalaiset (RT) siperiankääpä (Phellinus abietis) ja ruostekääpä (P.
ferrugineofuscus) sekä harvalukuinen ketunkääpä (Inonotus rheades). Lisäksi kohteella on
metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2009) mukaan tavattu vanhojen metsien indikaattorilaji rusokääpä
(Pycnoporellus fulgens). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on alueellisesti
uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Vantaan karttapalvelun (Vantaan
kaupunki 2018a) mukaan kohteella on arvokasta tikkametsää. Kohteen lahokuusiin liittyy merkittäviä
kovakuoriaislajeja: havuliekokeiju (Zilora ferruginea) ja isolymylaakanen (Xylostiba monilicornis) (Ojala
2005).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kääpäselvityksessä vuonna 2003 todettiin, Vaskivuoren metsä on säilynyt luonnonmukaisena keskeisestä
sijainnistaan huolimatta, ja tilanne on metsäkuviotietojen (Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri
2008, Vantaan kaupunki 2009) ja METSO-inventoinnin (Innofor 2012) perusteella on pysynyt samana sen
jälkeenkin. METSO-inventoinnin mukaan kohteella on edustavia lehtomaisen kankaan kuusivaltaisia
kangasmetsiä, joissa on runsaasti eriasteista lahopuuta, erirakenteisuutta ja latvusaukkoisuutta. Keijo
Savolan mukaan (kirjallinen tiedonanto 23.3.2018) kohteen länsirinteellä lehtomaisiksi kankaiksi myös
alueen metsäkuviotiedoissa merkityt metsät ovat todellisuudessa lehtoa (alarinteessä vieläpä
runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityypin (HeOT) lehtoa), jossa lahopuuta on 30–40 m3/ha. Myös
kääpäselvityksessä rinnemetsien todettiin olevan kasvillisuustyypiltään lehtoa (Savola & Wikholm 2005) ja
metsäkuviotiedoissa metsäkuvioilla mainitaan kasvava runsasravinteisten lehtojen lajia koiranheittä
(Viburnum opulus). Länsirinteen metsät ovat metsäkuviotietojen ja METSO-inventoinnin mukaan n. 80–
100-vuotiaita. Länsirinteen osalta täyttyy tällöin luontotyyppikriteeri ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet
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tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10
m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”. METSO-inventoinnin mukaan kohteella on
lisäksi tuoreen kankaan runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Metsäkuviotietojen perusteella
kangasmetsäkuviot ovat 100–200-vuotiaita ja eri-ikäisrakenteisia. METSO-inventoinnin mukaan kohteella
on myös vanhapuustoisia kalliometsiä, jotka täyttävät METSO I-luokan kriteerit. Metsäkuviotietojen
mukaan kalliometsien puusto on 100–150-vuotiasta. Tuoreet kankaat ja kalliometsät täyttävät
yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” rajatuessaan kohteen maakunnallisesti
arvokkaaseen lehtoon.
Tulos
Kohde on lajisto-, luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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D 5. Raappavuori, Vantaa (49,9 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Vantaan lahokaviosammalkartoitus 2017 (Manninen 2017a)
Myyrmäen aluesuunnitelma 2008–2017 ja metsäkuviotiedot-paikkatietoaineisto (Vantaan kaupunki 2009)
Luonnonsuojelujärjestöjen yhteislausunto Myyrmäen, Kivistön ja Hakunilan
metsäsuunnitelmaluonnoksista:
Kuviokohtaiset kommentit Myyrmäen aluesuunnitelmaluonnokseen (Suomen luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piiri 2008)
Vantaan kaupungin metsien METSO-inventoinnin loppuraportti (Innofor 2012)
Vantaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (Ojala 2005)
Keijo Savolan kirjallinen tiedonanto 23.3.2018
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Lajihavainnot-paikkatietoaineisto (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Kohde on laaja yhtenäinen metsäalue, josta pääosa on säilynyt luonnontilaltaan hyvänä ja joka täyttää
METSO-ohjelman luokkien I tai II valintaperusteet. Lahopuun määrä on kasvanut jatkuvasti vuosien aikana,
ja lajisto kertoo kohteen hyvästä ekologisesta laadusta (Keijo Savola, kirjallinen tiedonanto 23.3.2018).
Yleisten kriteerien mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa” ja ”luontotyyppien
luonnontilaisuus ja edustavuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohteen länsipuolella on lisää lahokaviosammalen esiintymän ydinaluetta, ja n. kilometrin etäisyydellä
luoteeseen sijaitsee Petikonmäen-Hermaskärinkallion luonnonsuojelualue, joilla on samankaltaisia
elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin
nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Läheisten suojelu- ja arvoalueiden metsät ja suot ovat myös
läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet
eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Merkittävän osan kohteen pohjoisosasta muodostavat äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti
suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis)
esiintymien ydinalueet, joilta lajia löytyi vuonna 2017 (Manninen 2017a). Kohteella on lisäksi havaittu
lukuisia muita huomionarvoisia lajeja: alueellisesti uhanalaiset (RT) rusokantokääpä (Fomitopsis rosea),
pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga), lumokääpä (Skeletocutis brevispora), peikonnahka (Crustoderma
dryinum) ja rakkosammal (Nowellia curvifolia), silmälläpidettävä (NT) aarnisammal (Schistostega pennata)
sekä useita vanhojen metsien indikaattorilajeja ja luontoarvoja osoittavia lajeja, esimerkiksi ruostekääpä
(Phellinus ferrugineofuscus), aarnikääpä (P. nigrolimitatus), lehtoludekääpä (Skeletocutis nivea), rusokääpä
(Pycnoporellus fulgens) ja ketunkääpä (Inocutis rheades) (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b).
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Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa on kohteelta lisäksi havaintoja silmälläpidettävästä ja
alueellisesti uhanalaisesta rustikasta (Protomerulius caryae), alueellisesti uhanalaisesta istukkakäävästä
(Rhodonia placenta) ja luontoarvoja osoittavista silokäävästä (Gloeoporus pannocinctus), viherkarhikasta
(Kavinia alboviridis) ja kultakurokasta (Sistotrema alboluteum). Kohteen eteläosassa Vesitornin mäellä on
edustavaa kallioketokasvillisuutta, ja siellä on tavattu mm. alueellisesti uhanalaista mäkiminttua
(Clinopodium vulgare) ja silmälläpidettävää kissankäpälää (Antennaria dioica) (Ojala 2005, Vantaan
kaupunki 2018a). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai
alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteen eteläosan
lehdossa kasvaa vaateliaita lehtolajeja, mm. pähkinäpensasta (Corylus avellana), näsiää (Daphne
mezereum), lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum), kevätlinnunsilmää (Chrysosplenium alternifolium),
kevätlehtoleinikkiä (Ranunculus fallax -ryhmä), kevätlinnunhernettä (Lathyrus vernus), lehtopähkämöä
(Stachys sylvatica), salassa pidettävää lajia, rauhoitettua valkolehdokkia (Platanthera bifolia), imikkää
(Pulmonaria obscura) ja lehto-orvokkia (Viola mirabilis). Salassa pidettävällä lajilla on Vantaalla vain kaksi
tunnettua esiintymää. (Ojala 2005, Vantaan kaupunki 2018a) Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on
katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien
lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012). Kohteen eteläosassa
sijaitsevat myös Vantaan ainoat kylähierakan (Rumex obtusifolius ssp. transiensis) ja silmälläpidettävän
vankkasaran (Carex riparia) esiintymät (Ojala 2005, Vantaan kaupunki 2018a). Eteläosan lehdossa on
lisäksi monipuolinen pesimälinnusto: mm. pikkutikka (Dendrocopos minor), salassa pidettävä laji, palokärki
(Dryocopus martius), kuusitiainen (Periparus ater) ja kultarinta (Hippolais icterina) (Ojala 2005). Vantaan
karttapalvelussa (Vantaan kaupunki 2018a) kohteen eteläosaan ja kohteen keskiosaan kallioalueelle
salassa pidettävien lajien reviirit. Kohteelta on havaintoja toisesta salassa pidettävästä lajista vuodelta
2016. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden
valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
METSO-inventointi (Innofor 2012) ulottui vain kohteen eteläosaan, luo-alueelle, jossa tunnistettiin
luokkien I lehtokuvioita, joilla on lahopuuta keskimäärin noin 15 m3/ha ja puuston ikä on keskimäärin noin
90 vuotta. Metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2009) mukaan vallitsevan latvuskerroksen puusto on
melko järeää (lpm n. 30–40 cm), joten myös osa syntyneestä lahopuusta lienee järeää. Kuviot täyttävät
yhdessä luontotyyppikriteerin ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on
kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan
vähintään 20 cm lahopuita”. Em. lehtokuvioihin rajautuu METSO-inventoinnin mukaan luokkien II ja III
valintaperusteet täyttäviä lehtokuvioita. Keijo Savolan mukaan (kirjallinen tiedonanto 23.3.2018) luoalueen metsä täytti jo vuonna 2008 kokonaan METSO I-luokan valintaperusteet, ja sen jälkeen lahopuun
määrä kohteella on vain jatkuvasti kasvanut. Joka tapauksessa em. luontotyyppikriteerit täyttäviin
lehtokuvioihin rajautuvat lehtokuviot ovat metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2009) mukaan
uudistusikäisiä tai sen ylittäneitä, eri-ikäisrakenteisia, sekapuustoisia, runsaslehtipuustoisia (paikoin
esiintyy myös metsälehmusta), ja niillä on huonokuntoisia kuusia, kolopuita ja/tai lahoja koivuja sekä
vaateliaita lehtokasveja. Ne täyttävät vähintään yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin, metsälaitumiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Luo-alueella on myös tuoretta ja lehtomaista kangasta, jossa puusto on
uudistusikäistä tai sen ylittänyttä, eri-ikäisrakenteista, runsaslehtipuustoista, sekapuustoista ja useilla on
huonokuntoisia kuusia, kääpäisiä haapoja tai maapuita. Myös nämä metsäkuviot täyttävät em.
yhdistelmäkriteerin. Eräällä tuoreen kangasmetsän kuviolla kasvaa metsäkuviotietojen mukaan
metsälehmuksia, ja kuviolla täyttyy luontotyyppikriteeri ”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan
vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi tammea, kasvavat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
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kangasmetsät”. Luo-alueella on lisäksi varttunutta kangasmetsää, jota on harvennettu eikä se silloin ole
luonnontilaisen kaltaista. Näillä kuvioilla on kuitenkin monimuotoisuusarvoina esimerkiksi
pähkinäpensasta, runsaasti lehtipuuta, nuorta vaahteraa ja/tai soistuneita painanteita. Monet kuvioista
ovat metsäalueen yhtenäisyyden kannalta tärkeitä. Ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteen pohjoisosan
lahokaviosammalesiintymien ydinalueilla on iäkästä lahopuustoista kangasmetsää ja lehtoa (Vantaan
kaupunki 2009, Manninen 2017a). Lajitietojen (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b) mukaan
ydinalueilla on runsaasti huomionarvoista kääväkäslajistoa. Pohjoisimmalle ydinalueelle on Vantaan
karttapalvelussa merkitty arvokas kasvikohde, Raappavuoren metsäalue, jossa on jopa aarnimaista
tuoretta kangasta ja lehtoa. Metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2009) mukaan lahokaviosammalen
ydinalueilla ja muutamalla niiden vieruskuviolla on iäkästä, runsaslehtipuustoista ja eri-ikäisrakenteista
lehtoa, tuoretta ja lehtomaista kangasta sekä yksi iäkäspuustoinen kalliometsäkuvio. Lahopuuta mainitaan
olevan lähes joka kuviolla, mutta sen määrästä ei ole tarkempaa tietoa. On mahdollista, että jokin
luontotyyppikriteeri täyttyy, mutta vähintään täyttyy sama yhdistelmäkriteeri kuin luo-alueellakin.
Muutamaa metsäkuviota on harvennettu, pienaukotettu tai pienpuustoa on raivattu, ja lisäksi on entistä
maatalousmaata, jolla kasvaa varttunutta lehtipuuta. Näillä kuvioilla on tavattu huomionarvoista lajistoa
tai niillä on muita monimuotoisuusarvoja kuten noroja, jalopuita, lahoja lehtipuita tai pähkinäpensasta. Ne
voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta lajistokriteerin perusteella tai osana eri
luontotyyppien yhdistelmää.
Kalliot
Vesitorninmäen kallio kohteen eteläosassa täyttää luontotyyppikriteerin ”kalliokasvillisuudeltaan hyvin
edustavat ja monipuoliset kalliot”.
Vesiluonto
Kohteella mainitaan olevan useita noroja tai puroja. Norot lähiympäristöineen on mainittu
metsäkuviotiedoissa (Vantaan kaupunki 2009) metsälain 10 §:n mukaisiksi erityisen arvokkaiksi
elinympäristöiksi. Määritelmän mukaan metsälain kohteiden tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen
kaltaisia (Meriluoto & Soininen 2002). Myös kohteen pohjoisosassa Raappavuoren arvokkaassa metsässä
(Vantaan kaupunki 2018a) oleva puro vaikuttaa kuvauksen perusteella (mutkitteleva, kirkasvetinen)
luonnontilaisen kaltaiselta. Norot ja purot täyttävät yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi
perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Kohde on lajisto-, luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella maakunnallisesti arvokas. Eräitä
luonnontilaltaan heikentyneitä mutta monimuotoisuusarvoja omaavia metsäkuvioita voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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D 6. Hagakärrsbergen, Vantaa (45,9 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Vantaan lahokaviosammalkartoitus 2017 (Manninen 2017a)
Aviapoliksen aluesuunnitelma ja metsäkuviotiedot-paikkatietoaineisto (Vantaan kaupunki 2008a)
Raportti Vantaan Hagakärrsbergenin alueen kääpälajistosta (Savola 2006)
Vantaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (Ojala 2005)
Anna Ojala kirjallinen tiedonanto 6.4.2018
Keijo Savolan kirjallinen tiedonanto 29.3.2018
Vantaan luonnonsuojelualueet (Vantaan kaupungin ympäristökeskus 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Lajihavainnot-paikkatietoaineisto (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Kokokriteeri
Kohteella on laaja, yhtenäisenä säilynyt metsä- ja kalliometsäalue. Yleisen kokokriteerin mukaan
”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”
Sijaintikriteerit (Läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde rajautuu Blåbärkärrsbergen luonnonsuojelualueeseen, jossa on samankaltaisia elinympäristöjä.
Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”. Viereisen suojelualueen metsät, kalliot ja suot ovat myös läheisesti
kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa. Blåbärkärrsbergenin
alueella on laaja kangaskorpialue (Vantaan kaupungin ympäristökeskus 2014). Sen on metsäkuviotietojen
(Vantaan kaupunki 2008a) luonnontilainen ja se täyttää myös pinta-alan osalta luontotyyppikriteerin
”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella on äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin
kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) elinympäristöä (Manninen 2017a). Kohteelta on
runsaasti muitakin huomionarvoisia lajihavaintoja: silmälläpidettäviä (NT) ja alueellisesti uhanalaisia (RT)
rusokantokääpää (Fomitopsis rosea) ja pikkuliuskasammalta (Riccardia palmata), alueellisesti uhanalaista
rakkosammalta (Nowellia curvifolia), silmälläpidettävää oranssikääpää (Erastia aurantiaca) sekä useita
vanhojen metsien indikaattorilajeja, luontoarvoja osoittavia lajeja sekä vaateliaita ja harvinaisia lajeja,
esimerkiksi ruostekääpää (Phellinus ferrugineofuscus), riukukääpää (P. viticola), aarnikääpää (P.
nigrolimitatus), vuohenkääpää (Albatrellus subrubescens), karikekääpää (Byssoporia terrestris) ja
karvassahahelttaa (Lentinellus castoreus) (Savola 2006, Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b).
Ympäristöhallinnon (2017b) Hertta-tietokannassa on kohteelta lisäksi havaintoja luontoarvoja osoittavista
silokäävästä (Gloeoporus pannocinctus) ja kultakurokasta (Sistotrema alboluteum). Yleisen lajistokriteerin
mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien
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populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteella on tavattu runsaana mäntykukkaa
(Monotropa hypopitys), joka on Vantaalla melko harvinainen. Kohteen lajistoon kuuluu myös
kämmekkäkasvi yövilkka (Goodyera repens), jota pidetään hyvänä vanhojen sammaleisten havumetsien
indikaattorilajina (Ojala 2005). Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2016. Lajilla on
erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Kohteen kallioilta on kahden muun salassa pidettävän lajin havaintoja (Anna Ojala kirjallinen tiedonanto
6.4.2018).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen länsiosan (luo-alueen) puusto on Ojalan (2005) mukaan paikoin järeää, eikä metsää ole käsitelty
pitkään aikaan. Länsirinteen puustossa on Ojalan (2005) kuvauksen mukaan järeitä kuusia ja mäntyjä, ja
lahopuuta on kohtalaisesti eli länsirinne on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena. Savolan (2006) mukaan
kohteen kallioalueen puusto on suurelta osin luonnontilaisen kaltaista eri-ikäistä metsä- ja kitumaan
kalliomännikköä. Myös lahopuuta sekä vanhoja mäntyjä esiintyy merkittävästi. Osalla kallioista näkyvät
selkeinä virkistyskäytön aiheuttaman kulutuksen jäljet (Keijo Savola, kirjallinen tiedonanto 29.3.2018).
Alueen metsät ovat pääosin säilyneet koko 2000-luvun varsinaisen metsänhoidon ulkopuolella. Alueelle
keväällä 2015 tehdyllä maastokäynnillä (Savola, kirjallinen tiedoksianto 29.3.2018) todettiin, että
muutamilta metsikkökuvioilta on poimittu yksittäisiä huonokuntoisia kuusia sekä korjattu tuulenkaatoja.
Pääosalla kangasmaista vallitsevat melko iäkäs- / vanhapuustoiset, rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaiset
metsät, joissa lahoaa vaihtelevasti (yleensä 5–10 m3/ha) kuusi-, mänty- ja lehtilahopuuta. Alueen
runsaslahopuustoisimmat metsät löytyvät aivan Ylästön kupeesta, kohteen kaakkoisosasta. Tällä osaalueella lahoaa monipuolista kuusi-, mänty- ja koivulahopuuta useita kymmeniä m3/ha. Kohteella on lisäksi
muutamia lehtokuvioita. (Savola, kirjallinen tiedoksianto 29.3.2018) Mannisen (2017a) mukaan
Hagakärrsbergetiä ympäröivissä metsissä on runsaasti lahokaviosammalelle varsin sopivan tuntuista
kosteaa vanhaa kuusivaltaista metsää, ja kohteen metsien rakenne ja luonnonsuojelulliset arvot
vaikuttavat muutenkin varsin hyviltä. Metsäkuviotietoja (Vantaan kaupunki 2008a) kohteelta on vain
itäosasta (luo-alueen itäpuolelta), jossa on Vantaan kaupungin omistamaa maata. Itäosassa on uudistusiän
ylittänyttä, eri-ikäisrakenteista ja sekapuustoista kangasmetsää, jonka monimuotoisuutta lisäävät runsas
lehtipuusto, noro ja mustikkakorpipainanteet. Näitä metsiä hoidetaan virkistysalueina, joilla huomioidaan
metsän virkistys-, monikäyttö-, maisema- ja luonnon monimuotoisuusarvot. Niitä voidaan pitää
luonnontilaisen kaltaisina. Kohteen luonnontilaisen kaltaiset metsät täyttävät yhdistelmäkriteerit
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät” ja ” vähintään maakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden
jyrkänteisiin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” rajautuessaan
kohteen arvokkaisiin korpiin ja kallioihin ja kytkeytyessään läheisen luonnonsuojelualueen suoalueeseen.
Ensiksi mainitun yhdistelmäkriteerin täyttää myös kohteen pohjoispuolella sijaitsevaa Tuupakan lampea
ympäröivä luonnontilaisen kaltainen, vanha metsä (ks. Ojala 2005, Vantaan kaupunki 2018a). Kohteella on
lisäksi Vantaan karttapalvelun (Vantaan kaupunki 2018a) mukaan arvokkaana kasvikohteena rajattu
ojitettu kostea alue, jossa kasvaa monipuolisesti eri lehtipuita. Metsäkuviotiedoissa kohteen itäosassa on
myös entistä maatalousmaata, joiden kasvillisuus on nykyisin lehtoa ja joilla on runsaasti lehtipuustoa sekä
monimuotoisuusarvoina linnustolle tärkeitä, tiheitä laulu- ja pesimäpajukkoja. Osa näistä on vielä
puoliavoimia, mutta osalla kasvaa jo monipuolinen yli 40-vuotias 6–7 lajin lehtisekapuusto. Osa entisistä
maatalousmaista on soistumassa uudestaan reheviksi korviksi ja osassa lahoaa jo nykyisellään
merkittävästi ohutta lehtilahopuuta (arviolta 5–10 m3/ha), eli ne ovat METSO II-luokan valintaperusteet
täyttäviä lehtoja. (Savola, kirjallinen tiedoksianto 29.3.2018) Nämä kuviot ovat luonnontilaltaan
heikentyneitä, mutta niillä on selkeitä monimuotoisuusarvoja, joten ne voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
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Kohteen eteläosassa, luo-alueen eteläpuolella, on pieni katvealue, josta ei ole metsäkuviotietoja ja joka on
jäänyt myös kääpä- ja sammalselvitysten ulkopuolelle. Eteläosan halki kulkee kuitenkin kaksi tärkeää,
säilytettävää salassa pidettävän lajin kulkuyhteyttä (Ramboll Finland 2016), minkä vuoksi myös eteläosa
voidaan sisällyttää osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta, vaikka tarkempaa tietoa esimerkiksi
puuston luonnontilaisuudesta ei olekaan.
Suot
Kohteella on Vantaan karttapalvelun (Vantaan kaupunki 2018a) mukaan kolme arvokkaana kasvikohteena
rajattu metsäkortekorpea. Ojalan (2005) mukaan luo-alueella korpipainanteet ovat luonnontilaisia. Suurin
metsäkortekorpikuvio on luo-alueen ulkopuolella, mutta ilmakuvatarkastelun perusteella sitä ei ole
ojitettu. Kohteen länsi- ja eteläosan korvet ovat Savolan (kirjallinen tiedonanto 29.3.2018) pääosin
vesitaloudeltaan luonnontilaisia kangaskorpia; metsäkortekorpia ja muita korpityyppejä esiintyy
pienialaisempina. Kallioalueen itäkoillispuolisella, kartoilla suoksi merkityllä alueella on soistuvia entisiä
niittyjä sekä jonkin verran vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisia lehto- ja ruohokangaskorpia.
Kartalla näkyvien laajempien korpikuvioiden lisäksi alueella on myös joitakin pienialaisia korpilaikkuja.
(Savola, kirjallinen tiedonanto 29.3.2018). Suurin Vantaan karttapalveluun arvokkaana kasvikohteena
merkitty korpi täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan
luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”. Pienemmät korvet täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”. Tuupakan
lampea ympäröivä räme täyttää yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai
puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset rämeet” ja nevareunus yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai soihin suoraan rajautuvat luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset nevat”.
Kalliot
Hagakärrsbergenin kalliot ovat maisemallisesti merkittäviä, ja niillä on useita geologisesti arvokkaita
piirteitä, kuten Ancyluskautinen muinaisranta sekä useita suuria siirtolohkareita (esimerkiksi harvinaisen
kookas rapakivi) (Ojala 2005). Kallioalueen länsiosan jyrkänteet ovat vaikuttavia (Ojala 2005) ja
kasvillisuudeltaan huomionarvoisia (Vantaan kaupunki 2018a). Kallioalue täyttää luontotyyppikriteerin
”erityislaatuisia muodostumia, esimerkiksi harvinaisen korkeita, etenkin pystysuoria tai ylikaltevia
jyrkänteitä, laajoja onkaloita, isoja tai lukuisia hiidenkirnuja, laajoja tyvilohkareikoita ja kalliorapaumia
sekä useita massiivisia siirtolohkareita sisältävät kalliot”. Kallioilla on lisäksi ketoja, joilla on edustavaa ja
monilajista kasvillisuutta (Ojala 2005), jolloin saattaa täyttyä myös luontotyyppikriteeri ”erityisen laajoja
tai lukuisia kallioketolaikkuja sisältävät kalliot”.
Vesiluonto
Ojalan (2005) mukaan kohteen länsiosassa on noro, joka laskee Voutilan peltoaukealle. Sen vedet lähtevät
metsäkortekorpipainanteesta. Noro on uomaltaan luonnontilainen (Keijo Savola, kirjallinen tiedoksianto
29.3.2018), ja se täyttää yhdistelmäkriteerin ” suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, kallioihin tai soihin rajautuvat virtavesiosuudet”. Myös kohteen
itäosassa on metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2008a) mukaan noro. Sen luonnontilasta ei ole
tarkempaa tietoa, mutta se joka tapauksessa monipuolistaa kohteen luontotyyppivalikoimaa ja voidaan
rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen
sijaintikriteeri). Kohteen pohjoispuolella sijaitsee Vantaan karttapalvelussa luo-alueena rajattu Tuupakan
lampi lähiympäristöineen. Pientä metsälampea reunustaa umpeenkasvuneva ja isovarpuräme. Lampea
ympäröivässä metsässä on runsaasti lahopuuta niin pysty- kuin maapuinakin. Lampi on Vantaalla
harvinainen elinympäristö, ja suoreunustoineen se on luonnontilaisen kaltainen sekä myös maisemallisesti
kaunis. (Ojala 2005) Lampi lähiympäristöineen tuo lisäarvoa metsäalueelle ja se voidaan ottaa rajaukseen
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mukaan osana eri luontotyyppien yhdistelmää.
Tulos
Osa kohteesta on lajisto-, luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerien mukaisesti maakunnallisesti arvokas.
Eräillä luonnontilaltaan heikentyneillä metsäkuvioilla on selkeitä monimuotoisuusarvoja, jolloin ne voidaan
rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen
sijaintikriteeri). Myös kohteen pohjoispuolella sijaitseva Tuupakan lampi lähiympäristöineen voidaan rajata
osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta yleisen sijaintikriteerin perusteella.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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D 7. Vierumäen metsä, Vantaa (51,2 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Vantaan lahokaviosammalkartoitus 2017 (Manninen 2017a)
Vantaan Vierumäen pohjoisosan korpi- ja lehtoalueen kääpä- ja metsäselvitys 2016 (Savola 2017b)
Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohdekuvaukset (Uudenmaan ELY-keskus 2014b)
Korson aluesuunnitelma ja metsäkuviotiedot-paikkatietoaineisto (Vantaan kaupunki 2008b)
Vantaan kaupungin metsien METSO-inventoinnin loppuraportti (Innofor 2012)
Vantaan kääpäselvitys 2003–2004 (Savola & Wikholm 2005)
Vantaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (Ojala 2005)
Keijo Savolan kirjallinen tiedonanto 29.3.2018
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Sammal-, jäkälä- ja kääpähavaintoja -paikkatietoaineistot (Savola 2016b, Manninen 2017b, Vantaan
kaupunki 2018b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteerit
Kohde on laaja yhtenäinen, luonnontilaltaan hyvä metsä- ja korpialue. Kohteen eteläosan lahopuustoiset
tuoreen ja kostean lehdon sekä lehtomaisen kankaan metsät ja ruohokorvet ovat yksi edustavimmista
tämän tyyppisistä metsistä koko eteläisellä rannikkomaalla. Kohteen eteläosan korvessa on tavattu
vaateliasta lajistoa, ja korven luonnonsuojelubiologista arvoa lisää puuston eri-ikäisrakenteisuus ja
lahopuusto. (Ojala 2005, Uudenmaan ELY-keskus 2014b) Yleisten kriteerien mukaan
”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa” ja ”luontotyyppien luonnontilaisuus ja edustavuus
lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen lähiympäristössä sijaitsee useita arvokkaita luontokohteita: Myllyniitynojan vanha kuusikko,
Tussinkosken luonnonsuojelualue ja puronvarsilehto sekä Korson purolaakso (Vantaan kaupunki 2018a),
joilla on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivät arvokkaat metsät ja
suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön
arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Valtaosa kohteesta on äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II
lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) elinympäristöä. Kohde on yksi parhaista vuonna
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2017 kartoitetuista lahokaviosammalmetsistä (Manninen 2017a). Kohteelta on runsaasti muitakin
huomionarvoisia lajihavaintoja: alueellisesti uhanalainen (RT) rakkosammal (Nowellia curvifolia),
silmälläpidettävä kirjokerikääpä (Ceriporia excelsa) sekä lukuisia vanhan metsän indikaattorilajeja,
luontoarvoja osoittavia lajeja ja harvinaisia tai vaateliaita lajeja, esimerkiksi kultakurokka (Sistotrema
alboluteum), keltakerikääpä (Ceriporia aurantiocarnescens), etelänsärmäkääpä (Daedalopsis confragosa),
ketunkääpä (Inonotus rheades), ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus), aarnikääpä (P. nigrolimitatus),
kuultoludekääpä (Skeletocutis kuehneri), silokääpä (Gloeoporus pannocinctus) ja kolokääpä (Porpomyces
mucidus). Kohteella havaittu pääskyharsukka (Trechispora cohaerens) saattaa olla Vantaalle uusi laji.
