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1

Yleiskuvaus

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Johdanto

Lomakkeella annetaan hallinnolliset yleistiedot alueesta, kerrotaan suunnitelman tavoite ja sen mukaan tehtävien toimenpiteiden
pinta-alat sekä kuvataan suunnitteluprosessi.

Yleissijaintikartta:
Kartta 1

Lausuntoyhteenveto

YSA-alueiden rauhoitusmääräykset

Liite 2

Liite 1

Keinälänniemi

Maakunta
Pohjois-Savo
Alueyksikkö
Tekijä(t)
Suunnitelman tavoite / tavoitteet
Suojelualueet ja muut alueet

Kunta
Kuopio
Etelä-Suomen luontopalvelut
Anna-Riikka Ihantola
Lehtokuvioiden laadun parantaminen Keinälänniemen nuorissa metsissä

Koodi

Nimi

Päämaankäyttölk

FI0600059

Korsumäki ja Keinälänniemi

YSA086402
Keinälänniemi 1
Erityisarvot
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokas kallioalue
Kaava
Kuopio, keskeisen kaupunkialueen yleiskaava, 2002
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Kimmo Jääskeläinen: Jäkäläkartoitukset Etelä-Suomen
luontopalvelun alueilla vuonna 2012
Tuomo Takala: Sammalkartoitukset 2012
Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha

Luonnonsuojeluohjelmien
alue
Muu luonnonsuojelualue

3,6

Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen
Tapahtuma
Alustava tiedotus töistä ja tiedustelu puiden kuljetus- ja
varastointimahdollisuudesta yksityisellä maalla
Maisematyöluvan tarpeen tarkistus toimenpiteille (ei tarvita)
Suunnitelman kommentit Pohjois-Savon ELY-keskukselta ja
poikkeamislupa rauhoitusmääräyksistä
Hyväksyminen/ Metsähallitus
Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat
Poikkeamislupa rauhoitusmääräyksistä YSA086402
Lupa puiden varastoimiseen ja kuljetukseen yksityisellä maalla
Lisätietoja
Suunnitelman alue kuuluu Luonnonhoito-LIFE hankkeeseen
1) suunnittelualueella oleva pinta-ala.

Vuosi
2012

Pintaala,
(ha)1)
23,8
5,2

Dnro

Perustettu 2)

5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Muu liitekartta

Pinta-ala (ha)
josta vettä (ha)
Kunnan osa
Kiinteistö

Suunnittelualueen nimi

4 Toimenpiteet ja kustannukset

-

25,1
0
Hiltulanlahti
297-411-37-2

Lisätietoja

16.6.1999
Perustettu valtion luonnonsuojelualue
Luokka / arvo
Pinta-ala (ha)
3/hyvin arvokas kallioalue
23,8
Merkintä
SL-1, V
Kattavuus
Tämän suunnitelman toimenpidekuviot lähiympäristöineen

2012
Suunnitelman dnro

Tämän suunnitelman toimenpidekuviot lähiympäristöineen
Julkisuus
Julkinen
Salatut liitteet
2c (lajitiedot)

Päiväys
8.1.2013

Henkilö / organisaatio
Rehtori Ensio Vatanen/ Pohjois-Savon opisto

8.1.2013

Jouni Hoffren/ Kuopion kaupunki

Luvan antaja
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon opisto

2) YSA-alueella päätöspäivä.

3

Lisätietoja
Alustava suostumus saatu suunnitteluvaiheessa

Kartta 1

suunnittelualue
Natura-alueen rajaus
yksityisen suojelualueen rajaus
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Liite 1. YSA-alueen rauhoitusmääräysten yhteenveto.

Pinta-ala yhteensä (ha)

PSA:n hyväksymän
suunnitelman mukainen
lehtojen hoito sallittu

kielletty

kielletty

Lisätieto, rasitteet

kielletty

Puiden tai puun osien
ottaminen

ei

Moottoriajoneuvolla
liikkuminen

5,2

Ennallistaminen ja
luonnonhoito

Rakentaminen, teiden
rak.

