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1  JOHDANTO 
Tämä luonnonhoitosuunnitelma koskee Metsähallituksen hallinnassa olevaa Vaisakon 
aluetta. Vaisakko sijaitsee Varsinais-Suomessa, Salon kaupungissa entisen Halikon kun-
nan Vuorentaan kylässä (peruskarttalehti 2021 08, kuva 1). Suunnittelualueen pinta-alasta 
(63,61 ha) valtaosan muodostaa 61,04 ha:n laajuinen Vaisakon luonnonsuojelualue 
(ESA020010), joka on perustettu vuonna 1985 asetuksella (808/1985). Luonnonsuojelu-
alue muodostaa pääosan Vaisakko -nimisestä Suomen Natura 2000 verkoston kohteesta 
(FI0200125). Kohde on luontodirektiivin mukainen SCI -alue, jonka toteutuskeinona 
Vaisakon suojelualueella on luonnonsuojelulaki (ulkopuolelle rajautuvalla alueella maa-
aineslaki) Luonnonsuojelualueen pohjoisosat kuuluvat myös Viurilanlahti -nimiseen Na-
tura 2000 -verkon kohteeseen (FI0200027). Viurilanlahti on SPA -aluetta. Luonnonsuoje-
lualue kuuluu kokonaisuudessaan myös lintuvesien suojeluohjelman kohteeseen Viurilan-
lahti, Jokiniemenlahti ja Kaijanlampi (LVO020043), ja se on määritelty Varsinais-
Suomen seutukaavan aluevarauksissa suojeltavaksi alueeksi.  
 
Luonnonsuojelualueen lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu itäosissa sijaitseva entisen 
torpan alueet, sekä Vaisakon kaakkoisosassa sijaitseva Nokkalan tila. Tila siirtyi Metsä-
hallituksen hallintaan vuonna 1998. Vaisakon luonnonsuojelualue siirtyi aluetta aiemmin 
hallinneelta Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallituksen hallintaan muutamaa vuotta 
myöhemmin, vuonna 2002 (Valtioneuvoston asetus 547/2001). Suunnittelualue kuuluu 
kokonaisuudessaan Uskelan- ja Halikonjoen laaksot -nimiseen valtakunnallisesti arvok-
kaaseen maisema-alueeseen (MAO020028). Suunnittelualuetta koskevat suojelurajaukset 
on esitetty kartoilla liitteessä 1 ja 2. 
 
Tämä on toinen Vaisakon aluetta koskeva hoitosuunnitelma. Ensimmäinen hoito- ja käyt-
tösuunnitelma valmistui Metsäntutkimuslaitoksen toimesta vuonna 1990 (Metsäntutki-
muslaitos 1990). Suunnitelman mukaisia toimenpiteitä, mm. alikasvoskuusten poistoa, 
suoritettiin erityisesti 1990 –luvun alkupuolella. Alueen siirryttyä Metsähallituksen hal-
lintaan Vaisakossa suoritettiin vuonna 2003 laaja-alaisesti kookkaampien kuusten kaula-
usta ja alikasvoskuusten poistoa. 
 
Tämän suunnitelman tarkoituksena on parantaa aikaisemmin käsittelemättä jääneiden 
alueiden jalojen lehtipuiden leviämis- ja elinmahdollisuuksia, saattaa aikaisemmin aloite-
tut hoitotoimet loppuun, poistaa vieraslajeja ja hoitaa lehtolajistoa. Esimerkiksi entisen 
pellon reunoille on alkanut kasvaa runsaasti jalojen lehtipuiden taimia, mutta pellolle 
istutetut ja luonnostaankin syntyneet koivut varjostavat niitä. Muualla hoidettavalla alu-
eella on tapahtunut lehtojen kuusettumista, ja tammet kaipaavat valoa. Avoimille alueille 
pyritään myös istuttamaan ja kylvämään jaloja lehtipuita. Yhteensä toimenpiteitä tullaan 
tekemään 23,8 ha alueella. 
 
Tämä hoitosuunnitelma perustuu kesällä 2003 tehtyyn luontotyyppien inventointiin. In-
ventoinnista vastasi tämän suunnitelman laatinut suojelubiologi Terhi Korvenpää Metsä-
hallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista. Suunnitelmaa on kommentoinut sen alkuvai-
heessa suojelubiologi Leif Lindgren, joka toteutti 2003 Vaisakossa tehdyt hoitotoimet. 
Tässä suunnitelmassa toteutettavia toimenpiteitä on käyty läpi Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen ylitarkastajan Iiro Ikosen kanssa alueen kuuluttua hänen toiminta-alueeseensa. 
Valmis suunnitelma lähetettiin kommentoitavaksi Varsinais-Suomen ELY -keskuksen 
Olli Mattilalle vastuiden vaihduttu a. ELY-keskuksen toivomat tarkennukset suunnitel-
maan on kirjattu suunnitelmaan. Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden alue-
johtaja hyväksyy suunnitelman. Hyväksytty suunnitelma on voimassa seuraavat 10 vuot-
ta, tai siihen saakka kunnes uusi korvaava suunnitelma valmistuu. 
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Kuva 1: Vaisakon sijainti. Suunnittelualue on punareunaisen ympyrän keskellä sijaitseva oranssi 
alue. © Maanmittauslaitos 1/MYY/06, © Metsähallitus 2006. 
 

2  ALUEEN LUONTO JA HISTORIA 

2.1  Yleiskuvaus 
 
Vaisakon suunnittelualue muodostuu Halikonlahteen työntyvästä puustoisesta niemek-
keestä ja alueen pohjoisosassa sijaitsevasta laajasta linnustollisesti arvokkaasta rantaniit-
ty- ja ruovikkoalueesta. Vaisakon puustoisen alueen jakaa pohjois-eteläsuunnassa kahtia 
alava, muuta aluetta kosteampi ja merestä viimeiseksi kohonnut laakso. Laakson rehevällä 
maapohjalla kasvaa vaihtelevan tiheyksinen istutuskoivikko. Laakson itä- ja länsipuolella 
kohoavat puustoiset kalliomäet.  
 
Länsipuolella sijaitsevan Vankkurimäen korkein kohta kohoaa 70 m meren pinnan ylä-
puolelle. Harvapuustoisen mäen laki on luontainen näköalapaikka, jonka päältä näkee 
Viurilanlahden yli ja siten linnuntietä vajaan viiden kilometrin päässä koillisessa sijaitse-
vaan Salon kaupunkiin. Etelään päin katsottaessa avautuu näkymä Halikon lahden Rau-
volanselälle. Vankkurimäen yläosat ovat avointen kalliopaljastumien, ja niiden välissä 
risteilevien kuivien (CT) ja kuivahkojen (VT) kangasmaiden tilkuttamaa karua iäkästä 
männikköä. Vankkurimäki laskeutuu sen itäpuolella sijaitsevaa rehevämpää laaksoa kohti 
hyvin jyrkästi. Rinne on kuljettavissa ylös asti vain tietyistä paikoista, sillä pääosan siitä 
muodostaa vaihtelevan korkuinen ja paikoin pystysuora pariin erilliseen osaan jakautunut 
idänpuoleinen jyrkänne. Jyrkänteen alapuolella aukeaa mäen lakiosiin verrattuna täysin 
erilainen näkymä, sillä jyrkänteen ja laakson väliset lehtomaiset kankaat (OMT) ja tuoreet 
lehdot (HeOT) ovat lehtipuuvaltaisia ja kasvillisuudeltaan erityisesti mäen alaosissa erit-
täin reheviä. Rinteen eteläosissa on muusta alueesta poikkeavaa kuusivaltaista tuoretta 

2 km 



 7 

käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoa, mutta pienialaisesti myös kosteaa kotkan-
siipityypin (MatT) lehtoa. Koivuja kasvavan laakson itäpuolella kohoaa kaksi erillistä, 
Vankkurimäkeä puolet matalampaa mäennyppylää. Näidenkin mäkien korkeimmissa 
osissa, kuten myös koillisosassa sijaitsevan Härjänpään nokassa, on karuja kallioisia alu-
eita, ja havupuut vallitsevat niitä reunustavia tuoreita (MT) ja kuivahkoja kankaita. Mäki-
en reunoilta kuusi ja mäntyvaltaiset kankaat vaihettuvat niitä ympäröiviin lehtipuuvaltai-
siin kuiviin (VRT) ja tuoreisiin (HeOT) lehtoihin.  
 
Vaisakon lehdoissa kasvaa runsaasti jaloista lehtipuista lehmuksia ja tammia, ja paikoitel-
len myös vaahteroita ja saarnia. Kookkaimpien tammien ympärysmitat lähentelevät neljää 
metriä. Muista puulajeista kasvaa kuusia, koivuja, haapoja ja muutamia kookkaita raitoja. 
Tervalepät ja pusikkoina kasvavat tuomet vallitsevat rantojen läheisissä lehdoissa. Lehto-
jen pensaskerros on vaihtelevaa. Paikoitellen esiintyy hyvin tiheitä pähkinäpensaikkoja, 
joiden lisäksi kasvaa myös useita muita lehtopensaslajeja. Jalot lehtipuut, ja kasvualustan 
vaihtelu rehevästä mullasta karumpiin kankaisiin, luovat pohjan alueella elävälle moni-
puoliselle eliölajistolle. Vaisakosta onkin tavattu jo lähes puolensataa uhanalaista tai sil-
mälläpidettävää lajia, vaikkei kaikkia eliöryhmiä ole vielä edes alustavasti selvitetty. 
 
Vaisakon lehdot ovat olleet paikoitellen hyvin kuusettuneita, ja varjoisuus on heikentänyt 
monien pensaiden ja kenttäkerroksen kasvien kuntoa. Siksi Vaisakossa suoritettiin laajalti 
lehdoissa kasvaneiden kuusten kaulausta ja kaatoa vuonna 2003. Tällöin pahiten kuuset-
tuneet alueet saivat täysin uudenlaisen ulkonäön, ja odotettavissa on, että lehtojen vaateli-
as lajisto elpyy valoisuuden lisääntyessä.  

2.2  Geologia ja geomorfologia 
Vaisakon pinnanmuotoja hallitsee alueen itä- ja länsipuolella sijaitsevat kalliomäet ja 
niiden väliin jäävä alava, vain pari metriä merenpinnasta kohoava maa-alue. Vaisakon 
länsiosassa sijaitsevan Vankkurimäen eteläosat kohoavat korkeimmalta kohdaltaan noin 
70 metriä merenpinnan yläpuolelle. Korkea kallio laskeutuu kalliomäkien väliseen pai-
nanteeseen jyrkästi, paikoin pystysuorana etelä-pohjoissuuntaisena jyrkänteenä. Painan-
teen itäpuolella sijaitseva mäki on puolet Vankkurimäkeä matalampi, kohoten pohjois-
osassaan korkeimmillaan 35 m meren pinnan yläpuolelle.  
 
Vaisakon maaperä on painetun maaperäkartan mukaan savea ja kalliopaljastumia (Maa-
peräkartta lehti 2021 Salo, v. 1973). Uudempien internetissä ilmestyneen maaperäkartan 
mukaan Vaisakon pohjoisen rantaniityn ja kalliomäkien väliin jäävän painanteen maaperä 
on liejua (GTK 2006 a). Vaisakon torpan entisille pelloille on kerrostunut savea, ja savea 
esiintyy myös kapeana itä-länsi suuntaisena vyönä Nokkalan tilan pohjoispuolella. Loput 
Vaisakon maaperästä on kalliomaata, jonka päällä on alle 1 m paksu maakerros. Halmeen 
(1987) mukaan Vaisakon maaperässä saattaisi olla kalkkia. 
 
Geologisen tutkimuskeskuksen kallioperäkarttojen mukaan Vaisakon kallioperä on koko-
naisuudessaan mikrokliinigraniittia, jossa esiintyy kiillegneissiä ja granodioriittia sul-
keumina (GTK 2006 b). Vankkurimäen jyrkänteessä on kasvillisuuden perusteella myös 
graniittia ravinteisempia kivilajeja ilmeisesti kapeina juotteina. 
 
Vaisakon kalliomuodostelmat on katsottu arvokkaiksi jopa valtakunnallisella tasolla. 
Pääosa luonnonsuojelualueesta pohjoista rantaa ja ruovikkoa lukuun ottamatta on luoki-
teltu arvoluokkaan 2 maakunnallisessa kallioinventoinnissa. Vaisakko kuuluu kohteeseen 
Mustametsä-Vankkurimäki (numero 73160e)(Lounaispaikka). 
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2.3  Vesistöt 
Viurilanlahti reunustaa Vaisakkoa koko suojelualueen itäpuolelta ja luonnonsuojelualu-
een pohjoisosa on Viurilanlahden matalaa ruovikoitunutta pohjukkaa. Viurilanlahti on 
sinne laskevien jokien makeuttama allas, jonka ympärille jokien kuljettama liete ja maan-
kohoaminen ovat saaneet aikaan runsaat matalapohjaiset, maatumassa olevat niitty- ja 
ruovikkorannat. Lahden kasvilajisto muodostuu selvistä makean veden lajeista, mutta 
myös merivaikutus näkyy jossain määrin lajistossa. Hyvin rehevän kasvillisuuden leimaa-
antavin piirre on lahtea kiertävät vankat järviruokokasvustot. Linnustollisesti arvokas 
Viurilanlahti kuuluu lintuvesiohjelmaan ja on luokiteltu kansainvälisesti arvokkaaksi. 
Lahti kuuluu myös kansainväliseen kosteikkojensuojeluohjelmaan. 

2.4  Luontotyypit 
Naturatietolomakkeen mukaan EU:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen I mukaisista 
luontotyypeistä Vaisakon Natura-alueella esiintyy kuusi. Näitä ovat Laajat matalat lahdet 
(32 %), Kasvipeitteiset silikaattikalliot (16 %), Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset 
jalopuumetsät (6 %), Boreaaliset lehdot (35 %), Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitu-
met (1 %) ja Puustoiset suot (2 %)(Suomen ympäristökeskus 2003). Edellä mainituista 
luontotyypeistä jalopuumetsät ja puustoiset suot ovat priorisoituja. Vaisakko inventoitiin 
tarkemmin vuosina 2004 ja 2006. Luontotyyppien määrittämisessä käytettiin Airaksisen 
ja Karttusen (2001) Natura 2000 -luontotyyppiopasta. Inventoinnissa löydettiin seuraavat 
myös taulukkoon 1 kirjatut luontotyypit: 1160 *Laajat matalat lahdet, 7060 Lähteet ja 
lähdesuot, 7140 Vaihettumissuot ja rantasuot, 9180 Raviini- ja rinnelehdot, 9010 
*Luonnonmetsät, 9020 Jalopuumetsät, 9050 Boreaaliset lehdot ja 9080 *Metsäluhdat. 
Kaikki suunnittelualueen luontodirektiivin mukaiset luontotyypit kuvionumeroineen, 
pinta-aloineen ja suhteellisine osuuksineen suunnittelualueen kokonaispinta-alasta on 
esitetty taulukossa 1. Metsähallituksessa on käytössä omat inventointiluokat, jotka on 
esitetty taulukossa 2. Kartta Natura-luontotyypeistä ja kuvionumeroinnista on liitteessä 3, 
kartta inventointiluokittain liitteessä 4. 
 
Erot maastoinventoinnin ja Naturatietolomakkeen välillä selittyvät tarkemmalla maasto-
tarkastelulla. Laajat matalat lahdet ja vaihettumissuot on todennäköisesti katsottu yhteen 
kuuluvaksi luontotyypiksi. Hakamaaksi on todennäköisesti laskettu yksittäinen aikai-
semman laidunnuksen parissa ollut kuvio, joka nykyisin on lehtoa. Puustoiseksi suoksi on 
ehkä katsottu kuuluvan yksittäinen kuivahko nuoripuustoinen kangaskorpi tai nykyisin 
metsäluhdiksi katsotut alueet. Raviini ja rinnelehdot on katsottu kuuluvan osaksi boreaa-
lisia lehtoja. Samoin todennäköisesti nykyiset metsäluhdat ja osa lehtolaikkuja sisältävistä 
kangasmaakuvioista on katsottu kuuluvan lehtoihin. Vaisakon luonnonmetsät ovat kalli-
oisia männiköitä, joilla puuston peittävyys yltää nipin napin luonnonmetsän puolelle. 
Nämä on mitä todennäköisimmin määritetty aiemmin silikaattikallioiksi. Uutena luonto-
tyyppinä Vaisakossa havaittiin lisäksi kaksi tihkupintaa, jotka kuuluvat lähteet ja läh-
desuot luontotyyppiin. 
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Taulukko 1. Natura-luontotyypit. Edustavuus kertoo alueen edustavuudesta ja luonnontilaisuudesta metsähal-
lituksen standardien mukaan. 10: Erinomainen (kohde vastaa täysin määritelmäänsä ja siinä tavataan tyypil-
le tunnusomaiset lajit ja muut ominaispiirteet), 20: hyvä (kohde on määritelmän mukainen ja siinä tavataan 
oleellisimmat tyypille tunnusomaiset lajit ja ominaispiirteet), 30: merkittävä (kohde on jokseenkin määritel-
män mukainen ja omaa joitakin tyypille tunnusomaisia lajeja ja ominaispiirteitä). 
 
Luontotyyppi Edus-

tavuus 
Kuvionumerot  Pinta-ala 

ha % kok. 
alasta 

1160 * Laajat matalat lahdet 20 160, 161 18,64 29,3 
7060 Lähteet ja lähdesuot 30, 40 117, 112.2  0,06 0,1 
7140 Vaihettumissuot ja ran-

tasuot 
20 165, 165.1 1,89 3,0 

9180 Raviini- ja rinnelehdot 20 119 1,12 1,8 
9010 * Luonnonmetsät 20, 30, 

40 
102, 108, 109, 111 7,98 12,5 

9020 Jalopuumetsät 10,20 118, 145, 151, 190 5,5 8,6 
9050 Boreaaliset lehdot 10, 20, 

30, 40 
112, 113, 114, 120, 121.1, 
125, 126, 127, 128, 129, 
130, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 141, 153.1, 162, 
150, 156.4, 193, 194, 195 

13,83 21,7 

9080 * Metsäluhdat 20, 40 121, 164 1,09 1,7 
Yhteensä   50,11 78,7 
* EU:n luontodirektiivin mukainen erityisen tärkeä luontotyyppi. 
 
 
Taulukko 2. Vaisakon biotooppien pinta-alat ja suhteelliset osuudet Metsähallituksessa käytössä olevien 
inventointiluokkien mukaan jaettuina. 
 
Inventointiluokka Pinta-ala 

ha 
Kalliokuvio 101   Kalliolaet, rinteet ja terassit 5,87 
Jäkälä-
varpukuvio 

232   Kuiva kangas 3,16 

Sammal-
varpukuvio 

241   Kuivahko kangas 9,17 
242   Tuore kangas 

Ruoho, leh-
tomainen 

251   Lehtomainen kangas 22,13 
252   Lehto 

Nevat ja letot 331   Välipintasuot 1,89 
Rämeet ja 
rämeiset suot 

313   Korpi-rimpipintasuot 1,09 

Avolähde 410   Avolähde 0,06 
Vesikuvio 440   Meri 18,63 
Kulttuuri 613   Hylätyt pensoittuvat, metsittyvät tai metsitetyt maatalousmaat 1,51 

644   Rakennetut luonnonympäristöt 
686   Ojat 

 Yhteensä 63,61 
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2.5  Lajisto 
Seuraavissa kappaleissa esitellään Vaisakosta tavattu uhanalainen ja silmälläpidettävä 
lajisto, luonto- ja lintudirektiivin lajit sekä muut, huomion arvoiset lajit. Vaisakossa on 
tavattu yhteensä 88 uhanalaista, silmälläpidettävää, luontodirektiivissä tai lintudirektiivis-
sä mainittua lajia. Liitteissä 5 ja 6 on koottu kaikki Vaisakossa havaitut putkilokasvit ja 
sienet. 
 

2.5.1  Putkilokasvit 

Vaisakon rehevästä putkilokasvillisuudesta on ollut keräyksiä ja mainintoja kirjallisuu-
dessa jo viime vuosisadan alkupuolelta alkaen. Ensimmäinen kattava lehtolajistoselvitys 
on peräisin vuodelta 1932 (Lehmussaari 1932), ja sen jälkeen on tehty useita alueen kas-
villisuutta koskevia tutkimuksia (Kalpa ja Lammi 2005, Kanervo 1964, Parnela 1962, 
Raaska ja muut 1995, Rautiainen 1984). Vaisakossa kasvavien putkilokasvien lukumäärä 
on vaihdellut selvittäjän, selvitysajan ja selvitysalueen laajuuden mukaan. Luonnonsuoje-
lualueella tavattujen putkilokasvilajien lukumäärä on yhteensä 274, ja ne on koottu liit-
teeseen 5. 
 
Vaisakossa kasvavat jalot lehtipuut antavat alueelle tunnusomaisimman leiman. Lehmus 
on Vaisakon yleisin jalo lehtipuu ja se vallitsee erityisesti itäisessä lehdossa. Vaisakossa 
kasvaa muutamia erittäin kookkaita tammia, ja nuorempia kasvaa ympäri lehtoaluetta. 
Salon seudun lähes ainoat luonnonvaraisiksi katsotut vaahterat kasvavat Vaisakossa. 
Edellä mainitut lajit ovat luontaisia Vaisakon lajeja. Lisäksi Viurilanlahden rannalla Vai-
sakon kaakkoisosassa kasvaa saarnia, mitkä ovat mitä todennäköisimmin istutusperäisiä. 
 
Lehtojen pensaskerroksessa vallitsee hyvin yleisenä kasvava pähkinäpensas (Corylus 
avellana). Lehdoissa kasvaa yleisesti myös taikinamarjaa (Ribes alpinum) ja lehto-
kuusamaa (Lonicera xylosteum). Koiranheisi (Viburnum opulus), herukat (Ribes spica-
tum, R. nigrum), ruusut (R. majalis) ja pajut (Salix sp.) ovat edellä mainittuja harvalukui-
sempia. 
 
Lehtojen kenttäkerroksen putkilokasvilajisto on erittäin lajirikas ja alueelta on tavattukin 
suurin osa lehdoille tyypillisistä lajeista. Vaisakossa kasvaa mm. Varsinais-Suomessa 
harvinaista keltavuokkoa (Anemone ranunculoides) sekä kelta- ja valkovuokon (Anemone 
nemorosa) harvinaista risteymää (Anemone nemorosa x ranunculoides). Muita vaateliaita 
lajeja ovat mm. mukulaleinikki (Ranunculus ficaria), pystykiurunkannus (Corydalis soli-
da), lehto-orvokki (Viola mirabilis), mustakonnanmarja (Actaea spicata), lehtotähtimö 
(Stellaria nemorum), kyläkellukka (Geum urbanum), kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), 
tesmayrtti (Adoxa moschatellina), haisukurjenpolvi (Geranium robertianum), imikkä 
(Pulmonaria obscura), lehtoleinikki (Ranunculus cassubicus), lehtopähkämö (Stachys 
sylvatica), lehtokielo (Polygonatum multiflorum) ja isokäenrieska (Gagea lutea). Edellä 
mainitut lajit viihtyvät erityisesti lehtojen tuoreissa lehtipuuvaltaisissa osissa. Länsirin-
teen kuusivaltaisessa kosteassa lehtokortteiden (Equisetum pratense) vallitsemassa leh-
dossa viihtyy mm. kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris), jänönsalaatti (Mycelis mura-
lis), lehtopalsami (Impatiens noli-tangere) ja velholehti (Circaea alpina).  
 
Edellä mainittujen lajien lisäksi Vaisakon nykyiseen lajistoon kuuluu mm. kevätesikko 
(Primula veris), joka kasvaa itäisessä lehdossa niukkana. Se on taantunut huomattavasti 
aikaisempiin selvityksiin verrattuna. Useat muutkin lajit ovat taantuneet laidunnuksen 
päätyttyä, ja joitakin lajeja, kuten papelorikkoa (Saxifraga granulata), pölkkyruohoa 
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(Arabis glabra) ja jäykkäpitkäpalkoa (Arabis hirsuta) ei ole tavattu enää Lehmussaaren 
tutkimuksen jälkeen (Kalpa ja Lammi 2005). Laidunnuksen päätyttyä monet avoimilla 
paikoilla viihtyvät lajit taantuivat, ja varsinaiset lehtolajit runsastuivat.  
 
Vaikka Vaisakossa kasvaakin varsin runsaslukuinen joukko eri kasvilajeja, ei uhanalai-
siksi luokiteltuja lajeja ole havaittu kuin kaksi (taulukko 3). Arto Kalpa (2005) mainitsee 
havainneensa Vaisakossa vaarantuneen keltamataran (Galium verum), mutta lajia ei kui-
tenkaan ole havaittu muissa selvityksissä eikä tätä suunnitelmaa varten tehtyjen maasto-
töiden yhteydessä. Lajia ei myöskään ole paikannettu kartalle. Antti Nyman on ilmoitta-
nut havainneensa 1980 -luvulla nykyisin vaarantuneeksi luokitellun saunionoidanlukon 
(Botrychium matricariifolium)(Rautiainen 1984). Lajin tarkka silloinen kasvupaikka ei 
ole tiedossa, eikä lajia ole myöskään myöhemmin alueella havaittu. Vaisakossa kasvaa 
muutamia metsäomenapuita (Malus sylvestris) muistuttavia omenapuita torpan tontilla. 
Nämä yksilöt lienevät kuitenkin vain hyvin vanhoja tarhaomeanpuita, mutta tarkempaa 
lajinmääritystä kaivataan. 
 
 
Taulukko 3: Vaisakosta havaitut putkilokasilajit, jotka ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, EU 
direktiiveissä mainittuja, erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja tai kiireellisesti suojeltavia lajeja. 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi U D E/U R K 
Botrychium matricariifolium saunionoidanlukko EN     
Galium verum keltamatara VU     
 
U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, 
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen. 
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu 
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji  
R: Rauhoitettu laji 
K: Kiireellisesti suojeltava laji 

2.5.2  Sammalet 

Vaisakon sammallajistoa ei ole selvitetty järjestelmällisesti, vaan tiedot lajistosta perustu-
vat lähinnä yksittäisiin maastokäynteihin (esim. Syrjänen 1989). Metlan kartoittamilla 
kasvillisuuskoealoilla kasvaneita lajeja on kuitenkin kerrottu Vaisakosta tehdyssä kasvil-
lisuusseurantaraportissa (Raaska ja muut 1995). Tätä suunnitelmaa varten tehtiin sam-
malkartoitus alueen keskiosan laaksossa (Korvenpää 2012). 
 
Vaikka kattavaa lajistoselvitystä ei alueelta olekaan tehty, tiedetään Vaisakossa kasvavan 
monia harvinaisia sammallajeja. Erityisesti läntistä lehtoaluetta hallitsevalla korkealla 
jyrkänteellä kasvaa harvinaisia sammallajeja. Jyrkänne on paikoin ylikalteva ja siinä on 
valuvetisten pintojen lisäksi sammalten kannalta ihanteellisia onkaloita. Jyrkänne tarjoaa-
kin monille harvalukuisille sammalille erinomaisen kasvupaikan. Vaikka kalliorinteillä ja 
niiden jyrkänteillä kasvaakin etupäässä oligotrofista pystyseinämien sammallajistoa, on 
jyrkänteen tyviosissa meso-eutrofisia rakoja ja halkeamia. Jyrkänteellä kasvavat mm. 
vaarantuneet kalliokaulussammal (Jamesoniella autumnalis) ja kalliopunossammal (Po-
rella cordaeana) sekä silmälläpidettävä isotorasammal (Cynodontium suecicum). Vii-
meksi mainittu on lisäksi alueellisesti uhanalainen ja erityisesti suojeltava laji, ja se kuu-
luu myös luontodirektiivin liitteessä II mainittuihin lajeihin. Kaikki kolme mainittua lajia 
on todettu kiireellisesti suojeltaviksi lajeiksi. Kallion onkaloissa kasvaa myös valtakun-
nallisesti silmälläpidettävä koloriippusammal (Neckera besseri). Lisäksi lajistoon kuuluu 
useita luontoarvoja indikoivia lajeja kuten aikaisemmin uhanalaiseksi luokiteltu luu-
tasammal (Thamnobryum alopecurum), isoruostesammal (Anomodon viticulosus), talja-
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ruostesammal (A. attenuatus), kimmelsammal (Taxiphyllum wissgrillii) ja ketjusammal 
(Lejeunea cavifolia). 
 
Harvinaista ja huomionarvoista lajistoa kasvaa jyrkänteen lisäksi myös muualla Vaisakon 
alueella. Silmälläpidettävä lepikkolaakasammal (Plagiothecium latebricola) kasvaa useil-
la eteläisen tervalepikon melko pitkälle lahonneilla kannoilla, sekä yksittäisellä kannolla 
lehdon pohjoisosassa. Myös lahopuulla kasvava alueellisesti uhanalainen katvesammal 
(Callicladium haldanianum) on kerätty museonäytteeksi (TUR) eteläisen tervalepikon 
entiseltä kannolta. Vaisakon lajistoon voi mahdollisesti kuulua myös vaarantunut ja luon-
todirektiivin liitteen II lajeihin kuuluva korpihohtosammal (Herzogiella turfacea). Laji 
kasvaa nykyisin muutaman metrin etäisyydellä luonnonsuojelualueen läntisestä rajasta 
vanhalla kookkaalla lahokannolla. Korpihohtosammalta etsittiin maastotöiden yhteydessä 
suojelualueen puolella sijaitsevilta pienemmiltä kannoilta kuitenkin tuloksetta. Laji saat-
taa silti esiintyä Vaisakossa, sillä kasvupaikaksi sopivia lahopuita on myös muualla alu-
eella. Muita harvinaisehkoja, luontoarvoja ilmentäviä Vaisakon sammallajeja ovat edellä 
mainittujen lisäksi ryytisammal (Geocalyx graveolens) ja pikkuruostesammal (Anomodon 
longifolius). Tärkeimmät sammallajit on listattu taulukkoon 4. 
 
 
Taulukko 4: Vaisakosta havaitut sammallajit, jotka ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, EU 
direktiiveissä mainittuja, erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja tai kiireellisesti suojeltavia lajeja. 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi U D E/U R K 
Callicladium haldanianum katvesammal RT     
Cynodontium suecicum isotorasammal NT/RT II   x 
Jamesoniella autumnalis kalliokaulussammal VU  U  x 
Lophozia ciliata ripsilovisammal NT     
Neckera besseri koloriippusammal  NT     
Porella cordaeana kalliopunossammal VU  U  x 
Plagiothecium latebricola lepikkolaakasammal NT     
 
U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, 
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen. 
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu 
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji  
R: Rauhoitettu laji 
K: Kiireellisesti suojeltava laji 

2.5.3  Sienet 

Vaisakossa kasvaa hyvin monipuolinen sienilajisto sen luonnon monipuolisuuden vuoksi. 
Jalopuuvaltaisissa runsasravinteisissa lehdoissa voi tavata monia erikoistuneita sienilaje-
ja, ja siksi Vaisakonkin sienilajeja on tutkittu jo 1960 –luvun alkupuolella (Kallio 1963). 
Antti Nyman on retkeillyt ja tehnyt sienihavaintoja Vaisakosta jo muutaman vuosikym-
menen ajan (Nyman 1968, Nyman 1984, Nyman 2003 a). Nyman teki vuonna 2003 Met-
sähallituksen toimeksiannosta aluetta koskevan sieniselvityksen (Nyman 2003 b). Lisäksi 
hän on tätä suunnitelmaa varten kertonut eri vuosikymmeninä keräämistään sieninäytteis-
tä. Vaisakon sienilajistoa selvitettiin Metsähallituksen toimeksiannosta toisen kerran 
vuonna 2004 (Heinonen ja Heinonen 2004). Erinomaisena sienivuonna Maija-Liisa ja 
Pekka Heinonen löysivät runsaasti alueelta ennen havaitsemattomia sienilajeja. Lajien 
joukossa oli runsaasti uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja, useita kymmeniä arvokasta 
elinympäristöä indikoivia lajeja (Nitare 2000) sekä maassamme puutteellisesti tunnettuja 
lajeja.  
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Vaisakon sienilajeista yksi on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi. Laji on Nymanin 
vuonna 1965 Suomelle uutena lajina löytämä sinihelttajauhikas (Melanophyllum eyrei). 
Laji havaittiin Suomen ainoalta kasvupaikaltaan uudelleen vuonna 2006 yli 30 vuoden 
tauon jälkeen. Aikaisemmin myös äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu, nykyään erittäin 
uhanalainen lehtovahakas (Hygrophorus nemoreus), tunnetaan Vaisakon lisäksi vain Tu-
run Ruissalosta. Toinen erittäin uhanalainen Vaisakon sienilaji on pisarahelttahelokka 
(Pholiota albocrenulata). Vaisakossa kasvaa edellä mainittujen lajien lisäksi ainakin neljä 
vaarantuneeksi luokiteltua sienilajia sekä 10 silmälläpidettäviksi luokiteltua lajia. Kartoi-
tuksissa on tehty yhdeksän havaintoa myös aiemmin silmälläpidettävistä, nykyisin elin-
voimaisiksi katsotuista lajeista. Näihin lajeihin kuuluvat mm. rusohiippo (Mycena rosea), 
ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus), karvasvahakas (Hygrocybe mucronella) ja val-
kotuppisieni (Volvariella hypopithys). Kaikki Vaisakosta tiedossa olevat uhanalaiset ja 
silmälläpidettävät sienilajit on koottu taulukkoon 5. 
 
 
Taulukko 5: Vaisakosta kerätyt sienilajit, jotka ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, EU direk-
tiiveissä mainittuja, erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja tai kiireellisesti suojeltavia lajeja. 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen 

nimi 
U D E/U R K 

  kyyhkysvahakas NT     
Dichomitus campestris pähkinänkääpä NT     
Entoloma pseudoparasiti-
cum 

vahveronvieras VU     

Holwaya mucida lehmuspikari VU II    
Hygrophorus nemoreus lehtovahakas EN  x   
Inocybe asterospora tähti-itiörisakas NT     
Lactarius violascens sinipunarousku NT     
Limacella guttata isolimalakki NT     
Lycoperdon echinatum piikkituhkelo NT     
Melanophyllum eyrei sinihelttajauhikas CR  x   
Phlebia centrifuga pohjanrypykkä NT     
Pholiota albocrenulata pisarahelttahelokka EN  x   
Ramaria fennica  
var. griseolacina 

suomenhaarakas VU     

Russula grata tuoksuhapero NT     
Skeletocutis chrysella lamokääpä NT     
Trechispora candidissima kermaharsukka NT     
Volvariella surrecta loistuppisieni VU     
 
U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, 
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen. 
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu 
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji  
R: Rauhoitettu laji 
K: Kiireellisesti suojeltava laji 
 
 
Vaisakossa kasvaa runsaasti eteläisissä lehdoissa viihtyviä sienilajeja. Jalot lehtipuut tar-
joavat eläessään kasvun edellytykset monille mykorritsasienille, ja kuoltuaan useille la-
hottaville kääväkkäille. Vaisakon nykyisistä sienilajeista harvinaisimmat ovat rehevästä ja 
multavasta ympäristöstä huolimatta puuainesta lahottavia kääpiä tai kääväkkäitä. Heinos-
ten (2004) inventoinnissa löytyi useita vanhojen metsien indikaattorilajeja kuten vaaran-
tunut pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga), rusokääpä (Pycnoporellus fulgens) ja silmällä-
pidettävä lamokääpä (Skeletocutis chrysella). Mainitsemisen arvoisia ovat myös mm. 
vanhojen metsien laji pikkukesikkä (Coniophora fusispora), jonka eteläisin havainto on 
aiemmin ollut Ilomantsista sekä harsokarvakka (Eriopezia caesia), joka löydettiin kol-
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mannen kerran Suomesta. Vaisakossa kasvoi myös vanhoissa kuusi ja mäntymetsissä 
tavallisesti kasvava aarnikääpä (Phellinus nigrolimitatus). Laji oli asettunut hieman poik-
keavaan ympäristöön, ja kasvoi Vaisakon torpan vanhassa seinähirressä. Kartoituksissa 
löydettiin Suomelle uusi sirohaarakas -laji (Ramariopsis citrina) ja kotelosienilaji 
(Stephanoma strigosum). 

2.5.4  Jäkälät 

Vaisakossa kasvavia jäkälälajeja ei ole koskaan kattavasti inventoitu. Alueelta on kuiten-
kin kerätty yksittäisiä jäkälänäytteitä mm. Turun yliopiston kasvimuseoon, ensimmäiset 
jo viime vuosisadan alkupuolella. Metsähallituksen toimesta inventoitiin epifyyttijäkäliä 
vuonna 2007 (Hyvärinen 2007). 
 