Keltakerikäävästä on puolestaan koko Suomesta alle viisi havaintoa. (Savola & Wikholm 2005, Savola
2016b, Manninen 2017b, Savola 2017b, Vantaan kaupunki 2018b) Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Vantaan karttapalvelussa kohteelle on rajattu varpushaukan (Accipiter
nisus) ja salassa pidettävän lajin reviirit. Kohteen eteläosassa on muutenkin monipuolinen linnusto,
pesimälajistoon kuuluvat mm. sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) ja mustapääkerttu (Sylvia atricapilla).
Eteläosan saniaiskorvessa tavataan vaateliasta lajistoa: kotkansiipeä (Matteuccia struthiopteris),
mesimarjaa (Rubus arcticus), lehtokortetta (Equisetum pratense) ja mustaherukkaa (Ribes nigrum). (Ojala
2005)
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen alueella on vaihtelevasti lahopuuta. Määrä vaihtelee yleensä välillä 5–15 m3/ha. Runsaammin
lahopuuta on luo-alueilla, joissa sen määrä vaihtelee yleensä välillä 10–20 m3/ha, eteläisemmän luoalueen pohjoisosassa on myös niukkalahopuustoisempia kuvioita ja kuvion osia. Luo-alueiden lahopuusto
painottuu eri puulajeja edustavaan lehtipuustoon, mutta niiden välisellä alueella pääosa lahopuusta on
eriasteisesti lahonnutta kuusta (Keijo Savola, kirjallinen kommentti 29.3.2018). Metsäkuviotietojen
(Vantaan kaupunki 2008b) mukaan kohteella on iäkkäitä eri-ikäisrakenteisia, sekapuustoisia,
runsaslehtipuustoisia kangasmetsiä ja vanhapuustoista kalliometsää. Metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen
kaltaiset metsät” niiden rajautuessa kohteen arvokkaisiin korpiin. Eräällä tuoreen kankaan metsäkuviolla
kasvaa metsälehmuksia ja täyttyy luontotyyppikriteeri ”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan
vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi tammea, kasvavat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
kangasmetsät”. Kohteen reunoilla ja polkujen varsilla on lisäksi metsäkuvioita, joita on hoidettu
pienpuustoa tai huonokuntoisia puita raivaamalla. Useilla näilläkin, luonnontilaltaan jossakin määrin
heikentyneillä kuviolla on havaittu huomionarvoista lajistoa ja/tai ne ovat metsän yhtenäisyyden kannalta
tärkeitä. Ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta lajistokriteerin perusteella tai osana
eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Suot
METSO-inventoinnin (Innofor 2012) mukaan kohteella on lehto-, ruoho- ja kangaskorpia, jotka lähes kaikki
täyttävät luokan I valintaperusteet (vain yksi pienehkö korpikuvio on luokiteltu luokkaan II). Eteläiset
korvet ovat kokonaan ojittamattomia, ja pohjoinen korpi on menneisyyden ojituksista huolimatta suurelta
osin säilynyt vesitaloudeltaan luonnontilaisena (Uudenmaan ELY-keskus 2014). Vantaan karttapalvelussa
arvokkaina kasvikohteina rajatut korvet ja niihin liittyvät, metsäkuviotiedoissa (Vantaan kaupunki 2008b)
korviksi tunnistetut kuviot ovat kaikki niin laajoja, että ne täyttävät luontotyyppikriteerit ”vähintään noin 2
ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet”. Kohteen itäosassa lähellä
Korkinmäkeä sijaitsevassa korvessa on lisäksi lähteikkö, jolloin se täyttää myös luontotyyppikriteerin
”lähdekorvet”.
Vesiluonto
Kohteella on lähteikkö (Vantaan kaupunki 2018a), jonka vesitalous on käytännössä täysin luonnontilainen
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(Keijo Savola, kirjallinen kommentti 29.3.2018) ja joka täyttää luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset lähteikkökompleksit”. Metsäkuviotietojen (Vantaan
kaupunki 2008b) mukaan kohteella on noro. Sen luonnontilasta ei ole tarkempaa tietoa. Se saattaa täyttää
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin molemmilta puolilta suoraan
rajautuvat virtavesiosuudet”. Noro joka tapauksessa monipuolistaa kohteen luontotyyppivalikoimaa ja
voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta myös osana eri luontotyyppien yhdistelmää
(yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Kohde on lajisto-, luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerien mukaisesti maakunnallisesti arvokas. Eräillä
luonnontilaltaan jossain määrin heikentyneillä metsäkuvioilla on havaittu huomionarvoista lajistoa ja/tai
ne ovat metsän yhtenäisyyden kannalta tärkeitä. Ne voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta lajistokriteerin perusteella tai osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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I 1. Sotilaskorpi, Vantaa (41,9 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Vantaan Sotilaskorven kääpä- ja metsäselvitys 2016 (Savola 2018a)
Kivistön suuralueen metsäsuunnitelma, kuvioluettelo ja kuviotiedot -paikkatietoaineisto (Vantaan
kaupunki 2017a, 2018c)
Muistio Vantaan ympäristökeskukselle syksyllä 2016 selvitettyjen luontoalueiden arvoista (Savola 2016b)
Vantaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (Ojala 2005)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Sammal-, jäkälä- ja kääpähavaintoja -paikkatietoaineistot (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Laatukriteeri (luonnontilaisuus)
Savolan (2016b, 2018a) mukaan pohjoisemmalla luo-alueella on puustoltaan käytännössä täysin
luonnontilaisia metsiä, joista etenkin vanhat kangasmetsät keloineen ja eri-ikäisine kuusi- ja
mäntymaapuineen ovat vaikuttavia. Kohteen ikivanhojen kangas- ja kalliometsien alue lienee
puustorakenteeltaan nyky-Vantaalla ainutlaatuinen. Näkymä muistuttaa Kainuun luonnonmetsiä.
Kohteella on äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) Etelä-Suomessa luokiteltua vanhaa kuusivaltaista kuivahkoa
kangasmetsää, jota Uudellamaalla tuskin missään muualla esiintyy yhtä edustavana. Sotilaskorven
monipuolisella metsäalueella on kokonaisuutena valtakunnallista merkitystä vaateliaan lahopuulajiston
sekä luonnontilaisten ja luonnontilaisen kaltaisten kangas-, lehto- ja kalliometsien suojelulle (Savola
2018a). Yleisen kriteerin mukaan ”luontotyyppien luonnontilaisuus ja edustavuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja eri luontotyyppien
yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja ekoverkoston
ydinaluetta (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala
on yli 50 ha) sekä osittain myös maakunnallista laajaa hyvin kytkeytynyttä aluetta (Jalkanen ym. 2018).
Sijainti ekoverkoston ydinalueella, laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella tai niiden välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen
osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppikriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne
voivat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta olla maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kaikkialta kohteelta on runsaasti huomionarvoisia kääväkäshavaintoja vuodelta 2016 (Vantaan kaupunki
2018b). Vuoden 2016 selvityksessä kohteelta havaittiin 71 kääpälajia, viittä luontoarvoja indikoivaa
orvakkaa ja yhtä vastaavaa orakasta. Havaittu kääpälajien kokonaismäärä on selvitystunteihin ja -pintaalaan suhteutettuna kohtalaisen korkea (Savola 2018a). Erityisen huomionarvoista kohteella on monien
luonnonsuojelullisesti arvokkaita kuusivaltaisia vanhoja metsiä indikoivien lajien runsaus (Savola 2016b).
Kohteella on havaittu mm. silmälläpidettävät (NT) ja alueellisesti uhanalaiset (RT) peikonnahka
(Crustoderma dryinum), istukkakääpä (Rhodonia placenta), lumokääpä (Skeletocutis brevispora),
korpiludekääpä (S. odora), pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga) ja rusokantokääpä (Fomitopsis rosea),
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silmälläpidettävä oranssikääpä (Hapalopilus aurantiacus) sekä useita muitakin vanhojen metsien
indikaattorilajeja, harvinaisia tai vaateliaita lajeja ja luontoarvoja osoittavia lajeja, esimerkiksi
ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus), luukääpä (Antrodiella faginea), oravuotikka (Asterodon
ferruginosus), aarnikääpä (Phellinus nigrolimitatus), kultarypykkä (Pseudomerulius aureus), rusokääpä
(Pycnoporellus fulgens) ja pitsikääpä (Sceletocutis delicata). Esimerkiksi peikonnahka on Etelä-Suomessa
vaatelias ja harvalukuinen orvakkalaji, jonka näyttäviä sahraminkeltaisia itiöemiä löytyy yleensä vain
paremmanpuoleisista vanhoista metsistä (Savola 2018a). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti
arvokkaita.” Kohteella on tavattu huomionarvoisista lintulajeista tiltaltti (Phylloscopus collybita) ja
kuusitiainen (Periparus ater) (Ojala 2005), ja kohteelle ulottuu myös osittain Rajasillan salassa pidettävän
lajin reviiri (Vantaan kaupunki 2018a). Kohteella on havaittu myös paljon merkkejä hirvien vierailuista
(Ojala 2005). Sotilaskorven alueelta on salassa pidettävän lajin vanha esiintymistieto sekä varmistamaton
havainto keväältä 2005 (Ojala 2005). Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena
maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Vantaan karttapalvelussa kohteen eteläosan vanhan
hiekanottoalueen lampi on merkitty sammakkoeläinten kannalta arvokkaaksi. Lampareella voi olla
merkitystä sammakoiden ohella myös sudenkorentojen kannalta (Savola 2018a).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Savolan (2016b, 2018a) mukaan kohteella on hyvin pitkälle kuusikoitunutta kuivahkon kankaan
havusekametsää (puustossa ikivanhaa kuusta ja mäntyä), joka on muuttunut kuusivaltaiseksi ja johon on
kasvupaikan karuudesta huolimatta ehtinyt muodostumaan jo muutamia kymmeniä kuutiometrejä eriikäistä ja järeää kuusilahopuuta. Ko. metsä täyttää luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset kuusivaltaiset kuivat tai kuivahkot kankaat”. Vantaan karttapalvelun (Vantaan
kaupunki 2018a) ja Ojalan (2005) mukaan kohteen pohjoisosan kallioiden välissä on syvän notkon
pohjalla kosteaa kotkansiipilehtoa. Se täyttää luontotyyppikriteerin ”vähintään 1 ha laajuiset,
vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen
kaltaisina säilyneitä pienvesiä”. Kohteen muut metsät ovat Savolan (2016b, 2018a) kuvauksen
perusteella luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia, jolloin ne täyttävät yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Sotilaskorven eteläisen luo-alueen raja kulkee keskellä luontoarvoja
sisältävää metsäaluetta (Savola 2018a). Olisi suositeltavaa selvittää, voidaanko rajausta laajentaa
kattamaan kaikki länsipuolen luonnontilaisen kaltaiset metsät. Myös itäpuolella on pienellä alueella
luonnontilaisen kaltaista metsää. Kohteen länsipuolella sijaitsee myös salassa pidettävän lajin reviiri; lajin
tyypillisintä elinympäristöä ovat vanhat havu- ja sekametsät, jolloin reviiri sopisi hyvin osaksi muuta
arvokasta vanhojen metsien kohdetta. Eräillä pienillä alueilla ei nykytilassaan ole luontoarvoja (ks. Savola
2018a), ja ne voidaan rajata kohteen ulkopuolelle.
Suot
Kohteella on metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2018c) ja Savolan (2016b, 2018a) mukaan sekä
karttatarkastelun perusteella pieniä ojittamattomia korpia ja kangasrämettä sekä yhdellä ojalla hieman
kuivatettua lehtokorpimuuttumaa, jotka täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet”.
Vesiluonto
Kohteen pohjoisosassa virtaava pikkupuro on Savolan (2016b) mukaan luonnontilainen. Kohteen
länsiosassa on metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2018c) mukaan metsälain mukainen erityisen
tärkeä elinympäristö, puron lähiympäristö. Puron on siten oltava määritelmän mukaisesti
luonnontilainen tai sen kaltainen. Kohteen purot täyttävät yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi
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perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat virtavesiosuudet”.
Kohteen eteläosan pieni lampi voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Tulos
Kohde on lajistokriteerin sekä usean luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti
arvokas. Kohteen eteläosan pieni lampi voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana
eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen
ekologiseen verkostoon. Eräillä pienillä alueilla ei nykytilassaan ole luontoarvoja, ja ne voidaan rajata
kohteen ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta ei ole. Suositellaan kohderajauksen laajentamista viereisille luonnontilaisen kaltaisten
metsien alueille.
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I 2. Rauhamaa, Vantaa (5,3 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Vantaan lahokaviosammalkartoitus 2017 (Manninen 2017a)
Muistio Vantaan ympäristökeskukselle syksyllä 2016 selvitettyjen luontoalueiden arvoista (Savola 2016b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Sammal-, jäkälä- ja kääpähavaintoja -paikkatietoaineistot (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon ja läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu
maakunnallisen ekologisen käytävän välittömään läheisyyteen (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen
ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi
nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin
mukainen.
Kohteen itäpuolella sijaitsee Josvaholmin maakunnallisesti arvokas korpi- ja metsäalue, jossa on lisää
lahokaviosammalen ja salassa pidettävän lajin elinympäristöä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen
sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Läheisen
arvoalueen metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Lähes koko kohde on rajattu äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin
liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) elinympäristön ydinalueena (Manninen
2017a). Lajin esiintymät ovat yleensä suhteellisen häiriintymättömissä ja luonnontilaisissa metsissä, joissa
ei ole ollut viime aikoina hakkuita ja joissa on sopiva kostea pienimasto sekä hyvä lahopuujatkumo.
Rauhamaan elinalueella kosteusolosuhteet ovat hyvät, ja hieman nuoremmissakin osissa alkaa lahopuuta
muodostua varsin hyvin (Manninen 2017a, c). Kaikkialla kohteella on havaittu lukuisia huomionarvoisia
kääväkäs- ja jäkälälajeja: silmälläpidettävät (NT) ja alueellisesti uhanalaiset (RT) rustikka (Protomerulius
caryae) ja rusokantokääpä (Fomitopsis rosea), silmälläpidettävä norjantorvijäkälä (Cladonia norvegica)
sekä useita muitakin vanhojen metsien indikaattorilajeja, harvinaisia tai vaateliaita lajeja ja luontoarvoja
osoittavia lajeja, esimerkiksi piirtojäkälä (Graphis scripta), ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus),
luukääpä (Antrodiella faginea), kermakarakääpä (Butyrea luteoalba) ja aarnikääpä (Phellinus
nigrolimitatus) (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Läheisellä Josvaholmin kohteella on salassa pidettävän lajin esiintymä.