Keinälänniemi 1

Liikkumisrajoitusaika

YSA086402

Pinta-ala (ha)

Liite X. YSA-kohteet, alueen hoidon suunnitellussa huomioitavat kielletyt tai rajoitetut toiminnot sekä rasitteet.
Tunnus
Nimi

Rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen
PSA:n luvalla

5,2

Liite 2. Yhteenveto lausunnoista ja muutosehdotuksista sekä Metsähallituksen vastineet niihin.
Esitetty muutosehdotus

Metsähallituksen vastaus / muutokset suunnitelmaan

5

2

1 Yleiskuvaus

Alueen nykytila; yhteenveto

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Johdanto

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä ennallistamista tai luonnonhoitoa rajoittavat arvot tai
5 Vaikutukset
piirteet. Tarkoituksena on osoittaa, mitkä alueet kaipaavat hoitoa tai ennallistamista ja miksi sekä toisaalta kuvata niitä asioita,
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
jotka jollakin tavoin rajoittavat toimenpiteitä.
Alueen lyhyt yleiskuvaus
Keinälänniemen erityisarvo on vaihteleva lehtoluonto, ravinteikkaat kalliot ja paikoin esiintyvä pohjavesivaikutteisuus. Alueella on vaateliaita lehto- ja kalliolajeja ja paikoin on
runsaasti lahopuustoa. Keinälänniemi on osa Etelä-Kuopion arvokkaiden kalkkivaikutteisten kallioiden, lehtojen ja soiden kokonaisuutta. Suojelualueeksi perustamaton alue on
lunastettu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin vuonna 2008. Alueen eteläosan luonnonsuojelualue on ollut yksityistä suojelualuetta v. 1999 alkaen ja siirtynyt valtiolle vuonna 2009.
Tärkeimmät luontoarvot: vedetään tähän yhteenvetona Luontotyyppi- ja lajisto-lomakkeilta
Luontotyypit
Natura-luontotyypeistä merkittävin on lehdot, 48 % pinta-alasta. Lisäksi alueella on boreaalisia luonnonmetsiä 3 % pinta-alasta, ja hyvin pienialaisesti puustoisia
soita. Alueella esiintyy useita uhanalaisia lehtotyyppejä ja lisäksi hyvin pienialaisesti uhanalaisia rehevien soiden luontotyyppejä.

Lajisto

Alueen huomionarvoiset ja uhanalaiset lajit ovat vaateliaita lehtojen, lähteisten soiden ja kallioiden lajeja. Useat ovat kalkinvaatijalajeja. Alueelta on havaittu yksi
direktiivilaji, kolme valtakunnallisesti uhanalaista lajia (joista yksi on erityisesti suojeltu), viisi alueellisesti uhanalaista lajia ja kaksi valtakunnallisesti
silmälläpidettävää lajia.
Liitekartta tai -taulukko
Kartta 2 Natura-luontotyypit , Kartta 3 Puulajivaltaisuus, Kartta 4 Puuston ikäluokat
Suunnittelualue on ollut metsätalouskäytössä. Kaikki alueen metsät on jossain vaiheessa harvennettu tai lehtipuustoa on poistettu. Noin neljäsosalla
Yhteenveto maankäytön
alueen pinta-alasta metsä on nuorempaa, n. 20–40 -vuotiasta, muutoin valtapuusto on kuvioittain vaihdellen n. 80–130 -vuotiasta ja järeää,
historiasta tai alueen
luonnosta aikaisemmin sekä kuusivaltaista. Luonnontilaisimpia alueita ovat järveen laskevan rinteen kuusivaltaiset metsät ja lehdot.
vertailu nykyiseen
Alueen etelälaidalla suojelualueella osa lehdoista on ollut aiemmin metsälaitumena tai niittynä, osittain myös muussa ihmiskulttuurin piirissä (vanha
asuinpaikka). Osalla alueesta on tehty tämän jälkeen hakkuita. Nyt nämä alueet ovat pääasiassa erilaisia sukkessiovaiheiden lehtoja, niittylajistoa on
lehtolajiston seassa niukasti. Näillä alueilla valtapuulajina on usein leppä tai koivu, isolla osalla on istuttamalla alkunsa saaneita kuusia.
Suunnittelualue on osa Kuopion arvokkaiden, kalkkivaikutteisten kallioiden, lehtojen ja soiden kokonaisuutta.
Erityisarvot (voivat rajoittaa hoitoa tai ennallistamista)
Erityisarvo
Lisätiedot
Virkistyskäyttöä tai
Kyllä
Virkistyskäyttöä on jokin verran, rakenteita ei ole. Suunnittelualuetta sivuaa hiihtoreitti.
-rakenteita
Erityisiä maisema-arvoja
Kyllä
Ranta-alue. Alueen metsät näkyvät maisemassa Koiravedelle ja Pitkälahteen.
Muinaisjäännöksiä
Suojelualueen rajan
läheisyys
Pohjavesialue
Muita erityispiirteitä
Uhanalaisia lajeja