Kimmo Syrjänen ja Terhi Korvenpää löysivät vuonna 2004 kolme jaloilla lehtipuilla kas-
vanutta epifyyttistä harvinaista jäkälälajia. Jaloilla lehtipuilla, erityisesti vanhoilla vaahte-
roilla kasvava aiemmin vaarantunut, nykyisin silmälläpidettävä saarnenpistejäkälä (Acro-
cordia gemmata) on kerätty näytteeksi jo vuonna 1987 (TUR, A. Puolasmaa). Laji kasvoi 
vuonna 2003 ainakin viidellä puunrungolla. Vaarantunut kalvashuhmarjäkälä (Scleropho-
ra nivea) kasvoi ainakin seitsemällä hyvin vanhalla vaahteran rungolla lehdon eteläosassa 
kuviolla 151. Myös silmälläpidettävä punakuprujäkälä (Bacidia rubella) kasvoi muuta-
milla jalopuun rungoilla samassa lehdossa. Alueellisesti uhanalainen raidankeuhkojäkälä 
(Lobaria pulmonaria) on kerätty Vaisakosta jo viime vuosisadan alkupuolelta. Raidan-
keuhkojäkälä on Vaisakossa hyvin yleinen kasvaen jaloilla lehtipuilla, erityisesti kook-
kailla lehmuksilla. Vuoden 2007 kartoituksissa havaittiin myös muita silmälläpidettäviä 
lajeja, jotka yhdessä muiden lajien kanssa on kirjattu taulukkoon 6. 
 
 
Taulukko 6: Vaisakosta kerätyt jäkälälajit, jotka ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, EU direk-
tiiveissä mainittuja, erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja tai kiireellisesti suojeltavia lajeja. 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi U D E/U R K 
Acrocordia gemmata saarnenpistejäkälä NT     
Arthonia ruana ruusujäkälä NT     
Bacidia rubella punakuprujäkälä NT     
Calicium salicinum pajunnuppijäkälä NT     
Chaenotheca chlorella viherneulajäkälä NT     
Chaenotheca phaeocephala ruskoneulajäkälä VU  U   
Lobaria pulmonaria raidankeuhkojäkälä NT     
Leptogium teretiusculum sormikesijäkälä NT     
Physconia detersa idänlaakajäkälä NT     
Sclerophora coniophaea härmähuhmarjäkälä NT     
Sclerophora nivea kalvashuhmarjäkälä VU  U   
 
U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, 
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen. 
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu 
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji  
R: Rauhoitettu laji 
K: Kiireellisesti suojeltava laji 

2.5.5  Nisäkkäät 

Luontodirektiivin liitteen II lajeista Vaisakossa on havaittu liito-orava (Pteromys vo-
lans)(taulukko 7). Laji kuuluu myös liitteen IV lajeihin, jotka edellyttävät tiukkaa suoje-
lua. Liito-orava on havaittu vuonna 1992 Härjänpäätä reunustavalla lehtoalueella. Sitä ei 
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havaittu vuonna 2003 Turun ammattikorkeakoulun samalta alueelta tekemässä kartoituk-
sessa (ryhmätyö 2003), eikä myöskään muualta Vaisakon alueelta tätä suunnitelmaa var-
ten tehdyissä maastokartoituksissa. Vaikka lajia ei alueella havaittukaan, se ei tarkoita 
että se olisi alueelta kadonnut. Vaisakko on liito-oravan kannalta erinomainen elinympä-
ristö ja siellä on runsaasti lajille sopivia pesäpuita. 
 
 
Taulukko 7: Vaisakosta havaitut nisäkäslajit, jotka ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, EU 
direktiiveissä mainittuja, erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja tai kiireellisesti suojeltavia lajeja. 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi U D E/U R K 
Pteromys volans liito-orava VU II, 

IV 
 x  

U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, 
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen. 
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu 
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji  
R: Rauhoitettu laji 
K: Kiireellisesti suojeltava laji 

2.5.6  Linnut 

Viurilanlahden linnusto tiedetään hyvin, sillä alue on lintuharrastajien suosiossa ja lajis-
tosta on tehty myös julkaisuja (mm. Gustafsson ja Andelmin 1983, Teiro 1964, Vienonen 
1984). Osa havainnoista on tehty Halikonlahden lintutornin alueelta, joka sijaitsee x km 
päässä suunnittelualueesta. Viurilanlahden Natura-alueen lajistoon kuuluvat Natualomak-
keessa ilmoitetut neljä uhanalaista lajia: heinäkurppa (Gallinago media), merikotka (Ha-
liaëtus albicilla), punakuiri (Limosa lapponica) ja kalasääski (Pandion haliaetus). Edellä 
mainitut lajit eivät pesi suunnittelualueella. 
 
Vaisakon luonnonsuojelualueen linnustoa on selvitetty 1990 -luvun alkupuolella linjalas-
kentamenetelmällä (Jantunen 1992). Vaisakko on myös useiden linnuista kiinnostuneiden 
retkeilijöiden kohde, sillä lehdoissa tavataan runsaasti vaateliaita lajeja joita ei välttämättä 
muualla kovin helposti näe. Pesimälajistoon kuuluvat mm. lehdoissa pesivät kultarinta 
(Hippolais icterina), sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix), satakieli (Luscinia luscinia), leh-
tokerttu (Sylvia borin), mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) ja lehtopöllö (Strix aluco). 
Vaisakon niemennokalta avautuu myös näkymä linnustollisesti arvokkaalle Viurilanlah-
delle. Suunnittelualueeseen kuuluva osittain ruovikoitunut ja matala Viurilanlahden länti-
sin nurkka tarjoaa monille vesilinnuille rauhallisen pesimäympäristön. 
 
Vaisakossa pesivistä monista lintulajeista kaksi on luokiteltu valtakunnallisesti uhanalai-
seksi. Aikaisemmin vaarantunut pikkutikka (Dendrocopos minor) (nykyisin LC) pesii 
ainakin pohjoisosan ontossa tervalepässä ja lajilla on mahdollisesti toinen reviiri eteläi-
sessä tervalepikössä. Naturatietolomakkeen mukaan Vaisakossa pesisi myös vaarantu-
neeksi luokiteltu tiltaltti (Phylloscopus collybita), mutta lajista ei tehty havaintoja maas-
tokäyntien yhteydessä. Silmälläpidettävistä lajeista Vaisakon linnustoon kuuluvat käki 
(Cuculus canorus) ja harmaapäätikka (Picus canus). Viimeksi mainittu on myös lintudi-
rektiivin liitteen I mukainen laji. Muita Vaisakon linnustoon kuuluvia lintudirektiivin 
liitteessä I mainittuja lajeja ovat huuhkaja (Bubo bubo), helmipöllö (Aegolius funereus), 
pyy (Bonasa bonasia), palokärki (Dryocopus martius), pohjantikka (Picoides tridacty-
lus), pikkulepinkäinen (Lanius collurio) ja kangaskiuru (Lullula arborea). Viurilanlahden 
Natura-alueella on tavattu lisäksi runsaasti mm. lintudirektiiviin kuuluvia vesilintuja. 
Kaikki Naturatietolomakkeiden mukaan jommalla kummalla suojelualueella esiintyvät 
lintudirektiivilajit on koottu yhteen taulukkoon 8 yhdessä muiden uhanalaisten ja silmäl-
läpidettävien lajien kanssa. 
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Taulukko 8: Vaisakon ja Viurilanlahden natura-alueelta Naturatietolomakkeen mukaan havaitut 
lintulajit, jotka ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, EU direktiiveissa mainittuja, erityisesti 
suojeltavia, rauhoitettuja tai kiireellisesti suojeltavia lajeja. Asteriskilla esitetyt lajit on tavattu 
ainoastaansuunnittelualuetta laajemmalla Viurilanlahden Natura-alueella, eikä ole tietoa siitä, 
ovatko lajit varmuudella havaittu suunnittelualueella. 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen 

nimi 
U D E/U R K 

Aegolius funereus helmipöllö  I    
*Alcedo atthis kuningaskalastaja  I    
*Asio flammeus suopöllö  I    
Bonasa bonasia pyy  I    
*Botaurus stellaris kaulushaikara  I    
*Branta leucopsis valkoposkihanhi  I    
Bubo bubo huuhkaja  I    
*Gallinago media heinäkurppa  I    
*Caprimulgus europaeus kehrääjä  I    
*Chlidonias niger mustatiira  I    
*Circus aeruginosus ruskosuohaukka  I    
*Circus cyaneus sinisuohaukka  I    
*Crex crex ruisrääkkä  I    
Cuculus canorus käki NT   x  
*Cygnus cygnus laulujoutsen  I    
Dryocopus martius palokärki  I    
*Emberiza hortulana peltosirkku  I    
*Gavia arctica kuikka  I    
*Gavia stellata kaakkuri  I    
*Grus grus kurki  I    
*Haliaëtus albicilla merikotka  I    
Lanius collurio pikkulepinkäinen  I    
*Limosa lapponica punakuiri  I    
Lullula arborea kangaskiuru  I    
*Luscinia svecica  sinirinta  I    
*Mergus albellus uivelo  I    
*Pandion haliaetus kalasääski  I    
*Pernis apivorus mehiläishaukka  I    
*Phalaropus lobatus vesipääsky  I    
*Philomachus pugnax suokukko  I    
Phylloscopus collybita tiltaltti VU   x  
Picoides tridactylus pohjantikka NT I  x  
Picus canus harmaapäätikka NT I  x  
*Pluvialis apricaria kapustarinta  I    
*Podiceps auritus mustakurkku-uikku  I    
*Porzana porzana luhtahuitti  I    
*Sterna caspia räyskä  I    
*Sterna hirundo kalatiira  I    
*Sterna paradisea lapintiira  I    
*Tringa glareola liro  I    
 
U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, 
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen. 
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu 
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji  
R: Rauhoitettu laji 
K: Kiireellisesti suojeltava laji 
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2.5.7  Perhoset 

Metsähallitus teetti vuonna 2004 perhoslajiston inventoinnin Vaisakon alueella (Janthe 
Oy 2004). Selvityksessä havaittiin yhteensä 316 makroperhoslajia ja 112 mikroperhosla-
jia. Lajimäärät jäivät alhaisiksi, sillä sadevesi pilasi alkukesän saaliit ja määrityskelpoista 
materiaalia oli hyvin vähän koko kesän ajalta. Pyydetyistä perhoslajeista yksi on uusim-
man uhanalaisluokituksen mukaan vaarantunut ja yksi silmälläpidettävä (taulukko 9). 
Vaarantunut tammiritariyökkönen (Catocala promissa) viihtyy tammea kasvavissa seka-
metsissä. Silmälläpidettävä aaltoritariyökkönen (Catocala sponsa) vaelsi lajina voimak-
kaasti vuonna 2003. Lajia ei siten voida varmasti pitää Vaisakon lajistoon kuuluvaksi, 
mutta se on kuitenkin saattanut pystyä perustamaan vakituisen kannan alueelle (Janthe 
Oy 2004). Pyydyksiin lensi myös erittäin harvinainen ja silmälläpidettäviin luettava pik-
kuperhosiin kuuluva lehtolatvakääriäinen (Pammene ignorata), jota on saatu Suomesta 
vain muutamia kertoja. Lajin elintavoista ei tiedetä juuri mitään. Edellä mainittujen lisäk-
si saaliiksi saatiin aikaisemmin silmälläpidettävät tammivyömittari (Cyclophora puncta-
ria) ja maltsayökkönen (Trachea atriplicis) jotka molemmat ovat nykyisin luokiteltu 
elinvoimaisiksi.  
 
 
Taulukko 9: Vaisakosta kerätyt perhoslajit, jotka ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, EU di-
rektiiveissa mainittuja, erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja tai kiireellisesti suojeltavia lajeja. 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen 

nimi 
U D E/U R K 

Catocala promissa tammiritariyökkönen VU  U   
Catocala sponsa  aaltoritariyökkönen  NT     
Pammene ignorata lehtolatvakääriäinen NT     
 
U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, 
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen. 
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu 
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji, U = LSAssa mainittu uhanalainen laji  
R: Rauhoitettu laji 
K: Kiireellisesti suojeltava laji 

2.5.8  Kovakuoriaiset 

Kovakuoriaisille sopivia elinympäristöjä on Vaisakossa on runsaasti. Metsähallitus teki 
kovakuoriaisten kartoitusta Vaisakossa vuonna 2007 (Hyvärinen & Mattila 2007). Vaisa-
kon suojelualue osoittautui erityisen arvokkaaksi eteläisen lehtolajiston keskittymäksi. 
Kartoituksessa löytyi 355 lajia, joista kuusi nykyisin uhanalaista tai silmälläpidettävää 
lajia. Lajit on koottu taulukkoon 10. 
 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit olivat ontonsalasyöjä (Cryptophagus fuscicor-
nis)(ontoissa lehtipuissa elävä vaatelias salasyöjälaji), lehmuksenoksajäärä (Exocentrus 
lusitanus)(vastakuolleissa lehmuksen oksissa elävä laji, suosii erityisesti maahan pudon-
neita oksia), vyökeiju (Hypulus bifasciatus)(lahoavalla pähkinällä ja lepällä elävä laji), 
pärnäjäärä (Oplosia cinerea)(lahonneissa, maahan pudonneissa lehmuksen oksissa, jos-
kus myös muilla lehtipuilla), tuomikukko (Orsodacne cerasi)(hyvin paikoittainen ja har-
vinainen lehtikuoriainen, hakeutuu aktiivisesti mm. koiranputken kukille) ja lehtolisko-
kuntikas (Quedius microps)(ontoissa haavoissa ja jaloissa lehtipuissa). 
 
 
Muita huomionarvoisia Vaisakon kovakuoriaislajeja ovat aikaisemmin uhanalaisiksi tai 
silmälläpidettäviksi luokitellut vaihtolymykäs (Stephostethus alternans) (sienettyneellä 



 18 

lehtilahopuulla elävä laji, lehtosalasyöjä (Cryptophagus obsoletus)(hyvin harvinainen 
eteläinen laji, josta ennen tätä tunnettiin Suomesta ainoastaan kolme havaintopaikkaa. 
Lajia on tavattu pääasiassa ontoista tammista ja lehmuksista), Micridium halidaii (lehti-
puiden onteloihin kertyvässä sienettyneessä puukarikkeessa, mulmissa, elävä laji), län-
nenvaajapimikkä (Prionychus ater) ja viitosaatukainen (Pseudanidorus pentatomus)( 
lehtipuiden onteloihin kertyvässä sienettyneessä puukarikkeessa, mulmissa, elävä laji), 
jotka kaikki luokitellaan nykyisin elinvoimaisiksi. Muita huomionarvoisia lajeja raportin 
mukaat olivat tammitiera (Dorcatoma chrysomelina)(rikkikäävän lahottamissa ruskola-
hoissa tammissa elävä harvinainen puunkaivajalaji), pihlajanjalosoukko (Agrilus men-
dax)(paahteisilla paikoilla kasvavilla, heikentyneillä ja vastakuolleilla pihlajanrungoilla 
elävä harvinaisehko jalokuoriaislaji), kantokääpiäinen (Cis quadridens)(harvinaisehko 
kantokäävällä elävä kääpiäislaji), kääpiäislaji (Orthocis festivus)(eteläinen kääpiäislaji, 
joka elää tavallisimmin pähkinällä, lepällä ja tammella kasvavilla nahakoilla Stereum 
spp.), pimikkökuoriaislaji (Palorus depressus)(harvinainen kekomuurahaisten pesissä ja 
lahokannoissa elävä pimikkökuoriaislaji), omenaleikkuri (Neocoenorrhinus aequa-
tus)(harvinainen, eteläinen omenapuun ja pihlajan lehdillä elävä käärökärsäkäslaji ja leh-
muskaarnuri (Ernoporus tiliae)(harvinainen, vastakuolleilla lehmuksen oksilla elävä 
kaarnakuoriaislaji). 
 
 
Taulukko 10: Vaisakosta kerätyt kovakuoriaislajit jotka ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, 
EU direktiiveissa mainittuja, erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja tai kiireellisesti suojeltavia laje-
ja. 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen 

nimi 
U D E/U R K 

Cryptophagus fuscicornis ontonsalasyöjä NT     
Exocentrus lusitanus lehmuksenoksajäärä NT     
Hypulus bifasciatus vyökeiju NT     
Oplosia cinerea pärnäjäärä VU  E   
Orsodacne cerasi tuomikukko NT     
Quedius microps lehtoliskokuntikas NT     
 
U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, 
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen. 
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu 
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji, U = LSAssa mainittu uhanalainen laji  
R: Rauhoitettu laji 
K: Kiireellisesti suojeltava laji 

2.5.9  Nilviäiset 

Nilviäisistä oli ennen vuotta 2007 tehty yksi yksittäinen harvinaisen kotilon löytö. Vaisa-
kon torpan viereisen lehmuksen juurelta löytyi vuonna 1992 silmälläpidettäväksi luokitel-
lun kaksihammaskotilon (Perforatella bidentata) kuoret. Metsähallitus inventoi nilviäisiä 
tätä suunnitelmaa varten vuonna 2007 (Koivunen 2011). Kartoituksessa Vaisakon lehdon 
maakotilolajisto osoittautui poikkeuksellisen monipuoliseksi ja edustavaksi. Lajimäärä oli 
huikea 26, joista kolme lukeutuu silmälläpidettäviin lajeihin (taulukko 11). Kokonaisuu-
dessaan kartoitettu alue on erittäin hyvää elinympäristöä maanilviäisille ja kohteen merki-
tys maakotiloille on hyvin huomattava.  
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Taulukko 11: Vaisakosta kerätyt nilviäislajit jotka ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, EU 
direktiiveissa mainittuja, erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja tai kiireellisesti suojeltavia lajeja. 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen 

nimi 
U D E/U R K 

Euomphalia strigella valkonauhakotilo NT     
Perforatella bidentata kaksihammaskotilo NT     
Macrogastra plicatula poimusulkukotilo NT     
 
U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, 
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen. 
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu 
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji, U = LSAssa mainittu uhanalainen laji  
R: Rauhoitettu laji 
K: Kiireellisesti suojeltava laji 

2.5.7  Muut eläinryhmät 

Vaisakossa koottiin kesällä 2009 kahdella Malaise-pyydyksellä sienisääskiä osana Jyväs-
kylän yliopiston tutkija Jouni Penttisen laajempaa tutkimusta (havaintoexcel). Pyydyksiin 
päätyi yksilöitä 26 lajista, joista uusimman uhanalaisluokituksen mukaan kaksi luokitel-
tiin silmälläpidettäviksi, Isoneuromyia semirufa ja Mycetophila stolida (taulukko 12). 
 
Joitakin havaintoja lajistosta myös 2007 toteutettujen kovakuoriaispyyntien sivutuotteena. 
Kartoituksissa havaittiin esim. härkälude (Pentatoma rufipes), joka aiemmin oli silmällä-
pidettävä, nykyisin elinvoimaiseksi todettu kookas ludelaji. 
 
 
Taulukko 12: Vaisakosta kerätyt sienisääskilajit jotka ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, EU 
direktiiveissa mainittuja, erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja tai kiireellisesti suojeltavia lajeja. 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen 

nimi 
U D E/U R K 

Isoneuromyia semirufa - NT     
Mycetophila stolida - NT     
 
U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, 
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen. 
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu 
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji, U = LSAssa mainittu uhanalainen laji  
R: Rauhoitettu laji 
K: Kiireellisesti suojeltava laji 
 

2.6  Historia ja maankäytön vaiheet 

2.6.1  Historia 

Vaisakon viime vuosisatojen aikainen historia on tunnettu tavallista luonnonsuojelualuet-
ta paremmin, sillä alueen omistajakartanon historia ulottuu jopa 1300 –luvulle (Perttula 
2006). Ensimmäiset merkit alueella tapahtuneesta ihmistoiminnasta ovat kuitenkin peräi-
sin jo kauan ennen ensimmäisiä kirjallisia lähteitä. Vaisakon länsiosan muodostavan 
Vankkurimäen laella nimittäin sijaitsee pronssikautinen Viitakruunu –niminen hauta-



 20 

röykkiö. Tämä n. 1,5 metrin korkuinen hautaröykkiö sijaitsee mäen korkeimman kohdan 
kalliopaljastumalla, ja on noin 10 m x 4 m laajuinen. Röykkiö ei ole säilynyt koskemat-
tomana, vaan on osittain levinnyt ympäristöönsä. 
 
Vaisakko on sittemmin kuulunut Vuorentaan kartanolle, joka aina 1900 –luvun alkupuo-
lelle saakka oli osa Viurilan kartanoa. 1800- ja 1900 –lukujen vaihteessa Vaisakkoa ja 
osittain sen eteläpuolella sijainnutta aluetta kutsuttiin nimellä Rantakulma. Rantakulman 
alueella sijaitsivat Rikmanin, Vaisakon, Leppälän ja Nokkalan torpat, jotka tekivät taks-
värkkityötä Vuorentaan kartanoon. Vanhin kartanon maiden torpista oli Vaisakon koillis-
osassa, Härjänpäännokan eteläpuolella, sijainnut Vaisakko, jota asuttiin ainakin 1700 –
luvun lopulta alkaen. Viimeiset asukkaat Vaisakon torpassa olivat Laaksoset, jotka muut-
tivat torppaan vuosien 1910-11 vaihteessa. Torppa jäi asumattomaksi vuonna 1959, ja 
nykyisin torpasta on jäljellä ainoastaan sekalainen kasa hirsiä ja maakellarin jäännökset. 
Torpalle kuuluneet ulkorakennukset on jo ilmeisesti aiemmin purettu. Venäläisessä topo-
grafikartassa (nro. VIII) ei esitetty nykyisellä luonnonsuojelualueella sijainneen Vaisakon 
torpan lisäksi muita torppia. 1920 -luvulla tehdyissä kartoissa torpan lisäksi on esitetty 
myös Nokkalan tilalla sijainnut Nokkalan torppa. Torppa oli museoviraston tietojen mu-
kaan parituvallinen asuinrakennus 1800 -luvulta. Torppa ja siihen kuuluvat rakennukset 
purettiin Metsähallituksen toimesta tammikuussa 2015. Vaisakon kaakkoisosassa oli vielä 
viime vuosikymmeninä kesämökkiasutusta, mutta rakennukset purettiin tonttien siirryttyä 
luonnonsuojelualueiksi. Vaisakon itärannalla sijaitsee nykyisin yksi luonnonsuojelualuee-
seen kuulumaton kesämökki tontteineen.  

2.6.2  Maankäytön vaiheet 

Vaisakon asutus- ja kartanohistoria on vaikuttanut sen maankäyttöön. Paikallisten peri-
mätiedon mukaan Vaisakossa olisi 1800 –luvun alussa asunut saksalainen Veicak –
niminen puutarhuri, mutta varmennettua tietoa ei ole tästä olemassa (Perttula 2006). Se 
ainakin tiedetään varmasti, että Vuorentaan kartanon silloinen omistaja kreivi Kustaa 
Mauritz Armfelt harrasti kartanon mailla puutarhanhoitoa ja istutti mm. Vaisakkoon ul-
komaisia puu- ja pensaslajeja (Metsäntutkimuslaitos 1990). Siten mahdollisesti Vaisakol-
le nimensä antaneella puutarhurilla olisi kyllä ollut jotain hoidettavaakin.  
 
Vaisakko oli jo 1800 –luvulla kartanon omistajien silmäterä, eikä alueella saanut mm. 
metsästää. Torppareidenkin oli pidettävä huoli siitä, ettei laiduntava karja pääsisi metsään 
”tekemään vahinkoa” (Perttula 2006). Mitä vahingonteolla sitten tarkoitetaankin on hie-
man epäselvää. Joka tapauksessa Lehmussaaren (1932) mukaan koko Vaisakon läntinen 
lehto oli karjan laiduntamaa vielä 1930 -luvun alussa, ja suurimpaan osaan Vaisakon 
itäistä lehtoakin päästettiin karjaa laiduntamaan. Itäisen lehdon eteläosat (Lehmussaaren 
mielestä lehdon parhaimmat osat) olivat kuitenkin aidattu, mutta sieltäkin korjattiin hei-
nää joka vuosi. Vaisakon lehtojen laidunnus Vuorentaan kartanon ja Vaisakon torpan 
lehmillä loppui 1930 -luvun lopulla, ja viimeiset torpan lehmät hävitettiin vuonna 1952 
(Metsäntutkimuslaitos 1990). Kartanon lehmät laidunsivat vielä rantaniityllä 1960 –
luvulla. Sen jälkeen alueella ei ole laidunnettu lehmillä. Metsäntutkimuslaitos laidunsi 
istutuskoivikon pohjoisosaa vuosina 1995-1999. Laidunnus loppui karjanomistajien ha-
lusta lopettaa laidunnus.  
 
Venäläisestä 1800 –luvun lopulla tehdystä topografikartasta (nro. VIII) käy ilmi, että 
viljeltyä maata Vaisakossa oli ainoastaan Vaisakon torpan eteläpuolella nykyisinkin si-
jaitsevalla pienellä pellolla. Itäisen ja läntisen lehdon väliin jäänyt painanne on kartassa 
kuvattu kosteaksi rantaniityksi (Lounaispaikka 2005). Vuorentaan kartanon tilakuviokar-
tassa (vuodelta 1891) painanne on jaettu viiteen erilliseen kuvioon, jotka kaikki ovat vil-
jelysmaata. Lehmussaaren (1932) mukaan painanne oli kuitenkin vuonna 1932 vuosittain 
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laidunnettavaa laidunniittyä, ja että niitty raivattiin vasta 1930 –luvun loppupuolella pel-
loksi. Nykyisin paikalla kasvaa rauduskoivikko, joka istutettiin vuonna 1971 (Rautiainen 
1985). Nokkalan tilan ympärille on myöhemmin raivattu pieni peltoalue sekä tenniskent-
tä, jotka molemmat ovat kasvittuneet ja nykyisin kasvamassa umpeen. 
 
Vaisakon puuston käytöstä ei ole kertynyt tietoja. 1700- ja 1800 –luvuilla Vuorentaan ja 
Viurilan kartanoissa oli vallalla englantilaistyyppinen puutarhaihanne, jolle ominaisia 
elementtejä olivat mm. luonnontilaiset metsäalueet erilajisine lehtipuineen (Perttula 
2006). Kartanon väki hoiti Vaisakkoa puutarhaihanteen mukaisesti istuttaen puita ja pen-
saita, ja he mahdollisesti siksi suosivat jaloja lehtipuita (Metsäntutkimuslaitos 1990). 
Puiden käytöstä esim. niiniveron maksamiseksi ei ole tietoa. Sitäkään ei tiedetä, kaatoiko 
Venäjän armeija isonvihan aikaan (1700 –luvulla) Vaisakon tammia Ruissalon ja muun 
rannikkoalueen tapaan (Raisio 2003). Vaisakon komeat ja vanhimmat tammet ovat joka 
tapauksessa vain 200-300 vuotiaita. Tammia kaadettiin viimeisen kerran Vuorentaan 
kartanon parkettipuuksi 1930 -luvulla. Vaisakon metsiä on käsitelty laajemmin viimeksi 
vuonna 1971, jolloin Vankkurimäen alueella suoritettiin ylispuiden poistoa, harvennus-
hakkuita ja pienialainen avohakkuu. Vaisakon itäosassa poistettiin jaloja lehtipuita varjos-
tavia kuusia ja kankaalla tehtiin harvennushakkuita 1960 –luvun lopussa (Metsäntutki-
muslaitos 1990). Metsäntutkimuslaitos on tehnyt kevyitä luonnonhoitotoimenpiteitä (lä-
hinnä alikasvoskuusten kaatoa ja haketusta) vuosina 1999 ja 1995. Viimeisimmät luon-
nonhoidon toimenpiteet toteutettiin Metsähallituksen toimesta vuonna 2003, jolloin lähes 
koko lehtojen alueella kaulattiin kookkaita kuusia ja kaadettiin pienempiä alikasvoskuu-
sia. 

2.7  Nykyinen käyttö 
Vaisakko on Salon seudun kuuluisimpia ja kevätaikaan varmasti yksi vierailluimmista 
luontokohteista. Rehevä luonto houkuttaa niin yksittäisiä retkeilijöitä kuin ryhmiäkin 
tutustumaan kukkameren peittämään alueeseen. Vaisakon vierailijat virkistäytyvät alueel-
la retkeilemällä ja ihailemalla luonnon kauneutta. Kaikenlainen metsästys, kasvien ja 
niiden marjojen ja sienten keräily on kielletty suojelualuetta koskevassa asetuksessa.  
 
Vaisakon retkeilijöitä varten on perustettu parkkipaikka noin kilometrin päähän alueesta. 
Vaisakossa kulkee Metsäntutkimuslaitoksen aikoinaan perustama yleisöpolku. Yhteensä 
noin neljä kilometriä pitkä polku saa alkunsa henkilöautoille tarkoitetulta parkkipaikalta. 
Alkupisteestä on matkaa noin kilometrin verran luonnonsuojelualueen rajalle. Vaisakossa 
polku kulkee alueen halki tehden lenkin itäisen mäen ympäri. Polun eteläisimmästä osasta 
poikkeaa haara Vaisakon kaakkoisosassa sijainneelle Nokkalan tilalle.  

3  LUONNONHOIDON TAVOITTEET JA TOIMENPI-
TEET 

3.1  Luonnonhoidon tavoitteet  
Tässä hoitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on alueen 
 

● Jalojen lehtipuiden uudistumisen ja elinvoimaisuuden turvaaminen 
● Luontaisen kenttäkerroksen kasvilajiston ja rakenteen palauttamien 
● Maaperän happamuuden vähentäminen ja rakenteen elvyttäminen 
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● Kuusettumisen estäminen 
● Vaateliaan lajiston ylläpitäminen 
● Vieraslajien poistaminen 

 
Tämän suunnitelman hoitotoimien tärkeimpänä tavoitteena on jalojen lehtipuiden uudis-
tumisen ja elinvoimaisuuden turvaaminen. Käytännössä muut tavoitteet eli kuusettumisen 
estäminen, luontaisen kenttäkerroksen kasvilajiston ja rakenteen palauttaminen, sekä 
maaperän happamuuden vähentäminen ovat osa jalojen lehtipuiden suosimisen tavoitetta 
ja edesauttavat primääritavoitetta. Suosimalla jaloja lehtipuita pyritään myös turvaamaan 
vaatelias osin jalopuista riippuvainen lajisto alueella. Vaisakossa on myös tarkoitus met-
sittää aikaisempi pieni peltoalue ja siten palauttaa alue luonnontilaan. Lisäämällä sitä 
pinta-alaa, jolla jaloja lehtipuita Vaisakossa kasvaa, parannetaan entisestään lajiston 
elinmahdollisuuksia alueella. Vaisakossa kasvaa myös muutamilla paikoin joko istutettu-
na tai karanneena vieraslajeja, jotka poistetaan töiden yhteydessä. 
 
Jotta tavoitteisiin päästään, kaadetaan Vaisakossa paikoin runsaasti puustoa. Tämä johtaa 
lahopuun lisääntymiseen alueella, joka on lajiston kannalta hyvä asia. Lahopuun tuotto ei 
kuitenkaan ole tämän suunnitelman tavoite.  
 
Vaisakko on aikoinaan ollut kokonaisuudessaan hakamaata, metsälaitumia ja avoimia 
niittyjä. Istutuskoivikko on ollut laidunniittyä, niityn vetisimpien osien ollessa luonnonti-
laista kosteikkoa. Maa on kuitenkin kohonnut ja niitylle on pystytty istuttamaan puustoa, 
jotka entisestään kuivattaneet sitä. Vaisakon pohjoisosia ja torpan viereistä peltoaluetta 
on viimeksi laidunnettu vuonna 1999. Tätä hoitosuunnitelmaa laadittaessa suunniteltiin 
aluksi alueen pohjoisosan aikaisempien merenrantaniittyjen (nykyisin vaihettumissuota) 
ja muiden niittymäisten osien (istutuskoivikon pohjoisin osa) laidunnusta, mutta naapuri-
tilan maanomistajien vastustuksen vuoksi laiduntaminen ei ole mahdollista. Mikäli lai-
duntamiselle joskus tarjoutuu alueella uusi mahdollisuus, olisi Vaisakon pohjoisosia 
mahdollista laiduntaa. 

3.2  Toimenpiteet ja hoitomenetelmät  
3.2.1 Tähän mennessä toteutetut hoitotoimenpiteet 
 
Raaskan ym. (1995) mukaan eri puolilla Vaisakon lehtoja on poistettu kuusta melko run-
saasti jo ennen alueen siirtymistä Metsähallitukselle. Kuusta on jouduttu ja joudutaan 
säännöllisesti aika ajoin lehdoista poistamaan, koska kuusen hapan karike huonontaa 
humuksen laatua sekä varjostaa ja haittaa valoa vaativien lehtokasvien menestymistä. 
Joidenkin lehdon aluskasvien taantumiseen kuusella on saattanut siis olla osuutta. Kuusta 
tulee siis jatkuvasti poistaa lehdon kuivemmilta jalopuita ja pähkinää kasvavilta osuuksil-
ta. 
 
Vaisakon itäisestä lehdosta poistettiin vuonna 2003 runsaasti kuusta mm. entisen torpan 
pellon reunan tuntumasta ja lehmusta kasvavien lehtojen yläosista. Isompia kuusia kaulat-
tiin, ja ne olivatkin jo vuonna 2004 syksyllä kuivuneet. Pienemmät entisen pellon saroilta 
maahan kaadetut puut kerättiin mökkiläisen toimesta polttopuuksi, eikä tuolle alueelle 
juurikaan jäänyt maapuuta lahoamaan. Isommat kaulatut puut ovat osittain kaatuneet ja 
muodostaneet kookasta lahopuuta. Vaisakon läntisessä lehdossa kaulattiin myös kuusia ja 
joitakin mäntyjä etenkin jalojen lehtipuiden viereltä. Varsin runsaasti kaulattiin järeitä 
kuusia myös kosteasta saniaislehdosta. Kaulatut puut olivat vuonna 2014 kutakuinkin 
kaikki kuolleet ja alueelle on muodostunut runsaasti järeää kuusilahopuuta. Osa puista oli 
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vielä pystyssä, pääosa oli kaatunut maapuiksi. Paikalle oli syntynyt valoaukko, joka oli 
aiheuttanut aluskasvillisuuden heinittymistä. 
 
 
3.2.2 Tulevat hoitotoimenpiteet 
 
Hoitotoimia on suunniteltu tehtäväksi yhteensä 23,8 ha alalla. Pääosan tästä pinta-alasta 
muodostaa taimia varjostavan istutuskoivikon poisto. Toimenpiteet on kirjattu taulukkoon 
13. Hoidettavat kuviot ja niille suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteet ja hoitotoimenpi-
teet käyvät ilmi liitteen 7 kartoista. Toimenpidekartoissa on näkyvissä vain kaksi päällek-
käistä teemaa, vaikka toimenpiteitä voisikin olla kuviolla useita. Kuviokohtaiset tarkat 
hoitotoimenpiteet on kerrottu liitteessä 8.  
 
 
Taulukko 13. Vaisakossa suoritettavat luonnonhoitotoimenpiteet. 
 
Toimenpide Pinta-ala (ha) 
Vieraslajien poisto 1,9 
Hakkuutähteen kasaus ja poltto 1,1 
Muu puuston käsittely (jalopuita varjostavien puiden 
kaulaus ja kaato, alikasvoskuusten poisto) 

22,1 

Jalojen lehtipuiden istutus (ja kylvö) 1,8 
Lähteen ennallistaminen 0,001 
Yhteensä  23,8 

 
 
Vieraslajien poisto 
 
Joillakin kuvioilla kasvaa istutettuja marjapensaita (viinimarjoja, karviaisia), koristepen-
saita(syreenejä, ruusuja) ja omenapuita. Muutamalla kuviolla kasvaa myös yksitäisiä tert-
tuseljoja. Istutetut lajit eivät kuulu luontaiseen lajistoon, joten ne poistetaan suojelualueel-
ta. Vaisakossa kasvaa myös muutama istutettu lehtikuusi, mutta ne eivät ole levittäyty-
neet metsään, ja ovat lisäksi erittäin järeitä ja vanhoja. Näitä puita ei aleta erikseen kaa-
tamaan. 
 