(Vantaan kaupunki 2018d)
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Savolan (2016b) mukaan kohteen kangasmetsät jakaantuvat melko tasan luokkien I, II ja III METSOkriteerit täyttäviin metsiin. Kohteella on siis sekä melko luonnontilaisia metsiä että rakennepiirteiltään
suotuisaan suuntaan kehittyviä tai luonnonhoitotoimenpitein kehitettäviä metsiä. Luonnontilaltaan hyvät
metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin
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soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Vanhan metsän
palstan (92-416-4-477) pohjoisosa on myrskytuhon seurauksena lähinnä siemenpuuhakkuuta ja voidaan
rajata ilmakuvatarkastelun perusteella kohteen ulkopuolelle. Myös em. vanhan metsän palstan keskiosasta
on korjattu pois myrskyn kaatamia puita, mutta palstalla on silti edelleen paljon lahopuuta (vanhaa
luontaista lahopuuta sekä hakkuutähdettä) (Savola 2016b), jolloin se voidaan katsoa luonnontilaisen
kaltaiseksi. Kohteen rajaus noudattaa pääosin hyvin kohteella havaittujen luontoarvo- ja vanhan metsän
indikaattorilajien esiintymisaluetta, jolloin muut mahdolliset METSO-luokan III osat ovat ainakin
kehittymässä luonnontilaltaan suotuisaan suuntaan, mikä myös todettiin lahokaviosammalselvityksessä
(Manninen 2017a). Rajausta kannattaisi laajentaa kattamaan koko lahokaviosammalen ydinalue, josta
havaittu myös huomionarvoisia kääväkäslajeja. Tällöin kohde kytkeytyisi entistäkin paremmin itäpuolisiin
Josvaholmin metsiin.
Suot
Palstan 92-416-4-345 pohjoisosassa on lahopuustoinen korpi (ruohokangaskorpea ja saniaiskorpea)
(Savola 2016b), joka ei kuulu tämän selvityksen kohteen rajaukseen mutta joka on rajattu osana
lahokaviosammalen ydinaluetta. Korvesta on havainto vanhoja lahopuustoisia metsiä suosivasta
norjantorvijäkälästä. Korpi monipuolistaisi kohteen luontotyyppivalikoimaa, ja se täyttää myös
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään
kohtalaiset korvet” kytkeytyessään Josvaholmin maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja soihin.
Tulos
Kohde on lajisto- ja yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Kohteen arvoa lisää edelleen
sijoittuminen maakunnallisen ekologisen käytävän läheisyyteen. Myrskytuhon seurauksena lähinnä
siemenpuuhakkuuta oleva alue kohteen pohjoisosassa voidaan rajata kohteen ulkopuolelle. Rajausta
kannattaisi laajentaa kattamaan koko lahokaviosammalen ydinalue, joka lajin elinympäristönä on
tyypillisesti suhteellisen luonnontilaista metsää, jossa on hyvä lahopuujatkumo.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta ei ole. Olisi suositeltavaa selvittää, voidaanko rajausta laajentaa kattamaan koko
lahokaviosammalen ydinalue.
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I 3. Myllymäki, Vantaa (21,9 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Ehdotuksia mahdollisiksi uusiksi LAKU-tarkastelukohteiksi Vantaalta (Savola 2018b)
Hakunilan suuralueen metsäsuunnitelman selostus ja kuvioluettelo (Vantaan kaupunki 2017b)
Vantaan kaupungin metsien METSO-inventoinnin loppuraportti (Innofor 2012)
Vantaan kääpäselvitys 2003–2004 (Savola & Wikholm 2005)
Vantaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (Ojala 2005)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Lajihavainnot-paikkatietoaineisto (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde on osa Sipoonkorven laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista ekologista käytävää
(Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi
tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät
yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne
voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Kohteen itäpuolella sijaitsee Mustavuoren lehdon Natura-alue, jossa on samankaltaisia elinympäristöjä.
Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”. Natura-alueen metsät ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä
vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on lukuisia havaintoja huomionarvoisista kääväkäs-, jäkälä- ja sammallajeista (Savola & Wikholm
2005, Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b, Ympäristöhallinto 2018d): vaarantunut (VU)
ruskopiilojäkälä (Arthonia spadiea), silmälläpidettävät (NT) ja alueellisesti uhanalaiset (RT) pohjanrypykkä
(Phlebia centrifuga) ja rakkosammal (Nowellia curvifolia) sekä useita muitakin vanhojen metsien
indikaattorilajeja, harvinaisia tai vaateliaita lajeja ja luontoarvoja osoittavia lajeja, esimerkiksi piirtojäkälä
(Graphis scripta), ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus), aarnikääpä (Phellinus nigrolimitatus),
rusokääpä (Pycnoporellus fulgens), kantohohtosammal (Herzogiella seligeri) ja viuhkasammal (Homalia
trichomanoides). Savola & Wikholm (2005) havaitsivat kohteella lisäksi yhden harvoista Uudenmaan
alueen vaarantuneen kellokäävän (Postia ceriflua) esiintymistä sekä vanhojen metsien indikaattorilajeista
mm. silmälläpidettävä kirjokerikääpä (Ceriporea purpurea) sekä kermakarakääpä (Butyrea luteoalba) ja
oravuotikka (Asterodon ferruginosus) (ks. myös Savola 2018). Kohteen keskiosista on löydetty
silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen härmähuhmarjäkälä (Sclerophora coniophaea) ja alueellisesti
uhanalainen siimesruskeinen (Psilolechia clavulifera) (Ojala 2005). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteen pohjoisosassa sijaitseva Myllymäki (Kvarnbacken) on luokiteltu
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kasvistollisesti arvokkaaksi kohteeksi (Vantaan kaupunki 2018a, Ojala 2005). Vantaalla harvinaisista
kallioketokasveista siellä esiintyvät sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi), hina (Danthonia decumbens),
mäkihorsma (Epilobium collinum) ja mäkivirvilä (Ervum tetraspermum). Muita huomionarvoisia
ketokasveja Myllymäellä ovat ketokeltto (Crepis tectorum) ja litteänurmikka (Poa compressa). (Ojala 2005)
Vantaan karttapalvelussa (Vantaan kaupunki 2018a) kohteen eteläosassa on salassa pidettävän lajin
reviirialue.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
METSO-inventoinnissa (Innofor 2012) kohteelta rajattiin yli 10 ha runsaslahopuustoista järeää, METSOohjelman I-luokan valintaperusteet täyttävää kangasmetsää, jossa lahopuuta on noin 8 m3 hehtaarilla. On
todennäköistä, että lahopuuta on inventoinnin jälkeen syntynyt lisää, jolloin kangasmetsä täyttää
luontotyyppikriteerin ” vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset
kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha
sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Mikäli lahopuun määrän vaatimus ei metsässä aivan
täyttyisikään, sijainti maakunnallisella ekologisella käytävällä ja arvokkaan lajiston esiintyminen nostavat
metsän arvoa niin, että sen voidaan katsoa joka tapauksessa olevan maakunnallisesti arvokas.
Kangasmetsää jää pieneltä osin tämän selvityksen kohderajauksen ulkopuolelle, joten rajauksen
laajentamista kannattaa harkita. METSO-inventoinnissa rajattiin kohteelta myös I-luokan valintaperusteet
täyttävä ja kasvistollisesti arvokas saniais- ja pähkinälehto, joka lähes täyttää pinta-alan osalta
luontotyyppikriteerin ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen
eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm
lahopuita”. Myös lehdon osalta kuuluminen maakunnalliseen ekoverkostoon ja vaatelias lajisto nostavat
sen arvoa, ja luontotyyppikriteerin voidaan katsoa täyttyvän. Kohteen kaakkoisosassa on
metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2017b) lisäksi noron ympäristössä niin laajalti kosteaa lehtoa, että
se täyttää luontotyyppikriteerin ” vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat
lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”. METSOn Iluokan valintaperusteet täyttävä pieni kalliometsälaikku täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset kalliometsät”. Saman kriteerin täyttää myös kohteen pohjoisosan Kvanbackenin kalliometsä,
jossa kasvaa yli satavuotiaita mäntyjä ja joka on alueen metsäkuviotiedoissa merkitty arvometsäksi
(Vantaan kaupunki 2017b). Kohteen eteläosan keskeltä METSO-inventoinnissa rajattu METSOn III-luokan
valintaperusteet täyttävä kalliometsä on kohteen yhtenäisyyden kannalta tärkeä ja voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Kohteen etelä- ja pohjoisosia yhdistää tiheä uudistuskypsä kuusikkokuvio, jossa puusto on
tasaikäisrakenteista eli ei luonnontilaisen kaltaista. Se on metsäkuviotiedoissa kuitenkin merkitty
arvometsäksi, ja sinne on metsäsuunnitelman mukaan tarkoitus tuottaa maalahopuuta. (Vantaan kaupunki
2017b) Kuvio on tärkeä kohteen yhtenäisyyden kannalta, ja se voidaan niin ikään rajata osana eri
luontotyyppien yhdistelmää.
Suot
METSO-inventoinnissa (Innofor 2012) rajattiin kohteen eteläosasta METSOn II-luokan valintaperusteet
täyttävä pieni korpi, joka täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
vähintään kohtalaiset korvet”. Saman kriteerin täyttää myös tämän selvityksen rajauksen länsipuolelle
jäävä korpi, joka alueen metsäkuviotiedoissa (Vantaan kaupunki 2017b) on merkitty luonnontilaiseksi ja
arvometsäksi. Korpi täydentäisi hyvin kohteen luontotyppivalikoimaa, ja sen rajaamista osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta kannattaa harkita. Korven liepeiltä on havainto alueellisesti
uhanalaisesta rakkosammalesta.
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Kalliot
Myllymäen eli Kvarnbackenin kalliolla on Ojalan (2005) mukaan paitsi edustavaa kallioketokasvillisuutta,
myös mielenkiintoisia geologisia kohteita, kuten laajahko kivinen muinaisranta, silokallioita ja suuri
rapakivilohkare sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita: vanha tuulimyllyn myllynkivi ja osittain
keskeneräisiksi jääneitä linnoituskaivantoja. Kallio täyttää ainakin luontotyyppikriteerin
”kalliokasvillisuudeltaan hyvin edustavat ja monipuoliset kalliot” sekä mahdollisesti
luontotyyppikriteerin ”erityislaatuisia muodostumia, esimerkiksi harvinaisen korkeita, etenkin
pystysuoria tai ylikaltevia jyrkänteitä, laajoja onkaloita, isoja tai lukuisia hiidenkirnuja, laajoja
tyvilohkareikoita ja kalliorapaumia sekä useita massiivisia siirtolohkareita sisältävät kalliot”.
Vesiluonto
Kohteen kaakkoisosassa on Ojalan (2005) mukaan noro, jonka uomaa on aikoinaan suoristettu.
Metsäkuviotiedoissa (Vantaan kaupunki 2017b) noron ympäristö on merkitty metsälain tärkeäksi
elinympäristöksi, jolloin noron on määritelmällisesti oltava vähintään luonnontilaisen kaltainen. Se täyttää
tällöin yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Kohteella täyttyy useita luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerejä. Uhanalaisten ja muuten huomionarvoista
lajien esiintymät jakaantuvat melko tasaisesti koko kohteelle, ja kohde on myös lajistokriteerin perusteella
maakunnallisesti arvokas. Pieniä luonnontilaltaan heikentyneitä metsäkuvioita voidaan kohteen
yhtenäisyyden vuoksi rajata maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää
(yleinen sijaintikriteeri). Rajauksen laajentamista kattamaan kokonaan kohteen länsipuolen
luonnontilainen korpi ja arvokas lahopuustoinen vanhan metsän kangasmetsä tulee harkita.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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I 4. Linnaistenmetsä, Vantaa (65,3 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Vantaan lahokaviosammalkartoitus 2017 (Manninen 2017a)
Vantaan Linnaisten metsän kääpäselvitys 2016 (Savola 2017a)
Muistio Vantaan ympäristökeskukselle syksyllä 2016 selvitettyjen luontoalueiden arvoista (Savola 2016b)
Myyrmäen aluesuunnitelma 2008–2017 ja metsäkuviotiedot-paikkatietoaineisto (Vantaan kaupunki 2009)
Luonnonsuojelujärjestöjen yhteislausunto Myyrmäen, Kivistön ja Hakunilan metsäsuunnitelmaluonnoksista:
Kuviokohtaiset kommentit Myyrmäen aluesuunnitelmaluonnokseen (Suomen luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piiri 2008)
Vantaan luonnonsuojelualueet (Vantaan kaupungin ympäristökeskus 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Sammal-, jäkälä- ja kääpähavaintoja -paikkatietoaineistot (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien
yhdistyminen ja läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin)
Kohde sijoittuu maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen
20 %:iin kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston
ydinalueella
tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen
maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteella on erilaisia metsä-, suo- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät yksin
täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat
olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään
lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Kohde rajautuu Gubbmossenin luonnonsuojelualueeseen, jossa on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin
täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen
esiintymän arvoa”. Luonnonsuojelualueen suot ja metsät ovat läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä
vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Merkittävä osa kohteesta on rajattu äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja
luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) elinympäristön
ydinalueena (Manninen 2017a, b). Lajin esiintymät ovat yleensä suhteellisen häiriintymättömissä ja
luonnontilaisissa metsissä, joissa ei ole ollut viime aikoina hakkuita ja joissa on sopiva kostea pienimasto
sekä hyvä lahopuujatkumo (Manninen 2017c). Kaikkialla kohteella on havaittu lukuisia huomionarvoisia
kääväkäs-, sammal- ja jäkälälajeja: vaarantunut (VU) välkkyludekääpä (Skeletocutis stellae),
silmälläpidettävät (NT) ja alueellisesti uhanalaiset (RT) pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga), rusokantokääpä
(Fomitopsis rosea) ja rakkosammal (Nowellia curvifolia), silmälläpidettävät norjantorvijäkälä (Cladonia
norvegica), kirjokerikääpä (Ceriporia excelsa), krappikääpä (Hapalopilus ochraceolateritius), lumokääpä
(Skeletocutis brevispora) ja kittikääpä (Ceriporiopsis aneirina), alueellisesti uhanalainen ruostekääpä
(Phellinus ferrugineofuscus) sekä useita muitakin vanhojen metsien indikaattorilajeja, harvinaisia tai
vaateliaita lajeja ja luontoarvoja osoittavia lajeja, esimerkiksi riukukääpä (Phellinus viticola),
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haavanarinakääpä (P. populicola), isorustikka (Aporoium macroporum) ja oravuotikka (Asterodon
ferruginosus) (Manninen 2017b, Savola 2017a, Vantaan kaupunki 2018b). Etenkin aarniolaji
välkkyludekäävän löytyminen alueelta on havaintona merkittävä, koska laji on käytännössä lähes hävinnyt
Uudeltamaalta, ja krappikääpä on puolestaan koko Suomessa hyvin harvinainen näyttävä kääpä, josta on
pääkaupunkiseudun Viherkehän alueelta ilmeisesti vain yksi vuosikymmeniä vanha aikaisempi havainto
(Savola 2016b). Alueen metsänhoitokuviotiedoissa (Vantaan kaupunki 2009) on mainittu kohteen länsi- ja
pohjoisosassa tuoreen kangasmetsän kuvioilla olevan rikas ja monimuotoinen pesimälinnusto:
vaarantuneet punatulkku (Pyrrhula pyrrhula), töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) ja hömötiainen
(Poecile montanus) sekä kuusitiainen (Periparus ater), tiltaltti (Phylloscopus collybita), puukiipijä (Certhia
familiaris), mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) ja närhi (Garrulus glandarius), jotka indikoivat luonnontilaista
metsää, jossa on sopivia kolopuita. Myös Vantaan karttapalvelussa kohteelta on rajattu arvokkaita
lintukohteita: palokärjen (Dryocopus martius) pesimäalue ja Hämevaaran haukkametsä. Yleisen
lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten
lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä
lajista vuodelta 2012. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti
arvokkaiden alueiden valintaan.