Ei

Luonnonhoitokuvioilla tehdään vielä arkeologinen inventointi ennen töiden aloitusta, kesällä 2013

Kyllä

Raja ja hyönteistuhojen estäminen huomioidaan töiden toteutuksessa

Ei
Kyllä
Kyllä

Arvokas kallioalue
Direktiivilajeja

Kyllä

Uhanalaisia
luontotyyppejä

Lisätietoja
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Kyllä

Natura 2000 –luontotyyppejä

Kyllä

1 Yleiskuvaus

2A

2 Alueen nykytila

Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset

Johdanto

5 Vaikutukset

Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueella sijaitsevat Natura 2000 –luontotyypit sekä uhanalaiset luontotyypit.

Kartta 2: Natura-luontotyypit
Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden edustavuus
N2000 –
Natura 2000luontotyypin
Luontotyyppi 1 ja 2)
alueen koodi
koodi
9050
Lehdot
FI0600059
9010
Boreaaliset luonnonmetsät*
FI0600059
91D0
Puustoiset suot*
FI0600059
Pinta-ala yhteensä
Selvitys luontotyyppitietojen
eroavaisuuksista Natura 2000tietokantalomakkeeseen nähden

Luontotyyppien pinta-alat (ha)
LuontoLuontoLuontoYhteensä,
tyyppi I
tyyppi II
tyyppi III
ha

6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Liite
Luontotyyppien edustavuus (ha)
ErinomaiHyvä
MerkitEi mernen
tävä
kittävä

12,1
0,7
0,2

12,1
0,7
0,2

0,8

13,0

13,0

0,8

8,5

0,5

0,1

2,3
0,7
0,1

8,6

3,1

0,5

Koko Natura-alue on kooltaan 106 ha, ja suunnittelualue kattaa 22 % alueesta. Tämä huomioiden Natura-tietokantalomakkeen tiedot vastaavat
hyvin alueelta inventoituja luontotyyppitietoja.

Uhanalaiset luontotyypit (LuTU)
Pinta-ala, ha
Luontotyyppi

Suomi

Uhanalaisuusluokka 3)
Etelä-Suomi / PohjoisSuomi

Kuivat keskiravinteiset lehdot
0,3
EN
EN
Tuoreet keskiravinteiset lehdot
4,2
VU
VU
Tuoreet runsasravinteiset lehdot
5,4
CR
CR
Kosteat keskiravinteiset lehdot
0,4
NT
NT
Kosteat runsasravinteiset lehdot
1,3
VU
VU
Keskiravinteiset varjoisat kalliojyrkänteet
0,1
NT
NT
Metsäkortekorvet
0,2
EN
EN
Lehtokorvet
0,1
VU
EN
Lisätietoja
Uhanalaisten lehtotyyppien pinta-alaan on laskettu Natura edustavuudeltaan erinomaiset, hyvät ja merkittävät lehdot. Uhanalaisiin suotyyppeihin on laskettu vain ojittamattomat
suokuviot.
1) * = Ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 2000 -luontotyyppi
2) Lihavoituna ne Natura 2000 –luontotyypit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
3) Uhanalaisuusluokat: RE = Hävinneet, CR = Äärimmäisen uhanalaiset, EN = Erittäin uhanalaiset, VU = Vaarantuneet, NT = Silmälläpidettävät, LC = Säilyvät, DD = Puutteellisesti tunnetut
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1 Yleiskuvaus

2B

Muut luontotyyppitiedot

2 Alueen nykytila

Johdanto

Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen luontotyypit. Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa osana
suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston sekä lähialueiden kohteisiin.