 
Muu puuston käsittely 
 
Laajoilla alueilla on lehdoissa ja lehtomaisilla kankailla tapahtunut kuusettumista, ja jalot 
lehtipuut, pähkinäpensaat sekä lehtolajisto kärsivät kuusten tai muiden puulajien varjos-
tuksesta. Hoitotöiden yhteydessä poistetaan lehtoihin syntyneitä nuoria kuusentaimia, 
ennen kuin niiden happamoittava neulaskarike alkaa vaikuttamaan maaperään. Paikoitel-
len alikasvoskuusikkoa joudutaan raivaamaan niin paljon, että raivattu alikasvos on kasat-
tava pois lehdosta. Isompia kuusia kaadetaan ja kaulataan paikoilla, joissa ne eniten hait-
taavat jalojen lehtipuiden, erityisesti tammien, uusiutumista ja elinmahdollisuuksia. Sa-
moilla paikoilla voidaan kaataa tai kaulata myös yksittäisiä muiden puulajien edustajia. 
Useimmilla nyt käsiteltävillä kuvioilla on tehty hoitotöitä jo aiemmin, mutta hoidot ovat 
joko jääneet puutteellisiksi tai epäonnistuneet. 
 
 
Istutuskoivikon jalopuutaimiston hoito 
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Vaisakon keskuslaakson entisellä pellolla kasvaa nykyisin istutettu koivikko, jonka alla 
kasvaa paikoitellen hyvin tiheä jalojen lehtipuiden taimikko. Joillakin kuvioilla taimia 
kasvaa erittäin runsaasti, toisilla taas vähemmän tai ei lainkaan. Kaikilla kuvioilla taimet 
ovat keskittyneet reunustavien lehtojen läheisyyteen. Alueelle ei nähtävästi kovin nopeas-
ti synny jalopuuvaltaista lehtoa vaan se pysynee tiiviinä painanteena. Samoin aluskasvil-
lisuus on uusiutunut parhaiten kuivemmilla reunoilla. Lehmussaaren (1932) mukaan kiu-
runkannukset, valkovuokot ja mukulaleinikit olivat levinneet 1930-luvun alussa sekä 
itäisestä että läntisestäkin lehdosta jossain määrin lehtojen väliselle kostealle laidunniityl-
le, etenkin pitkin ojanvarsia, mutta ei kuitenkaan etäälle. Tilanne näyttäisi olevan suhteel-
lisen samanlainen nykyäänkin. 
 
Metsäntutkimuslaitoksen tarkoituksena oli tutkia koivikossa eri käsittelytapojen vaiku-
tuksia jalopuiden uusiutumisen ja leviämisen kannalta. Parhaimpaan kasvuun olivat jalo-
puut päässeet, kun niiden ympärille oli tehty isoja valoaukkoja kaatamalla niitä varjosta-
vat koivut. Näillä paikoilla ei kuitenkaan kenttäkerros ollut juurikaan elpynyt, eikä uutta 
jalopuiden taimistoa ollut syntynyt. Eniten uusia jalopuiden taimia oli syntynyt koealoille, 
joista puustoa oli harvennettu ja latvustoon oli tehty pieniä valoaukkoja. Huonoin tulos 
oli, kun koivikkoa ei oltu käsitelty lainkaan tai jos koivikkoa oli käsitelty liian rajusti eli 
harvennettu liikaa. Näillä koealoilla ei jalot lehtipuut olleet uusiutuneet joko lainkaan tai 
vain hyvin huonosti. Koska jalot lehtipuut olivat selvästi uusiutuneet parhaiten valoau-
koissa ja harvennetuissa kuvioissa, toteutetaan tässä suunnitelmassa parhaaksi todettuja 
käsittelytapoja. 
 
Koska jalot lehtipuut kasvavat parhaiten, jos niitä kasvun alkuaikana suojaa jonkinlainen 
verhopuusto, ei istutuskoivikkoa poisteta kokonaan, vaan asteittain. Suunnitelmassa on 
suunniteltu ensimmäisen vaiheen puuston poisto. Jotta taimet jatkaisivat kasvuaan on 
verhopuusto poistettava jalopuiden ollessa 3-4 m korkeita (Jalopuumetsät 1996). Ti-
heimmillä taimipaikoilla taimikko on nyt 3-7 m korkeata, joten puuston poisto on toteu-
tattava viimeistään nyt. Koivikon reunoilta vähennetään puustoa ja hyvään kasvuun pääs-
seiden jalojen lehtipuiden ympärille tehdään pieniä valoaukkoja. Puiden poistot tapahtu-
vat uloimmista istutuskoivikon riveistä, jotka ovat lähinnä reheviä jalopuumetsäkuvioita, 
ja joiden kenttäkerroksen kasvillisuus on parhaiten elpynyt lehdon suuntaan. Koivikko 
myös viettää loivasti laaksossa alaspäin, joten laakson keskiosa voi olla vielä pitkään 
jaloille lehtipuille liian kosteata ja siten kasvulle sopimatonta. Matalimmalle osalle muo-
dostuneekin kosteata lehtoa, eikä koivikkoa harvenneta tältä osalta lainkaan. Puiden kaato 
ja kaulaus toteutetaan talvella, jolloin toimenpiteistä ei aiheudu häiriötä lehtolajistolle.  
 
 
Jalopuumetsikön pinta-alan lisääminen 
 
Jaloja lehtipuita kasvavaa aluetta laajennetaan istuttamalla ja kylvämällä jaloja lehtipuita 
entiselle torpan pellolle, erittäin harvaan asentoon käsitellylle koivikkokuviolle sekä kos-
tealle niittykuviolle.  
 
Metsäntutkimuslaitoksen kokeissa osasta kuvioita puusto raivattiin lähes kokonaan pois. 
Näillä alueilla ei puusto ole heinikoitumisen vuoksi uusiutunut juuri lainkaan. Mahdolli-
sesti myös maapohja on ollut ilman haihduttavaa koivikkoa kosteampi, ja siten jalopuille 
sopimaton. Hirvieläinten herbivoria on pitänyt syntyneet taimet matalina ja monihaaraisi-
na. Puusto ei todennäköisesti pysty uusiutumaan heinikkoisille kuvioille luonnostaan 
muuta kuin erittäin pitkän ajan kuluessa, joten luontaisen kehityksen nopeuttamiseksi 
näille alueille pyritään istuttamaan ja kylvämään jaloja lehtipuita. Koska maaperä on sa-
vensekaista, ei tammi todennäköisesti tule selviytymään laakson kosteimmissa kohdissa. 
Tammia tulee istuttaa siis kuvioiden lehtojen läheisille reunoille, jotka ovat hieman muuta 
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maastoa korkeammalla. Myös entiselle tenniskentälle ja pellolle pyritään levittämään 
puiden taimia. Koska kaikki kuviot ovat kosteahkoja ja korkean kasvillisuuden vallassa, 
eivät jalot lehtipuut pelkästään menestyne niillä. Koivu on tehokas kuivattaja ja hyvä puu 
suojaamaan nuoria taimia. Jalopuiden lisäksi istutetaan siis myös koivuja entisen pellon 
reunoille ja niitylle. 
 
Istutettavien jalopuiden taimet ovat peräisin Vaisakosta, istutuskoivikon muista osista, 
joissa jalopuut ovat uusiutuneet hyvin. Tiheässä jaloja lehtipuita kasvavilta kuvioilta kai-
vetaan n. 0,25–1,5 m korkuisia jalopuiden taimia ja niitä istutetaan puustottomille kuvi-
oille. Siirtoistutuksen tulee tapahtua varhain keväällä tai syksyllä. Parasta taimien selviy-
tymisen kannalta olisi, jos niiltä voidaan keväällä katkaista juuret istutuspaakun kokoisel-
ta alalta. Silloin syksyllä siirrettävät taimet lähtisivät parhaiten kasvuun. Taimien ympä-
rille laitetaan runkosuojukset nopeuttamaan taimien kasvua, sillä myyrät ja jänikset eivät 
pääse vahingoittamaan putkissa olevia taimia (Kiuru 1996). Taimisuojat paitsi suojaavat, 
myös näyttävät, missä taimet ovat.  
 
Hyvänä terhontuottovuonna voidaan terhoja myös kylvää samoille paikoille kuin tammia 
istutetaan. Kylvettävät terhot tehostavat tammen uudistumista, ja takaavat tammen lisäyk-
sen onnistumisen. Myös kylvettävät terhot on kerättävä Vaisakon alueen omista tammis-
ta. Kylvön kannalta on helpointa kerätä terhot lokakuussa ja kylvää ne välittömästi maa-
han. Tällöin säästytään terhojen talvisäilytykseltä. Paras tulos saadaan, jos kylvettävät 
terhot painetaan yksitellen muokattuun maahan 3-6 cm syvyyteen ja peitetään maalla 
(Antikainen 1992, Kiuru 1996). Jalojen lehtipuiden kylvö ei kuitenkaan todennäköisesti 
tuota tulosta korkean heinikon vuoksi, mutta sitä kannattaa kuitenkin kokeilla. 
 
 
Lähteen ennallistaminen 
 
Maastoinventointien yhteydessä löydettiin pahoin kärsinyt matalilla laudoilla reunustettu 
lähde. Lähdettä ympäröivät lautarakennelmat puretaan, vaikka todennäköisesti lähde on 
jo niin tuhoutunut, ettei sen enää palaudu lähellekään luonnontilaa. Lähde on myös hyvin 
kuiva, joten todennäköisesti tuloksena on vain hieman muuta maastoa kosteampi pienia-
lainen tihkupinta. 

4  LUONNONHOIDON VAIKUTUKSET ALUEEN LUON-
TOON 

4.1  Uhka-analyysi 
Luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi vaadittavan luonnonhoidon uhat ovat toimenpi-
teiden pienialaisuuden ja pienipiirteisyyden vuoksi hyvin vähäiset alueen luonnolle. 
Mahdollisia uhkia ovat mm. 
 

● Pähkinäpensaiden ja jalojen lehtipuiden vaurioituminen joko hoitotöiden yhtey-
dessä tai myöhemmin niiden seurauksena. 
● Lehtojen ja lehtomaisten kankaiden heinittyminen niiden valoisuuden lisääntyes-
sä. 
● Hoitotöiden aikainen väliaikainen häiriö pesiville linnuille ja muulle luonnolle. 
● Jonkin alueella esiintyvän, mutta vielä havaitsemattoman uhanalaisen tai direktii-
vilajin katoaminen hoitotöiden seurauksena. 
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Liian nopea ylispuuston tai varjostavan puuston poisto 
Entiselle pellolle istutettujen koivujen liian laajamittainen poisto saattaa aloittaa pohjaker-
roksen heinittymisen. Tiheä koivikko on pitänyt pohjakerroksen joillakin koealoilla pai-
koin lähes paljaana. Avoimemmilla koealoilla vallitsee joko paksu heinäkerros, joka ta-
vallisimmin on mättäinä kasvava nurmilauha (Deschampsia cespitosa), tai kaiken alleen 
peittävä suurruohokasvusto (esim. mesiangervoja, nokkosia, vadelmaa jne.). Varjossa 
hyvin toimeen tuleva lehtokasvillisuus on alkanut elpyä erityisesti peltoalueen itäpuolella 
koealojen metsänpuoleisella reunalla. Liian nopeasti avattu puustokerros voi haitata näi-
den lajien leviämiskykyä. Jottei liian nopeaa valoisuuden lisäämistä tapahdu, poistetaan 
koivurivejä asteittain reunoilta alkaen. Ensivaiheessa poistetaan uloimpia koivurivejä ja 
myöhemmin kasvillisuuden elvyttyä lisää. Kaikkia koivuja ei kaavamaisesti kaadeta, 
vaan sinne tänne jätetään yksittäisiä puita. Muualta, kuin uloimmilta riveiltä poistetaan 
koivuja vain jalojen lehtipuiden ympäriltä niin, että syntyy pieniä valoaukkoja jalojen 
lehtipuiden latvuksen ympärille. 
 
Poistettavia ylispuukoivuja kasvaa joillakin koealueilla erittäin runsaasti. Liian runsas 
ylispuiden kaulaaminen vois aiheuttaa alla kasvaville jalopuiden taimille ongelmia, kun 
puut alkavat kaatua ristiin rastiin niiden päälle. Siksi muuten erittäin hyödyllistä kaulaa-
mista ei alueella juurikaan tehdä, vaan koivuja pyritään kaatamaan mahdollisimman pal-
jon, ja vain pieni osa kaulataan. 
 
Joiltakin kuvioilta on poistettava varjostavia kuusia runsaastikin. Tämä aiheuttaa heinit-
tymisvaaran, mutta on kuitenkin ohimenevä ja parempi vaihtoehto kuin kuusenneulasten 
happamoittava vaikutus lehtomaalla ja jalopuiden kuoleminen varjostukseen. 
 
 
Liian hidas ylispuuston poisto 
Liian pitkän ajan kuluessa tapahtuva ylispuuston poisto saattaa tappaa tammen taimet. 
Lehmuksilla vastaavaa haittaa ei varjossa hyvin toimeen tulevana ole. Vaahterat kärsivät 
myös tammea vähemmän varjostuksesta. Kuten aiemmin todettu, ylispuuston poiston on 
tapahduttava Vaisakossa viimeistään nyt. 
 
 
Hoitotöiden aikainen väliaikainen häiriö pesiville linnuille ja muulle luonnolle. 
Hoitotyöt toteutetaan talvella jolloin lintujen pesinnälle ei aiheudu haittaa. 
 
 
Jonkin alueella esiintyvän, mutta vielä havaitsemattoman uhanalaisen tai direktiivi-
lajin katoaminen hoitotöiden seurauksena. 
Suunnitelmaa varten on teetetty lajistoselvityksiä useasta eri eliöryhmästä. Näin ollen on 
yritetty varautua mahdollisimman monen huomionarvoisan lajin huomioon ottamiseen 
hoitovaiheessa. Kuusten poisto saattanee aiheuttaa kuusesta riippuvaisen lajiston (esim. 
sienien) taantumista. Kaikkia kuusia ei kuitenkaan ole tarkoitus poistaa, joten lajien ka-
toamisia ei toivottavasti tapahdu. 

4.2  Natura- arvioinnin tarveharkinta  
Luonnonsuojelulain 65 § mukaan suunnitelman hyväksyvän viranomaisen, eli tässä tapa-
uksessa Metsähallituksen on arvioitava aiheutuuko suunnitelmasta luonnonsuojelulain  
65 § 1. mom. tarkoittama seuraus. Kyseisen lainkohdan tarkoittama seuraus voisi olla, 



 27 

että hanke todennäköisesti merkityksellisesti heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -
verkostoon ehdottaman alueen luonnonarvoja. 

4.2.1  Vaikutukset luontotyyppeihin 

Vaisakossa esiintyvät Natura 2000 –luontotyypit ja niille suunnitellut toimenpiteet on 
koottu taulukkoon 15. Osa luontotyypeistä ei kaipaa minkäänlaista hoitoa eikä niillä tehdä 
toimenpiteitä. Vaikutuksia ei näin ollen ole. Jaloja lehtipuita kasvavissa lehdoissa tehtävät 
toimenpiteet parantavat niin yksittäisten kuvioiden kuin koko alueen edustavuutta. Pienel-
le tihkupinnalle aseteltujen lautojen poisto voi mahdollisesti elvyttää tihkupinnan lajistoa. 
Todennäköisempää on, ettei tehtävällä toimenpiteellä enää voida vaikutta lähteen palau-
tumiseen luonnontilaa kohti, vaan että tihkupinta on tuhoutunut. 
 
 
Taulukko 15: Natura 2000 –luontotyypeillä toteutettavat hoitotoimet ja niiden arvioidut vaikutuk-
set luontotyypille perusteluineen.  
 
Natura 2000 -
luontotyyppi 

Toimenpide Arvioitu 
vaikutus 

Vaikutusarvion perustelu 

Laajat matalat lahdet Ei toimenpiteitä 0  
Lähteet ja lähdesuot Lähdettä reunustavan puuke-

hikon poisto 
0/+ Vajaan puolen neliömetrin 

erittäin matala avolähde on 
reunustettu lahonnein laudoin. 
Poistamalla laudat lähde pa-
lautuu tihkupinnaksi, mutta 
toimenpide ei kuitenkaan 
palauta 

Vaihettumissuot ja 
rantasuot 

Ei toimenpiteitä 0  

Raviini- ja rinneleh-
dot 

Jaloja lehtipuita varjostavien 
ja niiden kanssa kilpailevien 
puiden kaato, nuorten kuusten 
raivaus. 

+ Kaadettavat puut ovat havu-
puita, joiden neulaskarike 
happamoittaisi lehtomaata ja 
huonontaisi vaateliaiden lajien 
elinmahdollisuuksia. Jalojen 
lehtipuiden suosinta parantaa 
niistä riippuvaisten lajien 
elinmahdollisuuksia sekä 
luontotyypin edustavuutta. 

Luonnonmetsät Ei toimenpiteitä 0  
Jalopuumetsät Jaloja lehtipuita varjostavien 

ja niiden kanssa kilpailevien 
puiden kaato, nuorten kuusten 
raivaus.  

+ Kaadettavat puut ovat nykyi-
sissä edustavimmissa lehdois-
sa havupuita, joiden neulaska-
rike happamoittaisi lehtomaata 
ja huonontaisi vaateliaiden 
lajien elinmahdollisuuksia. 
Jalojen lehtipuiden suosinta 
parantaa niistä riippuvaisten 
lajien elinmahdollisuuksia 
sekä luontotyyppien edusta-
vuutta. Luontotyypin pinta-ala 
kasvaa alueella hoitojen tulok-
sena huomattavaksi, sillä 
laajin nykyisin boreaaliseksi 
lehdoksi luettava lehtokuvio 
lähenee jalopuumetsät –
luontotyyppiä. Samoin pitkällä 
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aikavälillä istutuskoivikon 
lehdoista muodostunee aina-
kin osin jalopuulehtoja, kuten 
myös Vaisakon vtorpan enti-
sestä pellosta 

Boreaaliset lehdot Jaloja lehtipuita varjostavien 
ja niiden kanssa kilpailevien 
puiden kaato, nuorten kuusten 
raivaus.  

+ Kaadettavat puut ovat nykyi-
sissä edustavimmissa lehdois-
sa havupuita, joiden neulaska-
rike happamoittaisi lehtomaata 
ja huonontaisi vaateliaiden 
lajien elinmahdollisuuksia.. 
Jalojen lehtipuiden suosinta 
parantaa niistä riippuvaisten 
lajien elinmahdollisuuksia 
sekä luontotyyppien edusta-
vuutta. Nykyisellään vähiten 
edustavat koivuille istutetut 
alueet alkavat kehittyä kohti 
jalopuulehtoja. Kaadetut puut 
muodostavat alueelle lahopuu-
ta, jota nyt alueella vain vä-
hän, ja lisäävät siten alueen 
monimuotoisuutta. Hoidoilla 
on kuitenkin luontotyypin 
pinta-alaan negatiivinen vai-
kutus: Laajin boreaalisen 
lehdon kuvio muuttuu hoitojen 
tuloksena kohti jalopuumetsät 
–luontotyyppiä, joka vähentää 
boreaalisten lehtojen pinta-
alaa alueella. 

Metsäluhdat Ei toimenpiteitä 0  
 

4.2.2  Vaikutukset kasvi-, sieni-, sammal- ja jäkälälajistoon 

Pellolle istutettujen koivujen asteittaisella poistolla pyritään estämään jalojen lehtipuiden 
taimien varjostus ja kuoleminen. Mikäli puusto jätettäisiin poistamatta, eivät tammet ja 
vaahterat pystyisi kilpailemaan elintilasta koivujen kanssa. Hoitotöiden vaikutus jaloihin 
lehtipuihin on siis positiivinen. Myös vaatelias lehtojen putkilokasvilajisto yleisesti ottaen 
hyötyy varjostavien kuusten poistosta muualla lehdossa. Alueelta tavatut uhanalaiset put-
kilokasvilajit eivät hyödy tehtävistä hoitotoimenpiteistä, mutta toisaalta hoitotoimenpitei-
tä ei myöskään voi kohdentaa niiden tarvitsemille alueille, sillä tarkkaa tietoa niiden si-
jainnista ei ole. 
 
Uhanalaisia sammal- tai jäkälälajeja ei ole havaittu istutuskoivikossa jossa tehdään laa-
jimmat hoitotyöt. Tähän mennessä havaitut uhanalaiset jäkälät ovat kaikki epifyyttisiä 
jaloilla lehtipuilla kasvavia lajeja. Jalojen lehtipuiden suosiminen takaa siis näille lajeille 
suotuisan elinympäristön tulevaisuudessakin. Uhanalaisista sammalista pääosa kasvaa 
länsiosan kookkaalla jyrkänteellä. Jyrkänteen alla kasvaa paikoin tiheässä nuorta kuusta, 
jotka kilpailevat mm. tammien kanssa elintilasta ja varjostavat aluskasvillisuutta. Uhan-
alaisten ja harvinaisten sammalten kasvupaikkojen turvaamiseksi mitään laaja-alaisia 
toimenpiteitä kuusten poistamiseksi ei jyrkänteen esiintymien lähistöllä tehdä. Pienilmas-
ton muuttuminen saattaisi vaikuttaa kielteisesti sammalten esiintymiseen ja hävittää lajit 
kasvupaikaltaan. Yksittäisiä tammia varjostavia kuusia kuitenkin poistetaan sammalten 
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esiintymät ja elinympäristövaatimukset hyvin tuntevan suojelubiologin kanssa. Lahopuun 
syntyminen hoitotöiden yhteydessä hyödyttää yleisesti lahopuusta riippuvaisten lajeja. 
Pääosa hoitotöiden yhteydessä syntyvästä lahopuusta on kuitenkin pienikokoista, eikä 
siten harvinaiselle lajistolle hyödyllistä. 
 
Kosteaa elinympäristöä vaativan ruusujäkälän elinympäristö tulisi metsänkäsittelyohjei-
den mukaan rajata metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Laji on taantunut metsien puulajisuh-
teiden muutosten myötä. Laji esiintyy Vaisakossa yhteensä yli parillakymmenellä puun-
rungolla (nuorten lehmuksien, vaahteroiden ja pihlajien kapeilla rungoilla sekä päh-
kinäpensaiden rungoilla), vajaan neljän hehtaarin alueella (Nokkalan torpan ympäristössä 
sekä Vankkurimäen itäpuolella). Lajille sopivia runkoja löytyy alueelta melko runsaasti. 
Kasvupaikat varjoisia-puolivarjoisia paikkoja. Toteutettavat toimenpiteet eivät heti vaiku-
ta lajin esiintymiseen alueella, mutta pitkällä ajanjaksolla hyödyttänevät lajia, sillä kasvu-
alustaksi sopivia puita suositaan, eikä nykyisten kasvupaikkojen lähellä ole tarpeen tehdä 
laajempia puuston poistoja. 
 
Saarnenpistejäkälä kasvaa Vaisakossa jalopuiden, etenkin vanhojen vaahteroiden rungoil-
la. Vaisakossa laji on löydetty kuudelta rungolta, eikä sillä ole uhkatekijöitä. Hoitotoimet 
eivät vaikuta välittömästi lajin elinmahdollisuuksiin, joskin laji hyötynee pitkällä ajanjak-
solla tehtävistä hoitotoimista, sillä kasvualustana toimivia puulajeja suositaan. 
 
Punakuprujäkälä kasvaa Vaisakossa ainakin kuudessa eri paikassa usealla vaahteran ja 
haavan rungolla. Lajilla ei ole uhkatekijöitä, eivätkä tehtävät hoitotoimet vaikuta lajin 
nykytilaan. Hyödyttää kuitenkin lajia suosimalla kasvualustana toimivia puulajeja. 
 
Pajunnuppijäkälä kasvaa Vaisakossa kahdeksalla eri kasvupaikalla useilla jalopuiden 
rungolla mutta eräällä paikalla myös kuusen kannolla. Laji ei tarvitse hoitotoimia eivätkä 
suunnitellut hoitotoimet uhkaa lajia. Kuten muitakin lajeja toimet voivat kuitenkin hyö-
dyttää pitkällä aikavälillä. 
 
Viherneulajäkälä kasvaa ainakin kolmessa paikassa: Eteläisessä rantalehdossa raitapökke-
löllä ja tervaleppäpökkelöllä, ja pohjoisessa rantalehdossa laholla kuusen kannolla. Puus-
toa ei avata näiden kasvupaikoilla, joten toimenpiteet eivät uhkaa esiintymiä eivätkä 
myöskään hyödytä lajia millään tavalla. 
 
Ruskoneulajäkälä kasvaa Vaisakossa vain yhdellä kookkaalla tammen rungolla. Hoito-
toimenpiteet eivät haittaa lajin esiintymistä, mutta muiden jäkälien mukaan tammen suo-
sinta vaikuttaisi positiivisesti pitkällä aikavälillä. 
 
Raidankeuhkojäkälä kasvaa erittäin runsaana alueella eikä toimenpiteillä todennäköisesti 
ole vaikutusta lajin esiintymiselle. Istutuskoivikon avaaminen kuitenkin vaikuttanee lä-
histön tuulisuuteen mikä saattaa hieman kuivattaa lähiympäristöä ja siten vaikuttaa nega-
tiivisesti raidankeuhkojäkälään lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä muutosta ei liene. 
 
Iso osa Vaisakon uhanalaisista eliölajeista on sieniä. Pääosa uhanalaisten sienilajien esiin-
tymistä on lehdon rehevimmillä osilla. Tämän suunnitelman mukaiset hoitotyöt kohdistu-
vat pääosin istutuskoivikon alueelle, ja kuusettuneille tai kuusettumassa oleville jalopuita 
kasvaville kuvioille. Kuusen poisto lehdoista hyödyttänee osaa lehtomaalla kasvavista 
lajeista, mutta haitannee pitkällä aikavälillä kookkaasta kuusilahopuusta riippuvaisia laje-
ja. Jalopuiden suosinta hyödyttää jalojen lehtipuiden mykorritsasieniä sekä jalopuiden 
runkoja kasvualustanaan käyttäviä lajeja. Tarkemmat lajikohtaiset tarkastelut on kerrottu 
alla. 
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Kyyhkyvahakas on harvinainen lehtojen ja lehtomaisten sekametsien laji. Laji lienee lie-
västi kalkinsuosija. Suomenhaarakas kasvaa kuusivaltaisissa varttuneissa lehdoissa. Vai-
sakossakin laji kasvoi vanhan kuusivaltaisen lehtosekametsän sammaleisella neu-
las/lehtikarikkeella. Piikkituhkelo kasvaa lehtomaisissa metsissä Lounais- ja Etelä-
Suomessa. Laji on melko harvinainen. Lajien kasvupaikoilla, kuten kermaharsukankaan 
kasvupaikalla, ei tehdä kuusen poistoa, joten hoidoilla ei ole vaikutuksia lajien esiintymi-
seen. Sinihelttajauhikas kasvaa edelleen samalla paikalla kuin se on kasvanut viimeiset 40 
vuotta. Lajin kasvupaikalla ei tehdä hoitotoimenpiteitä, joten myöskään tähän lajiin hoito-
toimet eivät vaikuttane ainakaan negatiivisesti. Pisarahelttahelokka kasvoi Vaisakossa 
aikoinaan kaatuneella haavan rungolla. Lajia ei ole havaittu Vaisakossa viimeisten sieni-
inventointien aikana, joten voi olla, että laji on Vaisakosta nyt kadonnut. Sopivaa kasvu-
alustaa on tulevaisuudessa kuitenkin tarjolla, eivätkä hoitotoimet vaikuta lajiin ainakaan 
negatiivisesti. Loistuppisieni kasvoi härmämalikan loisena, Hoitotoimilla ei liene vaiku-
tusta lajiin. Isolimalakki on kosteissa multavissa ravinteisissa lehdoissa kasvava laji, joka 
Tea von Bondsdorfin mukaan (sähköpostitiedonanto) kärsisi kuusen poistosta. Lajin tark-
ka kasvupaikka ei ole tiedossa ja se on havaittu Vaisakossa viimeksi lähes 30 vuotta sit-
ten. On mahdotonta tietää miten tämän suunnitelman hoitotoimet lajiin vaikuttaisivat. 
 
Lehmuspikari kasvaa yleensä laholla lehmuksella, joskus myös vaahteralla. Vaisakossa 
laji havaittiin kaatuneen tammen ison oksan kuoren rakosissa. Tähti-itiörisakas kasvaa 
tammi- ja pähkinälehdoissa. Sinipunarousku on mahdollisesti koivun tai tammen juu-
risieni. Sen löydöt ovat lehdoista ja lehtomaisista koivikoista. Pähkinänkääpä kasvaa Vai-
sakossa erittäin runsaana lahoavilla pähkinän oksilla. Kaikki löydöt sijoittuvat itäiseen 
lehdonosaan, vaikka kasvualustaa olisi runsaasti tarjolla myös läntisessä lehdossa. Lehto-
jen ja jalopuiden hyväksi tehtävät hoitotyöt hyödyttänevät lajeja Vaisakossa. Aiemmin 
silmälläpidettävä Valkosahaheltta kasvoi Metlan vuonna 1992 kaatamien koivujen kan-
noilla. Suunniteltu koivulahopuun tuotto lisännee siis sienelle sopivia kasvupaikkoja. 
Tuoksuhapero on jalopuumetsien laji, johon kuusen poisto ei suoraan vaikuta. Laji hyö-
tyy jalopuiden suosimisesta, mutta kuusen poisto välillisesti saattaa kuivattaa alueita lajil-
le epäedulliseen suuntaan. Kokonaisvaikutus lienee neutraali. 
 
Pohjanrypykkä on vanhojen havupuumetsien ilmentäjä, ja elää pääasiassa kuusen maa-
puurungoilla. Lamokääpä kasvaa yleensä kuusenkäävän lahottamilla kuusilla korvissa. 
Vaisakossa se kasvoi Nokkalan tontin laidalla, kuusipölkystä sahatun vanhan ulkopöydän 
alapinnalla. Rehevimmiltä paikoin poistetaan kuusta, joten lajeille sopivia lahotettavia 
runkoja syntyy pienellä aikavälillä tavallista enemmän, mutta pitkällä aikavälillä vähem-
män. Lajit hyötyvät lyhyellä aikavälillä hoidoista, mutta pitkällä aikavälillä kasvualustan 
tarjonta alueella vähentyy.  
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Taulukko 16: Vaisakossa suunniteltujen hoitotoimenpiteiden arvioidut vaikutukset uhanalaisiin ja 
silmälläpidettäviin, sekä direktiivien mukaisiin kasvi-, sammal-, jäkälä- ja sienilajeihin. 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Eliör

yh-
mä 

Toimenpiteiden 
vaikutus 

Botrychium matricariifolium saunionoidanlukko VA 0 
Galium verum keltamatara VA 0 
Callicladium haldanianum katvesammal BR 0 
Cynodontium suecicum isotorasammal BR 0 
Jamesoniella autumnalis kalliokaulussammal BR 0 
Lophozia ciliata ripsilovisammal BR 0 
Neckera besseri koloriippusammal  BR 0 
Porella cordaeana kalliopunossammal BR 0 
Plagiothecium latebricola lepikkolaakasammal BR 0 
Camarophyllus lacmus kyyhkyvahakas FU 0 
Dichomitus campestris pähkinänkääpä FU 0/+ 
Entoloma pseudoparasiticum vahveronvieras FU 0 
Holwaya mucida lehmuspikari FU + 
Hygrophorus nemoreus lehtovahakas FU 0/+ 
Inocybe asterospora tähti-itiörisakas FU + 
Lactarius violascens sinipunarousku FU 0/+ 
Limacella guttata isolimalakki FU -/? 
Lycoperdon echinatum piikkituhkelo FU 0 
Melanophyllum eyrei sinihelttajauhikas FU 0 
Phlebia centrifuga pohjanrypykkä FU 0/- 
Pholiota albocrenulata pisarahelttahelokka FU 0 
Ramaria fennica  
var. griseolacina 

suomenhaarakas FU 0 

Russula grata tuoksuhapero FU 0/+/? 
Skeletocutis chrysella lamokääpä FU 0/- 
Trechispora candidissima kermaharsukka FU 0 
Volvariella surrecta loistuppisieni FU 0 
Acrocordia gemmata saarnenpistejäkälä LI 0/+ 
Arthonia ruana ruusujäkälä LI 0/+ 
Bacidia rubella punakuprujäkälä LI 0/+ 
Calicium salicinum pajunnuppijäkälä LI 0/+ 
Chaenotheca chlorella viherneulajäkälä LI 0 
Chaenotheca phaeocephala ruskoneulajäkälä LI 0/+ 
Lobaria pulmonaria raidankeuhkojäkälä LI 0 
Leptogium teretiusculum sormikesijäkälä LI 0 
Physconia detersa idänlaakajäkälä LI 0 
Sclerophora coniophaea härmähuhmarjäkälä LI 0 
Sclerophora nivea kalvashuhmarjäkälä LI 0 

4.2.3  Vaikutukset eläinlajistoon 

Hoitotöiden arvioidut vaikutukset Vaisakosta tavattuun eläinlajistoon on koottu tauluk-
koon 17.  
 
Vaisakossa havaittu liito-orava suosii elinympäristönään vanhoja kuusisekametsiä, joissa 
yleensä kasvaa vanhoja, pesäpuuksi sopivia kolohaapoja. Laji voi käyttää pesäpuunaan 
myös suuria kuusia. Vaisakossa liito-orava on havaittu Härjänpäännokkaa reunustavassa 
lehdossa. Liito-oravaa ja lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei kuitenkaan ole enää 
havaittu viimeisimmissä alueella tapahtuneissa maastoinventoinneissa. Mikäli hoitotöiden 
yhteydessä näitä kuitenkin havaittaisiin, niin lisääntymis- ja levähtämispaikoiksi todetut 
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kuuset luonnollisesti säästetään kaulauksilta. Lehdossa kasvaa muutamia kookkaita kuu-
sia sekä jaloja lehtipuita. Osa kookkaista kuusista on kaulattu viimeisimpien hoitotöiden 
yhteydessä vuonna 2003. Myös lehdon ympäristöstä on poistettu runsaasti kuusta. Kuusia 
on kuitenkin jätetty kasvamaan pohjoisrinteelle. Sopivaa elinympäristöä on liito-oravalle 
tarjolla runsaasti muuallakin Vaisakon alueella. Esimerkiksi pesäpuuksi sopivia kolopuita 
on runsaasti, ja oravan talviravintona käyttämiä lehtipuiden silmuja on kaikkialla. Tämän 
suunnitelman hoitotyöt keskittyvät istutuskoivikon harventamiseen. Koivikkoa harvenne-
taan asteittain, eikä harvennuksista aiheudu haittaa lajin kulkemiselle itäisen ja läntisen 
lehdon välillä. Kaulattavien puiden määrä on myös muuhun tarjolla olevan ravinnon mää-
rään verrattuna vähäinen, joten tehtävillä hoitotöillä ei ole vaikutuksia liito-oravan esiin-
tymiseen Vaisakossa.  
 
Pääosalle Natura-alueilta havaituille lintulajeille ei toimenpiteillä ole mitään vaikutusta, 
sillä ne elävät muissa habitaateissa. Osalle lintulajeista puiden kaulauksella lienee lievä 
positiivinen vaikutus. Kaulattavat koivut kuolevat ajan mittaan ja niistä muodostuu laho-
puuta. Lahopuu on tärkeää mm. monille kovakuoriaislajeille, jotka tarvitsevat puuta 
toukkavaiheissaan. Toukkia ylläpitävät puut taasen tarjoavat erinomaisen elinympäristön 
toukkia ja muita hyönteisiä syöville linnuille. Pystyyn kaulatut vähitellen lahoavat koivut 
lisäävät ainakin alueella viihtyvien tikkojen määrää. Vaisakossa pesii mm. vaarantunut 
pikkutikka, jolle kuolevat puut ja niissä elävät toukat tuovat runsaan ravinnonlähteen. 
Vuonna 2003 kaulatuissa kuusissa on nähty silmälläpidettävän pohjantikan (Picoides 
tridactylus) syömisjälkiä. Vaisakossa tavattiin vuonna 2004 harhaileva yksittäinen val-
koselkätikka (Dendrocopos leucotos). Laji on määritelty äärimmäisen uhanalaiseksi. 
Myös valkoselkätikka hyötyisi lahoavista koivuista, mutta laji vaatii pysyvältä elinympä-
ristöltään avointa pensaskerrosta. Siten tiheinä kasvustoina kasvavat nuoret jalopuiden 
taimet voivat estää lajin asettumista pidemmäksi aikaa Vaisakkoon.  
 