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Savolan (2016b) mukaan pääosa kohteesta on ollut jo pidempään varsinaisen metsänhoidon ulkopuolella,
mikä näkyy mm. lahopuun määrässä. Kohteen lehdoista lahoaa yli 50 m3 ohutta ja keskijäreää lahopuuta
hehtaarilla, mikä tekee niistä luonnonsuojelullisesti erityisen arvokkaita. Savolan (2017a) mukaan kohteen
lounaisosassa on runsaslahopuustoista lehtoa yli 3 hehtaarin yhtenäinen alue, jolloin täyttyy
luontotyyppikriteeri ”vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen
eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm
lahopuita”. Metsäsuunnitelman kuviotiedoissa (Vantaan kaupunki 2009) suurin osa kohteen metsistä on
lehtomaista kangasta, mutta Savolan (2016b) mukaan lehtoja on selvästi enemmän kuin
metsäsuunnitelmassa on tunnistettu, joten em. kriteeri saattaa täyttyä muuallakin kohteella. Savola
(2017a) paikansi lisäksi kohteen luoteisosasta pähkinäpensaita kasvavan alueen, jossa saattaa täyttyä
luontotyyppikriteeri ”pähkinälehdot eli lehdot, joissa kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä
pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä”. Osa
pensaista kasvaa lehtomaisella kankaalla, joten kriteerin täyttyminen on hieman epävarmaa.
Kääpäselvityksen (Savola 2017a) yhteydessä paikannettiin kohteen itäosasta, kallioiselta kuivahkon kankaan
kuviolta pienialainen paloalue. Se täyttää luontotyyppikriteerin ”näkyvästi metsäpalon vaikutuksesta
uudistuneet tai vastikään palaneet kangasmetsät”. Kääpäselvityksen mukaan edustavimmilla
vanhapuustoisilla kangasmetsäkuvioilla lahopuumäärät nousevat yli 20 kuutiometriin hehtaarilla. Tällainen,
runsaslahopuustoisimpien kangasmetsäkuvioiden yli 5 hehtaarin yhtenäinen alue on kohteen keskiosissa
(ks. Savola 2017a), jossa täyttyy luontotyyppikriteeri ” vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä
vanhemmat, tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Metsäkuviotietojen mukaan
kohteella on lisäksi muuallakin iäkäspuustoista kalliometsää sekä uudistusikäistä ja eri-ikäisrakenteista
kangasmetsää, jossa on linnustoarvoja. Kääpäselvityksen mukaan kohteen kangasmetsät ovat lisäksi
yleensä puulajisuhteiltaan melko monipuolisia kahden, kolmen pääpuulajin sekametsiköitä. Savolan
(2016b) mukaan lukuisat metsäkuviot lähestyvät selkeästi SL-tasoa. Nämä metsät täyttävät siten
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet, luonnontilaisen kaltaiset metsät” niiden rajautuessa / kytkeytyessä kohteen
luontotyyppikriteerit täyttäviin lehtoihin, kangasmetsiin ja korpiin sekä Gubbmossenin suojelualueen
soihin. Rajausta kannattaisi laajentaa kattamaan koko lahokaviosammalen ydinalue (Manninen 2017b) sekä
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kääpälajiston, METSO-arvojen sekä uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien kannalta erityisen
arvokas alue (Savola 2017a). Lahokaviosammalen elinympäristö on tyypillisesti suhteellisen luonnontilaista
metsää, jossa on hyvä lahopuujatkumo, ja se sopisi siten hyvin osaksi maakunnallisesti arvokasta
lahopuustoista aluetta. Toisaalta niin Savolan (2016b) kuin metsäkuviotietojenkin mukaan
luonnontilaisempien ja edustavimpien kuvioiden välissä ja vieressä on usein joitakin aikanaan
voimakkaammin harvennettuja metsiköitä, joiden luonnontilaistuminen ei ole vielä kunnolla alkanut.
Kohteen metsät ovat lahopuun kehittymisen ja kääpälajiston kannalta siinä vaiheessa, että rauhaan
jätettynä kohde kehittyisi 10–20 vuodessa aidosti merkittäväksi metsiensuojelualueeksi myös nykyisellään
vaatimattomampien kuvioiden osalta (Savola 2016b). Kehityspotentiaalin, kohteen rajauksen
yhtenäisyyden ja lajistoarvojen vuoksi luonnontilaltaan heikompia metsäkuvioita voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Kohteen reunaosista voidaan kuitenkin rajata metsäkuviotietojen perusteella kohteen ulkopuolelle
pienehköjä taimikkokuvioita, voimalinjaraiviota ja peltoaluetta. Kohteen koillisosa on yksityisomistuksessa,
eikä sieltä ole metsäkuviotietoja, mutta se on luonnon ja käytön puolesta selkeä osa Linnaisten metsää
(Savola 2016b). Koillisosan metsät ovat myös luonnonsuojelullisesti jossakin määrin arvokkaita eli METSOkriteerit täyttäviä kangas-, kallio- ja lehtometsiä (Savola 2016b), ja sieltä on huomionarvoisia lajihavaintoja.
Esimerkiksi melko harvinaiset ketunkääpä (Inonotus rheades) ja paperiludekääpä (Skeletocutis papyracea)
havaittiin pelkästään yksityispalstalta (Savola 2017a). Osa yksityisomisteisen alueen metsistä on vanha- ja
lahopuustoisia, osin korpisia kangasmetsiä ja osa melko vanha- ja sekapuustoisia, joskin
niukkalahopuustoisia tuoreita ja kuivahkoja kangasmetsiä ja eteläosassa on puustoltaan luonnontilaisen
kaltainen kalliomäki (Savola 2017), joten näin ollen metsät täyttävät luonnontilaisen kaltaisten metsien
yhdistelmäkriteerin.
Suot
Metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2009) ja Savolan (2017a) mukaan kohteella länsi- ja pohjoisosassa
on niin laajalti pääosin luonnontilaltaan hyvää tai vähän muuttunutta korpea, että luontotyyppikriteeri
”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet” täyttyy.
Kohteen muut korvet ja rämeet täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet / rämeet”.
Vesiluonto
Savolan (2017a) mukaan kohteen kaakkois- ja lounaisosissa virtaa luonnontilaisia tai luonnontilaisen
kaltaisia noroja. Ne täyttävät yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin rajautuvat virtavesiosuudet”.
Tulos
Kohde on useiden luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella sekä lajistollisesti maakunnallisesti
arvokas. Kehityspotentiaalin, lajistoarvojen ja kohteen rajauksen yhtenäisyyden vuoksi luonnontilaltaan
heikompia metsäkuvioita voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri
luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen
ekologiseen verkostoon. Kohteen reunaosista voidaan kuitenkin rajata metsäkuviotietojen perusteella
kohteen ulkopuolelle taimikkokuvioita, voimalinjaraiviota ja peltoaluetta. Rajausta kannattaisi laajentaa
kattamaan koko lahokaviosammalen ydinalue sekä kääpälajiston ja luontotyyppisuojelun kannalta arvokas
alue. Lahokaviosammalen elinympäristö on tyypillisesti suhteellisen luonnontilaista metsää, jossa on hyvä
lahopuujatkumo, ja se sopisi siten hyvin osaksi maakunnallisesti arvokasta lahopuustoista aluetta.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta ei ole. Olisi suositeltavaa selvittää, voidaanko rajausta laajentaa kattamaan koko
lahokaviosammalen ydinalue.
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I 5. Lannaistensuo kaakko ja etelä, Vantaa (36,2 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 13.6.2018
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Vantaan Lamminsuon kaakkoispuolisen metsän kääpä- ja metsäselvitys 2016 (Savola 2017b)
Kivistön suuralueen metsäsuunnitelma, kuvioluettelo ja kuviotiedot-paikkatietoaineisto (Vantaan kaupunki
2017a)
Muistio Vantaan ympäristökeskukselle syksyllä 2016 selvitettyjen luontoalueiden arvoista (Savola 2016b)
[Salassa pidettävän lajin] elinympäristöjen jatkoselvitys Pohjois-Vantaalla vuonna 2014 (Nupponen &
Nieminen 2015)
Vantaan luonnonsuojelualueet (Vantaan kaupungin ympäristökeskus 2014)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Lajihavainnot-paikkatietoaineisto (Vantaan kaupunki 2018b, e)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksio laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu maakunnallisen
ekologisen käytävän välittömään läheisyyteen (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen
käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa
kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde rajautuu Lamminsuon luonnonsuojelualueeseen, sen pohjoispuolella on Riipilän metsän
luonnonsuojelualue ja länsipuolella Syväojan maakunnallisesti arvokas metsä (ks. Manninen 2018), joissa
on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Läheisten suojelu- ja arvoalueiden
metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien
käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on lukuisia havaintoja huomionarvoisista kääväkäslajeista: erittäin uhanalainen (EN) ja erityisesti
suojeltava sitkaskääpä (Antrodia piceata), silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT)
peikonnahka (Crustoderma dryinum) sekä useita muitakin vanhojen metsien indikaattorilajeja, harvinaisia
tai vaateliaita lajeja ja luontoarvoja osoittavia lajeja, esimerkiksi oravuotikka (Asterodon ferruginosus),
ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus), hopeakääpä (Canopora subfuscoflavida), tervakääpä
(Ischnoderma benzoinum), rusokääpä (Pycnoporellus fulgens) ja kuultoludekääpä (Skeletocutis kuehneri)
(Vantaan kaupunki 2018b). Kohteella havaittiin vuoden 2016 selvityksessä 55 kääpälajia sekä viittä muuta
luontoarvoja indikoivaa orakas- tai orvakkalajia. Lajimäärä on alueen pinta-alaan ja selvitystunteihin
suhteutettuna melko korkea. Lajeista 23 suosivat pääkaupunkiseudulla luontoarvoiltaan jossakin määrin
arvokkaita metsiä. Sitkaskääpä on vaatelias aarniometsälaji, josta on tehty Uudeltamaalta vain kuusi
muuta havaintoa. Lajin pitkäaikaiselle esiintymiselle sovelias osa Vantaan kaupungin omistamalla alueella
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sekä sen itäpuolinen yksityisomisteinen runsaslahopuustoinen turvekangas tulisi rajata luonnonsuojelulain
mukaisella menettelyllä erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikaksi. (Savola 2017b) Kohteelta on
havainto myös vaarantuneesta (VU) ja erityisesti suojeltavasta haavanhyytelöjäkälästä (Collema
subnigrescens) (Vantaan kaupunki 2018e). Kohteen lounaisosassa on salassa pidettävän lajin esiintymä
(Nupponen & Nieminen 2015). Alueen metsäkuviotiedoissa (Vantaan kaupunki 2017a) on osa-alueella
”Lannaistensuo etelä” tunnistettu linnustollisesti arvokasta metsää, jossa on havaittu silmälläpidettävä,
alueellisesti uhanalainen sekä Vantaalla erittäin harvinainen pohjansirkku (Emberiza rustica) sekä
metsäviklo (Tringa ochropus), peukaloinen (Troglodytes troglodytes) ja pikkusieppo (Ficedula parva).
Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti
uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteelta on havaintoja salassa
pidettävästä lajista vuodelta 2017. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena
maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kääpäselvityksessä (Savola 2017b) havaittiin kohteen
runsasravinteisimmissa lehdoissa vaateliaita lehtolajeja imikkää (Pulmonaria obscura), näsiää (Daphne
mezereum) ja lehtopensaita. Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon
lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten
lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Noin puolet Savolan (2016b, 2017b) kartoittamasta osa-alueesta ”Lannaistensuo kaakko” täyttää METSOohjelman I ja II luokkien lehtojen, kangasmetsien ja kalliometsien valintaperusteet. Pääosa metsistä on
ollut 2000-luvun metsänhoidon ulkopuolella. Tämän seurauksena etenkin vanhapuustoisilla
metsikkökuvioilla lahoaa runsaasti varsinkin kuusilahopuuta. Savolan (2017b) mukaan kohteella on METSO
I-luokan valintaperusteet täyttävää lehtoa, jossa on lahopuuta yli 10 m3/ha, joiden puusto on
lehtipuuvaltaista ja yli 70-vuotiasta. METSO I-luokkaan kuuluvat myös kohteen kosteat lehdot, joiden
vesitalous on luonnontilaisen kaltainen ja puustossa on monimuotoisuuden kannalta tärkeitä
rakennetekijöitä. Kohteen lounaisosan luonnontilainen, vanha- ja lahopuustoinen kalliomäki jakaantuu
METSO-kriteereillä melko tasan luokan I kalliometsiin, luokan I kuivahkoihin kankaisiin sekä luokan I
tuoreisiin kankaisiin. Myös kaupungin palstaan suoraan liittyvän yksityispalstan kalliomaaosuus on METSOkalliometsänä luokkaa I. Myös metsäkuviotiedoissa (Vantaan kaupunki 2017a) on osa-alueella useita
arvometsiksi (C5) tunnistettuja kuvioita, joilla on eri-ikäisrakenteista, uudistuskypsää tai jopa iäkästä
puustoa, runsaasti haapaa ja/tai lahopuuta. Luontotyyppikriteerien pinta-alavaatimukset eivät täyty,
mutta nämä metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja
puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset metsät” niiden rajautuessa kohteen
luontotyyppikriteerin täyttävään korpeen sekä kytkeytyessä läheisten suojelu- ja arvoalueiden metsiin ja
soihin. Myös osa METSO II-luokan lehdoista voitaneen luokitella luonnontilaisen kaltaisiksi. Osa-alueella
”Lannaistensuo etelä” on metsäkuviotietojen mukaan varttunutta tai uudistusikäistä, eri-ikäisrakenteista ja
runsaasti haapaa kasvavaa metsää sekä metsälain elinympäristönä tunnistettua pienveden lähiympäristöä.