4 Toimenpiteet ja kustannukset

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Inventointiluokka
Inventointiluokka

Kalliolaet, rinteet ja terassit
Kalliojyrkänteet ja seinämät
Jäkälä-sammal-varpu(kuivahko)
Sammal-varpu (tuore)
Sammal-varpu-ruoho (lehtomainen)
Ruoho (lehto)
Korpi-välipintasuot

5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Kasvillisuustyyppi
Pinta-ala (ha)
˂ 0,1
˂ 0,1

0,4
3,2
8,6
12,0
0,5

Osuus (%)
˂ 0,1
0,2
1,7
12,5
34,4
48,2
2,1

Kasvillisuustyyppi

Kallio- ja louhikkokasvillisuus
Ravinteiset sammalkallioseinämät
kuivahkot kankaat
tuoreet kankaat
Lehtomaiset kankaat
Kuivan lehdon varhainen sukkessiovaihe
Keskiravinteinen tuore lehto
Käenkaali-oravanmarjatyyppi
Runsasravinteiset tuoreet lehdot
Runsasrav. tuoreen lehdon varh. sukkessiovaihe
Imikkä-lehto-orvokkityyppi
Käenkaali-lillukkatyyppi
Keskiravinteiset kosteat lehdot
Hiirenporras-isoalvejuurityyppi
Käenkaali-mesiangervotyyppi
Korvet ja korpiset suot
Ruohokangaskorpi
Metsäkortekorpi
Lehtokorpi

Liite
Pinta-ala
(ha)
˂ 0,1
˂ 0,1

0,4
3,2
8,6
0,3
0,6
4,0
0,2
0,2
0,2
4,8
0,1
0,4
1,3
0,1
0,4
0,2
0,1

Osuus (%)
0,2
˂ 0,1
1,7
12,5
34,4
1,2
2,4
15,9
0,8
0,8
0,8
19,1
0,4
1,6
5,2
0,4
1,6
0,8
0,4

25,1
Suunnittelualueen pinta-ala yhteensä (ha)
Lisätietoja
Suunnittelualue on osa Kuopion rehevien, kalkkivaikutteisten lehtojen, soiden ja kallioiden muodostamaa arvokasta kokonaisuutta. Kuopion lehdot muodostavat Pohjois-Savon
lehtokeskuksen ydinalueen. Noin kolmen kilometrin säteellä suunnittelualueesta on useita suojelualueita, joilla kaikilla on lehtoluontotyyppejä ja pieniä reheviä suonotkoja
(Matkusjärvi, Riihilampi, Vanuvuori, Korsunmäki, Pienen Neulamäen suojelualueet). Lehtoalueita ja kalkkivaikutteisuutta on lähiseuduilla paikoin myös suojelualueiden
ulkopuolella.
Yhteenveto luontotyypeistä
Suunnittelualueesta puolet kuuluu inventointiluokaltaan ruohoisiin kangasmaihin eli lehtoihin. Toinen merkittävä inventointiluokka ovat sammal-varpu-ruohovaltaiset kangasmaat
eli lehtomaiset kangasmaat. Alueella on monipuolisesti eri lehtotyyppejä, pinta-alaltaan runsaimpina erilaiset tuoreet keskiravinteiset ja runsasravinteiset lehdot. Alueen suot ovat
hyvin pienialaisia ja reheviä.
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Kartta 2

10

Kartta 3

11

Kartta 4
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3
Johdanto

1 Yleiskuvaus

Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti toiminnan suorittamista
varten.