Vaisakon nykyinen tilanne on kovakuoriaisten kannalta melko hyvä. Kovakuoriaisten 
kannalta on erittäin hyödyllistä, että jalojen lehtipuiden uusiutuminen turvataan. Kova-
kuoriaisten kannalta tärkeintä olisi tuottaa Vaisakkoon avoimella paikalla kasvavien jalo-
jen lehtipuiden jatkumo. Tämä tarkoittaa koivun ja muun varjostavan puuston raivaamista 
niityltä potentiaalisten jalopuiden taimien ympäriltä (Hyvärinen & Mattila 2007). Tämän 
suunnitelman tärkeimpiä tavoitteita onkin poistaa varjostavia koivuja jalojen lehtipuiden 
ympäriltä, joten vaikutukset lajistoon ovat positiivisia. Niityn puuston harventaminen 
hyödyttää myös tuomikukon (Orsodacne cerasi) esiintymää, sillä laji tarvitsee ehdotto-
masti avoimena pysyviä kukkaniittyjä ruokailualueikseen. Toisaalta Vaisakon lajistoon 
kuuluu metsän sisällä varjossa viihtyviä lajeja, kuten maahan pudonneilla lahoilla leh-
muksen oksilla elävä pärnäjäärä (Oplosia cinerea). Lajin asuttamien suurten lehmusten 
ympäristössä ei tehdä mitään järeämpiä raivaustöitä.  
 
Tammi on molemmille arvioiduille perhoslajeille tärkeä laji, joten tammen suosimisella 
on positiivinen vaikutus molempiin lajeihin. Hoitojen vaikutuksista sienisääskiin ei ole 
tietoa. 
 
Nilviäisten kannalta Vaisakossa tulisi turvata pähkinäpensaiden tulevaisuus raivaamalla 
pieniä kuusia. Haapojen ja lehmusten uudistuminen tulee myös turvata. Myös lahopuiden 
määrän turvaaminen ja lisääminen alueella olisi suotavaa, erityisesti kaksihammaskotilon 
viihtyvyyden kannalta. Koskapa hoitotöissä nimenomaan poistetaan kuusia lehdoista ja 
hoidon tavoitteena on jalopuiden uusiutuminen, on hoitosuunnitelma nilviäisten kannalta 
positiivinen. 
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Taulukko 17: Vaisakossa suunniteltujen hoitotoimenpiteiden arvioidut vaikutukset uhanalaisiin ja 
silmälläpidettäviin, sekä direktiivien mukaisiin eläinlajeihin. 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Eliö 

ryhmä 
Toimenpiteiden 

vaikutus 
Pteromys volans liito-orava MA 0 
Aegolius funereus helmipöllö AV 0 
*Alcedo atthis kuningaskalastaja AV 0 
*Asio flammeus suopöllö AV 0 
Bonasa bonasia pyy AV 0 
*Botaurus stellaris kaulushaikara AV 0 
*Branta leucopsis valkoposkihanhi AV 0 
Bubo bubo huuhkaja AV 0 
*Gallinago media heinäkurppa AV 0 
*Caprimulgus europaeus kehrääjä AV 0 
*Chlidonias niger mustatiira AV 0 
*Circus aeruginosus ruskosuohaukka AV 0 
*Circus cyaneus sinisuohaukka AV 0 
*Crex crex ruisrääkkä AV 0 
Cuculus canorus käki AV 0 
*Cygnus cygnus laulujoutsen AV 0 
Dryocopus martius palokärki AV 0 
*Emberiza hortulana peltosirkku AV 0 
*Gavia arctica kuikka AV 0 
*Gavia stellata kaakkuri AV 0 
*Grus grus kurki AV 0 
*Haliaëtus albicilla merikotka AV 0 
Lanius collurio pikkulepinkäinen AV 0 
*Limosa lapponica punakuiri AV 0 
Lullula arborea kangaskiuru AV 0 
*Luscinia svecica  sinirinta AV 0 
*Mergus albellus uivelo AV 0 
*Pandion haliaetus kalasääski AV 0 
*Pernis apivorus mehiläishaukka AV 0 
*Phalaropus lobatus vesipääsky AV 0 
*Philomachus pugnax suokukko AV 0 
Phylloscopus collybita tiltaltti AV 0 
Picoides tridactylus pohjantikka AV 0 
Picus canus harmaapäätikka AV 0/+ 
*Pluvialis apricaria kapustarinta AV 0 
*Podiceps auritus mustakurkku-uikku AV 0 
*Porzana porzana luhtahuitti AV 0 
*Sterna caspia räyskä AV 0 
*Sterna hirundo kalatiira AV 0 
*Sterna paradisea lapintiira AV 0 
*Tringa glareola liro AV 0 
Catocala promissa tammiritariyökkönen LE + 
Catocala sponsa  aaltoritariyökkönen  LE + 
Cryptophagus fuscicornis ontonsalasyöjä CO + 
Exocentrus lusitanus lehmuksenoksajäärä CO + 
Hypulus bifasciatus vyökeiju CO 0/+ 
Oplosia cinerea pärnäjäärä CO 0/+ 
Orsodacne cerasi tuomikukko CO + 
Quedius microps lehtoliskokuntikas CO 0/+ 
Isoneuromyia semirufa  DI ? 
Mycetophila stolida  DI ?  
Euomphalia strigella valkonauhakotilo MO + 
Perforatella bidentata kaksihammaskotilo MO + 
Macrogastra plicatula poimusulkukotilo MO + 
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4.2.4  Johtopäätökset tarkastelusta 

Edellä olevan perusteella voidaan todeta että Vaisakon hoitosuunnitelma ei vaikuta epä-
suotuisasti suunnittelualueen Natura -luontotyyppien, direktiivilajien tai muiden tiedossa 
olevien lajien suojelun tasoon. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet päinvastoin paranta-
vat sekä biotoppien, että lajien suojelun tilaa. Siten luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitet-
tua Natura 2000 -arviointia ei tarvita. 
 

5  LUONNONHOIDON SEURANTA, SELVITYS- JA TUT-
KIMUSTARPEET 

6.1  Seuranta 
Vaisakossa toteutetut hoitotoimenpiteet dokumentoidaan ja tiedot tallennetaan Metsähal-
lituksen paikkatietojärjestelmään. Hoitoseuranta toteutetaan erityisen vuonna 2005 käyt-
töön otetun hoitoseurantalomakkeen avulla. Viimeistään 10 vuoden kuluttua tulee tarkas-
taa mahdollisesti uudelleen vaadittavien toimenpiteiden tarve. 
 
Vaisakon kasvillisuuden muutoksia on ollut tarkoitus seurata jo 1980 –luvulla (Rautiai-
nen 1984). Rautiaisen perustamat kaksi seuranta-alaa ovat nykyisin kokonaan kadonneet 
maastosta, eikä niitä ollut mahdollista paikantaa. Metsäntutkimuslaitos perusti hoitotoi-
menpiteiden vaikutuksen seuraamiseksi vuosina 1991-1993 Vaisakkoon pysyviä kasvilli-
suuden seuranta-aloja yhteensä 32 kappaletta (Raaska ja muut 1995). Koealat olivat suu-
ruudeltaan 20 m x 20 m, ja niiltä mitattiin latvuspeittävyys, puusto- ja taimimäärä. Kaikil-
la koealoilla oli yhteensä viisi 2 m x 2 m kasvillisuuskoealaa, joista tutkittiin kenttäker-
roksen kasvillisuuden, pohjakerroksen sammalten sekä karikekerroksen peittävyydet ke-
väällä ja kesällä. Keväällä 2003 Vaisakon lehdoissa kaulattiin Metsähallituksen toimesta 
laajalti kuusia. Näiden hoitotoimenpiteiden sekä istutuskoivikossa tapahtuvan koivikon 
harvennuksen mahdollisia kasvillisuuteen aiheuttamia muutoksia seurataan neljällä Met-
lan perustamalla koealalla (koealat 8, 12, 14 ja 29). Koealoista yksi (nro 29) sijaitsee istu-
tuskoivikossa. Kaikki koealat merkittiin uudelleen metallisilla merkkipaaluilla ja niiden 
kasvillisuus, puusto ja muut alun perin mitatut kohteet inventoitiin kesällä vuosina 2004 
ja 2005. Metlan loput maastoon merkitsemät koealat jätettiin yhä maastoon, mikäli myö-
hemmin halutaan selvittää lajistoa vanhoilta alueilta. 
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Kuva 2. Vaisakossa vuosina 2004 ja 
2005 toistetut Metlan perustamat 
kasvillisuuden seuranta-alat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2  Selvitys- ja tutkimustarpeet 
Vaikka Vaisakossa onkin tehty useita lajistoselvityksiä, ei alueen eliöstö ole kattavasti 
tunnettu. Peräkkäisinä vuosina suoritetut sieni-inventoinnit osoittivat, että vuosittain löy-
detyissä lajimäärissä ja lajeissa voi olla huomattavia eroja. Riittävän sateisena vuonna 
suoritettu inventointi tuottaa huomattavan monipuolisen lajiston. Vaisakossa tulisi suorit-
taa jatkossakin sienilajiston kartoitusta, sillä alueelta voidaan löytää vielä runsaasti inven-
toinneissa huomaamatta jääneitä harvinaisia ja jopa Suomen lajistoon vielä kuulumatto-
mia lajeja.  
 
Vaisakossa tehtiin vuonna 2004 perhosinventointi, jonka tulokset jäivät hyvin puutteelli-
siksi säiden ja epäonnistuneiden koejärjestelyiden vuoksi. Yhden inventointivuoden pe-
rusteella ei myöskään voi saada selville kuin osan alueen koko lajistosta. Perhosinven-
tointi tulisikin suorittaa alueella uudelleen. 
 
Lepakoiden esiintymistä ei ole tutkittu. Vaisakon lehtoalueet ovat puustoisia, mutta nii-
tyillä, keskiosan umpeutuneilla pelloilla ja rantaruovikoissa voisi olla lepakoille sopivaa 
ympäristöä. 
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7  TOTEUTTAMISAIKATAULU JA KUSTANNUSARVIO 
Tämän suunnitelman hoitotoimenpiteet aloitetaan vuonna 2015. Kiireellisin tehtävä on 
raivata jaloja lehtipuita varjostavia koivuja. Jalopuumetsän istutus ja kylvöä aletaan to-
teuttamaan vuodesta 2016 alkaen. 
 
Taulukossa 18 on esitetty suunnitelman työvoimaa vaativat hoitotoimenpiteet, arvio toi-
menpiteisiin kuluvasta ajasta ja Metsähallitukselle työstä aiheutuvat kustannukset. Metsu-
rityövoimaa tarvitaan puiden kaulaamiseen (ja kaatamiseen), nuorten puiden raivaami-
seen ja vanhojen hakkuutähteiden kasaamiseen. Kustannusten laskussa on työpäivän hin-
naksi määritelty 200 €/pv. 
 
 
Taulukko 18. Tämän suunnitelman perinnebiotooppien ja jalopuumetsien perustamiseen liittyvät 
kustannukset. Aitakustannukset sisältävät työvoiman. 
 
Kustannuksen kohde Määrä ja yksikköhinta € 
Puiden kaadot ja kaulaukset, alikasvoksen 
raivaus ja kasaus, siivous, vieraslajien poisto, 
metsurityönä 

25 pv, á 200 € 5000 

Metsurin työnohjaus 3 pv, á 200 € 600 

Puuntaimien istutus, kylvö (myös terhojen 
keräys) ja muu jalopuiden lisäämiseen liittyvä 
työ, seuranta 

10 pv, á 200 € 2000 

Taimisuojukset  400 kpl, á 1 € / kpl 400 

Yhteensä  8000 € 
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VAISAKOSSA TAVATUT PUTKILOKASVILAJIT 
 
Liitteessä on koottu suunnittelualueella tavatut putkilokasvilajit tieteellisen lajinimen 
mukaan järjestettynä. Lajihavainnot ovat peräisin Vaisakossa tehdyistä kasvillisuuskartoi-
tuksista (Kalpa ja Lammi 2005, Lehmussaari 1932, Raaska ja muut 1995, Rautiainen 
1984, T. Korvenpään maastomuistiinpanot 2003). Yhteensä alueelta on tavattu 274 kasvi-
lajia. 
 
 
Vaisakossa tavatut putkilokasvit. *= viimeisin maininta Rautiaisen lajistoselvityksessä, ** = vii-
meisin maininta Lehmussaaren lajistoselvityksessä. 
 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi 
Acer platanoides vaahtera 
Achillea millefolium siankärsämö 
Achillea ptarmica ojakärsämö 
Actaea spicata mustakonnanmarja 
Adoxa moschatellina tesmayrtti 
Aegopodium podagraria vuohenputki 
Agrostis canina luhtarölli 
Agrostis capillaris nurmirölli 
Agrostis gigantea isorölli 
Agrostis stolonifera rönsyrölli 
Alchemilla acutiloba piennarpoimulehti 
Allium oleraceum nurmilaukka         ** 
Alnus glutinosa tervaleppä 
Alopecurus pratensis nurmipuntarpää 
Anemone nemorosa valkovuokko 
Anemone ranunculoides keltavuokko 
Angelica sylvestris karhunputki 
Anthoxanthum odoratum tuoksusimake       ** 
Anthriscus sylvestris koiranputki 
Arabis glabra pölkkyruoho        ** 
Arabis hirsuta jäykkäpitkäpalko ** 
Arctostaphylos uva-ursi sianpuolukka 
Asplenium trichomanes tummaraunioinen 
Athyrium filix-femina hiirenporras 
Avenula pubescens mäkikaura 
Barbarea vulgaris peltokanankaali    ** 
Betula pendula rauduskoivu 
Betula pubescens hieskoivu 
Botrychium boreale pohjannoidanlukko * 
Botrychium matricariifolium saunionoidanlukko  * 
Brachypodium pinnatum mäkilehtoluste 
Calamagrostis arundinacea metsäkastikka 
Calamagrostis canescens viitakastikka 
Calamagrostis purpurea korpikastikka 
Calamagrostis stricta luhtakastikka 
Calluna vulgaris kanerva 
Caltha palustris rentukka 
Campanula glomerata peurankello 
Campanula patula harakankello 
Campanula persicifolia kurjenkello 

Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi 
Campanula rotundifolia kissankello 
Cardamine amara purolitukka 
Cardamine pratensis luhtalitukka 
Carduus crispus kyläkarhiainen    ** 
Carex aquatilis vesisara 
Carex canescens harmaasara 
Carex cespitosa mätässara 
Carex digitata sormisara 
Carex disticha kahtaissara 
Carex echinata tähtisara 
Carex muricata törrösara 
Carex nigra jokapaikansara 
Carex ovalis jänönsara 
Carex pallescens kalvassara 
Carex rostrata pullosara 
Carex spicata hakarasara           ** 
Carex vaginata tuppisara 
Centaurea jacea ahdekaunokki 
Cerastium fontanum nurmihärkki 
Chelidonium majus keltamo 
Circaea alpina velholehti 
Cirsium arvense pelto-ohdake 
Cirsium helenioides huopaohdake 
Cirsium palustre suo-ohdake 
Cirsium vulgare piikkiohdake 
Convallaria majalis kielo 
Corydalis solida pystykiurunkannus 
Corylus avellana pähkinäpensas 
Cuscuta europaea humalanvieras       * 
Cystopteris fragilis haurasloikko 
Dactylis glomerata koiranheinä 
Deschampsia cespitosa nurmilauha 
Deschampsia flexuosa metsälauha 
Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 
Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri 
Elymus caninus koiranvehnä 
Elymus repens juolavehnä 
Epilobium adenocaulon amerikanhorsma 
Epilobium angustifolium maitohorsma 
Epilobium montanum lehtohorsma 
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Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi 
Epilobium palustre suohorsma           ** 
Equisetum arvense peltokorte 
Equisetum fluviatile järvikorte 
Equisetum palustre suokorte 
Equisetum pratense lehtokorte 
Equisetum sylvaticum metsäkorte 
Eriophorum angustifolium luhtavilla 
Eriophorum vaginatum tupasvilla 
Fallopia convolvulus kiertotatar 
Fallopia dumetorum pensaikkotatar    ** 
Festuca ovina lampaannata 
Festuca pratensis nurminata 
Festuca rubra punanata 
Filipendula ulmaria mesiangervo 
Filipendula vulgaris sikoangervo           * 
Fragaria vesca mansikka 
Fraxinus excelsior saarni 
Gagea lutea isokäenrieska 
Gagea minima pikkukäenrieska 
Galeopsis bifida peltopillike 
Galeopsis speciosa kirjopillike 
Galium boreale ahomatara 
Galium palustre rantamatara 
Galium spurium peltomatara 
Galium uliginosum luhtamatara          ** 
Galium verum keltamatara       VU 
Geranium robertianum haisukurjenpolvi 
Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi 
Geum rivale ojakellukka 
Geum urbanum kyläkellukka 
Glechoma hederacea maahumala 
Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 
Hepatica nobilis sinivuokko 
Heracleum sphondylium ukonputki 
Hieracium sp. ukonkeltanot 
Hieracium sylvaticum   
Hierochloe australis metsämaarianheinä 
Hierochloe odorata lännenmaarianheinä 
Huperzia selago ketunlieko 
Hypericum maculatum särmäkuisma 
Hypericum perforatum mäkikuisma 
Impatiens noli-tangere lehtopalsami 
Iris pseudacorus kurjenmiekka 
Juncus conglomeratus keräpäävihvilä 
Juncus effusus röyhyvihvilä 
Juncus filiformis jouhivihvilä 
Juniperus communis kataja 
Lapsana communis linnunkaali 
Lathyrus pratensis niittynätkelmä 
Lathyrus vernus kevätlinnunherne 
Ledum palustre suopursu 
Leontodon autumnalis syysmaitiainen     ** 
Leucanthemum vulgare päivänkakkara 
Linnaea borealis vanamo 
Lonicera xylosteum lehtokuusama 

Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi 
Luzula campestris ketopiippo           ** 
Luzula multiflora nurmipiippo 
Luzula pallescens kalvaspiippo       ** 
Luzula pilosa kevätpiippo 
Lychnis flos-cuculi käenkukka 
Lychnis viscaria mäkitervakko 
Lycopodium annotinum riidenlieko 
Lycopodium clavatum katinlieko 
Lycopus europaeus rantayrtti 
Lysimachia thyrsiflora terttualpi 
Lysimachia vulgaris ranta-alpi 
Lythrum salicaria rantakukka 
Maianthemum bifolium oravanmarja 
Malus x  domestica tarhaomenapuu 
Matteuccia struthiopteris kotkansiipi 
Melampyrum pratense kangasmaitikka 
Melampyrum sylvaticum metsämaitikka 
Melica nutans nuokkuhelmikkä 
Mentha arvensis rantaminttu 
Menyanthes trifoliata raate 
Milium effusum tesma 
Moehringia trinervia lehtoarho 
Molinia caerulea siniheinä 
Monotropa hypopitys mäntykukka 
Mycelis muralis jänönsalaatti 
Myosotis arvensis peltolemmikki 
Myosotis scorpioides luhtalemmikki 
Orthilia secunda nuokkutalvikki 
Oxalis acetosella käenkaali 
Paris quadrifolia sudenmarja 
Peucedanum palustre suoputki 
Phalaris arundinacea ruokohelpi 
Phleum pratense nurmitähkiö 
Phragmites australis järviruoko 
Picea abies kuusi 
Pilosella officinarum huopakeltano 
Pimpinella saxifraga pukinjuuri 
Pinus sylvestris mänty 
Plantago major piharatamo 
Platanthera bifolia valkolehdokki 
Poa nemoralis lehtonurmikka 
Poa palustris rantanurmikka 
Poa pratensis niittynurmikka 
Poa trivialis karheanurmikka 
Polygonatum multiflorum lehtokielo 
Polygonatum odoratum kalliokielo 
Polygonum amphibium vesitatar 
Polypodium vulgare kallioimarre 
Populus tremula haapa 
Potentilla anserina ketohanhikki 
Potentilla argentea hopeahanhikki 
Potentilla erecta rätvänä 
Potentilla norvegica peltohanhikki 
Potentilla palustris kurjenjalka 
Primula veris kevätesikko 
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Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi 
Prunella vulgaris niittyhumala 
Prunus padus tuomi 
Pteridium aquilinum sananjalka 
Pulmonaria obscura imikkä 
Pyrola media kellotalvikki 
Pyrola minor pikkutalvikki 
Pyrola rotundifolia isotalvikki 
Quercus robur tammi 
Ranunculus acris niittyleinikki 
Ranunculus auricomus kevätleinikki 
Ranunculus cassubicus lehtoleinikki 
Ranunculus ficaria mukulaleinikki 
Ranunculus flammula ojaleinikki            ** 
Ranunculus polyanthemos aholeinikki 
Ranunculus repens rönsyleinikki 
Rhamnus frangula paatsama 
Rhinanthus minor pikkulaukku 
Ribes alpinum taikinamarja 
Ribes nigrum mustaherukka 
Ribes rubrum lännenpunaherukka 
Ribes spicatum pohjanpunaherukka 
Ribes uva-crispa karviainen 
Rosa majalis metsäruusu 
Rosa pimpinellifolia juhannusruusu 
Rubus idaeus vadelma 
Rubus saxatilis lillukka 
Rumex acetosa niittysuolaheinä 
Rumex acetosella ahosuolaheinä 
Rumex crispus poimuhierakka 
Rumex longifolius hevonhierakka 
Salix aurita virpapaju 
Salix caprea raita 
Salix cinerea tuhkapaju 
Salix pentandra halava 
Salix phylicifolia kiiltopaju 
Sambucus racemosa selja 
Saxifraga granulata papelorikko          ** 
Scirpus sylvaticus korpikaisla 
Scrophularia nodosa syyläjuuri 
Scutellaria galericulata luhtavuohennokka 
Sedum acre keltamaksaruoho 
Sedum telephium isomaksaruoho 
  

Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi 
Silene dioica puna-ailakki 
Silene nutans nuokkukohokki 
Silene rupestris kalliokohokki 
Solanum dulcamara punakoiso 
Solidago virgaurea kultapiisku 
Sorbus aucuparia pihlaja 
Stachys palustris peltopähkämö 
Stachys sylvatica lehtopähkämö 
Stellaria graminea heinätähtimö 
Stellaria media pihatähtimö 
Stellaria nemorum lehtotähtimö 
Succisa pratensis purtojuuri 
Syringa vulgaris pihasyreeni 
Tanacetum vulgare pietaryrtti 
Taraxacum sp. voikukka 
Thalictrum flavum keltaängelmä 
Thelypteris phegopteris korpi-imarre 
Tilia cordata metsälehmus 
Trientalis europaea metsätähti 
Trifolium medium metsäapila 
Trifolium pratense puna-apila 
Trifolium repens valkoapila 
Tripleurospermum inodorum peltosaunio 
Tussilago farfara leskenlehti 
Urtica dioica nokkonen 
Vaccinium myrtillus mustikka 
Vaccinium uliginosum juolukka 
Vaccinium vitis-idaea puolukka 
Valeriana officinalis rohtovirmajuuri 
Valeriana sambucifolia lehtovirmajuuri 
Veronica chamaedrys nurmitädyke 
Veronica officinalis rohtotädyke 
Veronica serpyllifolia orvontädyke 
Viburnum opulus koiranheisi 
Vicia cracca hiirenvirna 
Vicia sepium aitovirna 
Vicia sylvatica metsävirna 
Viola canina aho-orvokki 
Viola mirabilis lehto-orvokki 
Viola palustris suo-orvokki 
Viola riviniana metsäorvokki 
Woodsia ilvensis karvakiviyrtti 
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VAISAKOSSA TAVATUT SIENILAJIT 
 
Vaisakossa tavatut sienilajit esitetään tässä taulukossa. Taulukossa ilmoitetaan lajin mah-
dollinen uhanalaisuus sekä indikaattoriarvo. Ruotsissa on valittu lajeja jotka luetaan kor-
keaa luonnonarvoa indikoiviksi lajeiksi (Nitare 2000). Suomessa indikaattorisieniä ei 
vielä ole – kääpiä lukuun ottamatta (Niemelä 2003).  
 
Vaisakossa tavatut sienilajit. Lajit ovat peräisin Heinosten listasta (2005) ellei toisin ilmoiteta. 
Mikäli nimen jälkeen on merkitty tähti (*) on myös Nyman ilmoittanut sienen raportissaan (2003). 
Jos nimen jälkeen on kaksi tähteä (**) lajin on havainnut vain Nyman (2003). Nimen jälkeen oleva 
huutomerkki (!) tarkoittaa, että lajin on havainnut jonain aikaisempana vuonna vain Nyman tai 
joku muu, joka on myös kerännyt lajista näytteen. Osasta taulukossa kerrotuista sienilajeista on 
kerätty näyte, jota säilytetään Turun yliopiston kasvimuseossa (TUR). Sarakkeessa U / ind. on 
kerrottu lajin uhanalaisuusluokka ja tähdellä on ilmoitettu mahdollisesta arvokkaan elinympäris-
tön indikaattoriarvosta. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit on tummennettu. Uhanalaisuusluo-
kat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmäl-
läpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen, DD = puutteellisesti tunnettu. 
 
1) Laji on määritelty puutteellisesti tunnetuksi viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ja muut 2010), mutta on 
poistettu listalta uusimmassa helttasienten ekologiaa käsittelevässä kirjassa (Salo ja muut 2005).  
2) Jukka Vauraan keräys Åbo Akademin kokoelmissa (TUR-A). 
 
Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi U / ind. Kerääjä 
Agaricus arvensis peltoherkkusieni   
Agaricus semotus siroherkkusieni   
Agaricus silvaticus tapionherkkusieni  * 
Agaricus sylvicola kuusiherkkusieni  * 
Aleuria aurantia oranssimaljakas  * 
Amanita citrina keltakärpässieni   
Amanita citrina var. alba keltakärpässieni   
Amanita crocea oranssikärpässieni   
Amanita friabilis lepänkärpässieni  ! 
Amanita fulva ruostekärpässieni   
Amanita magnivolvata tuppikärpässieni DD naturalom. 
Amanita muscaria punakärpässieni  * 
Amanita olivaceogrisea oliivikärpässieni  Höijer 
Amanita pachyvolvata kärpässienilaji 1)  
Amanita pantherina pantterikärpässieni   
Amanita porphyria kangaskärpässieni   
Amanita regalis ruskokärpässieni  * 
Amanita rubescens rusokärpässieni  * 
Amanita submembranacea salokärpässieni  ! 
Amanita vaginata harmaakärpässieni  ** 
Amanita virosa valkokärpässieni   
Antrodia serialis rivikääpä   
Antrodia sinuosa kelokääpä   
Antrodia xantha katkokääpä   
Antrodiella hoehnelii voikääpä   
Antrodiella romellii lehtokääpä   
Antrodiella semisupina sitkokääpä   
Armillaria borealis pohjanmesisieni   
Armillaria cepistipes nuijamesisieni   
Ascocoryne sarcoides kantohytynupikka  ! 
Asterodon ferruginosus oravuotikka *  
Asterophora lycoperdoides haperonvieras   
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Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi U / ind. Kerääjä 
Athelia epiphylla coll. (A. nivea) hämäkkälaji   
Auriscalpium vulgare käpyorakas   
Baeospora myosura käpysieni   
Basidiodendron caesiocinereum siniliekotali   
Basidioradulum radula kermaraspikka   
Biscogniauxia repanda pihlajansyylä   
Bisporella citrina keltanastakka  * 
Bjerkandera adusta tuhkakääpä   
Bolbitius vitellinus keltahäiväkkä  ! 
Boletellus fennicus punatatti   
Boletus betulicola koivunherkkutatti   
Boletus edulis herkkutatti  * 
Boletus erythropus veritatti  ! 
Boletus reticulatus tammenherkkutatti   
Botryobasidium vagum isokuurakka   
Botryohypochnus isabellinus keltakuurakka   
Bulgaria inquinans pikiliimakka  ! 
Byssomerulius corium kelmukka   
Calocera cornea pikkusarvikka   
Calocera viscosa keltasarvikka  * 
Calocybe gambosa kevätkaunolakki   
Calvatia excipuliformis nuijakuukunen  * 
Camarophyllus lacmus kyyhkyvahakas NT  
Camarophyllus pratensis niittyvahakas   
Camarophyllus virgineus neidonvahakas *  
Cantharellula umbonata haaraheltta  * 
Cantharellus cibarius keltavahvero   
Cantharellus tubaeformis suppilovahvero   
Cenangium ferrugineum männynnahkapikari   
Ceraceomyces sp. lämäkkälaji   
Ceraceomyces serpens vahalämäkkä   
Ceraceomyces sublaevis -   
Cerrena unicolor pörrökääpä   
Chaetoderma luna kuuorvakka *  
Chalciporus piperatus äikätatti  ** 
Cheimonophyllum candidissimum liituvinokas  Heinoset/Höijer 
Chlorociboria aeruginascens patinanastakka   
Chroogomphus rutilus rusakkanuljaska   
Clavaria fragilis valkonuijkas *  
Clavariadelphus ligula pikkunuijakas   
Clavariadelphus pistillaris isonuijakas   
Clavariadelphus truncatus töppönuijakas *  
Clavicorona candicans -  Höijer 
Clavulina cinerea harmaahaarakas   
Clavulina coralloides korallihaarakas   
Clavulina rugosa ryppyhaarakas DD  
Clavulinopsis corniculata niittyhaarakas *  
Clavulinopsis helvola oranssinuijakas *  
Clavulinopsis laeticolor kierrenuijakas *  
Clavulinopsis luteoalba hapranuijakas *  
Climacocystis borealis pohjankääpä  ** 
Clitocybe candicans hentomalikka  Höijer 
Clitocybe catinus luumalikka   
Clitocybe clavipes nuijamalikka  ** 
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Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi U / ind. Kerääjä 
Clitocybe ditopus kuuramalikka   
Clitocybe geotropa isomalikka  * 
Clitocybe gibba suppilomalikka  * 
Clitocybe nebularis härmämalikka  * 
Clitocybe odora vihertuoksumalikka  * 
Clitocybe phyllophila valkomalikka   
Clitocybe phyllophila var. tenuis    
Clitocybe rivulosa myrkkymalikka   
Clitocybe squamulosa suomumalikka  ** 
Clitocybe vermicularis kevätmalikka   
Clitocybe vibecina jauhomalikka   
Clitopilus prunulus jauhosieni  ** 
Collybia acervata kimppujuurekas   
Collybia asema f. alba harmaajuurekas  * 
Collybia butyracea valkoviirujuurekas  ** 
Collybia confluens tupasjuurekas  * 
Collybia dryophila kalpeajuurekas   
Collybia imbudica haisujuurekas   
Collybia ocior kangasjuurekas   
Collybia peronata kirpeäjuurekas  * 
Collybia putilla mäntyjuurekas  * 
Conferticium ochraceum okratyllikkä   
Coniophora arida jauhokesikkä   
Coniophora fusispora pikkukesikkä   
Coniophora olivacea tummakesikkä   
Coniophora puteana kellarikesikkä   
Coprinus atramentarius harmaamustesieni  * 
Coprinus domesticus lautamustesieni  ! 
Coprinus hansenii ruostemustesieni  ! 
Coprinus micaceus kiillemustesieni  ** 
Coprinus plicatilis ratasmustesieni  ! 
Coprinus xanthothrix himmimustesieni  Höijer 
Cordyceps entomorrhiza kuoriaisloisikka   
Cordyceps ophioglossoides mustaloisikka *  
Cortinarius agathosmus salohaltianseitikki   
Cortinarius anomallellus haikuseitikki   
Cortinarius anomalus koivuseitikki   
Cortinarius anthracinus sysiseitikki   
Cortinarius armillatus punavyöseitikki   
Cortinarius balaustinus riimuseitikki   
Cortinarius balteatocumatilis puistoseitikki   
Cortinarius biformis havuseitikki   
Cortinarius bolaris punasuomuseitikki   
Cortinarius brunneus karhunseitikki   
Cortinarius calochrous var. carolii kaunonuppiseitikki   
Cortinarius cinnamomeus kaneliseitikki   
Cortinarius croceoconus suippukaneliseitikki   
Cortinarius croceus keltahelttaseitikki   
Cortinarius delibutus keltalimaseitikki   
Cortinarius eburneus seitikkilaji   
Cortinarius gentilis keltavyöseitikki   
Cortinarius glaucopus viirunuppiseitikki  Vauras 
Cortinarius glaucopus var. acyaneus viirunuppiseitikki   
Cortinarius hinnuleus tunkkaseitikki   
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Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi U / ind. Kerääjä 
Cortinarius infractus sappiseitikki   
Cortinarius largus lehtoseitikki DD  
Cortinarius lucorum haapaseitikki   
Cortinarius malicorius tulihelttaseitikki   
Cortinarius obtusus jodiseitikki   
Cortinarius pholideus suomuvyöseitikki   
Cortinarius sanguineus veriseitikki   
Cortinarius scaurus tummatäpläseitikki   
Cortinarius semisanguineus verihelttaseitikki   
Cortinarius stillatitius salolimaseitikki  * 
Cortinarius torvus sukkaseitikki   
Cortinarius triumphans monivyöseitikki  * 
Cortinarius trivialis porraslimaseitikki  * 
Cortinarius uliginosus viitaseitikki  ! 
Coryne sp., Ascocoryne anamorph. -   
Craterellus cornucopioides mustatorvisieni   
Craterellus f. cornucopioides mustatorvisieni   
Creopus gelatinosus nystypielus   
Crepidotus calolepis haaparuostevinokas   
Cristinia helvetica okrakänsäkkä   
Crucibulum laeve leipäkorisieni  * 
Cystolepiota sistrata jauheukonsieni  ! 
Cytidia salicina pajupunakka   
Daedalea quercina sokkelokääpä  * 
Daedaleopsis confragosa etelänsärmäkääpä   
Daldinia concentrica pikipallo   
Datronia mollis kennokääpä   
Delicatula integrella suonihiippo   
Dichomitus campestris pähkinänkääpä NT  
Diplomitoporus lindbladii hopeakääpä   
Elashomyces reticulatus lehtomaahikas DD  
Entoloma sp. rusokaslaji  ** 
Entoloma depluens kenorusokas DD  
Entoloma nidorosum haisurusokas  ! 
Entoloma pseudoparasiticum vahveronvieras  VU ! 
Entoloma rhodopolium suoparusokas  Höijer 
Entoloma sericatum kosteikkorusokas  Höijer 
Eriopezia caesia harsokarvakka   
Eutypa sparsa haavanhiili   
Exidia glandulosa nystyhytykkä  * 
Exidia pithya kuusihytykkä   
Exidia saccharina mäntyhytykkä   
Exidia truncata tammihytykkä   
Exidiopsis calcea kuusentali   
Flammulina velutipes talvijuurekas  ** 
Fomes fomentarius taulakääpä  * 
Fomitopsis pinicola kantokääpä  * 
Galerina calyptrata nääpikkälaji   
Galerina marginata myrkkynääpikkä   
Galerina paludosa suonääpikkä   
Galerina stylifera liekonääpikkä   
Ganoderma lipsiense lattakääpä  * 
Ganoderma lucidum lakkakääpä  ! 
Geastrum sessile ripsimaatähti  ! 
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Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi U / ind. Kerääjä 
Geoglossum sp. maakielilaji  ! 
Globulicium hiemale kideorvakka   
Gloeocystidiellum porosum talityllikkä   
Gloeophyllum sepiarium aidaskääpä   
Gloeoporus dichrous tikankääpä   
Gloiothele citrina sitruunaorvakka   
Gomphidius glutinosus limanuljaska   
Gymnopilus sapineus kangaskarvaslakki  * 
Gyromitra gigas lehtokorvasieni   
Gyromitra infula piispanhiippa  * 
Hapalopilus rutilans okrakääpä   
Hebeloma fragilipes haurastympönen  Vauras 
Hebeloma leucosarx mukulatympönen   
Hebeloma mesophaeum tummalakitympönen   
Hebeloma sp. tympöslaji  ** 
Hebeloma pusillum viitatympönen  ** 
Hebeloma sacchariolens makeatympönen  ! 
Hebeloma sinapizans sinappitympönen  ! 
Helvella macropus lehtopikarimörsky  ! 
Hericium coralloides koralliorakas * H/N&V 
Heterobasidion parviporum kuusenjuurikääpä   
Heterotextus alpinus toukotipakka   
Heyderia abietis kuusenneulasnupikka   
Holwaya mucida lehmuspikari VU, *  
Humaria hemisphaeria karvamaljakas   
Hydnum cf. rufescens rusko-orakas   
Hydnum ellipsosporum orakaslaji   
Hydnum repandum  vaaleaorakas   
Hydnum rufescens rusko-orakas   
Hygrocybe ceracea ahovahakas *  
Hygrocybe chlorophana keltavahakas  ! 
Hygrocybe citrina sitruunavahakas  ! 
Hygrocybe coccinea punavahakas *  
Hygrocybe conica kartiovahakas *  
Hygrocybe insipida piskuvahakas *  
Hygrocybe irrigata limavahakas *  
Hygrocybe laeta rustovahakas *  
Hygrocybe miniata mönjävahakas  Höijer 
Hygrocybe mucronella karvasvahakas   
Hygrocybe psittacina papukaijavahakas *  
Hygrocybe punicea punikkivahahkas *  
Hygrophorus agathosmus tuoksuvahakas   
Hygrophorus discoideus tummalakivahakas *  
Hygrophorus erubescens rusotäplävahakas  ! 
Hygrophorus hypothejus hallavahakas   
Hygrophorus korhonenii kupukirjovahakas  ! 
Hygrophorus melizeus koivuvahakas   
Hygrophorus nemoreus lehtovahakas EN Höijer 
Hygrophorus olivaceoalbus harmaakirjovahakas   
Hygrophorus piceae valkovahakas  ! 
Hygrophorus pustulatus jyväsvahakas   
Hymenochaete cinnamomea kanelivuotikka   
Hymenochaete rubiginosa tammivuotikka   
Hymenochaete tabacina ruskovuotikka   
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Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi U / ind. Kerääjä 
Hymenoscyphus cf. epiphyllus kotelosienilaji   
Hyphoderma cf. setigerum -   
Hyphoderma setigerum isonyhäkkä   
Hyphodontia arguta viitaotaraspikka   
Hyphodontia aspera kuusiotaraspikka   
Hyphodontia breviseta+ Hypomycete valko-otaraspikka   
Hyphodontia cf. aspera -   
Hyphodontia crustosa kovaotaraspikka   
Hyphodontia hastata peitsiotaraspikka   
Hyphodontia paradoxa rosokääpä   
Hyphodontia radula rytökääpä   
Hyphodontia rimosissima tappiotaraspikka   
Hyphodontia sambuci seljaotaraspikka   
Hypholoma fasciculare kitkerälahokka  ** 
Hypholoma lateritium punalahokka   
Hypochnicium bombycinum puistohuovakka   
Hypocrea pulvinata käävänpielus   
Hypoxylon fuscum lepänsyylä   
Hypoxylon multiforme koivunsyylä   
Hypsizygus ulmarius runkovalmuska   
Inocybe asterospora tähti-itiörisakas NT, *  
Inocybe cincinnata sirorisakas  H/Vauras 
Inocybe flavella keltasuippurisakas  Vauras 
Inocybe fuscidula säierisakas   
Inocybe geophylla var. geophylla valkorisakas  * 
Inocybe lacera var. helobia rantarisakas   
Inocybe maculata täplärisakas   
Inocybe posterula valjurisakas  ! 
Inocybe pseudodestricta kiiltorisakas   
Inocybe pudica rusorisakas DD ! 
Inocybe rimosa suippurisakas  * 
Inocybe sp., Section Cortinatae risakaslaji   
Inocybe sp., Section Tardae risakaslaji   
Inocybe subcarpta kangasrisakas   
Inocybe subnudipes kaljujalkarisakas   
Inocybe squamata suomurisakas  ! 
Inonotus radiatus lepänkääpä  * 
Ischnoderma benzoinum tervakääpä   
Junghuhnia lacera/ Irpex lacer irtokarakääpä   
Junghuhnia luteoalba/ Irpex luteoalbus  kermakarakääpä   
Junghuhnia nitida risukarakääpä   
Kavinia alboviridis viherkarhikka *  
Kuehneromyces mutabilis koivunkantosieni  * 
Laccaria amethystina lehtolohisieni   
Laccaria laccata lohisieni  * 
Laccaria proxima isolohisieni   
Laccaria tortilis pikkulohisieni   
Lacrymaria lacrymabunda nurmihaprakas  ! 
Lactarius aurantiacus oranssirousku   
Lactarius aspideus pajunrousku  ** 
Lactarius azonites tammensavurousku * * 
Lactarius bertillonii lehtorousku   
Lactarius camphoratus sikurirousku   
Lactarius deterrimus kuusenleppärousku  ** 
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Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi U / ind. Kerääjä 
Lactarius flexuosus nurmirousku  * 
Lactarius fuliginosus savurousku   
Lactarius glaucescens maitorousku   
Lactarius glyciosmus viitapalsamirousku  * 
Lactarius helvus lakritsirousku  * 
Lactarius mammosus kangaspalsamirousku   
Lactarius musteus männynrousku   
Lactarius necator mustarousku  * 
Lactarius obscuratus lepikkorousku   
Lactarius piperatus pippurirousku   
Lactarius pyrogalus pähkinänrousku  * 
Lactarius quietus tammenrousku  * 
Lactarius roseozonatus rusonurmirousku   
Lactarius rufus kangasrousku  * 
Lactarius scrobiculatus isovoirousku *  
Lactarius tabidus pikkurousku   
Lactarius torminosus karvarousku  * 
Lactarius trivialis  haaparousku  * 
Lactarius utilis kalvashaaparousku   
Lactarius uvidus korpirousku  ! 
Lactarius vietus harmaarousku  * 
Lactarius violascens Sinipunarousku NT  
Lactarius volemus kultarousku *  
Laetiporus sulphureus rikkikääpä  * 
Laxitextum bicolor lehtokuorikka   
Leccinum pseudoscabrum pähkinätatti  ! 
Leccinum quercinum tammenpunikkitatti  ! 
Leccinum rufum haavanpunikkitatti  ** 
Leccinum scabrum lehmäntatti  * 
Leccinum variicolor nokitatti   
Leccinum versipelle koivunpunikkitatti  ** 
Lentaria sp. haarakaslaji  N&V 
Lentaria afflata liekohaarakas   
Lentaria byssiseda oksahaarakas *  
Lentinellus auricula valkosahaheltta   
Lentinellus castoreus karvassahaheltta  ** 
Lentinellus omphalodes pikkusahaheltta  ! 
Lenzites betulinus koivunhelttakääpä   
Leotia lubrica rustonupikka   
Lepiota clypeolaria villaukonsieni  * 
Lepiota cristata puistoukonsieni  * 
Lepiota felina siroukonsieni   
Lepiota ventriosospora vanu-ukonsieni  */V 
Lepista flaccida ruskomalikka   
Lepista gilva pisamamalikka  * 
Lepista nuda sinivalmuska   
Leucopaxillus giganteus jättimalikka  ** 
Limacella glioderma ruskolimalakki * */V 
Lycoperdon echinatum piikkituhkelo NT, * * 
Lycoperdon perlatum känsätuhkelo  * 
Lycoperdon pyriforme ryhmätuhkelo  * 
Lycoperdon umbrinum ruskotuhkelo   
Lyophyllum sp. kynsikäslaji  Vauras 
Lyophyllum connatum nurmitupaskynsikäs   
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Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi U / ind. Kerääjä 
Lyophyllum ulmarium runkokynsikäs  ** 
Lyophyllum rancidum jauhokynsikäs   
Macrocystidia cucumis var. latifolia kystikkälaji   
Macrolepiota procera ukonsieni  * 
Macrolepiota rhacodes akansieni  * 
Macrotyphula fistulosa hoikkanuijakas  * 
Macrotyphula juncea rihmanuijakas  * 
Marasmiellus ramealis risunahikas   
Marasmius androsaceus jouhinahikas  ! 
Marasmius cohaerens lehtonahikas   
Marasmius epiphyllus ruotinahikas  * 
Marasmius prasiosmus tammenlehtinahikas   
Marasmius rotula oksaratasnahikas  ! 
Marasmius scorodonius laukkanahikas  * 
Marasmius undatus sananjalkanahikas  ! 
Marasmius wettsteinii havuratasnahikas  ! 
Megacollybia platyphylla isojuurekas  * 
Melanophyllum echinatum verihelttajauhikas  ! 
Melanophyllum eyrei sinihelttajauhikas CR !/Vauras 
Microglossum viride viherkieli *  
Micromphale perforans kuusenneulasnahikas  * 
Micromphale sp. haisunahikaslaji   
Microstoma protracta kukkamaljakas  ! 
Morcella elata (conica) kartiohuhtasieni  ! 
Mucronella calva parvipiikki   
Mycena adonis adonishiippo   
Mycena arcangeliana oliivihiippo DD Vauras 
Mycena clavicularis kangashiippo   
Mycena citrinomarginata keltaterähiippo  ! 
Mycena epipterygia keltajalkahiippo  ** 
Mycena epipterygia var. hiippolaji   
Mycena flavescens rikkahiippo DD  
Mycena flavoalba kermahiippo   
Mycena galericulata poimuhiippo  * 
Mycena galopus maitohiippo  !/Höijer 
Mycena haematopus hurmehiippo   
Mycena inclinata tammihiippo  * 
Mycena metata hallahiippo  ** 
Mycena niveipes valkojalkahiippo  ** 
Mycena polygramma tinahiippo  * 
Mycena pura sinipunahiippo  Höijer 
Mycena pura f. alba sinipunahiippo  * 
Mycena rosea rusohiippo *  
Mycena rubromarginata punaterähiippo  Vauras 
Mycena viridimarginata meripihkahiippo   
Mycena viscosa tahmahiippo  */Vauras 
Mycena vulgaris limahiippo  ! 
Mycenella sp. himmihiippolaji  Vauras 
Naucoria escharioides leppäruosteheltta   
Nectria cinnabarina punanäppy  * 
Oligoporus ptychogaster puuterikääpä   
Omphalina epichysium harmaanapalakki  Vauras 
Omphalina umbellifera poimunapalakki   
Onnia leporina pihkakääpä *  
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Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi U / ind. Kerääjä 
Otidea alutacea kalvasjänönkorva   
Otidea bufonia konnankorva  ** 
Otidea onotica aasinkorva  Heinoset/Höijer 
Panaeolus acuminatus ruskokirjoheltta  ! 
Panellus mitis pikkuvinokas   
Panellus ringens kellovinokas   
Panellus serotinus talvivinokas  * 
Paxillus atrotomentosus samettijalka   
Paxillus involutus pulkkosieni  * 
Peniophora cinerea rupiorvakka   
Peniophora incarnata lohiorvakka   
Peniophora rufomarginata lehmusorvakka   
Peniophora violaceolivida pajuorvakka   
Phanerochaete sanguinea helo-orvakka   
Phanerochaete sordida rähjäorvakka   
Phanerochaete tuberculosa sädeorvakka   
Phellinus alni lepänarinakääpä   
Phellinus chrysoloma kuusenkääpä *  
Phellinus conchatus raidankääpä   
 ruostekääpä  *  
Phellinus igniarius coll. arinakääpä  * 
Phellinus laevigatus levykääpä   
Phellinus nigrolimitatus aarnikääpä *  
Phellinus pini männynkääpä *  
Phellinus punctatus kuhmukääpä   
Phellinus tremulae haavankääpä   
Phellinus viticola riukukääpä *  
Phlebia centrifuca pohjanrypykkä NT  
Phlebia lilascens coll. liilarypykkä DD  
Phlebia nitidula pajurypykkä   
Phlebia radiata rusorypykkä   
Phlebia tremellosa hytyrypykkä   
Phlebiella pseudotsugae liimaharsukka   
Phlebiella sulphurea isoharsukka   
Pholiota albocrenulata pisarahelttahelokka EN ! 
Pholiota aurivellus kultahelokka  ! 
Pholiota alnicola leppähelokka   
Pholiota elegans kaunohelokka   
Pholiota flammans tulihelokka   
Pholiota gummosa kalvashelokka  ** 
Pholiota heteroclita tuoksuhelokka   
Pholiota lenta limahelokka   
Pholiota squarrosa pörhösuomuhelokka  * 
Pholiota tuberculosa koivuhelokka   
Pholiotina sp. kuupikkalaji  Vauras 
Pholiotina brunnea lehtokuupikka * Vauras 
Phyllotopsis nidulans keltavinokas  ** 
Physisporinus vitreus maitovahakääpä   
Piloderma byssinum villaorvakka   
Piptoporus betulinus pökkelökääpä  * 
Pleurotus cf. ostreatus osterivinokas  * 
Pleurotus cf. pulmonarius koivuvinokas  * 
Pleurotus dryinus rengasvinokas  * 
Pleurotus pulmonarius koivuvinokas   
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Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi U / ind. Kerääjä 
Plicatura nivea leppävanukka   
Pluteus atricapillus koivulahorusokas  * 
Pluteus leoninus keltalahorusokas  Vauras 

Pluteus pouzarianus kuusilahorusokas  
Heinoset 
/Höijer 

Pluteus romellii lehtolahorusokas * H/V 
Pluteus salicinus pajulahorusokas   
Polyporus leptocephalus mustasukkakääpä   
Porotheleum fimbriatum rosokka   
Porpomyces mucidus kolokääpä   
Postia alni pikkuhaprakääpä   
Postia caesia sinihaprakääpä   
Postia stiptica karvashaprakääpä   
Postia tephroleuca harmohaprakääpä   
Psathyrella sp. haprakaslaji  ** 
Psathyrella candolleana kalvashaprakas   
Psathyrella frustulenta haprakaslaji   
Psathyrella spadicea tupashaprakas  Höijer 
Pseudoclitocybe cyathiformis valemalikka  * 
Pseudocraterellus sinuosus harmaatorvisieni *  
Pseudohydnum gelatinosum orahytykkä  ! 
Pseudotomentella mucidula pehmomurukka   
Pycnoporellus fulgens rusokääpä *  
Pycnoporus cinnabarinus punakääpä  * 
Radulomyces confluens vahaorvakka   
Ramaria abietina viherhaarakas   
Ramaria eumorpa kuusihaarakas   
Ramaria apiculata haarakaslaji    
Ramaria fennica var. griceolacina suomenhaarakas VU  
Ramaria flaccida pehmeähaarakas   
Ramariopsis citrina sirohaarakaslaji   
Ramariopsis crocea sahramihaarakas *  
Ramariopsis kunzei nukkajalkahaarakas *  
Ramariopsis kunzei var. nukkajalkahaarakas   
Ramariopsis subtilis sirohaarakaslaji *  
Resicium bicolor maitotahra   
Rhodocybe nitellina lehtomyyränlakki   
Rhytisma acerinum vaahterantervatäplä   
Rigidoporus populinus vaahterankääpä   
Rozites caperatus kehnäsieni   
Russula acrifolia tuhkahapero   
Russula adusta savuhapero   
Russula aeruginea coll. koivuhapero  * 
Russula atrorubens coll. tummalakihapero   
Russula aurea kultahapero *  
Russula chloroides vihersuppilohapero  * 
Russula claroflava keltahapero   
Russula consobrina polttiaishapero  * 
Russula cyanoxantha kyyhkyhapero   
Russula decolorans kangashapero   
Russula delica coll. suppilohapero   
Russula emetica tulipunahapero   
Russula farinipes jauhojalkahapero  * 
Russula firmula kirjolehtohapero  Vauras 
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Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi U / ind. Kerääjä 
Russula foetens haisuhapero  * 
Russula globispora täplähapero   
Russula grata tuoksuhapero NT, * ! 
Russula graveolens lehtosillihapero   
Russula integra coll. mantelihapero  Höijer 
Russula intermedia koivulehtohapero  */V 
Russula lutea munahapero  * 
Russula nigricans mustahapero  ! 
Russula postiana orvonhapero  Vauras 
Russula pseudointegra tammihapero  H/Vauras 
Russula queletii kuusihapero   
Russula rhodopus punajalkahapero   
Russula risigallina aprikoosihapero  */V 
Russula sardonia kyynelhapero   
Russula schaefferi vihersillihapero   
Russula vesca palterohapero  ** 
Russula xerampelina coll. sillihapero   
Rutstroemia firma pikarilaji  Höijer 
Sarcodon squamosus männynsuomuorakas   
Scleroderma areolatum ruutumukulakuukunen   
Scleroderma citrinum nystymukulakuukunen  ! 
Sclerotinia tuberosa vuokonpahkapikari  ! 
Scutellinia scutellata ripsimaljakas  Höijer 
Scytinostroma odoratum huopasäämikkä   
Scytinostromella heterogenea verkkotyllikkä   
Sebacina incrustans korsitali   
Skeletocutis biguttulata valkoludekääpä   
Skeletocutis chrysella lamokääpä NT  
Sphaerobasidium minutum pikkukerikanta   
Sphaerobolus stellatus sinkosieni   
Sporotrichum versisporum -   
Steccherinum fimbriatum ripsikarakka   
Stephanoma strigosum -   
Stereum hirsutum karvanahakka   
Stereum rugosum ryppynahakka   
Stereum sanguinolentum verinahakka   
Stereum subtomentosum leppänahakka   
Strobilurus esculentus kuusenkäpynahikas  Vauras 
Stropharia aeruginosa viherkaulussieni  * 
Stropharia caerulea tarhakaulussieni   
Stropharia hornemannii isokaulussieni   
Suillus grevillei lehtikuusentatti  * 
Taphrina prun i/ T. padi tuomenpussitauti   
Tarzetta catinus kalvasmaljakas   
Thelephora cf. palmata löyhkäsilokka   
Thelephora terrestris karvasilokka   
Therrya pini -   
Trametes hirsuta karvavyökääpä  ** 
Trametes ochracea pinovyökääpä  * 
Trametes velutina valkovyökääpä   
Trechispora candidissima kermaharsukka NT  
Trechispora cohaerens pääskyharsukka   
Trechispora hymenocystis rihmaharsukka   
Trechispora praefocata hohtoharsukka   
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Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi U / ind. Kerääjä 
Trichaptum abietinum kuusenkynsikääpä  * 
Trichaptum fuscoviolaceum männynkynsikääpä   
Tricholoma arvernense keltareunavalmuska   
Tricholoma bufonium konnanvalmuska   
Tricholoma columbetta silkkivalmuska   
Tricholoma fulvum täplähelttavalmuska  ** 
Tricholoma frondosae lehtokeltavalmuska   
Tricholoma imbricatum suomuvalmuska   
Tricholoma lascivum haisuvalmuska  **/Vauras 
Tricholoma populinum haapavalmuska   
Tricholoma portentosum viiruvalmuska   
Tricholoma saponaceum suopavalmuska   
Tricholoma saponaceum var. cnista    
Tricholoma viridilutescens vihervalmuska   
Tricholoma stans kampavalmuska   
Tricholoma stiparophyllum retikkavalmuska  * 
Tricholoma sulphureum rikkivalmuska   
Tricholoma vaccinum partavalmuska   
Tricholoma virgatum sappivalmuska   
Tubaria confragosa rengaslaholakki  ** 
Tubaria conspersa valjulaholakki   
Tubaria furfuracea oksalaholakki  ! 
Tubaria pallidospora laholakkilaji  ! 
Tulasnella violea savuliivakka   
Tylopilus felleus sappitatti   
Tyromyces chioneus liitukääpä   
Ustulina deusta karstasyylä   
Venturia macularis haavanmustaverso   
Volvariella hypopithys pikkutuppisieni  ** 
Volvariella surrecta loistuppisieni VU ** 
Vuilleminia comedens oksaorvakka   
Vuilleminia coryli runko-orvakka   
Xerocomus badius ruskotatti  ** 
Xerocomus chrysenteron ruututatti DD H/Vauras 
Xerocomus porosporus valeruututatti  * 
Xerocomus tomentosus samettitatti  ** 
Xeromphalina campanella kantonapanahikas  ** 
Xeromphalia caulicinalis metsänapanahikas   
Xerula radicata kurttujuurekas   
Xylaria hypoxylon haarasarvisieni   
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KUVIOKOHTAISET KUVAUKSET JA TOIMENPITEET 
 
Yleiskuvaus otsikon kohdalla annetaan lyhyt kuvaus kuvion biotoopista, puustosta, pen-
saista sekä putkilokasvilajistosta. Yksittäisten lajien jälkeen ilmoitettu numero kertoo 
lajien yleisyydestä kuviolla (asteikko 1-7, 1: hyvin niukka, 2: niukka, 3: melko niukka, 4: 
siellä täällä, 5: melko runsas, 6: runsas, 7: erittäin runsas). Tavoitekohdassa kerrotaan 
kuvion hoitotoimenpitein tai luonnollisen sukkession myötä tavoitellut luontotyypit. 
Toimenpiteissä kerrotaan tavoitteen saavuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet. Vaisakko 
on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Itäiseen ja läntiseen lehtoalueeseen, sekä keskiosan 
laaksoon ja pohjoisosaan. 
 
 

 
Läntinen lehtoalue 

Kuvio 100 (0,72 ha) 
 
Yleiskuvaus: Lehtomaista lehtipuuvaltaista kangasta, aivan rinteen alla on kuivaa VRT -
lehtoa. Kuvion puusto on pääasiassa rauduskoivuja, haapoja ja kuusia. Lehdossa kasvaa 
myös joitakin tammia (halk. 10-25 cm), pari vaahteran taimea ja lehmus. Tammia kasvaa 
myös naapurin puolella. Paikoitellen on runsaasti alikasvoskuusikkoa (1-6 m). Lahopuuta 
on kertynyt kohtuullisesti viime vuosina. Pystyyn kuolleita suuria kuusia on muutamia 
(suurimman halkaisija 40 cm). 
 
Valtaosa rinteellä kasvavista pähkinäpensaista kasvaa luonnonsuojelualueen ulkopuolella. 
Kuvion pensaskerrokseen kuuluvat lehtokuusama (1 m, 5 %), taikinamarja (1 m, 5 %), 
pähkinäpensas (3 m, 5 %) ja vadelma (0,5 m, 1 %). 
 
Kenttäkerroksen kasvilajistoon kuuluvat mm. metsäkastikka (6), sinivuokko (1), kielo 
(5), sormisara (1), käenkaali (3), ahomansikka (3) ja metsäimarre (4). Sammalikko muis-
tuttaa tuoreen kankaan lajistoa koostuen lähinnä seinä- ja kerrossammalista sekä paikoit-
taisista metsäliekosammalista. Myös ruusukesammalta kasvaa puiden tyvillä. 
 
Tavoite: Lehtolaikut edelleen Boreaalista lehtoa 9050. Pitkällä ajanjaksolla koko kuvio 
muodostunee Vanhat tammimetsät 9190 -luontotyyppiin kuuluvaksi. 
 
Hoitotoimet: Kaulataan muutama tammen kanssa kilpaileva koivu ja kuusi. Alikasvos-
kuusikko varjostaa etenkin lehtolaikuissa pähkinää, ja on raivattava ainakin pähkinän 
kasvupaikoilta pois. Mikäli alikasvoskuusikko varjostaa myös nuoria tammia, raivataan 
kuusikko myös näiltä kohdin. Rinteessä kasvava vieraslaji, terttuselja kaadetaan. Lehdos-
ta raivatut alikasvoskuuset voidaan kasata sopivaan paikkaan maatumaan, mikäli niiden 
rangat varjostavat lehtokasvillisuutta. 
 
 
Kuvio 101 (0,42 ha) 
 
Yleiskuvaus: Jyrkänteen alla sijaitseva louhikkoinen tuore kangas. Puusto on harvahkoa, 
ja pääpuulajina on haapa. Kuviolla kasvaa myös muutamia mäntyjä ja kuusia sekä pari 
tammea. Paikoin kasvaa myös runsaasti alle 1,5 m korkeita kuusentaimia (1500 kpl/ ha). 
Kuviolla ei kasva pensaita.  
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Kenttäkerroksen kasvillisuus on tuoreen kankaan mukaisesti mustikkavaltaista. Seassa 
kasvaa tuppaina metsäkastikkaa (3), kultapiiskuja (3) ja kallioimarteita (3). Sammalista 
vallitsevat seinä-, kerros- ja sulkasammalet (Ptilium crista-castrensis).  
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla Luonnonmetsä 9010 
 
Hoitotoimet: Ei tarvitse toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 102 (1,78 ha) 
 
Yleiskuvaus: Luonnontilaisen kaltainen, kallioinen männikkö. Kuvion paljaat kallio-osat 
voisi laskea silikaattikallioksi 8220. Karut ClT ja CT –tyypin kalliot ovat osin valko-, 
harmaa ja palleroporonjäkälien sekä okatorvijäkälien peittämiä alueita. Kivennäismaa 
vaihtelee tuoreesta kankaasta kuivaan. Vanhimmat puut ovat lakkapäisiä ja kilpikaarnai-
sia, mutta kaikenikäisiä mäntyjä esiintyy. Paikoin kasvaa tiheää alle 2 m korkeaa taimik-
koa (1000 kpl/ ha). Pieniä kangasrahkasammalen peittämiä alueita. Kuvion eteläosassa 
jyrkänne/porras. 
 
Itäosan etelärinteen tuoreen- ja kuivahkon kankaan laikuilla kasvaa kitukasvuisia tammia 
(korkeus 4-6 m, halkaisijat 15 cm). Kuviolta on joskus hakattu puita, sillä vanhoja kantoja 
on näkyvissä siellä täällä.  
 
Tavoite: Luonnonmetsä 9010, osin silikaattikallio 8220. 
 
Hoitotoimet: Ei tarvitse toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 103 (1,07 ha) 
 
Yleiskuvaus: Kuivahkoa mäntyvaltaista kangasta. Puusto on pääasiassa nuorta, n. 50 -
vuotiasta mäntyä, joiden seassa kasvaa muutama koivu ja kuusi. Kasvillisuus on tyypillis-
tä tuoreen kankaan lajistoa, mm. mustikkaa. 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Ei tarvitse toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 104 (1,07 ha)  
 
Yleiskuvaus: Pohjoisosastaan rinteessä sijaitseva, muualla kostehkoa kangaskorpea kier-
tävä kuvio. Mäntyvaltainen pääosin tuore kangas. Mäntyjen lisäksi kuviolla kasvaa run-
saasti haapaa, jonkin verran kuusia, koivuja sekä yksittäisiä pihlajia ja kitukasvuisia 
tammia. Puuston ikä vaihtelee suuresti. Kuvion reunoilla kasvaa muutama kitukasvuinen 
tammi. Osan tieltä on kaadettu ja kaulattu kuusia ja mäntyjä (v. 2003). Kaulatut kuuset 
ovat katkenneet vuonna 2004. Osa tammista kuitenkin kuollut, osa sinnittelee edelleen 
muiden puiden varjostaessa niitä. 
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Kenttäkerroksen kasvillisuus on tyypillistä kuivahkon ja tuoreen kankaan lajisto, mm. 
puolukkaa ja mustikkaa. Sammalkerros muodostuu pääasiassa kerros-, seinä - ja kangas-
kynsisammalista. Sienilajistoon kuuluu mm. karvasvahakas (Hygrocybe mucronel-
la)(NT). 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Tiheä puusto harvenee itsestään kilpailun kautta. Loppujenkin runkomais-
ten tammien edestä voidaan kaulata yksittäisiä kuusia ja mäntyjä, yhteensä noin kymme-
nen puuta. 
 
 
Kuvio 104,1 (0,61 ha)  
 
Yleiskuvaus: Kuivaa, kallioista kangasta, jossa mänty vallitsee. Puusto on pääasiassa 
harvahkoa männikköä, jonka seassa kasvaa muutama haapa ja kuusi.  
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Ei tarvitse toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 105 (0,35 ha) 
 
Yleiskuvaus: Entinen kallioiden notkelmaan syntynyt kangaskorpi, joka nyt on muuttu-
massa takaisin tuoreeksi kankaaksi. Paikoitellen seisoo yhä vettä ja rahkasammaleisia 
laikkuja esiintyy. Keskiosassa on pieni laikku tuoretta kangasta, jossa kasvaa kuusia. 
Puustoksi on kasvanut ylitiheä nuori koivikko (halkaisijat 1-6 cm), joka kuivattaa kuviota 
(selkeä muutos vuosien 2003 ja 2014 välillä). Koivujen seassa kasvaa ilmeisesti istutettu-
ja n. 25 vuotiaita mäntyjä (200 kpl/ha).  
 
Kenttäkerroksen kasvillisuutta vallitsevat juolukka (4), suopursu (5), puolukka (3) ja 
mustikka (5). Sammalissa vallitsevat korpikarhunsammal ja korpirahkasammal. 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Puusto harvenee itsekseen, joten toimenpiteitä ei tarvita. 
 
 
Kuvio 106 (0,39 ha) 
 
Yleiskuvaus: Kivikkoinen, rinteessä sijaitseva tuore kangas. Kuvion halki kulkee vanha, 
lähes näkyvistä kadonnut ajoura. Puusto on haapa-kuusivaltaista, seassa kasvaa mäntyjä 
sekä tammia. Puuston ikä vaihtelee (30-75 v.). Kuviolla on aikaisempien hoitotöiden 
yhteydessä kaulattu suuria kuusia (v. 2003). Alikasvoskuusista (kaikista kuusista) on 
kaulattu (tai kaadettu) puolet, myös muutama mänty. Puusto on yhä tiheää yritetyistä 
kaulauksista huolimatta. Osa kaulauksista on epäonnistunut ja puut ovat jatkaneet kasvu-
aan. Kaulauksia ei myöskään ole toteutettu kaikilla tarpeellisilla paikoilla. Erityisesti 
kuusialikasvosta on paljon (halkaisijat <15 cm). 
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Hoitotöiden yhteydessä on raivatuista ja keräämättä jätetyistä kuusista on syntynyt run-
saasti pienikokoista tuoretta lahopuuta. Kuviolla on jo ennestään ollut hieman myös van-
hempaa kuusimaapuuta sekä kookas raitalahopuu.  
 
Kuviolla ei kasva pensaita yhtä pientä pähkinäpensasta (3 m, 1 %) lukuun ottamatta. 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on tyypillistä tuoreen kankaan lajistoa, jossa mustikka val-
litsee. Ajourilla ja aukkokohdissa sekä ylärinteen haavikossa kasvaa runsaasti kastikkaa ja 
sananjalkoja. Sammalista vallitsevat seinäsammalet.  
 
Tavoite: Lyhyen ajanjakson tavoite on säilyttää tammet elinvoimaisina. Pitkällä ajanjak-
solla kuviosta muodostuu Vanhaa tammimetsää 9190, mikäli tammet vain säilyvät hen-
gissä. 
 
Hoitotoimet: Kuviolla kasvaa runsaasti tammia, joiden edestä on kaulattava ja kaadettava 
kuusia. Tammien ympärille luodaan valoaukkoja kaatamalla lähimmät kuuset, kauempa-
na olevia voidaan kaulata. Puustosta kaadetaan yhteensä noin kolmanes. 
 
 
Kuvio 107 (0,41 ha) 
 
Yleiskuvaus: Tuore kangas, jonka valtapuuna kasvaa koivu. Sekapuuna kasvaa haapoja, 
kuusia ja mäntyjä, myös muutama yksittäinen tammi. Aiemmin kuviolla on ollut voima-
kas kuusialikasvos. Hoitotöiden (v. 2003) yhteydessä kuvion itäosan kuusialikasvoksesta 
on kaadettu noin puolet ja kookkaampia kuusia on kaulattu sieltä täältä (yht. ¼). Myös 
puolet pienistä ja ¼ kookkaammista männyistä on kaulattu. Kuvion länsiosassa on vielä 
tiheä kuusikko (jyrkänteen vierellä). Kuviolla kasvaa yksittäinen hyvin kookas lehtikuusi 
(halkaisija yli 80 cm). Hoitotöiden tuloksena maassa on runsaasti pienikokoista koivu-, 
haapa- ja kuusilahopuuta. 
 
Kalliojyrkänteen laidalla on eläinten hietaan kaivama laaja 10 m x 15 m luolasto, joka on 
todennäköisesti supikoiran käyttämä.  
 
Kuviolla ei kasva pensaita. Kenttäkerroksen kasvillisuus on tuoreen kankaan lajistoa, 
sammalista vallitsevat seinä– ja kerrossammalet. Sienilajistoon kuuluu mm. huopasää-
mikkä (Scytinostroma odoratum)(NT). 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Ei tarvitse toimenpiteitä.  
 
 
Kuvio 108 (3,4 ha) 
 
Yleiskuvaus: Kalliomännikkö, jolla paikoin runsaasti nuorta taimikkoa. Osa alueesta on 
paljasta kalliota (valko-, harmaa ja palleroporonjäkälien sekä okatorvijäkälien peittä-
miä)(laajempi alue lännessä)(luontotyyppiä 8220 Silikaattikalliot, muta jota ei kuvioitu 
omaksi kuviokseen), osa kuivaa ja kuivahkoa kangasta. Jotkin männyistä ovat kilpikaar-
naisia. Näennäisestä luonnontilaisuudestaan huolimatta kuviolla on vain vähän lahopuuta. 
Kuvion eteläkulmasta on kaulattu pari mäntyä tammen tieltä. 
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Tavoite: Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Ei tarvitse toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 109 (1,7 ha) 
 
Yleiskuvaus: Luonnontilaisen kaltainen kuivahkon kankaan männikkö. Sekapuuna kas-
vaa koivuja, kuusia ja haapoja. Osa männyistä on kilpikaarnaisia. Kuviolla on vain vähän 
lahopuuta, vaikka vanhoja kantoja ei olekaan näkyvissä. Pensaskerroksessa kasvaa kata-
jaa. 
 
Tavoite: Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 110 (0,71 ha) 
 
Yleiskuvaus: Lehtomaista kangasta, josta iso osa OMT, VRT ja OMaT laikkuja. Kuvion 
puusto koostuu pääasiassa koivuista ja kuusista. Jotkin koivuista hyvin vanhoja, ”kilpi-
kaarnaisia”.  Seassa kasvaa mäntyjä raitoja, yksittäisiä tammia (halkaisijat 5-15 cm) ja 
pari matalaa lehmusta. Muutama kookkaampi kuusi (korkeus n. 20 m) jyrkänteen lähellä. 
Itäosan kuusialikasvos on lehdoista raivattu lähes kokonaan, ja isompia kuusia ja mäntyjä 
on kaadettu ja kaulattu aiempien hoitotöiden yhteydessä. Voimakkain raivaus on keskit-
tynyt lähinnä lehdon alueelle. Länsiosaan, jyrkänteen viereen, on jätetty uhanalaisten 
lajien vuoksi tiheä kuusialikasvos. Kaulatut kuuset sijaitsevat pääosin etelässä. Kuviolla 
on kaksi isokokoista lehtikuusta (halkaisijat 57 ja 41). 
 
Kuviolla ei ole pensaskerrosta muutamaa yksittäistä pähkinää (3-4 m, 3 %) lukuun otta-
matta. 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat käenkaali (5), oravanmarja (4), kevätlinnunher-
ne (2), sinivuokko (3), imikkä (2), valkovuokko (3), kielo (3), metsäorvokki (2) ja metsä-
kastikka (4). Sammalissa vallitsevat metsälieko-, seinä- ja kerrossammalet. Suikero-, 
ruusuke- ja lehväsammalet ovat niukkoja. 
 
Tavoite: Lyhyellä ajanjaksolla tammien, lehmusten ja pähkinöiden säilyminen elinvoi-
maisena. Osa kuviosta säilyy lehtona 9050, pitkällä ajanjaksolla osa muuttuu Vanhaksi 
tammimetsäksi 9190. 
 
Hoitotoimet: Seurataan toteutettujen hoitotoimien vaikutusta. Tulevaisuudessa voidaan 
lehtolajiston ylläpitämiseksi poistaa kuusia lisää (esim. 10 vuoden kuluttua). Aikaisem-
missa hoitotoimissa kallion alusta on jätetty käsittelemässä, sillä kalliolla on kasvanut 
useita uhanalaisia sammallajeja. Nyt osa näistä sammallajeista luokitellaan vain silmällä-
pidettäviksi tai elinvoimaisiksi. Kallion edustalla kasvaa useita nuoria tammia (halk. 5-15 
cm) varjostettuina. Tammien elinvoimaisuuden turvaamiseksi niiden ympäristöstä kaade-
taan lähimpiä, niiden kasvua haittaavia kuusia. Työt toteutetaan niin, ettei arvokkaalle 
kalliolajistolle aiheudu haittaa (sammalasiantuntija eli suunnitelman laatija on maastossa 
arvioimassa poistettavien puiden määrän puuyksilökohtaisesti). 



  Liite 8 66 

Kuvio 111 (0,41 ha) 
 
Yleiskuvaus: Kuvion keskellä on kuivaa kangasta, reunoilla paljasta kalliota. Puusto on 
kallioalueella pääasiassa mataa, n. 20 v. mäntyä, mutta kankaalla kasvaa myös vanhem-
pia, 130 v. kilpikaarnaisia puita. Vanhojen puiden seassa kasvaa myös nuoria taimia sekä 
pienikokoisia tammia. Lahopuuta ei ole juuri lainkaan, ja siellä täällä on vanhoja kantoja.  
 