Myös nämä metsät täyttävät em. yhdistelmäkriteerin. Muut osa-alueen ”Lannaistensuo kaakko” metsät
eivät Savolan (2016b) mukaan vielä ole luontoarvoiltaan erityisen merkittäviä, mutta koska ne ovat olleet
pitkään metsänhoidon ulkopuolella, on niihin alkanut muodostumaan lahopuuta. Metsäkuviotiedoissa
eräillä luonnontilaltaan heikommillakin metsäkuvioilla on todettu monimuotoisuusarvoja kuten runsaasti
lehtipuustoa, pienvesiä, huomionarvoisia kääpähavaintoja ja/tai merkkejä salassa pidettävän lajin
esiintymisestä. Useita kymmeniä kuutiometrejä kuusilahopuuta hehtaarilla lahoaa myös kohteen itäosan
yksityisomistuksessa olevalla lehtoturvekankaalla (Savola 2017b). Kääpäselvityksessä (Savola 2017b)
todettiin, että metsäsuunnitelmassa merkittävä osa lehtomaisiksi kankaiksi määritetyistä kuvioista on
todellisuudessa kokonaan tai ainakin pääosin lehtoja. Osa lehdoista on kasvillisuudeltaan runsasravinteisia
sinivuokko-käenkaalityypin (HeOT) lehtoja, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
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merkittäviä. Savolan (2016b) mukaan hakkuilta rauhaan jätettynä koko osa-alueen Vantaan kaupungille
kuuluvat metsät kehittyisivät 10–20 vuodessa erinomaiseksi METSO-kohteeksi. Kehityskelpoisuuden,
rajauksen yhtenäisyyden sekä lajisto- ja monimuotoisuusarvojen vuoksi luonnontilaltaan heikommat
metsäkuviot voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Maastoselvityksessä 13.6.2018 tarkistettiin Vantaan kaupungin
omistuksessa olevan alueen itäpuolella sijaitsevien, yksityisomisteisten palstojen luontoarvot (lukuun
ottamatta edellä mainittua lehtoturvekangasta). Yksityisomisteisella alueella on varttunutta tai
uudistusikäistä lehtomaista kangasta ja HeOT-lehtoa, jossa puusto on eri-ikäisrakenteista ja lahopuuta on
arviolta 5–10 m3/ha. Metsä on ollut ilmeisen pitkään metsänhoidon ulkopuolella. Haapaa ja muita
lehtipuita kasvaa kohtalaisen runsaasti, ja eteläosan lehto on lehtipuuvaltainen. Luonnontilaisen kaltaiset
metsät sopivat salassa pidettävän lajin elinympäristöksi, ja kuvauksen perusteella ne ovat samankaltaisia
kuin kohteen Vantaan kaupungille kuuluvan osan kääväkäslajiston kannalta arvokkaat metsät. Metsät
täyttävät em. yhdistelmäkriteerin. Yksityisomisteisella alueella on lisäksi harvennettua talousmetsää ja
pensoittuvaa niittyä, jotka voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen ulkopuolelle.
Suot
Savolan (2016b, 2017b) mukaan kohteen "helmi" on runsaslahopuustoinen lehtokorpi, joka on myös
metsäkuviotiedoissa (Vantaan kaupunki Vantaan kaupunki 2017a) merkitty arvometsäksi. Se täyttää
luontotyyppikriteerin ”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän
muuttuneet korvet”.
Kalliot
Kohteen lounaisosan avokallio on yleisen lajistokriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Salassa
pidettävä laji on tavattu paikalla vuosittain, ja sen tiedetään esiintyneen samalla paikalla jo 1970-luvulla
(Nupponen & Nieminen 2015).
Rakennetut kulttuuriympäristöt
Monimuotoisuudelle tärkeä alue on myös Vantaan karttapalvelussa (Vantaan kaupunki 2018a) kohteen
pohjoisosaan merkitty arvokas kasvikohde, pieni täyttömaa-alue, joka on lampareiden ja purojen
luonnehtimaa ruohikkoa. Se saattaa täyttää luontotyyppikriteerin ”ns. korvaavat paahdeympäristöt tai
ihmisen luomat niittymäiset alueet (kentät, teiden ja junaratojen varret, ampumaradat, sähkölinjaaukeat, täyttömäet, käytöstä poistetut soranottoalueet, yms.), joissa on monipuolinen, aurinkoisten
hiekkamaiden tai perinnebiotooppien eliölajisto”, mutta lajistosta ei ole tarkempaa tietoa. Savolan
(2017b) mukaan pohjoisosassa on entiselle niitylle istuttu myös kasvatusmännikköä, jonka arvo
monimuotoisuudelle on vähäinen. Täyttömaa-alue voidaan kuitenkin rajata osaksi maakunnallisesti
arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää.
Vesiluonto
Osa-alueella ”Lannaistensuo etelä” on metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki 2017a) mukaan puro, jonka
lähiympäristö on ainakin osittain metsälain mukaista elinympäristöä, pienveden lähiympäristöä, jolloin
määritelmän mukaisesti puron on oltava luonnontilainen tai sen kaltainen. Puro täyttä tällöin
yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin tai soihin rajautuvat virtavesiosuudet”. Myös kaakkoisella osa-alueella on metsäkuviotietojen
mukaan pienvesi, ilmeisesti Vantaan karttapalvelussa arvokkaaksi kasvikohteeksi rajatun täyttömaa-alueen
lampareet ja purot. Pienvedet ovat tärkeitä monimuotoisuuden kannalta, ja ne voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää.
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Tulos
Kohteen korpi täyttää luontotyyppikriteerin ja osa kohteen metsistä yhdistelmäkriteerin, samoin kuin pieni
puronuoma. Suuri osa kohteesta on myös lajistokriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas.
Kehityskelpoisuuden, rajauksen yhtenäisyyden sekä lajisto- ja monimuotoisuusarvojen vuoksi
luonnontilaltaan heikommat metsäkuviot, täyttömaa-alue ja osa pienvesistä voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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I 6. Josvaholm, Vantaa (66,4 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Vantaan Josvaholmin ja lähialueen kääpä- ja metsäselvitys 2016 (Savola 2017c)
Vantaan lahokaviosammalkartoitus 2017 (Manninen 2017a)
Riipilän suot (Honkanen 2018)
Luontotietoja Josvaholmin alueelta (Kiiski 2018)
Kivistön suuralueen metsäsuunnitelma, kuvioluettelo ja kuviotiedot-paikkatietoaineisto (Vantaan kaupunki
2017a, 2018c)
Avoin metsävaratieto -paikkatietoaineistot (Metsäkeskus 2018)
Ehdotuksia mahdollisiksi uusiksi LAKU-tarkastelukohteiksi Vantaalta (Savola 2018b)
Muistio Vantaan ympäristökeskukselle syksyllä 2016 selvitettyjen luontoalueiden arvoista (Savola 2016b)
Vantaan luonnonsuojelualueet (Vantaan kaupungin ympäristökeskus 2014)
Vantaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (Ojala 2005)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Lajihavainnot-paikkatietoaineistot (Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b, e)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja maakunnallista
ekologista käytävää (Jalkanen ym. 2018). Sijainti maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen länsipuolella sijaitsee Rauhamaan metsäalue, jossa on lisää lahokaviosammalen ydinaluetta.
Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten
edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien
muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteella on äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin
kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) ydinaluetta (Manninen 2017a). Kohteelta on runsaasti
muitakin huomionarvoisia lajihavaintoja: silmälläpidettävät (NT) ja alueellisesti uhanalaiset (RT)
rakkosammal (Nowellia curvifolia), pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga) ja punakarakääpä (Steccherinum
collabens), silmälläpidettävät norjantorvijäkälä (Cladonia norvegica), heltta-aidaskääpä (Gloeophyllum
abietinum), oranssikääpä (Hapalopilus aurantiacus) ja aarnisammal (Schistotega pennata) sekä useita
muitakin vanhojen metsien indikaattorilajeja, harvinaisia tai vaateliaita lajeja ja luontoarvoja osoittavia
lajeja, esimerkiksi rusokääpä (Pycnoporellus fulgens), oravuotikka (Asterodon ferruginosus), pörrökääpä
(Cerrena unicolor), ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus), aarnikääpä (P. nigrolimitatus),
kuusenhärmäjäkälä (Lecanactis abietina) ja kantoliuskasammal (Riccardia latifrons). Lisäksi
haapamaapuulta on havaittu ilmeisen harvinainen, vielä vailla suomenkielistä nimeä oleva Gloiothele
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citrina -orvakka.(Savola 2016b, Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b). Heltta-aidaskäävän havainto
lienee Vantaan ensimmäinen tästä koko maassa melko harvalukuisesta lajista (Savola 2016b). Kohteen
lähteikköisessä korvessa kasvaa vaarantunut (VU), erityisesti sekä kiireellisesti suojeltava harsosammal
(Trichocolea tomentella) (Vantaan kaupunki 2018a, e). Yleisen lajistokriteerin mukaan
”Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat
maakunnallisesti arvokkaita.” Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2017. Lajilla on
erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan.
Vantaan karttapalvelussa (Vantaan kaupunki 2018a) kohteelta on rajattu arvokas haukkametsä, jonka
alueella on ilmakuvatarkastelun perusteella tosin sittemmin tehty hakkuita. Karttapalvelussa on myös
merkitty arvokkaina kasvikohteina useita lehtoalueita, joilla kasvaa metsälehmusta (Tilia cordata). Ojalan
(2005) mukaan kohteen luhtakorvessa kasvaa silmälläpidettävää ja harvinaista korpinurmikkaa (Poa
remota). Korpinurmikan kasvupaikoilla tavataan säännönmukaisesti muutakin kiinnostavaa lajistoa, joten
sen esiintymillä on myös suojeluarvoa (Ojala 2005). Korpi- ja lehtonotkossa kasvaa myös vaateliaita
lehtolajeja, mm. kotkansiipi (Matteuccia struthioptersi), suokeltto (Crepis paludosa), kevätlinnunsilmä
(Chrysosplenium alternifolium), näsiä (Daphne mezereum), lehtoleinikki (Ranunculus cassubicus -ryhmä) ja
lehtopähkämö (Stachys sylvatica), jotka ovat koko Vantaalla suhteellisen harvinaisia (Vantaan kaupungin
ympäristökeskus 2014, Honkanen 2018). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän
hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts.
yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Reunan koillispuolella on Savolan (2016b) mukaan lehtorinteessä yli 30 puumaisen, usein monirunkoisen
lehmuksen keskittymä. Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisen jalopuumetsän kriteerit täyttyvät myös
lehtokuviolla kohteen itäosassa (Kiiski 2018). Jalopuulehdot täyttävät luontotyyppikriteerin ”lehdot, joissa
kasvaa runkoläpimitaltaan vähintään 7 cm metsälehmuksia tai vaahteroita yhteensä vähintään 20
runkoa hehtaarilla, ja lehdot joissa näiden jalojen lehtipuiden tilavuus on yli 5 m³/ha”. Sama kriteeri
täyttyy todennäköisesti joissakin muissakin, Vantaan karttapalvelussa (Vantaan kaupunki 2018a) rajatuissa
lehmusta kasvavissa kasvikohteissa, vaikkakaan puiden määrästä tai koosta ei ole tarkempia tietoja.
Vantaan karttapalvelussa (Vantaan kaupunki 2018a) arvokkaana kasvikohteena rajatulle Reunan laajalle
lehtoalueelle sijoittuu paitsi jalopuukuvio, myös salassa pidettävän lajin esiintymä (Vantaan kaupunki
2018d). Alueen puuston luonnontilasta ei ole tarkempia tietoja, mutta salassa pidettävällä lajilla on
erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan, jolloin
alue voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta vähintään osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kiisken (2018) mukaan lehtoalueen pohjoisosassa on METSOohjelman luokkien I ja II valintaperusteita täyttävää, eri-ikäisrakenteista haapavaltaista metsää, jossa on
merkittäviä monimuotoisuusarvoja. Metsä täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset metsät”. Suurin osa kohteen lehmusesiintymistä on lehdoissa, mutta avoimien
metsävarakuviotietojen (Metsäkeskus 2018) mukaan Josvaholmin korpi- ja lehtonotkon itäpuolen rinteen
esiintymät ovat ainakin osittain kangasmetsää. Savolan (2016b) mukaan notkon itärinteen kangasmetsissä
on säilynyt METSO-arvoja, jolloin täyttyy luontotyyppikriteeri ”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan
vähintään 7 cm jaloja lehtipuita, paitsi tammea, kasvavat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
kangasmetsät”. Savolan (2016b, 2017c) mukaan Josvaholmin SL-varauksen korpi- ja lehtoalue ja sen
itäpuolisen rinteen metsä täyttävät maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit. Lehto- ja
korpinotkon puusto on yleensä monipuolista monen puulajin sekapuustoa, rinteiden metsät ovat
vahvemmin kuusivaltaisia. Rinteillä on myös tihkupintoja (Kiiski 2018), mikä lisää niiden arvoa. Pääosa
lehto- ja korpinotkosta ja notkon rinteistä on ollut 2000-luvun metsänhoidon ulkopuolella, ja lahopuuta on
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kohtalaisesti tai runsaasti (Savola 2017c). Notkon Lehdot ja rinteen kangasmetsät täyttävät siis
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Mahdollisesti täyttyy myös
luontotyyppikriteeri ”vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin
liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä pienvesiä”. Savola (2017c) oli rajannut
myös pienen lehto- ja korpinotkoon liittyvän arvoalueen tämän selvityksen rajauksen länsipuolelta.
Kohteelta on metsäkuviotietoja (Vantaan kaupunki 2017a) Reunan koillispuolen metsistä. Metsäkuviot
eivät ole luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia, vaan puusto on enimmäkseen tasaikäisrakenteista.