Kartat
Pakolliset : Kartta 5 Toimenpiteiden tavoite, Kartta 6 Toimenpiteet

4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Liitekarttoja

Toimenpiteiden
Kyseessä on lehtojen hoidon toimenpidesuunnitelma. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa lehtolajiston kasvuolosuhteita, estää olosuhteiden heikkeneminen,
tavoite
ja pidemmällä aikavälillä parantaa Keinälänniemen lehtojen ominaispiirteitä niillä alueilla, joilla puusto on nuorehkoa.
Tavoite
Pinta-ala, ha
Lehtolajiston hoito
3,6 ha
Yhteensä
3,6 ha
Toimenpidealojen kokonaisala, ha 1)
3,6 ha
Toimenpiteetön vaikutusala, ha 2)
0
Tavoite
Lehtojen hoito
Toimenpide
Kuusen poisto, hakkuutähteiden keräys
Osasto ja
PintaPriorisointi 2013
351/1/918/69; 69.1
0,6
kuviot
ala, ha
3)
Kuvion tai osaKuviot ovat pääosin keskiravinteista tuoretta lehtoa, jossa valtapuuna on kuusi, mutta kuvioilla on myös laajoja laikkuja, joissa kasvaa lehtipuuta. Kuuset ovat
alueen kuvaus
valtaosin istutettuja, n. 45 -vuotiaita ja kasvavat paikoin hyvin tiheässä. Keskipituus on 18 m ja keskiläpimitta 21 cm. Kuusen varjostus ja neulaskarikkeen vaikutus
on paikoin voimakasta ja voimistuu ajan myötä edelleen. Kuusen seassa kasvaa luontaisesti syntyneitä lehtipuita, etenkin leppiä, koivuja ja haapoja.
Toimenpiteen
Kuvioilta poistetaan n. 60 % kuusista, nykyisiä lehtipuuvaltaisia laikkuja laajentaen. Kuvioille jätetään kuusiryhmiä. Kuuset poistetaan konetyönä ja havut kerätään
kuvaus
pois koneellisesti, jos se on mahdollista. Jos ei, niin havut kerätään kasoihin kaadettujen kuusien kantojen päälle. Kirjanpainajariskin välttämiseksi kuvioille ei jätetä
3
kuusia lahopuuksi. Kuvioilta pois vietävien kuusien tilavuus on n 40m .
Alueen kuvaus
Alueelle jää toimenpiteen jälkeen nuori lehtimetsä, jossa kuusia on paikoitellen, tiheinä ryhminä. Alueet jatkavat kehittymistään lehtipuuvaltaisiksi metsiksi, joissa
toimenpiteen
lehtolajisto säilyy rehevänä. Kuusettumista ei kertaluonteisen toimenpiteen jälkeen ole tarvetta estää.
jälkeen, tavoite
351/1/918/66; 67; 68;
1,8
Tavoite
Lehtojen hoito
Toimenpide
Alikasvoskuusen poisto, kuusen poisto
Osasto ja
PintaPriorisointi 2013
kuviot
68.1; 70; 70.1
ala, ha
3)
Kuvion tai osaKuviot ovat runsasravinteista tuoretta lehtoa, jonka arvoja vaarantaa tihenevä kuusialikasvos ja kuusitiheiköt. Valtapuustona kuvioilla on hieskoivu ja harmaaleppä.
alueen kuvaus
Kuusia on alikasvoksena (keskipituudet 2-7 m) ja valtapuustossa (keskipituudet 9-19 m, läpimitat 11–24 cm). Valtaosa kuusista on istutettuja, mutta osin kuuset
ovat luontaisia. Kuvioilla on vaihtelevasti heinäisyyttä ja muuta laidunnuksesta kertovaa lajistoa. Kuvioilla 70, 70.1 ja 66 kuuset muodostavat tiheitä saarekkeita
muuten hyvälaatuisille lehtokuvioille.
Toimenpiteen
Alueelta kaadetaan alikasvoskuuset ja poistetaan kuusitiheikköjä nykyisiä lehtipuuvaltaisia laikkuja laajentaen. Työt tehdään valtaosin koneella ja pieneltä osin
kuvaus
metsurityönä (alikasvoksen raivaus). Kaadettavat kuusenrungot ja myös havut kerätään pois koneellisesti, jos se on mahdollista. Muussa tapauksessa havut
voidaan jättää kuvioille kasoihin kantojen päälle. Kuvioille jätetään kuusitiheikköjä erityisesti kosteiden painanteiden ympärille. Painanteet merkitään maastoon
ennen työmaata. Isompia kuusia jätetään kosteiden painanteiden lisäksi myös muualle ryhminä. Kokonaisuutena kuvioilta poistetaan n. 40 % kuusista. Kuviolta 66
poistetaan vain alikasvosta ja muutamia valtapuuston kuusia. Kirjanpainajariskin välttämiseksi kuvioille ei jätetä kuusia lahopuuksi. Kuvioilta pois vietävien kuusien
3
tilavuus on n 55m .
Alueen kuvaus
Alueelle jää toimenpiteen jälkeen nuori lehtimetsä, jossa kuusia on ryhminä. Alueet kehittyvät sekapuustoisiksi metsiksi, joissa lehtipuut ovat elinvoimaisia ja
toimenpiteen
lehtolajisto vahvistuu.
jälkeen, tavoite
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Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Lisätiedot