Pallero-, valko- ja harmaaporonjäkälä vallitsevat. Putkilokasvistoon kuuluvat mm. metsä-
lauha, mäkitervakko ja kalliokohokki. 
 
Tavoite: Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Ei tarvitse toimenpiteitä.  
 
 
Kuvio 112 (0,31 ha) 
 
Yleiskuvaus: Rinteessä sijaitseva lehtomainen kangasta, ylin osa tuoretta kangasta. Puus-
to koostuu pääasiassa kookkaista kuusista sekä karummassa ja kuivemmassa ylärinteessä 
kasvavista männyistä. Havupuiden seassa kasvaa muutamia haapoja ja koivuja. Kuusiali-
kasvosta kasvaa erityisesti ylärinteessä. Alikasvoksena kasvaa myös yksittäisiä vaahteran 
taimia (2-5 m, noin 20 kpl) ja muutamia tammia (halk. 10 cm) joiden ympäriltä 2003 
hoitotoimien yhteydessä on kaulattu ja katkottu alikasvosta. 
 
Tavoite: Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Ei tarvitse toimenpiteitä.  
 
 
Kuvio 112,1 (0,27 ha)  
 
Yleiskuvaus: Rinteessä sijaitseva tuore HeOT –lehto. Puusto on kuusivaltaista ja järeää. 
Kuviolla kasvaneista kuusista on kaulattu noin puolet, myös muutama mänty kaulattu. 
Kuusia kaulattu erityisesti alarinteeltä, jossa kasvaa enemmän pähkinää ja vaahteraa ja on 
rehevämpää. Lahopuuta on kohtuudella, mm. kolme kookasta raitamaapuuta (halkaisija 
33 cm). Tuleva hoitojen myötä syntyvä kuusilahopuu halkaisijaltaan 10-55 cm. Kuviolla 
on kaksi kookasta pystyyn kuollutta tammea (halkaisijat 50 cm ja 35 cm). 
 
Pensaskerros on monilajinen. Pähkinäpensaista (4 m, 20 %) osa on huonokuntoisia, ja 
kuusten varjostamia. Niiden ympäriltä on kaulattu ja kaadettu pääasiassa alikasvoskuusia 
mutta myös isompia kuusia (v. 2003). Alikasvoskuusia on ilmeisesti poistettu myös ai-
emmin. Muita pensaslajeja ovat taikinamarja (1 m, 3 %), lehtokuusama (1 m, 5 %), koi-
ranheisi (0,5 m, 1 %), vadelma (1 m, 2 %) ja punaherukka (1 m, 1 %). 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuutta vallitsee käenkaali (7). Muita lajeja ovat kiurunkannus (2), 
imikkä (3), sinivuokko (4), metsäorvokki (2), mustakonnanmarja (1), kielo (3), kevätlin-
nunherne (2), metsäimarre (3), ahomansikka (2), lillukka (3) ja sudenmarja. Kerros- ja 
seinäsammalet vallitsevat, kivien päällä kasvaa myös suikero- ja lehväsammalia. 
 
Tavoite: Boreaalinen lehto 9050. 
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Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. Seurataan toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta. Mikäli 
riittämättömiä, voidaan tulevaisuudessa raivata puustoa lisää. 
 
 
Kuvio 112,2 (0,001 ha) 
 
Yleiskuvaus: Erittäin matala lähde, puolen neliömetrin laajuinen lähes huomaamaton 
lähde. Lähteeksi sen erottaa lähinnä siitä, että sen reunat on reunat rajattu vajaan parin-
kymmenen sentin korkuisilla laudoilla. Lähdekasvillisuutta ei ole jäljellä, ja lähde lähes 
tuhoutunut muutenkin. 
 
Tavoite: Lähde 7160. 
 
Hoitotoimet: Lähdettä reunustavat pitkälle lahonneet laudat poistetaan, mikäli eivät vielä 
ole maatuneet. 
 
 
Kuvio 113 (0,13ha) 
 
Yleiskuvaus: Kapea kallion ja istutuskoivikon väliin jäävä HeOT -lehto. Puusto on järe-
ää, kuusivaltaista. Vanhat kuuset ovat kuolemassa pystyyn, mutta osa niistäkin kuitenkin 
vielä kaulattu vuonna 2003. Hoidon tarkoituksena on ollut muuttaa lehto kuusettomaksi. 
Puustossa kasvaa nuoria tammia ja lehmuksia, joita varjostavia kuusia on kaulattu. Siellä 
täällä matalia pensasmaisia lehmuksentaimia (alle 1,5 m). Lahopuuta esiintyy lähinnä 
maapuuna, jossa on kookkaita kuusia ja muutama isokokoinen raita. 
 
Pensaskerrokseen kuuluvat lehtokuusama (1,5 m, 20 %), taikinamarja (1 m, 5 %), päh-
kinäpensas (4 m, 5 %) ja punaherukka (1 m, 1 %). 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mm. sinivuokko (5), käenkaali (6), imikkä (5), 
lehtotähtimö (2), nokkonen (2), vuohenputki (3), sudenmarja (2), mustakonnanmarja (2), 
tesma (2), kevätlinnunherne (4), valkovuokko (3) ja tesmayrtti (1). 
 
Kuvion sienilajistoon kuuluu luonnonsuojeluasetuksessa mainittu erityisesti suojeltava 
pisarahelttahelokka (Pholiota albocrenulata)(VU). Laji löytyi ensimmäisenä Suomesta 
Vaisakosta vuonna 1964. 
 
Tavoite: Boreaalinen lehto 9050, kuvio muuttunee pitkällä aikavälillä Jalopuumetsäksi 
9020. 
 
Hoitotoimet: Ei välittömiä toimenpiteitä, sillä aikaisemmat hoitotoimet vaikuttavat te-
honneet. Kuuset ovat kuolemassa, eikä uusia juurikaan ole syntymässä. Pari keskikokois-
ta tammea kuusten varjostuksessa voidaan silti vapauttaa, mikäli näyttää tarpeelliselta (jos 
läheisimmät kuuset eivät ole kuolleet). 
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Kuvio 114 (0,32 ha) 
 
Yleiskuvaus: Kostea, lehtokorte ja saniaisvaltainen FT -tyypin lehto. Puusto koostuu 
pääasiassa järeistä kuusista, joiden seassa kasvaa myös muutamia nuorempia koivuja, 
haapoja, raitoja sekä harvakseltaan nuoria lehmuksia. Myös alikasvoksessa kasvaa leh-
muksia ja vaahteroita alle 2 m korkuisina taimina. Suurin osa kuviolla kasvaneista kook-
kaista kuusista (jopa 80 %) on vuoden 2003 hoitotöiden yhteydessä kaulattu. Erityisesti 
kuusia on kaulattu pienten lehmusten ympäriltä.  
 
Pensaskerros on paikoittainen, ja siihen kuuluvat lehtokuusama (1 m, 15 %), taikinamarja 
1 m, 2 %), pähkinäpensas (3 m, 15 %), vadelma (1 m, 2 %) ja punaherukka (1 m, 2 %). 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuudessa vallitsevat lehtokorte (6) ja käenkaali (6). Muuta lajis-
toa ovat mm. kotkansiipi (2), metsäalvejuuri (5), korpi-imarre (3), hiirenporras (4), vuo-
henputki (3), imikkä (5), lehtoleinikki (2), nokkonen (2), kevätlinnunherne (5), kelta-
vuokko (1), velholehti (3) ja pystykiurunkannus (1).  
 
Kosteikon sammalikko on vaihtelevaa. Pääasiassa kasvaa isokastesammalia, metsä-
liekosammalia, lehväsammalia sekä kerros- ja suikerosammalia. 
 
Tavoite: Boreaalinen lehto 9050. 
 
Hoitotoimet: Ei tarvitse toimenpiteitä. 
 
 
Kuviot 115 ja 115,1 (0,1ha ja 0,04 ha)  
 
Yleiskuvaus: Itää kohti laskeva paikoin pystysuora jyrkänne, jonka korkeus vaihtelee (5-
15 m). Jyrkänne on tiheän puuston varjostama ja sillä esiintyy valuvesipintoja. Matalam-
missa osissa jyrkänne on lähinnä jyrkkä rinne, mutta pohjoisosassa se on korkeimmillaan 
muodostaen pystysuoran ja paikoin ylikaltevan seinämän. Pääosa jyrkänteestä on karua, 
mutta kallion raoista virtaava vesi saa aikaan ravinteikkaampia osia. Näissä meso-
eutrofisissa osissa viihtyvät useat vaateliaat sammallajit, joista osa on uhanalaisia. Kallio-
kaulussammal (Jamesoniella autumnalis)(VU) kasvaa kallioseinällä harvakseltaan. Luon-
todirektiivin liitteen II laji isotorasammal (Cynodontium suecicum)(NT) kasvaa kalliolla 
parilla pienellä alalla. Koloriippusammal (Neckera besseri)(NT) kasvaa kallionkoloissa. 
Aikaisemmin uhanalaiseksi luettu luutasammal (Thamnobryum alopecurum) kasvaa jyr-
känteen poikittaisissa ja varjoisissa raoissa. Putkilokasveista kasvaa velholehteä kasvaa 
jyrkänteen alla vettä tippuvissa kohdissa. 
 
Tavoite: Luonnontilainen sammalkasvustoille suotuisa kallio. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 117 (0,06 ha) 
 
Yleiskuvaus: Ilmeisesti lähteinen korpipainanne. Määritelty lajistonsa ja pysyvän veden 
pintansa perusteella lähteeksi 7160. Kuviolle valuu vettä myös jyrkänteen reunaa pitkin. 
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Kuvion reunoilla kasvaa tervaleppää, kuusia, koivuja, haapoja ja raitoja. Kuvion keskellä 
makaa runsaasti kaatuneita raitoja maapuina peittäen suuren osan pinnasta. 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mm. velholehti (2), hiirenporras (4), tervaleppä 
(1), rönsyleinikki (5) ja suo-orvokki (4). Kosteimmilla kohdilla kasvaa runsaasti leh-
väsammalia, isokastesammalia ja purosuikerosammalia (Brachythecium rivulare). 
 
Tavoite: Lähteet ja lähdesuot 7160. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 118 (1,33 ha)  
 
Yleiskuvaus: HeOT jalopuuvaltainen lehto. Puustossa pääosin kookkaita lehmuksia, 
(halkaisijat tavallisimmin noin 40 cm, suurin 80 cm). Kuviolla kasvaa lisäksi muutamia 
erittäin kookkaita, halkaisijaltaan jopa 60 cm olevia raitoja, sekä muutamia kookkaita 
haapoja ja koivuja. Alikasvoksessa kasvaa vaahteraa (kork. 2-10 m), lehmusta (kork. 1-
20m) ja muutama tammi. Erityisesti kuvion pohjoisosassa kasvaa runsaasti alle 1m kor-
keita vaahteran taimia. Kuvion pohjois- ja eteläosassa kasvaa yksittäisiä kuusia, muualta 
ne on kaulattu. Myös kuusialikasvos on poistettu (vain muutama yksittäinen nuori kuusi 
jäljellä). Lahopuuta on niukasti. Kuvion pohjoisosassa on kookas kaatunut haapa ja muu-
tama kuusimaapuu. 
 
Pähkinäpensas muodostaa pääosan pensaskerroksesta. Pähkinäpensaat ovat keskimäärin 5 
m korkeita (osa jopa 7 m), ja ne peittävät 20 % pinta-alasta. Osa pähkinäpensaista on 
kuitenkin kituvia ja kuolevia. Pensaskerroksessa kasvaa myös taikinamarjoja (1 m, 5 %) 
ja lehtokuusamia (1,5 m, 10-20 %). 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on erittäin rehevää. Runsaina tai erittäin runsaina esiintyvät 
sinivuokko (7), imikkä (6), lehtotähtimö (6) ja käenkaali (5) muodostavat pääosan kasvil-
lisuudesta. Keväällä lajistossa vallitsevat vuokot ja kiurunkannukset. Muuta lajistoa ovat 
mm. kevätlinnunherne (3), vuohenputki (4), tesma (2) ja lillukka (2). 
 
Kuvion sienilajistossa on havaittu sinihelttajauhikas (Melanophyllum eyrei)(CR). Laji on 
havaittu kasvamassa viimeksi kolmisenkymmentä vuotta sitten, mutta koska sopivia kas-
vupaikkoja (lehtomultaa) on Vaisakossa runsaasti voi sieni yhä esiintyä alueella. Loistup-
pisieni (Volvariella surrecta)(VU) kasvoi kuviolla härmämalikan loisena. Ainakin kah-
della kuolleella rungolla kasvaa pähkinänkääpää (Dichomitus campestris)(NT). Lajistoon 
kuuluu myös isolimalakki (Limacella guttata)(NT). Raidankeuhkojäkälää (RT) kasvaa 
muutamassa lehmuksessa. 
 
Tavoite: Jalopuumetsä 9020. 
 
Hoitotoimet: Pidetään kuvio kuusettomana raivaamalla kuviolle kasvaneet yksittäiset 
kuusentaimet. 
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Kuvio 119 (1,12 ha) 
 
Yleiskuvaus: Loivassa rinteessä sijaitseva OMaT / VRT, lehto, osa OMT. Kuvio vaihet-
tuu köyhemmäksi ylärinnettä kohti. 
Kuviolla kasvava puusto on monilajinen. Kuviolla kasvaa erittäin järeitä ja iäkkäitä, hal-
kaisijaltaan jopa yli 50 cm ”kilpikaarnaisia” koivuja sekä useita nuorempia. Kuviolla on 
myös yksittäinen kookas lehtikuusi (halkaisija 72 cm). Jyrkänteen lähellä kasvaa runsaas-
ti haapaa. Kuviolla kasvaneita nuoria kuusia on raivattu vuonna 2003 runsaasti muualta 
kuin jyrkänteen lähettyviltä. Vanhempia ja kookkaampia kuusia on aikaisemmin kaulattu. 
Kuviolla kasvaa useita kookkaita (halkaisijat  >30 cm) tammia sekä useita tätä pienempiä. 
Pääosan jalopuista muodostavat kuitenkin lehmukset. Lehdossa kasvaa muutama isoko-
koinen lehmus (suurin halkaisijaltaan 54 cm), sekä runsaasti tätä pienempiä. Kookkaita 
vaahteroita ei kasva, mutta nuoria vaahteroita kasvaa muutama (taimia joiden korkeus 4 
m). 
 
Puusto on ilmeisesti ylärinteellä ennen ollut koivuja, sekä rehevämmässä alarinteessä 
kasvavia tammia ja lehmuksia. Näitä ylispuita nuoremmat puut ovat haapaa, koivua, 
kuusta sekä nuoria tammia ja lehmuksia. Kuvio on ilmeisesti ollut harvapuustoinen ja 
laidunnettu (koska metsäkastikkaa). Kuviolla on paljon pienikokoista, pääasiassa vuoden 
2003 raivauksessa syntynyttä lahopuuta. Kohteella on kuitenkin myös luonnostaan kuol-
leita kuusia. Isokokoista lahopuuta ei ole juuri lainkaan. 
 
Pensaskerrokseen kuuluvat niukkoina esiintyvät lehtokuusama (1 m, 1 %) ja taikinamarja 
(0,5 m, 1 %) sekä yksittäiset pienikokoiset pähkinäpensaat (3-4 m, 10 %). 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on monipuolista koostuen lehtojen lajistosta. Lajistoon kuu-
luvat mm. sinivuokko (4), kevätlinnunherne (4), käenkaali (5), imikkä (4), metsäkastikka 
(5), mustikka (4), kielo (5), metsäorvokki (2), metsäimarre (4) ja sananjalka (2). Ylärin-
teessä, jossa maaperä on köyhempää, on kasvillisuus mustikka- ja metsäkastikkavaltaista. 
Seassa kasvaa kuitenkin metsävirnaa, imikkää ja sinivuokkoja.  
 
Sammalkerroksessa kasvaa runsaasti metsäliekosammalta. Kivien ja puiden tyvillä kas-
vaa mm. havusammalia ja lehväsammalia. Maalla kasvaa mm. kerros-, seinä- ja suike-
rosammalia. Myös pieniä laikkuja ruusuke- ja lehtonokkasammalia kasvaa siellä täällä. 
 
Tavoite: Raviini- ja rinnelehto 9180.  
 
Hoitotoimet: Kuusialikasvosta poistetaan niiden tammien (halkaisijat 10-30 cm). ympä-
riltä joiden vierellä kasvaa kuusia. Kuuset poistetaan sammalasiantuntijan läsnäollessa, 
sillä jyrkänteellä (Ennen kuusten poistoa on kuitenkin tehtävä jyrkänteen sammalkartoi-
tus, sillä jyrkänteellä kasvaa uhanalaisia ja harvinaisia sammallajeja jotka voivat kärsiä 
liiallisesta puuston poistosta. 
 
 
Kuvio 119,1 (0,3 ha) 
 
Yleiskuvaus: Jyrkkä (n. 35 astetta) ja louhikkoinen tuoreen kankaan rinne. Kuviolla on 
erittäin runsaasti hiljattain syntynyttä lahopuuta. Suurin osa kuvion kuusista on kuollut, ja 
jäljellä olevatkin ovat lahovikaisia joten myös lähiaikoina kuolee lisää puita. Muu kuvion 
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puusto on pääasiassa pihlajaa, mäntyjä ja haapaa. Pensaskerrosta ei ole. Kenttäkerroksen 
kasvillisuus on tyypillistä tuoreen kankaan lajistoa, mm. mustikkaa. 
 
Tavoite: Luonnontilainen metsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
 
 
Kuviot 123, 124 ja 700 (0,18, 0,36 ja 0,22 ha)  
 
Yleiskuvaus: Kallioisia kankaita. Metsätyyppi vaihtelee kuivahkosta kankaasta lehtomai-
seen kankaaseen. Puusto pääasiassa mäntyä ja kuusta joiden seassa kasvaa koivuja. Kuvi-
on 124 pohjoisosasta on raivattu kuusia tammen tieltä (v. 2003). Polun vierellä kuvion 
pohjoisosassa kasvaa muutama pienikokoinen tammi, joita varjostavat puut on poistettu. 
Paikoin kasvaa tiheä aluskasvillisuuden tappanut kuusikko, paikoin kasvitonta kalliota. 
 
Tavoite: Pitkällä aikavälillä Luonnontilainen metsä 9010.  
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 123,1 (0,48 ha)  
 
Yleiskuvaus: HeOT, osin OMaT- lehtoa. Ylärinnettä kohti vaihettuu tuoreeksi kankaaksi, 
jossa puusto kuusia, mäntyjä ja koivuja. Järeät haavat ja kuuset vallitsevat puustossa. 
Seassa kasvaa muutamia koivuja ja jaloja lehtipuita. Jaloista lehtipuista kasvaa runsaim-
min lehmuksia (halkaisijat 5-25 cm), sekä muutama nuori tammi ja vaahtera (halkaisijat 
5-20 cm). 
 
Pensaskerroksessa pähkinäpensasta (2-4 m, 15 %), taikinamarjaa (1 m, 5-10 %), lehto-
kuusamaa (1 m, 10 %) ja tuomea (2 m, 2 %). 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on monipuolista ja vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Vaate-
liaasta lajistosta kasvavat imikkä (5), lehtoleinikki (2), lehto-orvokki (2), keltavuokko (3), 
pystykiurunkannus (5), lehtotähtimö (5) ja mustakonnanmarja (3). Muuhun lajistoon kuu-
luvat mm. kevätlinnunherne (4), sinivuokko (5), sudenmarja (4), mukulaleinikki (1), vuo-
henputki (4) ja tesma (3). 
 
Sammalia kasvaa kasvillisuuden rehevyyden vuoksi vain niukasti. Esimerkiksi ha-
vusammalia (Thuidium sp), lehväsammalia (Plagiomnium sp.), ruusukesammalia (Rho-
dobryum roseum) ja suikerosammalia (Brachythecium sp.) kasvaa lähinnä kivien ja pui-
den tyvien päällä. Lehtohaivensammal (Cirriphyllum piliferum), lehtonokkasammal 
(Eurhynchium angustirete) ja metsäliekosammal (Rhytidiadelphus triquetrus) kasvavat 
maalla kasvillisuuden lomassa pieninä epäyhtenäisinä laikkuina, yleensä varjoisimmilla 
lehdon osilla. 
 
Tavoite: Lyhyellä tähtäimellä lehtipuuvaltainen boreaalinen lehto 9050. Pitkällä aikavä-
lillä jalopuumetsä 9020.  
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Hoitotoimet: Muutama isokokoinen kuusi varjostaa kookkaimpia jaloja lehtipuita. Kau-
lataan lehmusten, tammien ja vaahteran tieltä 5 kpl kookkaita kuusia. 
 
 
 

 
Keskiosan laaksoalue sekä Vaisakon pohjoisosa 

 
Kuvio 120 (0,25 ha) 
 
Yleiskuvaus: OMT-OMaT. Tammen ympäristössä on OMaT. Kuvion länsiosassa kasvaa 
kookas vanha tammi. Tammen läheisyydessä kasvaa vaahtera (21 cm) sekä nuoria tam-
men taimia 10 kpl (4-15 cm). Muutama kookas haapa kuvion länsiosassa. Kuvion itäosas-
sa muutama koivu. Runsas 4-6 m korkea tuomipusikko peittää puolet kuviosta. Kaikki 
kuviolla kasvaneet kuuset on kaulattu (7 kpl halk. 15-35 cm). Ei järeitä puita, vain tuo-
mea. Tervaleppälehdon lähellä kasvaa tervaleppiä. 
Istutuskoivikon välissä on ennen kulkenut polku, ja nytkin vielä jäljellä aukko jossa ei 
puita… 
 
Muutamia suuria vanhoja kantoja. Kookas katkennut kuusi (35 cm). Pohjoisosassa oja 
kuvion reunaa pitkin. Vanha polun vierusta paljas puista (kasvaa sananjalkaa, lehtotähti-
möitä, nokkosta vadelmaa ja mesiangervoja). 
 
Pensaskerroksessa kasvaa punaherukkaa (1,5 m, 4 %), taikinamarjaa (1-1,5 m, 3 %) ja 
vadelmaa (1 m, 20 %). 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mm. tesmayrtti (2), kiurunkannus (4), lehtotäh-
timö (6), valkovuokko (6), käenkaali (5), metsälauha (4), metsäalvejuuri (3), mesiangervo 
(5), nurmilauha (2), glech heder (4) ja nokkonen (4).  
 
Kookkaasta tammesta (halkaisija 91 cm) kaakkoon sijaitsevalla kannolla kasvaa vaaran-
tunut lepikkolaakasammal (Plagiothecium latebricola). Laji kasvaa myös ainakin viidellä 
muulla kuvion kookkaalla vanhalla kannolla.  
 
Tavoite:  
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä, jotta kohde säilyy varjoisana. 
 
 
Kuvio 121 (0,35 ha)  
 
Yleiskuvaus: Tervaleppälehto. Puusto vaihtelevan kokoista tervaleppää. 
 
Pensaskerroksessa kasvaa punaherukka (1 m, 1 %), vadelma (1 m, 5 %) ja tuomi (1-3 m, 
20 %). 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on nurmilauha (6) ja hiirenporrasvaltaista (6). Myös muu-
tamia metsäalvejuuria (2), kurjenmiekkoja (Iris pseudacorus) (1) ja suo-orvokkia. 
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Tavoite: Boreaalinen lehto 9050.  
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 121,1 (0,3 ha)  
 
Yleiskuvaus: Tervaleppää kasvava rantaluhta. Puusto vaihtelevan kokoista tervaleppää. 
 
Tavoite:  Metsäluhta 9080.  
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
 
 
 
Kuviot 125-137, Metlan koealat, istutuskoivikkoa 
 
Laakso on muuta lehtoaluetta kosteampaa, oja halkoo aluetta etelä-pohjoissuunnassa. 
Kuviot rajautuvat myös lännessä ja idässä mataliin ojiin. 
 
 
Kuvio 125 (0,36 ha) 
 
Kuvion aikaisempi käsittely: Koivikossa ei ole tehty minkäänlaisia toimenpiteitä.  
 
Yleiskuvaus: Istutuskoivujen lisäksi kuviolla kasvaa luontaisesti syntyneitä koivuja vain 
vähän. Kuvion itäosa on elpynyt paremmin, ja siellä kasvaa tiheä jalopuuvesaikko. Kuvi-
on puustossa on kuitenkin vain vähän hyvään kasvuun päässeitä jalopuita. Jaloista lehti-
puista kasvaa vaahteraa (1-5 m, 800 kpl/ ha), tammia (<1,5 m, 1200 kpl /ha) ja lehmusta 
(1-2 m, 50 kpl/ha). Alle metrin mittaisia jalopuiden taimia on runsaasti, ja kaikki kasvavat 
käytännössä kuvion itäosissa. Kuviolla kasvaa 10 kpl kuusentaimia a yksi omenapuun 1,5 
m taimi. Kuviolle on kehittynyt hieman pienikokoista lahopuuta, sillä joitakin luontaisesti 
syntyneitä koivuja on kuollut pystyyn. 
 
Pensaskerrokseen kuuluvat koko alalla kasvava lehtokuusama (1-2 m, 30 %), länsiosassa 
kasvaa vadelma (1 m, 30 %), taikinamarja (1m, 5%), pähkinäpensas itäosassa (3m, 5%), 
punaherukka (1 m, 15 %) ja korpipaatsama (1 m, 3 %). Tuomipusikkoa kasvaa todella 
runsaasti erityisesti kuvion itä- ja kaakkoisosalla (1-3m, 75%), ja hieman myös pihlajaa 
(1-2m, 5%).  
 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on elpynyt aika hyvin, joskin on vielä aukkoinen ja hieman 
heinäinen. Lajiston koostumus on kuitenkin yksipuolinen. Lajistoon kuuluvat mm. nurmi-
lauha (2), sinivuokko (1), ahomansikka (1), koiranheinä (2), tesma (3), imikkä (6), nok-
konen (2), kyläkellukka (3), vuohenputki (3) ja koiranputki (3). Pohjakerroksessa on vä-
hän sammalia, esim. seinä-, suikero- ja lehtonokkasammallaikkuja. 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla jalopuumetsä 9020 tai boreaalinen lehto 9050. 
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Toimenpiteet: Kaikki kuviolle luontaisesti taimettuneet koivut kaadetaan. Kuviolle teh-
dään jaloille lehtipuille tilaa valoaukkojen muodossa, jotta aukoissa kasvavat puut pysty-
vät rotevoitumaan. Muutamia istutuskoivuja kaadetaan kuvion koilliskulmalla kasvavien 
hieman isompien lehmusten taimien tieltä (yht. n. 10 kpl). Kuvion lounaiskulmaan teh-
dään pari aukkoa vaahteroiden ja lehmusten ympärille kaatamalla yht. 15-20 koivua. 
Kymmenkunta koivua kaadetaan/kaulataan kuvion kaakkoiskulmasta ja idästä ojan vie-
reltä jalojen lehtipuiden tieltä (koivut pois kohdista, joissa kasvaa yli 3 m korkeita jaloja 
lehtipuita ja pähkinäpensaita). Tehdyt valoaukot tarkastetaan muutaman vuoden kuluttua, 
ja katsotaan, miten tiheä tuomipensasto on reagoinut valon lisääntymiseen. Pusikkoa voi-
daan raivata mikäli ne tuntuvat tukahduttavan jalopuiden kasvua. Kuviolle kasvaneet 
muutamat alle 3 m korkeat kuuset kaadetaan. Kaikki kuviolta kaadetut puut jätetään la-
hoamaan. 
 
 
Kuvio 126 (0,57 ha) 
 
Kuvion aikaisempi käsittely: Erittäin harvaan asentoon käsitelty koivikko.  
 
Yleiskuvaus: Kuviolle on jätetty kasvamaan vain muutamia koivuja (alle 10 kpl). Kuvion 
itä- ja länsiosaan on alkanut kasvaa lehtipuiden taimia. Erityisesti itäisen ojan vierellä 
kasvaa 8 m korkeita koivuja. Itäreunalla kasvaa myös muutamia 1-5m korkeita vaahteran 
taimia ja joitakin tammen 1-2m korkeita taimia. Länsireunalle on kasvanut koivun taimia, 
tervaleppä ja muutamia 3m korkeita lehmuksen taimia ja pari saman korkuista vaahteraa. 
Kuvion keskiosa on lähes puustoton. Muutaman istutuskoivun lisäksi sillä kasvaa vain 
viisi nuorehkoa tanakkaa lehmusta, tervaleppä, muutama matala (3 m korkea) tammi sekä 
kaksi omenapuuta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on taimettunut myös kymmen-
kunta kuusentaimea. Valoisuuden vuoksi lehmukset ovat kasvaneen yhtä paljon leveyttä 
kuin korkeutta, samoin tammet. Peurat ovat syöneet tammia, jotka ovat jääneet kitukas-
vuisiksi ja mataliksi. Ilmeisesti aluskasvillisuus on liian tiheää pääosalla kuviota puiden 
taimettumiselle, sillä puiden taimia kasvaa lähinnä itä ja länsireunalla. Kuviolla kasvaa 
yhteensä kolme ilmeisesti istutettua omenapuuta, vaikkakin ne muistuttavat suuresti met-
säomenapuita lehtimuotonsa perusteella. Yhdellä lehdet ovat kaljuja, ja muilla valtaosa 
lehdistä kaljuja. 
 
Pensaskerrosta ei kuviolla myöskään ole, ja sillä kasvaa vain yksi kookas (5m) päh-
kinäpensas. Kuviolle on istutettu parikymmentä heinikon sekaan jäävää punaherukkapen-
sasta (1m, 2%). Kenttäkerroksessa vallitsevat heinät: koiranheinä (7), nurmilauha (4) ja 
timotei (4). Muita lajeja ovat mm. koiranputki (6) ja mesiangervo (4). 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla jalopuumetsä 9020 tai boreaalinen lehto 9050. 
 
Toimenpiteet: Pyritään istuttamaan jalopuiden taimia tai kylvämään lehtipuiden sie-
meniä. Jalopuiden taimet vaatinevat kuitenkin varjostavaa suojapuustoa, joten nii-
tyn/pellon toimenpiteiden ensisijainen tarkoitus on sen metsittäminen vaikka koivujen 
taimia sinne siirtämällä viereisiltä kuvioilta. 
 
Vaikka kuviolla kasvaakin vain vähän puita entuudestaan, on laidoille taimettunut jalojen 
lehtipuiden taimia ja niitä varjostavia puita. Kuvion itäpuolella kasvavien vaahteroiden 
tieltä on kaadettava luontaisesti syntyneitä koivuja n. 15-20 kpl. Kaikki kuviolle istutetut 
marjapensaat poistetaan, samoin todennäköiset tarhaomenapuut. Puiden ja pensaiden 
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poistolla ei kuitenkaan ole kiire, sillä ne ovat pitäneet kaiken alleen peittänyttä heinikkoa 
poissa. Omenapuut tarjoavat riistalle ruokailumahdollisuuden syksyllä, mikä saattaa hou-
kutella paikalle hirvieläimiä. Tämä taas saattaa vaikuttaa epäedullisesti jalojen lehtipui-
den taimettumiseen. 
  
 
Kuvio 127 (0,45 ha) 
 
Kuvion aikaisempi käsittely: Kuviolla ei ole suoritettu aikaisempia toimenpiteitä. 
 
Yleiskuvaus: Kuviolla kasvaa tiheä istutuskoivikko ja luontaisesti syntyneiden koivujen 
viidakko. Jaloista lehtipuista kuviolla kasvaa lehmus (1-4 m, 200 kpl/ ha) ja vaahtera (1-7 
m, 200 kpl/ ha), ja hieman 1-7 m korkeita vaahteroita. Alle 10 vuotiaita lehmuksia kasvaa 
kuvion länsireunalla runsaammin (1 m, 800/ha). Kuvion keskellä on pienialainen lehmus-
ten keskittymä, jota kuitenkin koivut varjostavat.  
 
Pensaskerroksessa kasvavat taikinamarja (1 m, 1 %), lehtokuusama (1-1,5 m, 5 %) ja 
vadelma (0,5 m, 10 %). Muutama pieni pähkinäpensas on syntynyt viime vuosina (2009). 
Pensaita kasvaa eniten lännenpuoleisen lehdon reunalla. 
  
Kuvion länsiosassa kasvillisuus on muuttunut lehdon suuntaan ja siellä kasvaa mm. imik-
kää (4), koiranputkia (3), kyläkellukkaa (3) ja vuohenputkia (3). Muualla kasvaa mm. 
niittynurmikka, koiranheinä, mesiangervoja, tesmaa (2), ja rönsyleinikkejä (3).  
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla jalopuumetsä 9020 tai boreaalinen lehto 9050. 
 
Toimenpiteet: Kuvion keskellä olevien kahden lehmustihentymän ympärille tehdään 
valoaukot kaatamalla koivuja riittävän etäältä (n. 10m, päätetään maastossa). Läntisin 
koivurivistö kaadetaan, seuraavasta rivistä 2/3 ja mahdollisuuksien mukaan loput kaula-
taan, kolmannesta rivistä kaulataan 2/3. Puiden kaadoissa on kuitenkin seurattava kasvil-
lisuuden vaihettumisen reunaa, ja toimittava joustavasti sen mukaan. Puuston käsittelyn 
on tapahduttava vain elpyneen lehtokasvillisuuden alueella. Kuviolla kasvavat muutamat 
kuusentaimet raivataan. Kaikki kaadetut puut jätetään lahoamaan. 
 
 
Kuvio 128 (0,26 ha) 
 
Kuvion aikaisempi käsittely: Puustoa on harvennettu koivun harvennusmallin mukaan.  
 
Yleiskuvaus: Harvennetulla kuviolla koivut ovat muita kuvioita järeämpiä ja kasvavat 
harvemmassa. Kolme läntisintä koivuriviä on kuvion osassa, jossa laakson keskiosaan 
viettävä rinne on muuta kuviota jyrkempi. Kookkaimmat nuoret jalopuut kasvavat kuvion 
länsireunalla. Kuviolla kasvaa muutama hyvin kasvanut vaahtera (halk. 15 cm), ja kym-
menkunta lehmusta (halkaisijat max. 15 cm). Nuoret jalopuut ovat ikäänsä nähden hyvin 
kasvaneita ja tukevia. Puut ovat olleet ilmeisesti olemassa jo tehdyn harvennuksen ai-
kaan, jolloin ne ovat saaneet hyvät kasvuolosuhteet, kun ympäristö on ollut valoisa eikä 
ole ollut kilpailijoita. Kuvion länsireunalle on taimettunut tiheä nuori, n. 5 m korkuinen 
lehmusvesaikko (11 lehmusta 2m säteellä). Muualla kuin kuvion länsireunalla kasvaa 
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vain yksittäisiä 4 m korkeita lehmuksia. Uusia jalopuita ei kuitenkaan pääosalle kuviota 
ole itänyt, joten kuvion käsittelyn lopputulos ei ole paras mahdollinen.  
 
Pensaskerrosta ei käytännössä ole kehittynyt. Kuviolla kasvaa vain pari yksittäistä lehto-
kuusamaa (1m, 5%). Kenttäkerroksen kasvillisuus on kehittynyt suurruohoiseen suuntaan 
ja on tiheähköä, heinävaltaista (mm. koiranheinä (4), nurmilauha (3). Muita lajeja ovat 
mm. koiranputki (5), tesma (2), nokkonen (5), mesiangervo (2), jota kasvaa erityisesti 
ojan lähellä.  
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla jalopuumetsä 9020 tai boreaalinen lehto 9050. 
 
Toimenpiteet: Uloimmat 3 koivuriviä käsitellään kaatamalla ja mahdollisesti kaulaamal-
la. Kaulaus voi kuitenkin  olla mahdotonta, sillä puut voivat kaatua viereiselle luontopo-
lulle ja aihettaa vahinkoa. Uloin rivi kaadetaan kokonaan, toisesta rivistä yli puolet, loput 
kaulataan (tai kaadetaan). Kolmannesta rivistä kaadetaan osa, maastossa määriteltävä 
määrä. Kuviolla kasvavaa isompaa vaahteraa varjostava koivu kaadetaan. Kuviolle kas-
vaneet yksittäiset kuusentaimet kaadetaan. Kaikki puut jätetään lahoamaan maastoon. 
Kaadettaessa voidaan yrittää muodostaa ns. rytöjä, jolloin osa puista ei ole suoraan koske-
tuksissa maahan. 
 