Ne on kuitenkin luokiteltu metsäsuunnitelmassa arvometsiksi niillä olevien selkeiden
monimuotoisuusarvojen kuten salassa pidettävän lajin esiintymisen, metsälehmuskasvustojen ja
huomionarvoisten kääpähavaintojen vuoksi. Reunan salassa pidettävän lajin esiintymä ja
metsälehmusesiintymä jatkuvat kaupungin omistamien metsäpalstojen eteläpuolelle (Vantaan kaupunki
2018d, e). Metsät voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää. Savolan (2016b) mukaan SL-varausten ulkopuoliset laajimmat arvometsät sijoittuvat
Josvaholmin korpi- ja lehtonotkon itäpuolelle, jossa on säilynyt viime vuosikymmenien metsänhoidon
ulkopuolella kohtalaisen arvokas, METSO I, II ja III -luokkien valintaperusteet täyttävä kangas- ja
lehtometsäkokonaisuus. Kiisken (2018) tekemässä rajauksessa kohteen arvokkaimmalla osalla on mainittu
olevan mm. iäkkäitä ja monikerroksellisia metsiä, soistumia, metsälehmusta, haapoja ja noroja. Kaikki em.
metsät täyttävät joko em. yhdistelmäkriteerin tai voidaan rajata osana eri luontotyyppien yhdistelmää,
kuten edellä on perusteltu. Maakunnallisesti arvokkaan kohteen rajauksen ulkopuolelle jää metsän
uudistusaloja ja metsiä, joilla ei ole selvityksissä (Savola 2017c, Kiiski 2018, Vantaan kaupunki 2018a, b, d,
e) tunnistettu luontoarvoja.
Suot
Josvaholmin luhtakorpi täyttää luontotyyppikriteerit ”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan
luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet” ja ”lähdekorvet”. Ensiksi mainittu kriteeri täyttyy myös
Reunan koillispuolen alueella, jossa Savolan (2016b) mukaan on monipuolisesti puolukka- ja
mustikkakorpea, ruoho- ja heinäkorpea sekä kangaskorpea ja jossa on alueen metsäkuviotiedoissa
(Vantaan kaupunki 2017a) arvometsää (ks. myös Honkanen 2018). Savolan (2016b) mukaan palstalla 92418-2-19 sijaitsevan lehtokorven vesitalous on hakkuista huolimatta säilynyt luonnontilaisen kaltaisena, ja
huomattavan järeät suojuspuutervalepät lisäävät sen arvoa ja kehityspotentiaalia. Se täyttää
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti
kytkeytyneet luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”.
Saman yhdistelmäkriteerin täyttävät myös kohteen keskiosassa sijaitsevat pienet rehevät ruohoiset korvet
(Honkanen 2018).
Vesiluonto
Josvaholmin luhtakorvessa, Riipiläntien varressa on kaksi jokseenkin luonnontilaista lähdettä ja
lähteikköalaa (Honkanen 2018, Vantaan kaupunki 2018a). Lähteikköalue täyttää luontotyyppikriteerin
”luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset lähteikkökompleksit”. Lähteistä saa
alkunsa pieni puro (Vantaan kaupungin ympäristökeskus 2014), joka saattaa täyttää luontotyyppikriteerin
”suurimmaksi osaksi perkaamattomat, muilta osin ennallistamiskelpoiset lähdepurot”, mutta sen
luonnontilasta ei ole tarkempaa tietoa. Joka tapauksessa puro täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai soihin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat
virtavesiosuudet”. Reunan koillispuolella virtaa Savolan (2016b) mukaan luonnontilainen noro, joka
täyttää yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti
arvokkaisiin metsiin tai soihin rajautuvat virtavesiosuudet”. Myös kohteen koillisosassa on Kiisken (2018)
mukaan lähde. Se täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsä- tai
suoalueisiin suoraan rajautuvat luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoiset
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lähteet tai lähteiköt”. Lähteestä alkava noro on Kiisken (2018) mukaan luonnontilainen, jolloin se täyttää
edellä mainitun virtavesien yhdistelmäkriteerin.
Tulos
Merkittävä osa kohteesta on lajisto-, luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerien mukaisesti maakunnallisesti
arvokas. Osa metsistä voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien
yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri) niillä olevien selkeiden monimuotoisuusarvojen perusteella.
Maakunnallisesti arvokkaan kohteen rajauksen ulkopuolelle jää metsän uudistusaloja ja metsiä, joilla ei ole
selvityksissä tunnistettu luontoarvoja. Rajausta kannattaisi laajentaa kattamaan kaikki selvityksissä
arvokkaiksi todetut alueet.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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I 7. Alkärr, Vantaa (25,1 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Myyrmäen aluesuunnitelma 2008–2017 ja metsäkuviotiedot-paikkatietoaineisto (Vantaan kaupunki 2009)
Luonnonsuojelujärjestöjen yhteislausunto Myyrmäen, Kivistön ja Hakunilan
metsäsuunnitelmaluonnoksista: Kuviokohtaiset kommentit Myyrmäen aluesuunnitelmaluonnokseen
(Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 2008)
Vantaan kaupungin metsien METSO-inventoinnin loppuraportti (Innofor 2012)
Vantaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (Ojala 2005)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Sijaintikriteerit (kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta ja sijoittuu
maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin
kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella tai
sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti
arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen
Kohteen lähiympäristössä sijaitsee Vestran soiden lehtojen ja vanhojen metsien Natura-alue, jossa on
samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Suojelualueen metsät ja suot ovat
myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, kallio- ja vesielinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta ovat kuitenkin muuten edustavia,
ne ovat yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Alueen itäinen purolaakso on alueellisesti uhanalaisen (RT) salassa pidettävän lajin ja pikkusiepon (Ficedula
parva) pesimäaluetta. Alkärrin läntinen purolaakso on salassa pidettävän lajin pesimäaluetta. Se on
laajojen, rauhallisten metsäalueiden asukas. Kohteella on lisäksi Vantaalla harvinaisen kulorastaan (Turdus
viscivorus) pesimäaluetta (Vantaan kaupunki 2009). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt,
joissa on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti
arvokkaita.” Kohteella on Vantaalla erittäin harvinaisen pikkutervakon (Viscaria alpina) kasvupaikka
(Vantaan kaupunki 2018a). Kohteen puronvarsi- ja rinnelehdoissa kasvaa vaateliasta lajistoa:
metsälehmusta (Tilia cordata), kotkansiipeä (Matteuccia struthioperis), suokelttoa (Crepis paludosa),
kevätlehtoleinikkiä (Ranunculus fallax -ryhmä), lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum), kevätlinnunhernettä
(Lathyrus vernus) ja näsiää (Daphe mezereum) (Ojala 2005) sekä imikkää (Pulmonaria obscura) (Vantaan
kaupunki 2009). Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu määrittelevän hyvin paljon lehdon
arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti lajiston ts. yleisten
lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012). Kohteella on myös monipuolinen kääpälajisto
(Innofor 2012). Läntisen puronlaaksossa esiintyy vanhan metsän indikaattoreista mm. levy- ja
kuusenkääpää (Phellinus laevigatus, P.chrysoloma). Kohteen muissa metsissä on tavattu lisäksi aarnikääpä
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(P.nigrolimitatus), haavanarinakääpä (P. populicola), lumikonkääpä (Fibroporia norrlandica), korokääpä
(Oligoporus sericiomollis), rusokääpä (Pycnoporellus fulgens) ja oravuotikka (Asterodon ferruginosus)
(Vantaan kaupunki 2009).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteen läntisessä purolaaksossa on Ojalan (2005) mukaan kosteaa lehtoa ja lehtokorpea.
Metsäsuunnitelman kuviotietojen (Vantaan kaupunki 2009) mukaan puronvarren kuvio on kokonaan
lehtoa, kun taas METSO-inventoinnin (Innofor 2012) mukaan kasvillisuustyyppi on kokonaan korpea.
Todennäköisesti puron varrella täyttyy kuitenkin luontotyyppikriteeri ”vähintään 1 ha laajuiset,
vesitaloudeltaan luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin liittyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen
kaltaisina säilyneitä pienvesiä”. Kohteella on lehtomaista kangasta, joka on metsäsuunnitelmassa
merkitty arvometsäksi (C5) ja joka tunnistettiin METSO-kohteena vuoden 2012 inventoinnissa (Innofor
2012). Kuviolla on järeää ja iäkästä puustoa, eri-ikäisrakenteinen puuston rakenne, monimuotoinen
lahopuusto, huomionarvoisia kääpälajeja ja metsälehmuksia, ja sitä kehitetään aarnialueena (Vantaan
kaupunki 2009). Metsä täyttää luontotyyppikriteerin ”yksittäin tai ryhminä, runkoläpimitaltaan vähintään
7 cm jaloja lehtipuita, paitsi tammea, kasvavat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
kangasmetsät”. Kohteella on lisäksi metsäkuviotietojen mukaan eri-ikäisrakenteista ja uudistusikäistä
lehtoa ja lehtomaista kangasta, jossa on lahopuuta ja aluskasvillisuudessa vaateliaita lehtolajeja ja jotka on
merkitty arvometsiksi. Lisäksi on eri-ikäisrakenteista varttunutta runsaslehtipuustoista pellonvieruslehtoa,
jossa esiintyy vanhan metsän indikaattorikääväkkäitä sekä vaateliasta lehtolajistoa ja jossa
ohutläpimittaista lehtilahopuuta tai järeää kuusimaapuuta on runsaasti. Pellonvarsimetsät ovat
metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita ympäristöjä, ja metsät jätetään säästökohteeksi
metsänhoitoperiaatteiden mukaisesti. Em. metsät täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaisen
kaltaiset metsät”. Metsäkuviotietojen mukaan osa kohteen itäosan metsistä on epäluonnontilaista,
pääasiassa ylispuustoista taimikkoa tai nuorta kasvatusmetsää, joka kuitenkin on katsottu luo-alueen
suojavyöhykkeenä tai alueen yhtenäisyyden kannalta tärkeäksi ja luokiteltu arvometsäksi. Kuviot ovat
pieniä, eikä yhtenäisyyden kannalta tärkeiden suojavyöhykkeiden rajaaminen kohteen ulkopuolelle ole
tarkoituksenmukaista, joten em. kuviot voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana
eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteen reunaosissa rajausta voidaan kuitenkin
tarkentaa poistamalla Pitkäsuon täytemaa-alueeseen kuuluvia avoimia osia.
Suot
METSO-inventoinnin (Innofor 2012) ja Ojalan (2005) kuvausten ja metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki
2009) perusteella kohteen itäosan lehtokorpi täyttää luontotyyppikriteerit ”vähintään noin 2 ha laajuiset,
vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet” ja ”lähdekorvet”. Kohteen länsiosan
purolaaksossa täyttyy myös todennäköisesti ensiksi mainittu kriteeri, vaikkakaan ei ole tarkkaa tietoa,
kuinka suuri osuus purolaaksosta on korpea.
Vesiluonto
Kohteen länsiosan puro on luonnontilainen (Ojala 2005) ja täyttää yhdistelmäkriteerin ”suurimmaksi
osaksi perkaamattomat, vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja soihin rajautuvat
virtavesiosuudet”. Itäosan puro on luonnontilaistunut oja (Ojala 2005), joka täyttää yhdistelmäkriteerin
”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin soihin molemmilta puolilta suoraan rajautuvat
virtavesiosuudet”.
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Tulos
Kohteella täyttyy useita luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerejä. Huomionarvoinen lajisto ja sijainti
maakunnallisen ekoverkoston alueella tuovat lisäarvoa. Epäluonnontilaisten, mutta yhtenäisyyden
kannalta tärkeiden pienten suojavyöhykkeiden rajaaminen kohteen ulkopuolelle ei ole
tarkoituksenmukaista, joten em. kuviot voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana
eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteen reunaosissa rajausta voidaan tarkentaa
poistamalla Pitkäsuon täytemaa-alueeseen kuuluvia avoimia alueita.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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I 8. Kuusijärvi, Vantaa (13,6 ha)
Luontotieto
Vantaan karttapalvelu: luonto ja ympäristö (Vantaan kaupunki 2018a)
Vantaan lahokaviosammalkartoitus 2017 (Manninen 2017a)
Muistio Vantaan ympäristökeskukselle syksyllä 2016 selvitettyjen luontoalueiden arvoista (Savola 2016b)
Hakunilan suuralueen metsäsuunnitelma, kuvioluettelo ja kuviotiedot-paikkatietoaineisto (Vantaan
kaupunki 2017b)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Sammal-, jäkälä- ja kääpähavaintoja -paikkatietoaineistot (Savola 2016a, Manninen 2017b, Vantaan
kaupunki 2018b)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella

Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit

Yleiset kriteerit
Laatukriteeri (luonnontilaisuus)
Savolan (2016b) mukaan kohteen pohjoisosassa on Vantaan oloissa poikkeuksellisen edustavaa,
reheväpohjaista ja runsaslahopuustoista kuusiaarniota, joka on edustavuudeltaan kyseisen luontotyypin
parasta promillea Uudellamaalla. Yleisen kriteerin mukaan ”luontotyyppien luonnontilaisuus ja
edustavuus lisää alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde sijoittuu maakunnallisen ekologisen käytävän välittömään läheisyyteen (Jalkanen ym. 2018). Sijainti
maakunnallisen ekologisen käytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen
arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes
luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohde rajautuu Kuusijärven itä- ja eteläpuolen maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin (Manninen 2018), ja
sen itäpuolella sijaitsevat Palokallion luonnonsuojelualue ja Sipoonkorven kansallispuiston osa-alue, joissa
on samankaltaisia luontotyyppejä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman
luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivien suojelu- ja
arvoalueiden metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa.
Kohteella on erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät
yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne
voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Valtaosan kohteesta kattaa äärimmäisen uhanalaisen (CR), erityisesti suojeltavan ja luontodirektiivin
liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) ydinalue (Manninen 2017a). Kaikkialla
kohteella on havaittu lukuisia huomionarvoisia kääväkäs-, jäkälä- ja sammallajeja, joista merkittävimpiä on
erittäin uhanalainen (EN) ja erityisesti suojeltava sitkaskääpä (Antrodia piceata). Muita kohteella havaittuja
lajeja ovat mm. silmälläpidettävät (NT) ja alueellisesti uhanalaiset (RT) peikonnahka (Crustoderma
dryinum) ja lumokääpä (Skeletocutis brevispora), alueellisesti uhanalaiset istukkakääpä (Rhodonia
placenta), rakkosammal (Nowellia curvifolia) ja pikkuliuskasammal (Riccardia palmata), silmälläpidettävät
korkkikerroskääpä (Perenniporia subacida), aarnisammal (Schistostega pennata) ja norjantorvijäkälä
(Cladonia norvegica) sekä useita muitakin vanhojen metsien indikaattorilajeja, harvinaisia tai vaateliaita
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lajeja ja luontoarvoja osoittavia lajeja kuten oravuotikka (Asterodon ferruginosus), hopeakääpä (Canopora
subfuscoflavida), viherkarhikka (Kavinia alboviridis) ja kuultoludekääpä (Skeletocutis kuehneri) (Savola
2016a, Manninen 2017b, Vantaan kaupunki 2018b). Vantaan karttapalvelun (Vantaan kaupunki 2018a)
mukaan kohteen pohjoisosan järvenrantasuolla on silmälläpidettävän ja alueellisesti uhanalaisen
suovalkun (Hammarbya paludosa) toinen tunnettu kasvupaikka Vantaalla sekä Vantaan ainoa
nevaimarteen (Thelypteris palustris) esiintymä. Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa
on valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti
arvokkaita.”