Lehtojen hoito

Toimenpide

Pienaukotus

Osasto ja
PintaPriorisointi 2013
351/1/918/25
0,4
kuviot
ala, ha
3)
Kuvio on tuoreen keskiravinteisen lehdon ja lehtomaisen kankaan mosaiikkia. Valtapuuston n. 30-vuotias kuusikko on paikoin hyvin tiheää, erityisesti kuvion
rehevämmillä kohdilla. Keskipituus on 9 metriä ja keskiläpimitta 12 cm. Kuviolla on runsaasti myös koivuja, haapoja ja istutusmäntyjä. Kuvio on rinteessä ja
puuston tiheys ja valtalajit vaihtelevat hyvin pienialaisesti. Kuviolla on merkittävää sammallajistoa jyrkänteiden ja siirtolohkareiden kohdalla.
Kuviolle tehdään pienaukkoja, joista poistetaan kaikki kuuset ja istutusmännyt. Pienaukot kattavat n 30 % kuvion pinta-alasta, ja ne sijoitetaan erityisesti kohdille,
joissa lehtipuustoa tukahduttavia kuusia on tiheästi. Kokonaisuutena kuusista ja männyistä poistetaan n 40 % runkoluvusta. Aukkojen paikat merkitään maastoon
ennen töitä, ja huomioitavien sammallajien esiintymien ympärille jätetään varjostavia kuusia. Aukot tehdään metsurityönä, ja kuusen hakkuutähteet kerätään
3
3
kasoihin kaadettujen kuusien kantojen päälle. Toimenpiteessä tuotetaan kuviolle n. 9 m kuusilahopuuta ja n. 2 m mäntylahopuuta.
Syntyvä lahopuu on halkaisijaltaan alle 15-senttistä, joten merkittävää riskiä kirjanpainajien lisääntymiseen ei ole. Yksityismaan rajalle on matkaa n 100 metriä.
Kuviolla on kuusivaltainen sekapuustoinen metsä, jossa on rehevä kenttäkerroksen kasvillisuus.