 
Kuvio 129 (0,21 ha) 
 
Kuvion aikaisempi käsittely: Harvennus ja laidunnus. Puusto on harvennettu harvaan 
”hakamaa-asentoon” (=2/3 puista poistettu). 
 
Yleiskuvaus: Kuviolla kasvaa vain harvakseltaan istutuskoivuja, eikä luontaisesti synty-
neitä juuri lainkaan. Kuviolla kasvaa koivujen lisäksi vain pari lehmusta (halk. 10 cm) ja 
vaahteraa (halk. 5 cm), sekä muutamia alle 10 v kuusentaimia ja mänty (20cm, 15m). 
Kuvion puusto on ilmeisesti puuston luontaiselle leviämiselle liian väljä, sillä aluetta 
peittävät korkeat ruohot eivätkä puuntaimet ole pystyneet itämään.  
 
Pensaskerroksessa kasvaa niukalti vain vadelmaa (1 m, 5 %).  
 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on mesiangervovaltaista (7). Muita yleisiä lajeja ovat vuo-
henputki (6), koiranputki (4), nokkonen (5), tesma (2) ja koiranheinä (3). 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla jalopuumetsä 9020 tai boreaalinen lehto 9050. 
 
Toimenpiteet: Kuusentaimet kaadetaan, muu puusto jätetään ennalleen. Jalojen lehtipui-
den leviämistä yritetään helpottaa istuttamalla kuviolle taimia ja pitämällä kasvillisuus 
aisoissa. Istutus toteutetaan vain, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi ja taimien selviäminen 
ilman suurempia hoitotoimenpiteitä mahdolliseksi. Kuviolle voidaan kokeilla istuttaa 
muutama jalopuun taimi ja seurata niiden selviämistä muutaman vuoden aikajänteellä. 
Mikäli siirrot onnistuvat, voidaan taimia siirtää lisää. 
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Kuvio 130 (0,11 ha) 
 
Kuvion aikaisempi käsittely: Laidunnus, ei muita toimenpiteitä. 
 
Yleiskuvaus: Kuviota on viimeksi laidunnettu vuonna 1999. Kuvion nykyinen puusto on 
erittäin tiheää ja pienikokoista, koska sille on istutettujen puiden lisäksi taimettunut run-
saasti nuoria koivuja.  
 
Kuviolle ei ole kehittynyt varsinaista pensaskerrosta. Kuviolla kasvaa kuitenkin harvak-
seltaan, lähinnä laakson keskellä sijaitsevan ojan lähellä, vadelmaa (1 m, 10 %).  
 
Kenttäkerroksen kasvillisuus ei ole laidunnuksen jäljiltä muuttunut lehtomaiseksi vaan on 
erittäin nurmilauhavaltaista (7). Muita kuviolla kasvavia lajeja ovat mm. nokkonen (3), 
kyläkellukka (1) ja tesma (2).  
 
Toimenpiteet: Kuviolle taimettuneet koivut kaadetaan, jotta saadaan tilaa mahdollisille 
jalopuun taimille. Kuviolla kasvavat 2 kuusentaimea kaadetaan. Läntisin koivurivistö (tai 
kaksi) kaadetaan. Kaikki kaadetut puut jätetään paikoilleen lahoamaan. 
 
 
Kuvio 131 (0,42 ha) 
 
Kuvion aikaisempi käsittely: Puustoton niitty, laidunnettu.  
 
Yleiskuvaus: Kuvion länsipuoli on avointa, osin kosteaa suurruohoniittyä. Korkea suur-
ruohosto on estänyt puiden taimettumisen, mutta kuivemmalle länsireunalle on alkanut 
kasvaa muutamia puiden taimia (mm. haapaa). Samoin aikaisemmin avoimen niityn itä-
reuna on taimettunut (pääosa kuuluu nykyisin kuvioon 153.1). Idässä kasvaa muutama 
pieni tammen 3 m korkea taimi. Kuviota on laidunnettu viimeksi vuonna 1999.  
 
Kuviolle ei ole laidunnuksen jälkeen ehtinyt kehittyä myöskään pensaskerrosta. Kuvion 
kaakkoisosassa kasvaa kuitenkin runsaasti vadelmaa (paikoin 1m, 100%). Kasvillisuus on 
mesiangervoa (7), nokkosta (5), pohjois- ja itäosissa nurmilauhaa (7). 
 
Tavoite: Kostea suurruohoniitty 6430 tai kostea lehto 9050 
 
Hoitotoimet: Mikäli aluetta olisi joskus mahdollista laiduntaa, hyötyisi tämän kuvion 
kostea suurruohoniitty siitä. Koskapa näyttää siltä, ettei laiduntaminen ole mahdollista, 
voidaan kuviolle antaa luonnostaan kehittyä kostea lehto ja antaa puuston levittäytyä 
omaan tahtiinsa alueelle. 
 
 
Kuvio 132 (0,3 ha) 
 
Kuvion aikaisempi käsittely: Ei aikaisempia toimenpiteitä. 
 
Yleiskuvaus: Istutuskoivujen lisäksi kuviolla kasvaa luontaisesti syntyneitä koivuja. Eni-
ten luontaisesti syntynyttä koivua kasvaa kuvion itäosassa, jossa koivikko on erittäin ti-
heä. Jalot lehtipuut ovat taimettuneet erittäin hyvin kuvion itäosassa, jossa alle metrin 
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korkuisia jalopuita kasvaa erittäin paljon: vaahteroita (8000 kpl/ha), lehmuksia  
(1200 kpl/ha), tammea pohjoisessa (1000 kpl/ha). Yli metrin korkuisia taimia on vaahte-
ralla (1-5 m, 1500 kpl/ha) ja lehmuksella (1-5 m, 400 kpl/ha). Pensasmaista matalaa tuo-
mea kasvaa runsaasti (9000 kpl/ha). Kuvion itäosassa on loivaa rinnettä mikä on voinut 
vaikuttaa uudistumiseen. Kuvio on itäosaltaan erittäin varjoisa tiheän koivikon sekä jalo-
puutaimikon vuoksi. Lahopuutakin on syntynyt hieman (ppa1, halk. 10cm). 
 
Pensaskerroksessa kasvavat taikinamarja (1 m, 5 %), lehtokuusama (1 m, 20 %), päh-
kinäpensas (1-2 m, 5 %, koko kuviolla), vadelma (1 m, 50 %, koko kuviolla) ja tuomi (1-
2 m, 400 kpl/ ha). Erityisesti lehtokuusama on levittäytymässä nuorten taimien avulla 
voimakkaasti koko alueelle.  
 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on elpynyt osakuvion itäosassa, Vaisakon edustavimman 
lehtokuvion vierellä. Itäosassa ei juurikaan kasva heiniä tai nokkosta, vaan lehtokasvilli-
suus vallitsee. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. keltavuokko (1), lehtotähtimö (1), kiurun-
kannus (1), mukulaleinikki (1), nokkonen (2), ojakellukka (3), sinivuokko (2), imikkä (4), 
tesma (2) ja vuohenputki (4).  
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla jalopuumetsä 9020 tai boreaalinen lehto 9050. 
 
Toimenpiteet: Kolme itäisintä koivuriviä (=n. 13 metriä) kaadetaan. Puuston käsittelyssä 
seurataan lehtokasvillisuuden reunaa. Jalojen lehtipuiden vapauttamiseksi ja valokilpailun 
vähentämiseksi muulta kuvion osalta kaikki halkaisijaltaan alle 10 cm koivut kaadetaan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa kaikkien luontaisesti syntyneiden koivujen kaatoa. Ensin on 
kaadettava luontaisesti syntyneet koivut, jotta nähdään selvemmin missä kohdassa sijait-
see tiheimmin jaloja lehtipuita, ja minne kohdin kannattaa tehdä aukkoja. Kuvion poh-
joisosassa (jossa jo valmiiksi puusto harvempaa) vain kuvion itäreunalla (pienen ojan 
reunalla) kasvavat koivut kaadetaan. Kuvion eteläpäässä kasvaa muutamia hyväkasvuisia 
lehmuksia, joiden ympäriltä kaadetaan ja kaulataan koivuja latvustokilpailun vähentämi-
seksi. Kaikki kuviolla kasvavat kuusentaimet raivataan (50 kpl/ha). Kaikki kaadetut puut 
jätetään alueelle lahoamaan. Suunnittelijan tai muun suojelubiologin on oltava paikalla 
hoitotöitä tehtäessä, sillä kohteen toteutus on vaativa. 
 
 
Kuvio 133 (0,61 ha) 
 
Kuvion aikaisempi käsittely: Kuviolla poistettu kaikki luontaisesti syntyneet ja istute-
tuista koivusta on poistettu puolet.  
 
Yleiskuvaus: Istutuskoivut ovat järeämpiä kuin kuviolla 132 (pohjoispuolella). Myös 
kuviolla aikaisemman käsittelyn aikaan kasvaneet lehmukset ovat isokokoisempia ja hy-
väkasvuisia, jopa 7 m korkeita (ja halkaisijat jopa 10 cm, 50 kpl/ha). Samoin muutamat 
vaahterat ovat kasvaneet hyvin (4 m, 50 kpl/ ha). Kuvion itäosaan on taimettunut runsaas-
ti 0-3 m korkeita vaahteran taimia (5000 kpl/ha), lehmuksen taimia hieman vähemmän 
(4000 kpl/ha). Länsiosassa kuviota kasvaa vain muutamia nuorempia taimia. Kuvion 
pohjoisosassa on laajempi aukko, josta on poistettu istutuskoivut (ei mainintaa Metlan 
papereissa). Aukon kohdalla jalojen lehtipuiden taimettuminen ollut huonoa, eikä lehto-
kasvillisuus ole palautunut. Aukossa kasvaa mm. koiranheinää.  
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Pensaskerros on kehittynyt parhaiten kuvion itäreunalla, loivassa rinteessä. Itäreunalla 
pensaista kasvaa taikinamarjaa (1m, 10%) ja lehtokuusamaa (1m, 5%), ja muutamia päh-
kinäpensaita (2m, 3%). Länsiosassa kasvaa vadelmaa (1m, 20%). 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on elpynyt hyvin kuvion etelä- ja itäosassa. Tämä saattaa 
johtua osittain siitä että ko. alueet ovat lievässä rinteessä ja kuvion länsiosa on tasaisem-
paa ja siten kosteampaa. Itäosassa kasvaa mm. vuohenputkea, lehtoleinikkiä ja imikkää. 
Kuvion pohjois- ja länsiosassa puusto on ollut kasvillisuuden palautumiselle ilmeisesti 
liian harvaa, sillä lehtokasvillisuus ei ole kunnolla elpynyt vaan kasvillisuus on heinäval-
taista. Lajistoon kuuluvat mm. koiranheinä (2), niittynurmikka (6), metsäkastikka, tesma, 
koiranputki ja paikoitellen runsaat mesiangervo ja kyläkellukka. 
 
Kaadettujen koivujen kannoilla kasvaa valkosahahelttaa (Lentinellus auricula)(NT). 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla jalopuumetsä 9020 tai boreaalinen lehto 9050. 
 
Toimenpiteet: Kolme tai neljä itäisintä koivuriviä kaadetaan/kaulataan. Tämä vastaa 
noin 13 metriä kuvion itäreunasta. Puuston käsittelyn raja seuraa lehtokasvillisuuden ra-
jaa. Muusta osasta kuviota koivuja poistetaan etenkin tiheimmin jaloja lehtipuita kasva-
vilta kohdilta, ja kookkaimpien yksittäisten jalojen lehtipuiden viereltä niin, että kuviolle 
muodostuu laajempia valoaukkoja, joissa jalopuut menestyvät ja pääsevät rotevoitumaan. 
Kuvion länsiosa jätetään kuitenkin käsittelemättä, vaikka muutama hyväkasvuinen leh-
mus siellä kasvaakin. Koivut kuivattanevat aluetta mikä on kasvillisuuden uusiutumisen 
kannalta hyvä. Kaikki kuviolla kasvavat kuusentaimet (alle 10 kpl, korkeus alle 2m) rai-
vataan. Kaikki puut jätetään lahoamaan ja lahopuuta tulee toiminnasta paljon. Seurataan 
silmämääräisesti toimenpiteiden vaikutusta aluskasvillisuuteen ja jalopuiden kasvami-
seen. Puustoa joudutaan mahdollisesti poistamaan uudelleen n. 10 vuoden kuluttua. 
 
 
Kuvio 134 (0,52 ha) 
 
Kuvion aikaisempi käsittely: tehty pienialaisia aukkoja satunnaisesti (koko noin 2 aa-
ria), tarkoituksena on ollut tehdä tilaa mahdolliselle jalojen lehtipuiden leviämiselle. 
 
Yleiskuvaus: Kuviolla kasvaa istutuskoivujen lisäksi myös luontaisesti syntyneitä koivu-
ja, keskittyen kuvion itäosaan. Jaloista lehtipuista kuviolle on taimettunut metsälehmusta 
(1-6 m, 100 kpl/ ha) ja vaahteraa (0,5 m, 600 kpl/ ha). Jalopuut kasvavat lähinnä kuvion 
itäosassa, vain harvakseltaan muualla. Kuviolle tehdyissä aukoissa kasvaneet jalopuut 
(lähinnä lehmukset) ovat paksuuntuneet ja ovat huomattavasti kuvion muita jalopuita 
”järeämpiä”. Toisin kuin muualla kuviolla valoaukkoihin ei ole kasvanut valoaukon hak-
kuun jälkeen taimia. Kuviolle on taimettunut kuusen taimia (10 kpl)  
 
Pensaskerros on paikoittainen, vasta kehittymässä. Eniten lehtopensaita kasvaa kuvion 
itäosassa, jossa on mahdollisesti hieman muuta kuviota kuivempaa. Pensaista kasvaa 
muutama nuori pähkinäpensas (1m, 1%), siellä täällä pienikokoisia taikinamarjoja (1m, 
1%), muutama punaherukka (1m, 1%) ja orjanruusu (1m, 1%). Lehtokuusama (1 m, 3 %) 
on runsain. Ojanreunalla kuvion länsiosassa sijaitsevassa aukossa kasvaa tiheässä vadel-
maa (1 m, 60 %), jota ei esiinny juurikaan muualla osakuviolla.  
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Pensaskerroksen tapaan myös kenttäkerroksen kasvillisuus on elpynyt polun vierellä lä-
himpänä Vaisakon parasta jalopuulehtokuviota parhaiten. Esimerkiksi imikkää kasvaa 
vain kuvion itäisimmällä reunalla. Tosin kenttäkerros vaihtelee aikaisemman käsittelyn 
mukaan, ja Metlan tekemissä aukoissa kasvillisuuden koostumus on muuhun kuvioon 
verrattuna erilainen. Kuviolle tehdyissä aukoissa kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuulu-
vat vuohenputki, kyläkellukka (6), tesma (3), niittynurmikka, nurmilauha, mesiangervo, 
vuohenputki ja koiranputki. Muualla (kuvion käsittelemättömässä osassa) kasvaa koiran-
heinää (4), nurmilauhaa (6) erityisesti kuvion länsiosassa, metsäkortetta (5), tesmaa (2), 
vuohenputkea ja kyläkellukkaa. Mesiangervoa kasvaa vähemmän kuin kuviolla 127, vain 
vähän kuvioiden rajalla. Kuviolla on laajoja sammalten peittämiä alueita (seinä-, kerros- 
ja kynsisammalia sekä suikerosammalia). 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla jalopuumetsä 9020 tai boreaalinen lehto 9050. 
 
Toimenpiteet: Kolme itäisintä koivuriviä kaadetaan. Kuvion itäosasta kaadetaan luontai-
sesti syntyneet koivut (kaikilla halkaisijat alle 10cm, ppa 2). Muualla kuviolla tehdään 
muutama valoaukko jalojen lehtipuiden (lähinnä parhaiten kasvaneiden lehmusten) ympä-
rille. Kuviolla kasvavat muutamat kuusentaimet raivataan (1m, 100/ha) 
 
Kaikki kaadetut puut jätetään kuviolle lahoamaan, joten lahopuuta tulee toiminnasta pal-
jon. Seurataan silmämääräisesti toimenpiteiden vaikutusta aluskasvillisuuteen ja jalopui-
den kasvamiseen. Puustoa joudutaan mahdollisesti poistamaan uudelleen n. 10 vuoden 
kuluttua. 
 
 
Kuvio 135 (0,26 ha) 
 
Kuvion aikaisempi käsittely: Ryhmäharvennus. Pyritty harventamaan siten, että puut 
muodostavat luontevia ryhmiä ja että jalojen lehtipuiden taimet saaneet lisää valoa ja 
tilaa. 
 
Yleiskuvaus: Jaloista lehtipuista kasvavat vaahtera (0-5 m, 2500 kpl/ha), metsälehmus 
(0-6m, 2000 kpl/ ha) ja tammi (0-2m, 1500 kpl/ ha). Jalojen lehtipuiden taimia kasvaa 
tiheässä koko kuvion alueella (toisin kuin kuviolla 134, jossa keskittyneet itään). Nuoria 
tuomentaimia kasvaa paikoin runsaasti (1m, 1200 kpl/ha), samoin pihlajaa (1m, 2500 
kpl/ha). Kuviolle on kasvanut muutamia kuusentaimia. 
 
Pensaskerros on elpynyt hyvin ja on koko kuviolla tiheä. Pensaskerrokseen laskettavien 
tuomien, pihlajien ja jalojen lehtipuiden lisäksi kasvaa punaherukkaa (1 m, 1 %), tai-
kinamarjaa (1 m, 5 %) ja lehtokuusamaa (2 m, 25 %).  
 
Lehdon kasvillisuus on elpynyt parhaiten kuvion itäreunalta, jossa on vesaikko on ti-
heimmillään. Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mm. imikkä (5) ja sinivuokko (2), 
ahomansikka, nurmilauha, koiranheinä.  
 
Osakuviolle kaatuneen kookkaan tammen oksistossa kasvaa lehmuspikari (Holwaya mu-
cida)(VU). 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla jalopuumetsä 9020 tai boreaalinen lehto 9050. 
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Toimenpiteet: Kaikki luontaisesti syntyneet koivut raivataan (halkaisijat alle 5 cm) koko 
kuviolla. Kahdesta neljään itäisintä koivuriviä (kaulataan ja) kaadetaan. Käsittelyssä seu-
rataan lehtokasvillisuuden reunaa. Muualla kuviolla parhaiten kasvaneiden lehmusten (4-
6 kpl) ympärille tehdään riittävän kokoisia valoaukkoja, jotta latvusto vapautuu kilpailus-
ta. Kaikki kuviolla kasvavat kuusentaimet raivataan (150 kpl/ha). 
 
Muusta osasta kuviota koivuja poistetaan etenkin tiheimmin jaloja lehtipuita kasvavilta 
kohdilta, ja kookkaimpien yksittäisten jalojen lehtipuiden viereltä niin, että kuviolle muo-
dostuu laajempia valoaukkoja, joissa jalopuut menestyvät ja pääsevät rotevoitumaan. 
Kaikki kaadetut puut jätetään kuviolle lahoamaan, joten lahopuuta tulee toiminnasta pal-
jon. Seurataan silmämääräisesti toimenpiteiden vaikutusta aluskasvillisuuteen ja jalopui-
den kasvamiseen. Puustoa joudutaan poistamaan uudelleen n. 15 vuoden kuluttua. 
 
 
Kuvio 136 (0,34 ha) 
 
Kuvion aikaisempi käsittely: Koivikossa on vapautettu jalot lehtipuut.  
 
Yleiskuvaus: Istutettujen koivujen lisäksi kuviolla kasvaa nykyisin erittäin tiheä nuori 
lehtipuuvesaikko. Jaloista lehtipuista kasvaa vaahteraa (1-7 m, 1500 kpl/ ha) ja metsä-
lehmusta (1-6 m, 50 kpl/ ha). Muista puulajeista osin pensasmaisina kasvavat tuomi (1-4 
m, 60 %, 2500 kpl /ha) ja pihlaja (1-2 m, 1000 kpl/ ha), sekä muutama metrin korkuinen 
kuusentaimi. Itä-kaakkoisosassa kasvaa eniten taimikkoa. 
 
Pensaskerros on erittäin tiheä koko kuviolla, ja lajistoon kuuluvat lehtokuusama (1-3 m, 
30 %), vadelma (0,5-1 m, 3 %), pähkinäpensas (0,5-5 m, 5 %), punaherukka (1m, 1%) ja 
taikinamarja (0,5-1 m, 5 %). Pensaskerroksessa havaittiin tunnistamaton hyvin piikkinen 
lehdetön puun/pensaan taimi (3m, 2cm). 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on elpynyt huonosti ilmeisesti pensaiden ja nuorien taimien 
varjostuksen vuoksi. Lajistoon kuuluvat lähes ainoastaan imikkä (1), sinivuokko (4), 
nokkonen ja kyläkellukka. Pensaiden alla on lähinnä paljasta maata, jolla kasvaa vähän 
sammalia (mm. isomyyränsammalia ja rikkanokkasammalia). 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla jalopuumetsä 9020 tai boreaalinen lehto 9050. 
 
Toimenpiteet: Koivikkoa harvennetaan, puustosta kaadetaan 1/3 – 1/2. Kaadetaan 
uloimmat kolme koivikkoriviä. Muusta osasta kuviota koivuja poistetaan etenkin tiheim-
min jaloja lehtipuita kasvavilta kohdilta, ja kookkaimpien yksittäisten jalojen lehtipuiden 
viereltä niin, että kuviolle muodostuu laajempia valoaukkoja, joissa jalopuut menestyvät 
ja pääsevät rotevoitumaan. Kaikki kaadetut puut jätetään kuviolle lahoamaan, joten laho-
puuta tulee toiminnasta paljon. Seurataan silmämääräisesti toimenpiteiden vaikutusta 
aluskasvillisuuteen ja jalopuiden kasvamiseen. Puustoa joudutaan mahdollisesti poista-
maan uudelleen n. 15 vuoden kuluttua.  
 
 
Kuvio 137 (0,18 ha) 
 
Yleiskuvaus: Entistä peltoa, joka istutettu koivulle. Luonnostaan kuviolle on kasvanut 
pääasiassa lehtipuustoa. Lähes etelä – pohjoissuunnassa kuviota halkoo yhteensä kuusi 
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ojaa reunaojat mukaan luettuna. Ojat ovat melko matalia (syvyys 10-15 cm), mutta kui-
tenkin selkeästi havaittavissa. Kuvion kookkaampi puusto on keskittynyt ojien reunoille. 
Puusto on pääasiassa koivua. Läntisimmän ojan reunalla sekä kuvion koillis-itäosassa 
kasvaa haapoja. Kuviolla kasvaa myös 7 kpl koivujen ikäisiä tammia. Kuviolle on kasva-
nut paikoin tiheä 2-6 m korkea vaahterataimikko (2000 kpl/ha). Myös hieman lehmuksia 
(6 m, 100 kpl/ha), ja muutamia tammia (halk. 5-10 cm). Paikoitellen 1-3 m korkeita tuo-
mia kasvaa pensaanomaisesti. Alikasvoksessa kasvaa muutamia pieniä kuusia. Kuviolla 
on kuollut (halk. 20 cm) tammi. 
 
Pensaskerrokseen kuuluvat taikinamarja (1 m, 2 %), lehtokuusama (1 m, 5 %), päh-
kinäpensas (3 m, 2 %) ja tuomi (1,5 m, 10 %). 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuus: lehtoleinikki (3), imikkä (4), pystykiurunkannus (4), muku-
laleinikki (3), keltavuokko (4), sinivuokko (4), mustakonnanmarja (1), mesiangervo (5), 
tesma (2) ja lehtonurmikka (3). Sammalista esiintyy rikkanokka- ja suikerosammalia, 
paikoin havu- ja lehväsammalia. 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla jalopuumetsä 9020 tai boreaalinen lehto 9050. 
 
Hoitotoimet: Kuviolle kasvaneiden jalojen lehtipuiden elinvoimaisuuden turvaamiseksi 
kuviolta kaadetaan ja kaulataan puustoa, erityisesti koivuja. Puustosta (lähinnä koivuista) 
poistetaan max. 2/3, ja puuston poisto keskittyy etenkin pohjoisosaan. Kaulaaminen ja 
kaataminen tapahtuu erityisesti kookkaimpien vaahteroiden ja tammien lähettyviltä, jotta 
saadaan niille valoa. Jalojen lehtipuiden taimia varjostavat tuomet raivataan. Osa isom-
mista puumaisista jätetään, jos lähettyvillä ei kasva jalopuita.  
Kaikki kuusentaimet raivataan (n. 10 kpl), samoin kookkaammaksi kasvaa ehtinyt alikas-
voskuusi kaadetaan. Kaikki halkaisijaltaan alle 10 cm olevat koivut kaadetaan. Puut jäte-
tään kuviolle lahoamaan.  
 
 
Kuvio 138 (0,16 ha) 
 
Yleiskuvaus: Entinen pelto/niitty, jolle on istutettu kolme omenapuuta, musta- ja punahe-
rukoita ja karviaisia. Kuviolla on myös kaivo, ränsistynyt vanha rautatynnyri, räystäs-
kouruja, pulloja, kanaverkkoa, sekä puinen laho pöytä. Kuvio on alkanut puustottua luon-
nollisesti reunoilta, ja on muuttumassa lehdoksi pohjoisesta alkaen. Pohjoisosasta on le-
viämässä haavan ja vaahteran taimia, myös muutamia tammen taimia ja lehmuksia. Ete-
lämpänä kasvaa pari tervalepän tainta, raita ja tuomipuskas. 
 
Selkeää pensaskerrosta ei ole päässyt kehittymään. Siellä täällä kasvaa kuitenkin vadel-
maa (1 m, 20 %) ja yksittäisiä pähkinäpensaita (2 m, 5 %) 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuudessa vallitsevat vuohenputki (6) ja metsäkorte (5). Muita 
lajeja ovat mm. mukulaleinikki (3), rönsyleinikki (4), nokkonen (2), leskenlehti (3). Poh-
joisosassa kasvaa jo imikkää (2), sinivuokkoja (1), mesiangervoa (1), pelto-ohdaketta (2), 
koiranvehnää (2) ja ketunleipää. Lehtohaivensammal (Cirriphyllum) ja rikkanokkasam-
mal vallitsevat. 
 
Tavoite: Pitkällä ajanjaksolla boreaalinen lehto 9050 tai jalopuumetsä 9020. 
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Hoitotoimet: Istutetut omenapuut ja marjapensaat poistetaan. Siistitään kuviolta roskat ja 
täytetään kaivo (mahdollisesti toteutettu jo alkuvuonna 2015). Nopeutetaan kuvion muut-
tumista lehdoksi levittämällä viereisiltä kuvioilta sopivia jalopuiden taimia kuvion kui-
vemmille osille (pääosin pohjoisessa osassa) ja kylvämällä tammen terhoja (tarpeellinen 
määrä päätetään töiden edetessä). Rannan tuntuma on niin kostea, että se kehittynee ter-
valeppävaltaiseksi lehdoksi ajan kuluessa ilman avustamista. 
 
 
 
Kuvio 153,1 (1,07 ha) 
 
Yleiskuvaus: Entistä pellon tai niityn pohjaa, jota on laidunnettu viimeksi vuonna 1999. 
Kuviolla kasvas n. 50 vuotiaita hieskoivuja ja muutamia tervaleppiä. Vanhimmat koivuis-
ta on tyvivesasyntyisiä, mutta kuviolle on syntynyt myös paljon nuorempaa puustoa. Ku-
vion länsiosassa on kosteampi kohta, jolla kasvaa muutamia pieniä tervaleppiä ja raitoja. 
Eteläosassa kasvaa muutamia (7 kpl) mäntyjä. Siellä täällä kasvaa (yht. 20 kpl) parimetri-
siä kuusen taimia. Kuvio on osittain pohjoisosastaan soistunut, ja keskellä kulkevan ojan 
lähettyvillä vesi seisoo ajoittain. Eteläosaan on taimettunut viime vuosina muutamia 
tammen taimia. 
 
Kuvion itäosa on ollut avointa niittyä, mutta se on kasvamassa umpeen nuorta koivua. 
Itäosassa kasvaa kymmenkunta alikasvoskuusta (8m, 12cm, 25 v.) ja kaksi mäntyä. Myös 
muutama nuori tammi, lehmus ja vaahtera (korkeudet <7m). Jalopuiden taimet ovat pääs-
seet kasvuun nurmilauhavaltaisilla aloilla, joskin ne ovat pahoin jänisten ja peurojen 
syömiä, ja siten jääneet vain metrin korkuisiksi ja ovat erittäin haarovia. Parin vuoden 
ikäisiä lehmuksen ja vaahteran taimia on paikoitellen runsaasti (vuonna 2009), joten po-
tentiaalia puuston leviämiselle olisi. Em. eläintuhot vain ovat estäneet sen.  
 
Kuviolla ei ole pensaskerrosta. Muutamia pienikokoisia vadelmia (1 m, 1 %) kasvaa pai-
koitellen. Kasvillisuus on nurmilauhavaltaista (7). Lehtokasvillisuutta on leviämässä ku-
vion itäosasta parhaimmasta lehdon osasta.  
 
Tavoite: Boreaalinen lehto 9050. Pitkällä aikavälillä osittain jalopuumetsä 9020. 
 
Hoitotoimet: Pääosa kuviosta annetaan olla rauhassa, puusto harvenee itsekseen (jo nyt 
pientä lahopuuta). Kuvion itäosaan kasvaneiden jalojen lehtipuiden tieltä kaadetaan (tai 
kaulataan) muutamia puita niitä varjostamasta. Entisen pellonreunan itäisimmät koivut 
kaadetaan niitylle päin (yht. 13 kpl, halk.  20 cm). Kookkain koivupari jätetään. Itäpuo-
liskon eteläosasta kaulataan pari koivua jalopuiden taimien tieltä. Kaikki kuusentaimet 
raivataan koko kuviolta. Kaikki kaadetut puut jätetään kuviolle lahoamaan.  
 
 
Kuvio 160 (10,96 ha) 
 
Yleiskuvaus: Ruovikkoa kasvava merenlahden osa. Osa lahdenpohjukaa, joka lukeutuu 
Laajat matalat lahdet –luontotyyppiin. 
 
Tavoite: Laajat matalat lahdet 1160. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
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Kuvio 161 (7,68 ha) 
 
Yleiskuvaus: Avomeri. Osa lahdenpohjukkaa, joka lukeutuu Laajat matalat lahdet –
luontotyyppiin. 
 
Tavoite: Laajat matalat lahdet 1160. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 162 (0,18 ha) 
 
Yleiskuvaus: Rannan tuntumassa sijaitseva tervaleppävaltainen lehto. Alue kuuluu enti-
seen laitumeen ja sitä on laidunnettu viimeksi vuonna 1999. 
 
Kuviolla ei kasva pensaita. Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mm. metsäalvejuuri 
(6), nurmilauha (6), terttualpi (4), suo-orvokki (5), lehtotähtimö (4), rentukka (2) ja hii-
renporras (3). 
 
Kuviolla sijaitsevassa kookkaassa tervaleppäpökkelössä pesii pikkutikka (VU).  
 
Tavoite: Boreaalinen lehto 9050.  
 
Hoitotoimet: Ei tarvitse toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 164 (0,74 ha) 
 
Yleiskuvaus: Suursaravaltainen luhtainen tervaleppäkorpi. Alue kuulunut aikaisemmin 
laidunnuksen piiriin. Puusto pääosin 40-50 v tervaleppää, seassa nuoria hieskoivuja. 
Kenttäkerroksessa kasvaa mm. ranta- ja terttualpia (3), vesisaraa (4), niittynurmikkaa (4) 
ja suo-orvokkia (3). 
 
Tavoite: Metsäluhta 9080. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. Voidaan tulevaisuudessa laiduntaa, mikäli tähän tarjoutui-
si mahdollisuus. Tällöin luontotyyppi muuttuisi takaisin hakamaaksi. 
 
 
Kuvio 165 (1,62 ha) ja 165,1 (0,27 ha) 
 
Yleiskuvaus: Vaihettumissuo, joka on aikaisemmin ollut laidunnettu rantaniitty. Niitty-
laikkuja edelleen olemassa. Kasvillisuus on korkearuohoista, ja se vaihettuu idässä ranta-
ruovikkoon. 
 
Runsaimmin esiintyvät lajit ovat ranta-alpi, suoputki, jouhivihvilä, kurjenpolvi, viiltosara, 
järvikorte, rantanurmikka, mätässara ja vesisara. 
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Tavoite: Vaihettumissuo 7140. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. Tulevaisuudessa voidaan laiduntaa lehmillä, mikäli siihen 
tarjoutuu tilaisuus. Vaihettumissuo muuttuisi tällöin takaisin kosteaksi rantaniityksi. 
 
 
Kuvio 165,2 (0,05 ha) 
 
Yleiskuvaus: Vaihettumissoiden väliin jäävä valtaoja. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 600 (0,27 ha) 
 
Yleiskuvaus: Istutuskoivikoiden väliin jäävä puuton, itä-länsisuuntainen kapea alue, joka 
jakanut koivikon pohjois- ja eteläosan erikseen. Nykyään kulkee opastuspolku. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
 
 
 

 
Itäinen lehtoalue 

Kuvio 151 (2,2 ha) 
 
Yleiskuvaus: Loivassa rinteessä sijaitseva HeOT jalopuulehto, joka on lajistoltaan ja 
puustoltaan ehkä Vaisakon monipuolisin ja arvokkain. Lehdon puolivälin halki kulkee 
retkeilypolku, eteläosassa polku kulkee lisäksi lehdon länsipuolella. Pääosan puustosta 
muodostavat kaiken ikäiset ja kokoiset tammet, lehmukset ja vaahterat. Kuviolla kasvaa 
muutamia erittäin kookkaita tammia. Suurin tammi (halkaisijaltaan 114 cm) kasvaa ret-
keilypolun eteläpuolella. Pääosan puustosta muodostavat kookkaat lehmukset (suurin 
halkaisijaltaan 96 cm). Kuvion eteläosassa kasvaa vanhoja vaahteroita (suurin halkaisijal-
taan 49 cm). Puusto on kuitenkin eri-ikäistä ja jalopuiden taimia kasvaa runsaasti koko 
kuviolla. Puustossa kasvaa lisäksi muutamia kookkaita kuusia. Vuonna 2003 kaikki polun 
pohjoispuolella kasvaneet alikasvoskuuset kaadettiin, ja eteläpuolella kasvaneet kaulat-
tiin. Isoja kuusia kaulattiin käsin molemmin puolin muutamia kappaleita. Muutama vanha 
kuusi on säästetty tai pelkästään vahingoitettu. Puustossa kasvaa em. lisäksi yksittäisiä 
koivuja ja erityisesti polun pohjoispuolella kasvaa runsaasti kookkaita raitoja. 
 
Kuvion pensaskerros on monilajinen. Pähkinäpensaita (4 m, 30 %) kasvaa koko kuviolla, 
erityisesti kuvion pohjoisosassa. Osa pähkinäpensaista on vanhoja ja raihnaisia. Muita 
kuvion pensaslajeja ovat taikinamarja (1 m, 20 %), lehtokuusama (1 m, 10 %), tuomi (5 
m, 20 %), pihlaja (6 m, 1 %) ja koiranheisi (0,5 m, 1 %). 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on erittäin monipuolista ja rehevää. Kuvion pohjoisosa on 
ilmeisesti kuusten vaikutuksesta muuta kuviota kosteampaa ja siellä kasvaa runsaana mm. 
vuohenputki (3). Keskivaiheilla kuviota on ilmeisesti ravinteisinta ja siellä kasvaa mm. 
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runsaasti lehto-orvokkia (2) ja lehtoleinikkiä (2). Eteläosa on hieman ravinneköyhempi. 
Merkkejä entisestä laidunnuksesta ovat kuvion keskiosan rinteellä kasvavat muutamat 
kevätesikot (1). Tesmayrttejä (2) kasvaa erityisesti lehmusten ja tammien tyvillä ja kallio-
rinteiden alla. Kielo (6) ja käenkaali (6) vallitsevat koko kuviolla. Keväällä lehdon peittää 
vuokkomeri (sinivuokko (5), keltavuokko (3)) ja kiurunkannukset (6). Muita lajeja ovat 
lehtotähtimö (3), kevätlinnunherne (4) ja mustakonnanmarja (2).  
 