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Savolan (2016b) mukaan kohteen pohjoisosassa on noin 2,4 hehtaarin alue, jossa lahoaa hyvin runsaasti
(> 50 m3/ha) kuusilahopuuta kaikissa lahoasteluokissa. Metsätyyppi on osin lehtoa ja osin lehtomaista
kangasta eli luontotyyppikriteerien pinta-alavaatimus ei täyty. Koska luontotyyppikriteeri ”vähintään 2 ha
laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa
lahopuuta yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita” kuitenkin lähes
täyttyy, erittäin merkittävien lajistoarvojen sekä yleisten laatu- ja sijaintikriteerien perusteella voidaan
katsoa, että metsäalue on maakunnallisesti arvokas. Lehtoon liittyvä lehtomainen kangas täyttää
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. Savolan (2016b) mukaan kohteen etelä- ja keskiosat
ovat laadultaan vaihtelevampia varttuneita ja vanhahkoja kangasmetsiä ja turvekankaita. Metsiä ei ole
harvennettu vuosikymmeniin, minkä seurauksena alueella lahoaa paikoin näkyvästi kuusi- ja
mäntylahopuuta. Myös nämä metsät täyttävät em. yhdistelmäkriteerin. Huomionarvoinen lajisto lisää
niiden arvoa entisestään. Aarnio-osan kaakkoispuolella on nuoripuustoista metsää (Savola 2016b). Tämä
ilmakuvassakin tiheänä metsänä näkyvä alue voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen
ulkopuolelle. Kohteen itäosassa on kalliometsää, joka ilmakuvatarkastelun perusteella on samankaltaista
rajauksen ulkopuolella, Vantaan kaupungin omistamalla alueella. Metsäkuviotietojen (Vantaan kaupunki
2017b) mukaan kalliometsä on luonnontilaista arvometsää (C5) Vantaan kaupungin palstalla ja
oletettavasti siten myös tämän selvityksen kohteella. Kalliometsä täyttää em. yhdistelmäkriteerin.
Rajausta kannattaisi laajentaa kattamaan koko lahokaviosammalen ydinalue, jossa on havaittu myös muita
huomionarvoisia lajeja. Lahokaviosammalen elinympäristö on tyypillisesti suhteellisen luonnontilaista
metsää, jossa on hyvä lahopuujatkumo, jolloin se sopisi hyvin osaksi maakunnallisesti arvokasta
lahopuustoista aluetta.
Suot
Järven rannan puronvarsikorpi on Mannisen (2017a) mukaan erittäin edustava. Rehevää korpea on
kohteella ilmeisesti kapealti muuallakin peruskartalla näkyvän puron ympärillä (ks. Savola 2016b). Korvet
täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tai puustoisiin soihin
läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan
vähintään kohtalaiset korvet”. Järvenrantakorpi on myös lajistollisesti arvokas.
Vesiluonto
Kohteen keskiosassa virtaavan puron uomaa on osin oiottu (Savola 2016b), mutta se täyttää kuitenkin
yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin ja soihin molemmilta puolilta
suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”.
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Tulos
Kohteen pohjoisosan aarnialue on selkeästi maakunnallisesti arvokas jo lajistollisesti, mutta sen voidaan
katsoa täyttävän myös luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit. Muuten kohteen metsät täyttävät pääosin
yhdistelmäkriteerin, ja huomionarvoinen lajisto ja sijaintikriteerit tuovat niille edelleen lisäarvoa. Aarnioosan kaakkoispuolen nuori metsä voidaan rajata kohteen ulkopuolelle. Rajausta kannattaisi laajentaa
kattamaan koko lahokaviosammalen ydinalue, josta havaittu myös muita huomionarvoisia lajeja.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta ei ole. Olisi suositeltavaa selvittää, voidaanko rajausta laajentaa kattamaan koko
lahokaviosammalen ydinalue.
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18. Vihti
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F 5. Mäyräpuro, Vihti (40,1 ha)
Luontotieto
Maastoselvitys 13.6.2018
Vihdin kunta Kunta-METSO. METSO-kohteiden inventointi 2010 (Luontotieto Keiron 2011)
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018)
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2017b)
Pinta-alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella
Arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit
Yleiset kriteerit
Koko- ja laatukriteeri
Kohde on laaja yhtenäinen metsäalue. Yleisen kokokriteerin mukaan ”Luontotyyppiesiintymän laajuus
lisää alueen arvoa”. Luontoselvityksen yhteydessä Mäyräojan alue on arvioitu luonnoltaan
maakunnallisesti arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Puusto on iäkästä ja lahopuuta on paikoin hyvinkin
runsaasti (Luontotieto Keiron 2011). Yleisen laatukriteerin mukaan ”luontotyyppien edustavuus lisää
alueen arvoa”.
Sijaintikriteerit (Kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, läheinen sijainti muihin
saman luontotyypin esiintymiin ja eri luontotyyppien yhdistyminen)
Kohde on osa Kirkkonummen-Nuuksion laajaa ekologista verkostokokonaisuutta, sekä sijoittuu
maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin
kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) ja maakunnallisen ekologisen käytävän välittömään
läheisyyteen (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella, maakunnallisella ekologisella
käytävällä tai niiden välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen arvoon ja voi nostaa kohteen
maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes luontotyyppikriteerin mukainen.
Kohteen lähiympäristössä on salassa pidettävän lajin esiintymiä, joilla on samankaltaisia elinympäristöjä.
Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää
yksittäisen esiintymän arvoa”.
Kohteella on monipuolisesti erilaisia metsä-, suo-, vesi- ja kallioelinympäristöjä. Vaikka kaikki kohteen osaalueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat muuten edustavia, ne
voivat olla yleisen kriteerin ”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan
yhdistelmään lisää luontotyypin esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita.
Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo)
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja se toimii
perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Kohteella havaittiin vuoden 2010 METSOinventoinnin (Luontotieto Keiron 2011) yhteydessä vanhojen metsien indikaattorilaji aarnikääpä (Phellinus
nigrolimitatus).
Luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerit
Metsät
Kohteella kallioiden välisissä notkelmissa kasvaa METSO-inventoinnin (Luontotieto Keiron 2011) mukaan
kuusivaltaista kangasmetsää, jonka puusto on iäkästä ja lahopuuta on paikoin hyvinkin runsaasti. Kaikki
kohteen runsaslahopuustoiset kangasmetsät (yhteensä n. 10 ha) täyttävätkin luokan I valintaperusteet.
Raportissa ei täsmennetä, mitä metsätyyppiä kangasmetsät edustavat, mutta kuusivaltaiset, notkelmissa
sijaitsevat metsät lienevät tuoretta (tai lehtomaista) kangasta. METSOn valintaperusteiden mukaisesti
kangasmetsät täyttävät luontotyyppikriteerin ”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat,
tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta
yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita”. Kohteella eteläosassa on ilmeisesti
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myös lehtoa, mutta sitä ei ole rajattu METSO-elinympäristökarttaan. Kohteen lehto täyttää kuitenkin
metsälain 10 §:n erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit, jolloin sen on määritelmän mukaisesti oltava
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen. Lehto täyttää tällöin yhdistelmäkriteerin ”vähintään
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset metsät”. Saman yhdistelmäkriteerin täyttävät pienveden lähimetsä ja metsäinen kallio, jotka
luokiteltu METSO II-kuokan kohteiksi. Kohteella on lisäksi luokan III valintaperusteet täyttäviä metsäisiä
kallioita, jotka täydentävät METSOn valintaperusteiden mukaisesti metsien monimuotoisuutta. Myös osa
kohteen itäosassa sijaitsevasta puronvarsimetsästä on merkitty luokkaan III. Ne voidaan rajata osaksi
maakunnallisesti arvokasta kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri).
Kohteella on lisäksi metsäkuvioita, jotka eivät täytä METSO-valintaperusteita. Ne ovat lähinnä taimikoita, ja
voidaan rajata maakunnallisen kohteen ulkopuolelle. Kohteen länsi- ja pohjoisosat eivät sisältyneet METSOinventointiin, ja ne tarkastettiin maastossa 13.6.2018. Kohteen länsiosan kalliometsät ovat luonnontilaisia
tai sen kaltaisia, ja niissä on näkyvästi vanhaa puustoa; kilpikaarnaisia käkkyrämäntyjä ja keloja. Myös
kallioiden välinen kapea kangasmetsäkaistale, kallioalueen eteläpuolen salassa pidettävän lajin esiintymä ja
pohjoispuolen metsälaikku ovat säästyneet metsänhoitotoimilta luonnontilaisen kaltaisina. Ne täyttävät
em. yhdistelmäkriteerin. Sen sijaan kallioiden eteläpuolelle sijoittuva hakkuuaukko ja koko kohteen
pohjoisosa, jossa on nuorta harvennettua kasvatusmetsää, rajataan maakunnallisesti arvokkaan kohteen
ulkopuolelle.
Suot
Kohteella on METSO-inventoinnin (Luontotieto Keiron 2011) mukaan kaksi korpea, jotka tosin on ojitettu.
Tästä huolimatta korvet täyttävät METSO I- ja II-luokkien valintaperusteet. Ainakin pinta-alan puolesta
korvet täyttävät luontotyyppikriteerin ” vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai
vähän muuttuneet korvet”. Mikäli korpien vesitalous on muuttunut huomattavasti, luontotyyppikriteeri ei
täyty, mutta METSO-raportin mukaan niiden ennallistaminen on mahdollista ojia tukkimalla. Tällöin korvet
täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”.
Vesiluonto
Kohteella on METSO-inventoinnin mukaan luonnontilainen puro. Se täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään
300 metrin pituiset, perkaamattomat, metsä- tai suoympäristössä virtaavat puro-osuudet,
joiden ympäristö on 50 m etäisyydellä purosta ojittamaton”.
Tulos
Kohde on osin luontotyyppikriteerin ja yhdistelmäkriteerin perusteella maakunnallisesti arvokas. Eräitä
kohteen monimuotoisuutta täydentäviä metsäkuvioita voidaan rajata osaksi maakunnallisesti arvokasta
kohdetta osana eri luontotyyppien yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Kohteen arvoa nostaa sen
sijoittuminen maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle ja salassa pidettävän lajin esiintyminen.
Hakkuuaukko, nuoria talousmetsiä ja taimikoita voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen
ulkopuolelle.
Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet
Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole.
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Liite 1. Maastotyön menetelmäkuvaus
Kasvibiologi (FM) Aapo Ahola kartoitti Kirkkonummen Kauhalan kohteen 17.6.–
23.9.2015. Lajiasiantuntija Olli Manninen kartoitti kohteella kääväkäs-, sammal- ja
jäkälälajistoa 28.5.2017 osana Luonto-Liiton metsäryhmän metsäinventointeja. Samalla
arvioitiin elinympäristöjen luonnontilaa, lahopuun määrää sekä niiden soveltuvuutta
arvokkaiden metsälajien elinympäristöksi. Lajihavaintojen paikkatiedot tallennettiin
täsmällisesti ja kohteelta otettiin valokuvia.
Kasvibiologit (FM) Elina Manninen ja Henna Makkonen sekä luonnonsuojeluasiantuntija
Keijo Savola kartoittivat Kirkkonummen Mornin kohteen 1.6.2018.
Elina Manninen ja Henna Makkonen kartoittivat seuraavat kohteet: Espoon Karakallio ja
Solbacka 11.6.2018; Espoon/Kauniaisten Kirkkojärven reunametsät 11.6.2018;
Nurmijärven Kassakumpu, Vantaan Lannaistensuo kaakko ja Vihdin Mäyräpuro
13.6.2018; Sipoon Kalkkiranta ja Immersbackan läntiseen metsään rajautuva, Helsingin
kaupungin puolelle sijoittuva purolaakso 14.6.2018; Loviisan Mossen-Råmossen
18.6.2018.
Henna Makkonen kartoitti seuraavat Lohjan kohteet: Outamon kalliot ja lehdot (luoteisosa)
2.1. ja 10.10.2018, Pitkänperänlahden kallioalue 11.10.2018 ja Vähä-Teutari 13.10.2018.
Biologi (FM) Markku Heinonen kartoitti kohteet Lohjan Karnaisten korpi (länsiosa)
ajanjakson 27.9.-26.10.2018 aikana, Sipoon Lindamorsmossen ajanjakson 29.10.–
20.11.2018 aikana ja Siuntion Långfallsbergen 25.9.2018.
Kohteet tarkastettiin maakuntakaavoituksen vaatimalla tarkkuudella keskittyen
ensisijaisesti luontotyyppeihin ja elinympäristöihin. Kartoituksissa tehdyt lajihavainnot
ovat näin ollen luontotyyppitietoa täydentäviä hajahavaintoja. Lahopuun määrää ja laatua
sekä lahopuunjatkumoa arvioitiin silmämääräisesti. Lahopuun määrää arvioitiin
suunnilleen asteikolla <5, 5–10, 10–20, 20–30, > 30 m3/ha. Kohteiden maakunnallisen
arvon määrittämisessä noudatettiin ”Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö
Uudellemaalle (LAKU)” -julkaisun (Salminen & Aalto 2012) kriteerejä.
Maastossa käytettiin GPS-maastotietokoneita (GeoXH 6000 ja GeoXT 6000), joihin oli
ladattu taustakartoiksi peruskarttapohjat ja kartoitettavien alueiden rajaukset. Havaitut
arvokohteet (laji- ja elinympäristöhavainnot) tallennettiin maastossa pääasiallisesti suoraan
paikkatietomuotoon, minkä lisäksi muistiinpanojen tekemiseen käytettiin paperisia
maastolomakkeita ja karttoja. Kohteet valokuvattiin. GPS-mittauksille tehtiin jälkikorjaus,
jonka jälkeen päästiin yleensä alle 2,0 m tarkkuuteen ja peittävän puuston alueillakin 1–4
m tarkkuuteen. Maakunnallisesti arvokkaiksi tunnistetut kohteet rajattiin paikkatietoohjelmassa tausta-aineistojen, mittausten ja muiden maastohavaintojen perusteella.
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