Sammalia kasvaa kenttäkerroksen peittävyyden vuoksi vain niukasti, lähinnä kivillä, kal-
lionreunoilla, puiden tyvillä ja rungoilla. Kookkaat jalopuut runkoineen tarjoavat hyvän 
kasvualustan erilaisille epifyyttisille sammalille. Vanhojen lehmusten rungoilla ja tyvillä 
kasvaa runsaasti mm. oravisammalta (Leucodon sciuroides), suikalesammalta (Metzgeria 
furcata) ja kantoritvasammalta (Amblystegium subtile). 
 
Lehdon sienilajisto on erittäin monipuolinen. Harvinaisesta lajistosta kuviolla kasvavat 
vahveronvieras (Entoloma pseudoparasiticum)(VU), valkotuppisieni (Volvariella hypopi-
tys)(NT), tähti-itiörisakas (Inocybe asterospora)(NT), rusohiippo (Mycena ro-
sea)(aiemmin NT), viherkarhikka (Kavinia alboviridis)(aiemmin NT), piikkituhkelo (Ly-
coperdon echinatum)(NT) ja karstasyylä (Ustulina deusta)(NT). Ainakin kolmella pys-
tyyn kuolleella pähkinänrungoilla kasvaa myös pähkinänkääpää (NT).  
 
Vanhat jalopuiden rungot tarjoavat monille uhanalaisille jäkälille kasvupaikan. Tällä ku-
violla erityisesti vanhoilla vaahteranrungoilla kasvaa monia harvinaisia jäkäliä. Saarnen-
pistejäkälä (Acrocordia gemmata)(VU) kasvaa ainakin viidellä jalopuun (pääosin vaahte-
ran) rungolla. Kalvashuhmarjäkälä (Sclerophora nivea)(VU) kasvaa ainakin viidellä jalo-
puun (vaahtera ja lehmus) rungolla. Punakuprujäkälä (Bacidia rubella)(NT) kasvaa aina-
kin kolmella vanhalla vaahteran rungolla polun eteläpuolella. Hyväkuntoisia raidankeuh-
kojäkäliä (RT) kasvaa useilla lehmuksilla.  
 
Tavoite: Jalopuumetsä 9020. 
 
Hoitotoimet: Kuviolta on kaulattu ja kaadettu useita kuusia 2003 hoitotöiden yhteydessä, 
ja kuusia on jäljellä lähinnä kuvion eteläosassa. Jäljellä olevat kookkaat kuuset saavat 
kuolla omia aikojaan. Kuviolle on kuitenkin kasvanut yksittäisiä kuusen taimia (2014), 
jotka kaikki poistetaan (jätetään paikoilleen lahoamaan) ja varmistetaan näin lehdon py-
syminen kuusettomana. 
 
 
Kuvio 152 (1,15 ha) 
 
Yleiskuvaus: Tuore, osin lehtomainen havupuuvaltainen kangas. Rannalla kasvaa muu-
tama tervaleppä. Puustossa kasvaa lisäksi mm. muutama lehmus ja etenkin eteläosassa 
haapaa ja tammia, myös alikasvostammia. Kuviolla kasvaneista kuusista on vuonna 2003 
kaulattu tai vahingoitettu tammien läheisyydestä (lehtomaisella kankaalla) puolet. Hoito-
toimenpiteiden yhteydessä laaksossa kasvavista kuusista ¾ on kaulattu, lähinnä mäkien 
päälle jätetty. Nykyisin kuviolla onkin runsaasti kookkaita halkaisijaltaan 30 cm lahopui-
ta ja tulossa vielä enemmän. 
 
Pensaskerroksessa kasvaa pähkinäpensaita (3 m, 5 %), lehtokuusamaa (1,5 m, 5 %) ja 
taikinamarjaa (1 m, 2 %).  
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Kenttäkerroksessa vallitsevat metsäkastikka ja mustikka. Kerros- ja seinäsammal ovat 
runsaita, ja metsäliekosammalta kasvaa lehtomaisissa kohdissa. 
 
Kuvion sienilajistoon kuuluvat mm. pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga)(NT), kermahar-
sukka (Trechispora candidissima)(NT), verkkotyllikkä (Scytinostromella heteroge-
nea)(aiemmin NT), ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus)(aiemmin NT) sekä suo-
menhaarakas (Ramaria fennica)(VU). 
 
Tavoite: Osa kuviosta kehittynee ajan kanssa kohti Vanhat tammimetsät luontotyyppiä. 
Karumpi osa säilynee luonnonmetsää 9010 lähenevänä kankaana. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä.  
 
 
Kuvio 150 (4,15 ha) 
 
Yleiskuvaus: Monipuolinen laaja lehtoalue, jolla lehtotyypit vaihtelevat, kuten puusto-
kin. Kuvion koilliskärjessä MT/OMT alue. Hoitotoimia on tehty laajalti vuonna 2003. 
Pääosa lehdosta on OMaT -lehtoja, paikoin HeOT ja VRT laikkuja, myös OMT. Pohjois-
osa on varjoisa, sillä rinne viettää alaspäin ja alue on muuta aluetta varjoisampi. Pohjois-
osassa lehto on karumpaa, ja siellä kasvaa varsin kookkaita kuusia (halkaisijat jopa 60 
cm), muutama iso lehmuskin (halk. 30 cm). Kookkaiden kuusten seassa kasvaa myös 
koivuja, lehmuksia, kuusia, haapoja, tammia ja raitoja. Lahopuustossa on vanhoja pys-
tyyn kuolleita kuusia, muutama maahan rojahtanut. Hoitotöiden yhteydessä on kaulattu 
tai vahingoitettu lähes kaikki loput kuuset. Kaikki kaadetut puut on jätetty paikoilleen, 
mikä antaa ryteikköisen kuvan. Alikasvoksena nyt vaahteraa, pihlajaa ja koivua sekä 
lehmuksia (halk. 5-13 cm). Eteläosa kuviosta on jalopuuvaltaista, nykyisin kuusettomaksi 
hoidettua kuivempaa lehtoa, jaerottuukin selvemmin muusta kuviosta. Etelässä puuston 
pääosan muodostavat kookkaat lehmukset. Etelä- ja länsiosassa on enemmän myös tam-
mea.  
 
Pensaskerroksessa kasva pähkinäpensas (3 m, 15 %), lehtokuusama (1,5 m, 5 %) ja tai-
kinamarja (1 m, 5 %). Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mm. kevätlinnunherne 
(5), imikkä (5), lehtoleinikki (2), lehtotähtimö (2), mukulaleinikki (2), lillukka (2), kelta-
vuokko (3), kielo (5), käenkaali (6), nuokkuhelmikkä (5), pystykiurunkannus (5), tesma, 
mustakonnanmarja (1) ja sinivuokko (6). Kuvion pohjoisosa ja erityisesti pohjoispuolelle 
laskeva rinne on kerrossammaleinen, ja metsäliekosammal vallitsee. Muualla sammalpei-
te on vain paikoittaista. Eteläosassa lehtolehväsammalia ym. Raidankeuhkojäkälää (RT) 
kasvaa siellä täällä lehmuksilla. Kuvion sienilajistoon kuuluvat mm. pähkinänkääpä (NT), 
verkkotyllikkä (NT), kyyhkyvahakas (Camarophyllus lacmus)(NT) sekä karvasvahakas 
(NT). 
 
Tavoite: Boreaalinen lehto 9050, eteläisin osa jalopuumetsä 9020. 
 
Hoitotoimet: Poistetaan yksittäiset kuusettomiksi vuonna 2003 raivatulle alueelle synty-
neet uudet kuusentaimet lehdon kuusettumista ennalta ehkäisevänä toimintana. 
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Kuviot 156 (0,13 ha) ja 156,6 (0,19 ha) 
 
Yleiskuvaus: Kallioinen niemennokka josta suurin osa jäkälä ja sammalpeitteistä kallio-
ta. Puustossa kuusta, koivua, mäntyjä ja vanha kitukasvuinen monihaarainen tammi. Pie-
net kuuset ovat kuolleet kalliolta kuivuuteen. Mäntykelo. Kuvioiden kallioiden väliin jää 
kapea OMT juotti, jolla kasvaa koivu, kuusi ja tammi. 
 
Pensaskerroksessa kasvaa kataja (1-2 m, 10 %). Kasvillisuuteen kuuluu metsälauha 5, 
kallioimarre 5, kalliokielo 2 ja kanerva. 
 
Tavoite: Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä 
 
 
Kuvio 156 (0,11 ha) 
 
Yleiskuvaus: Pienialainen kuusta ja mäntyä kasvava kalliolaikku lehdon keskellä. 
 
Tavoite: Kalliolaikku. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 151 ja 155 (0,31 ja 0,47 ha)  
 
Yleiskuvaus: Kuvio 151 on tuoreen kankaan sekametsä. Keskellä kuviota kasvaa run-
saasti haapaa, jonka alla kasvaa tiheä alikasvoskuusiko. Haavikossa (ppa10,halk18) kas-
vaa muutamia varjostuksesta kärsiviä tammia (12 cm)(kuolleet vuonna 2014). Kuviolla 
kasvaa mäntyä, haapaa, rauduskoivuja ja nuoria tammia.  
 
Kuvio 155 on kuiva, kallioinen männikkö, jossa on paikoin tiheä kuusialikasvos (erityi-
sesti lehtoon laskevasa rinteessa jossa MT) ja kalliolaikkuja. Kaikki laikut poronjäkälien 
ja sammalten peitossa, Männikkö tiheä. Puustossa haapaa, koivua ja muutama tammi.  
 
 
Tavoite: Luonnonmetsä 9010 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä 
 
 
Kuvio 156,5 (0,16 ha) 
 
Yleiskuvaus: Vanha Vaisakon torpan piha-alue, joka on ollut aiemmin laidunta. Pääosa 
kuviosta on heinäistä niittyä, keskellä kasvaa nuorta haavikkoa ja muutama koivu. Etelä-
osassa on ollut ilmeisesti torpan pienialainen pelto sillä neliömuotoon on kaivettu pienet 
ojat. Pellon keskellä kasvaa omenapuu.  
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Niityllä kasvaa mesiangervoa, vuohenputkea, vadelmaa, kyläkellukkaa. Varsinaista pen-
saskerrosta ei ole, mutta muutama lehtokuusama ja taikinamarja kuitenkin kasvaa. 
 
Tavoite: Pitkällä aikavälillä luonnonmetsä 9010 
 
Hoitotoimet: Omenapuu kaadetaan, mikäli todetaan, että tarhaomenapuu. 
 
 
Kuvio 156,2 (0,35 ha) 
 
Yleiskuvaus: Entinen Vaisakon topran piha-alueen lehto. Torpasta on jäljellä vain kasaan 
romahtaneet puukehikot. Vanhat maakellarikellarit ovat täyttämättä. Tontti on ollut osa 
lammaslaidunta vuosina 1995-1999. 
 
Kuvion puusto on erittäin vaihtelevaa. Kuviolla kasvaa neljä erittäin kookasta vanhaa 
tammea, mm. Vaisakon kookkain jonka rungon halkaisija on 133 cm. Kahdessa tammes-
sa kasvaa rikkikääpä. Kuviolla myös 6 kpl suuria iäkkäitä lehmuksia, rauduskoivua, kuu-
sia, mäntyjä, raitoja, vaahteroita ja pihlajaa. Kuviolla on istutettuja omenapuita sekä krii-
kunapensas, istutettuja syreeneitä ja muita koristepensaita. Kuviolla kasvaa mahdollisesti 
metsäomenapuu (Malus sylvestris), tai omenapuu, joka on ajan kuluessa muuttunut met-
säomenapuun kaltaiseksi. 
 
Pensaskerroksessa kasvaa lehtokuusamaa (2 m, 5 %), tuomia (3 m, 5 %), taikinamarjaa 
(1 m, 2 %) sekä pihalle istutettu syreeni (4 m, 5 %). 
 
Kasvillisuuteen kuuluvat kevätesikko (1), lehtoleinikki (2), vuohenputki (4), ukonputki 
(4), mukulaleinikki (4), isokäenrieska (5), kevätlehtoleinikki (2), tesmayrtti (1), keto-
orvokki (2), haisukurjenpolvi (3), koiranvehnä (1), koiranheinä (4) ja metsäkastikka (2). 
 
Tavoite: Täyttää jo lähes nyt Jalopuulehdon 9020 kriteerit. Vielä laskettavissa boreaali-
seksi lehdoksi 9050. 
 
Hoitotoimet: Istutetut vieraslajit poistetaan. Omenapuiden puhtaus tarkistetaan ennen 
poistoa. 
 
 
Kuvio 777 (0,23 ha) 
 
Yleiskuvaus: Kallioinen, heinäinen tuore kangas. Kuviolla kasvaa vaihtelevan ikäisiä 
mäntyjä, jotkin hyvinkin vanhoja ja kilpikaarnaisia. Myös iso kelo itärannalla. Kuviolla 
kasvaa myös pari iäkästä lehmusta, sekä nuorempia haapoja, pieniä kuusia ja pihlajia, 
muutamia nuoria tammia. 
 
Tavoite: Pitkän ajan kuluessa Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
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Kuvio 156,3 (0,6 ha) 
 
Yleiskuvaus: Entinen torpan pelto. Pellolla kasvaa nykyisin korkeaa heinää, ja mesian-
gervo peittää laajoja alueita. Paikalla ollutta niittyä on laidunnettu lampailla vuosina 
1995-1999. Kuviolle on jätetty kasvamaan muutamia koivuja (25 m, 30 cm) ja tammia 
(halk. 5-15 cm) sekä lehmus (halk. 20 cm) ja pari kuusta ja raitaa. Suurin länsikulmassa 
kasvava tammi on halkaisijaltaan 140 cm (4 m ympärysmitta). Puita aivan eteläisimmällä 
reunalla. Haavan taimia runsaasti pohjoisimmalla saralla sekä omenapuu. 
 
Kasvillisuuteen kuuluvat mm. kahtaissara (3), mesiangervo (6), koiranheinä (3), vuohen-
putki (3) ja niittynurmikka (3), timotei (3) ja koiranputki (5). 
 
Tavoite: Palautetaan niitty pitkän ajan kuluessa Boreaaliseksi lehdoksi 9050 tai jalopuu-
metsäksi 9020. 
 
Hoitotoimet: Istutetaan läheisiltä kuvioilta kaivettuja jalopuiden taimia niityn kuivempiin 
osiin. Myös haavan taimia voidaan levittää ja tammen terhoja voidaan kylvää mm. kui-
vempaan pohjoisosaan. Niitty on hyvin kostea ja korkearuohoinen, joten jalopuiden istu-
tus sille suoraan ei tule onnistumaan. Kosteammille osille istutetaankin ensin koivuja, 
jotka tulevaisuudessa kuivattavat niittyä ja tarjoavat jaloille lehtipuille suojaa. Istutettavi-
en puiden tiheys ja istutusalue päätetään myöhemmin. 
 
 
Kuvio 156,4 (0,42 ha) 
 
Yleiskuvaus: Metsittynyt pelto (sarkaojat edelleen näkyvissä), joka on palautumassa 
lehdoksi. Kuviolla on kaksi entistä pellon sarkaa. Aikaisempi laidun on alkanut pohjoi-
semmat saran puolelta. Puusto on pääosin koivua ja haapaa, seassa myös raitoja ja tam-
mien ja lehmuksien taimia. Kuviolla on aiemmin kasvanut jonkin verran kuusta, mutta 
2003 kuuset oli kaadettu ja loput kaulattu. Kaadetut puut oli kerätty mökinomistajan toi-
mesta polttopuuksi (luvalla), joten lahopuun määrä ei vastaa poistetun puun määrää. Jon-
kin verran aikaisemmin kaulattuja kuusia nykyisin lahopuuna.  
 
Pensaskerrosta ei vielä ole päässyt kehittymään. Yksittäisiä matalia pähkinäpensaita (1 m, 
2 %), lehtokuusamia (1 m, 1%) ja taikinamarjoja (1 m, 1 %). 
 
Pellolle on paikoin palautunut jo lehtokasvillisuutta. Etenkin lehdon vieressä lajistoon 
kuuluvat imikkä (4), sinivuokko (4) ja käenkaali (6). Entisestä niittylajistosta jäljellä ovat 
nurmitädyke (2) ja särmäkuisma (1). Mesiangervoa (2) kasvaa paikoin. Sammalikossa 
vallitsee metsäliekosammal. Sienilajistoon kuuluu mm. kystikkä (Macrocystidia cucu-
mis)(NT). 
 
Tavoite: Ajan kuluessa edustavuudeltaan parempi Boreaalinen lehto 9050, pitkällä ajan-
jaksolla jalopuumetsä 9020. 
 
Hoitotoimet: Nuoret edellisen hoitokerran jälkeen syntyneet kuusentaimet raivataan (alle 
5 kpl). Kuviolla sijaitsevat ojat palvelevat nyt kuvion kuivumista, joten niitä ei tarvinne 
tukkia. 
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Kuvio 145 (1,48 ha) 
 
Yleiskuvaus: HeOT jalopuulehto. Jaloista lehtipuista lehmus on runsain ja lähes kaikki 
vanhimmat puut ovat lehmuksia (kookkain lehmus halk. 80 cm). Tammet ovat nuorempia 
(halk. 5-50cm). Nuoria vaahteran taimia paikoin (kork. 1-4 m, 200-800 kpl/ha), mutta 
myös muutamia isompia (halk. 15 cm). Kuvion eteläosassa kasvaa enemmän haapaa. 
Paikoitellen, etenkin rinteen yläosissa kasvaa kookkaita vanhoja kuusia. Myös kuviolla 
kasvavat koivut ovat hyvin iäkkäitä (jopa ”kilpikaarnaisia”). 
 
 
Vuoden 2003 hoitotöissä 2/3 kookkaista kuusista on kaulattu tai vahingoitettu. Lähes 
kaikki kaulatut kuuset on kuitenkin edelleen hengissä (2014), samoin nuoremmat jostain 
syystä koskematta jätetyt kuuset.  
 
Pensaskerroksen lajistoon kuuluvat punaherukka (1 m, 1 %), lehtokuusama (1 m, 10 %), 
taikinamarja (1 m, 15 %), pähkinäpensas (4 m, 20 %), koiranheisi (1m, 1 %), punaheruk-
ka (1 m, 1 %) ja tuomi (2 m, 5 %). Pensaskerroksessa on myös runsaasti jalojen lehtipui-
den taimia. 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mukulaleinikki (2), imikkä (5), keltavuokko 
(2), pystykiurunkannus (5), mustakonnanmarja (2), kevätlinnunherne (5), lehtoleinikki 
(3), sudenmarja (3), sinivuokko (5), kyläkellukka (4), tesma 2 ja lehto-orvokki (2). Auk-
kopaikoissa kasvaa myös metsäkastikkaa. Sienilajistoon kuuluu mm. tähti-itiörisakas 
(NT). 
 
Tavoite: Jalopuumetsä 9020. 
 
Hoitotoimet: Aikaisempien hoitotöiden yhteydessä on jätetty jäljelle mm. alikasvoskuus-
ta (halkaisijat alle 10 cm), joka nyt on poistettava. Osa riittämättömästi kaulatuista kuu-
sista voidaan kaulata uudelleen. Kuuset voidaan myös kaataa, mikäli hallitsematon kaa-
tuminen aiheuttaisi uhan vanhoille lehmuksille. Ainakin yksi aikaisemmin kaulattu järeä 
kuusi oli vuoteen 2014 mennessä kaatunut lehmusvanhuksen päälle aiheuttaen lehmuksen 
katkeamisen. 
 
 
Kuvio 998 (0,31 ha)  
 
Yleiskuvaus: Tuore kangas, jossa puusto on pääosin kuusta, mäntyä ja koivua. Seassa 
kasvaa muutama haapa ja pienikokoisia tammia, pieniä pihlajia ja raitoja. Kuusia on kau-
lattu vuonna 2003 tammien lähistöltä ja kaulatut puut ovat nykyisin maapuuna (lahopuun 
ppa 6). 
 
Pensaskerroksessa kasvaa hieman pähkinää (2-4 m, 2 %). Kasvillisuus puolukka ja mus-
tikka 5, metsäkastikka 4, kevätlinnunherne 2, sinivuokko 2, tesma 2. Sammalet kerros- ja 
liekosammalia. 
 
Tavoite: Pitkällä aikavälillä Luonnon metsä 9010. 
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Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. Kuviolla toteutetut hoitotoimet ovat pyrkineet tammien 
vapautukseen, mutta pelastuksen kohteena olleet tammet eivät juurikaan ole elpyneet 
puiden kaulauksista/kaadoista huolimatta (2014).  
 
 
Kuvio 140 (0,27 ha) 
 
Yleiskuvaus: Sammalten ja jäkälien peittämä kallio. Kalliota peittävät pallero-, valko- ja 
harmaaporonjäkälät, joiden joukossa kasvaa kangaskarhun- ja kangaskynsisammalta. 
Muuta lajistoa ovat metsälauha, jokapaikansara ja mäkitervakko (2). Kahden erillisen 
kalliolaikun välissä kasvaa muutamia mäntyjä, pylväskataja sekä pieniä kitukasvuisia 
tammia.  
 
Tavoite: Kallio 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 141 (1,16 ha) 
 
Yleiskuvaus: Noin puolet kuviosta tuoretta ja lehtomaista kangasta, puolet kuivaa lehtoa 
(määritelty kuitenkin luontotyypiltään boreaaliseksi lehdoksi koko kuvio). Kuvion läpi 
kulkee etelä-pohjoissuuntaiset entiset ajourat. Puustossa vallitsevat tammet, haavat ja 
kuuset. Kuvion keskelle jäävän kalliokuvion (140) reunoilla (etenkin eteläpuolella) kas-
vaa runsaasti muutaman kymmenen vuoden ikäisiä tammia. Erityisesti kuvion pohjois-
osassa kasvaa runsaasti tammia ja muutamia lehmuksia, jotka ovat osittain haapojen var-
jostamia. Kuusista 2/3 on kaulattu ja vahingoitettu vuonna 2003. Kaikki kuusentaimet on 
raivattu. Runsaasti pienikokoista (halk. 5 cm) kuusta on kuitenkin jäljellä.  
 
Pensaskerrosta ei ole muutamaa kitukasvuista pähkinäpensasta (2 m, 1 %) ja taikinamar-
jaa (0,5 m, 2 %) mukaan lukematta. Kenttäkerroksen kasvillisuus on mustikka- ja metsä-
kastikkavaltaista. Paikoin kasvaa runsaasti sinivuokkoja ja kevätlinnunhernettä. Samma-
lissa vallitsevat metsälieko-, seinä- ja kerrossammal. Sienilajistoon kuuluu mm. sini-
punarousku (Lactarius violascens)(NT). 
 
Tavoite: Välittömästi edustavampi Boreaalinen lehto 9050. Pitkällä aikavälillä kuvio 
kehittyy Vanhaksi tammimetsäksi 9190, lehdon osalta jalopuumetsäksi 9020. 
 
Hoitotoimet: Aikaisemmat kuusten kaulaukset ovat pääosin epäonnistuneet ja puut ovat 
edelleen hengissä. Kaulaukset ovat myös sijoittuneet puutteellisesti tammien kannalta. 
Tammien pelastamiseksi aiemmin kaulatut kuuset kaulataan uudelleen ja aivan tammissa 
kiinni kasvavat kuuset kaadetaan. 
 
 
Kuvio 142 (0,33 ha) 
 
Yleiskuvaus: Tuore kangas, osin kallioinen kuivahko kangas. Puusto kuusi ja mäntyval-
tainen, muutamia nuoria tammia, haapoja ja koivuja. Muutamat männyistä vanhoja 130 v. 
(muutama jopa kaulattu vuonna 2003 tammien tieltä). Kuusia kaulattu ja kaadettu siellä 
täällä (halk alle 15 cm, ppa 4). Tammet osin edelleen muiden puiden varjostamia.  
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Tavoite: Pitkällä aikavälillä Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. Vaikka kuviolla kasvaakin tammia, eivät ne vaikuta elin-
voimaisilta kasvaessaan liian karussa ympäristössä. Tammien tilaa voidaan tarkkailla ja 
mikäli vaikuttaa siltä, että aikaisemmat hoidot tuottavat tulosta, voidaan tammien hoitoa 
jatkaa. 
 
 
Kuvio 143 (0,89 ha) 
 
Yleiskuvaus: Tuore kuusta ja mäntyä kasvava kangas. Sekapuuna kasvaa yksittäisiä 
tammia, haapaa sekä rauduskoivuja. Tammet ovat kitukasvuisia, sillä ovat kärsineet var-
jostuksesta. Vuoden 2003 hoitotöiden yhteydessä on paikoin kaulattu 2/3 jäljellä olevista 
kuusista (ppa 5 kaadettu). Puita on kaadettu vaikkei tammia ole ollut edes lähellä, tavoit-
teena ollut ehkä haavan suosinta. Hoitotyöt eivät näyttäneet tuottaneen tulosta vuonna 
2014, sillä osa vapautetuista tammista oli kuollut ja osa oli edelleen vaivoin hengissä. 
 
Tavoite: Pitkällä aikavälillä Luonnonmetsä 9010. 
 
Hoitotoimet: Ei toimenpiteitä. Vaikka kankaalla kasvaakin tammia, eivät ne ole riittävän 
rehevässä ympäristössä kasvaakseen kookkaiksi. Aikaisemmat hoitotoimenpiteet tammi-
en pelastamiseksi ovat epäonnistuneet eivätkä tammet pääosin ole säilyneet hengissä. 
Jatkossa tarkkaillaan niiden tammien tilaa, jotka ovat vielä hengissä. Mikäli tarvitsevat 
hoitotoimenpiteitä, voidaan niitä miettiä myöhemmin. 
 
 
Kuvio 190 (0,5 ha) 
 
Yleiskuvaus: Pääosin HeOT lehto, etelärannalla karumpaa. Puustossa vallitsevat leh-
mukset ja tammet. Ylispuustossa iäkkäitä lehmuksia (halk. 50 cm) ja tammia (halk. 70 
cm). Suurin tammi on halkaisijaltaan 114 cm. Muista puulajeista kasvaa pari vanhaa koi-
vua ja kuusta. Rannalla pari 1m korkeaa saarnen taimea. Rannalla kasvaa nuoria terva-
leppiä ja haapataimikkoa sekä tuomea.  
 
Pensaskerroksessa, joka keskittyy rannan läheisyyteen, kasvavat pähkinäpensas (1-4 m, 
15 %), lehtokuusama (1 m, 20 %) orjanruusu (1 m, 1 %) ja taikinamarja (1 m, 15 %). 
Pensasto on tihein meren puolella. 
 
Kenttäkerroksessa kasvaa mm. lehtoleinikki (2), keltavuokko (3), pystykiurunkannus (4), 
imikkä (5), kevätlinnunherne (4), sudenmarja (3), sinivuokko (5), metsäkastikka (4), nok-
kosia (2), tesma (2) ja mustakonnanmarja (1). Kallion reunoilla kasvaa mm. haisukurjen-
polvi. Sammalkerros on aukkoinen la lajistoa kasvaa lähinnä puiden tyvillä. Lajistoon 
kuuluvat mm. metsälieko- ja suikerosammal, sekä kivien päällä kasvava lehtonokkasam-
mal. Sienilajistoon kuuluu mm. lamokääpä (Skeletocutis chrysella)(NT). 
 
Rannalla makaa lahoamassa oleva vene. Sen viereen on heitetty kaksi autonrengasta ja 
nippu kanaverkkoa. Pohjoiskulmassa on entinen saunarakennus. 
 
Tavoite: Jalopuumetsä 9020. 
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Hoitotoimet: Kuviolla kasvavat alikasvoskuuset (5 kpl, kork. alle 6 m) kaadetaan ja ran-
nan tuntumassa olevat jätteet kerätään pois. Saunarakennus on purettu tammikuussa 2015. 
 
 
Kuvio 191 (0,17 ha) 
 
Yleiskuvaus: OMT. Entisen kesämökin kallioinen piha-alue. Kuviolla sijaitsi vuoteen 
2015 saakka entinen torppa piharakennuksineen, mutta alkuvuodesta 2015 torppa ulkora-
kennuksineen poltettiin ja irtotavarat kuljetettiin pois. 
 
Kuviolla kasvaa muutamia vanhoja mäntyjä, pari lehmusta ja tammi sekä pihlaja. Mökin 
ympärillä kasvoi mm. syreenipensaita, juhannusruusuja ja omenapuita. Pihalla kasvaa 
myös punaherukkaa ja vadelma.  
 
Piha-alueen (erityisesti mäntyjen alustan) on vallannut pääasiassa metsäkastikka, joka 
kasvaa erittäin runsaana (7). Mökin edusta on heinittynyt (lampaannataa ja röllejä), hie-
man ahomansikkaa (3) ja keväällä käenrieskoja. 
 
Tavoite: Pitkän aikavälin tavoite on, että kuvio palautuu kohti luonnontilaa, joko lehdok-
si 9050, jalopuumetsäksi 9020 tai luonnonmetsäksi 9010.  
 
Hoitotoimet: Tontilla kasvaneet vieraslajit pyrittiin poistamaan tammikuussa vuonna 
2015. Omenapuut ja syreeneitä sekä ruusuja kaadettiin ja poltettiin suunittelijan ohjeiden 
mukaisesti. Kesäaikaan on tarkistettava pystyttiinkö kaikki istutusperäiset puut ja pensaat 
poistamaan. Mikäli jotain on vielä jäljellä, ne poistetaan.  
 
 
Kuvio 192 (0,05 ha) 
 
Yleiskuvaus: Entinen tenniskenttä, jota matalat ja kapeat (syvyys ja leveys 30 cm) ilmei-
sesti lapiolla kaivetut ojat ympäröivät. Koko kuvio on kasvittunut, reunoiltaan osittain jo 
pensoittunut. Maaperä savista, multaista, joten kentällä ei ole ollut pinnoitetta. 
 
Pensaista kasvaa vadelmaa (0,5 m, 25 %), haapaa (1,5 m, 10 %) ja pari tervalepän tainta. 
  
Tenniskentällä kasvaa pelto-ohdakkeita (5), metsäkortteita (4), vuohenputkia (6) ja les-
kenlehtiä (5). Pohjakerroksessa kasvaa paikoitellen rikkanokka-, niittylieko- ja suike-
rosammalia, paikoitellen on paljasta maata. Kentän reunalla on entinen istuintuoli.  
 
Tavoite: Luonnontilaa kohti palautuva boreaalinen lehto 9050 tai pitkällä aikavälillä 
jalopuumetsä 9020. 
 
Hoitotoimet: Kentälle istutetaan puiden, pääasiassa jalopuiden (tammi/lehmus), taimia. 
Istutettavat taimet voidaan kaivaa viereisiltä kuvioilta. Tammen terhoja voidaan kylvää 
myös. Tarkistetaan ojien tilanne. Ojat voidaan täyttää, jos näyttää siltä, etteivät ne ole 
luonnostaan umpeutumassa. Vaikkei ojia täytettäisikään, se tuskin vaikuttaisi kuvion 
kehitykseen. 
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Kuvio 193 (0,16 ha)  
 
Yleiskuvaus: HeOT lehto. Todennäköisesti alun perin istutusperäinen saarnimetsä, sillä 
muualla alueella ei kasva saarnia. Rannalla kasvaa muutamia tervaleppiä joista osa kook-
kaita. Saarnien alla kasvaa vaahtera-alikasvosta (1-10 m, 700 kpl/ ha), ja paikoitellen 
tiheää tuomipusikkoa (4 m, 30 %). Kuviolta on raivattu alikasvoskuusia ennen vuoden 
2002 hoitotöitä. Kuviolla on kookas kuollut kuusi. 
 
Lehdon kasvillisuus on leviämässä länsireunalta alkaen. Kenttä ja pohjakerroksen kasvil-
lisuus on lajistoltaan ja peittävyydeltään hyvin niukkaa. Pääosa kuvion maanpinnasta on 
paljasta ja kasvitonta. Lajistoon kuuluvat mm. mesiangervo (3), imikkä (2), vuohenputki 
(2), nokkonen ja kyläkellukka (2). Kenttäkerroksessa kasvaa myös runsaasti vuoden parin 
ikäisiä vaahteroita. 
 
Kuvio rajautuu pohjoisosastaan entiseltä mökkitontilta rantaan kulkevaan asfaltoituun 
polkuun joka pitäisi poistaa. 
 
Tavoite: Boreaalinen lehto 9050, puuston ikääntyessä Jalopuumetsä 9030 
 
Hoitotoimet: Ei vaadi toimenpiteitä.  
 
 
Kuvio 194 (0,2 ha) 
 
Yleiskuvaus: Entinen pelto tai niitty. Kuvion länsireunalla ja keskellä kulkee etelä-
pohjoissuuntaiset ojat, joiden reunoille nykyinen puusto on pääasiassa kasvanut. Ojien 
reunoille on kasvanut kuusta, tervaleppää ja vaahteraa. Puita kasvaa ojien lisäksi vain 
rannalla. Vaahterat ovat hyvin vaihtelevan ikäisiä (halk. 5-25 cm). Tervaleppää kasvaa 
ojien lisäksi myös rannalla missä ne ovat kookkaampia (halk. 30 cm). Kuvion eteläreu-
nassa kasvaa saarni. Kuusista on kaulattu vuonna 2003 1/3, ja osa alikasvoskuusista on 
kaadettu. Osa kaulatuista kuusista on kuollut, pääosa kuitenkin on vielä hengissä kaulaus-
ten epäonnistuttua. Kuviolla on sekä tuoretta että vanhempaa lahopuuta pystyssä ja maas-
sa. Rannan ja ojien ulkopuolinen alue on ruohoista savi/multamaata.  
 
Pensaskerroksessa kasvaa vadelmaa (1 m, 50 %) ja tuomea (2 m, 10 %).  
 
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mm. lehtotähtimö (3), mesiangervo (3), kylä-
kellukka (3), sudenmarja (1), tesma (3), imikkä (3) ja mustakonnanmarja (1).  
 
Kuviolla on paikoin kasvillisuuden seassa paljon jätettä (muovia, lasia, bitumia). 
 
Tavoite: Boreaalinen lehto tai jalopuumetsä. 
 
Hoitotoimet: Vaahteroiden elinvoimaisuus taataan poistamalla niiden kanssa kilpailevat 
ja niitä varjostavat puut. Muutamia ojassa kasvavia vaahteroita varjostavia tervaleppiä 
kaadetaan. Kaadetaan aikaisemmin kaulatut nuoret kuuset (max. 20 runkoa) ja kuusiali-
kasvos. Kaadetut puut ja raivattu kuusialikasvos voidaan jättää paikoilleen lahoamaan. 
Jätteet kerätään pois. 
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Kuvio 195 (0,17 ha) 
 
Yleiskuvaus: Kuvio on aikaisempi mökkitontti, ja entistä talon piha-aluetta ja talon poh-
jaa. Tontille on ilmeisesti johtanut jalopuukujanne Talon paikalla kasvaa vadelmapen-
saikko tiilimurskeen päällä. Vanhan tontin ympärillä on pusikkoa, talojen kohdat ovat 
puustottomia. Puusto on tontilla haapa ja koivuvaltainen, vaihtelevan kokoista. Joukossa 
kasvaa yksi iso kuusi, vaaheta ja tammia. Kuvion reunalla kasvaa kolme kookasta tam-
mea (halkaisijat yli 80 cm), myös jonkin verran pienempiä. Itäpuolella kasvaa erittäin 
kookas tammi (ymp. mitta 444 cm, puolet puusta lahonnut ja katkottu, ontto osa on pei-
tetty pellillä). Puustossa kasvaa nuoria lehmuksia (halk. 10 cm, muutama 30 cm) ja vaah-
teroita (5-15 cm). Nuorta lehmusta runsaasti (8 ppa, halk. 10). Kuviolta on kaulattu haa-
poja 5 kpl (halk. 28 cm). Saarnen siementaimia kasvaa runsaasti. Pienet kuuset on katkot-
tu.  
 
Pensaskerroksessa kasvaa pähkinäpensas (3m, 10%), lehtokuusama (1-1,5m, 15%), va-
delma (1m, 10%), punaherukka (1m, 1%), tuomi (2m, 2%) ja taikinamarja (1m, 5%). 
Yhteispeittävyys pensastolla 50%. 
 
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mm. lehtoleinikki (4), sinivuokko (4), imikkä 
(4), mukulaleinikki (4), vuohenputki (5), nokkonen (2), lehtotähtimö (2), tesma (2) ja 
kevätlinnunherne (3). 
 
Tavoite: Boreaalinen lehto tai jalopuumetsä. 
 
Hoitotoimet: Kuusentaimet (n. 10 kpl) on raivattava. Ne voidaan jättää maahan lahoa-
maan. 
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