Lehtojen hoito

Toimenpide

Kuusen poisto, hakkuutähteiden keräys

Lehtojen hoito

Toimenpide

Lahopuun lisäys

Osasto ja
PintaPriorisointi 2013
351/1/918/47
0,2
kuviot
ala, ha
3)
Kuvio on runsasravinteista tuoretta lehtoa. Valtapuuna on rauduskoivu, joukossa on istutuskuusia sekä vallitsevassa jaksossa (keskipituus 15m, läpimitta 14 cm)
että paikoin tiheänä alikasvoksena (2m, 3cm). Valtapuuston ikä on n 30–40 vuotta. Puustossa on myös leppiä ja haapoja.
Kuviolta kaulataan n. 10 vallitsevan jakson kuusta lahopuuksi, tiheimpien kuusikkojen kohdalta. Lisäksi alikasvos raivataan laajalti, n 70 % alikasvoksesta.
3
Alikasvoskuuset kerätään kasoihin. Toimenpiteessä tuotetaan kuviolle n. 5 m kuusilahopuuta. Riski kirjanpainajien lisääntymiseen ei ole merkittävä, koska
syntyvä lahopuu on läpimitaltaan alle 15-senttistä. Yksityismaan rajalle on matkaa yli 100 metriä.
Alueelle jää toimenpiteen jälkeen nuori lehtimetsä, jossa kuusia on ryhminä. Alueet jatkavat kehittymistään lehtipuuvaltaisiksi metsiksi, joissa lehtolajisto säilyy
rehevänä. Kuusettumista ei kertaluonteisen toimenpiteen jälkeen ole todennäköisesti tarvetta estää.
Osasto ja
PintaPriorisointi 2013
351/1/918/58
0,9
kuviot
ala, ha
3)
Kuvio on tuoretta keskiravinteista lehtoa. Valtapuusto on 80–90-vuotiaita kuusia, lehtipuut (haapa, raita) ovat selvästi nuorempia. Kuusien keskipituus on 28 m ja
keskiläpimitta 37 cm. Kuvion puustorakenteeseen ovat vaikuttaneet harvennukset ja lehtipuiden poistaminen. Lehtokasvillisuus on rehevimmillään lehtipuiden
lähettyvillä.
Kuviolta kaadetaan lahopuuksi 3 valtapuuston kuusta haapojen luota. Koska rungot ovat varjoisassa notkossa metsän sisällä ja syntyvän lahopuun määrä on hyvin
3
vähäinen, 3-4m , ei merkittävää riskiä kirjanpainajien lisääntymiseen ole.
Kuvion lehtipuut vahvistuvat. Kuviolla on kuusivaltainen sekapuustoinen metsä, jossa on rehevä kenttäkerroksen kasvillisuus.

Luonnonhoito-LIFEn alueeseen kuuluvat kuviot 25, 47, 58, 69, 66, 67,68 ja 70 (3,0 ha). Metso-rahoituksella toteutettaviin kuuluvat kuviot, 68.1, 69.1 ja 70.1 (0,6
ha)

1) Eri toimenpiteiden alojen (ha) summa.
2) Kertoo sen pinta-alan, jolla ei ole tehty toimenpiteitä, mutta jolle toimenpiteiden välittömät vaikutukset ulottuvat.
3) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: Joko aiottu toteuttamisvuosi tai luokiteltuna 1 = suuri toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = vähäisempi kiireellisyys
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Kartta 5

15

Kartta 6
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4

1 Yleiskuvaus

Toimenpiteet ja kustannukset

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset

Johdanto

Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja hakattavat puutavaralajit. Näiden avulla
pystytään arvioimaan toimenpiteiden kustannukset, jollei niitä ole arvioitu jo itse lomakkeelle.

Toimenpide

Toimenpiteen laatu

Tarken Priori
ne
sointi

Kuusien
poistaminen

soveltuva
kone

2013

918

69; 69.1 0,6

Metsurityö

2013

918

47 0,2

soveltuva
kone

2013

918

66; 67; 68; 68.1; 70; 70.1 1,8

Metsurityö
soveltuva
kone

2013

918

66; 67; 68; 68.1; 70; 70.1 1,8

2013

918

69; 69.1; 66; 67; 68; 68.1; 70; 70.1 2,4

Metsurityö

2013

918

25 0,4

6

Life 100 %

Metsurityö

2013

918

25 0,4

5

Life 100 %

Metsurityö

2013

918

58 0,9

2

Life 100 %

Kuusien
poistaminen
Alikasvoskuu
sien ja
kuusien
poistaminen
Alikasvoskuu
sien
poistaminen
Hakkuutähtee
n keräys
Hakkuutähtee
n keräys
pienaukotus
Lahopuun
lisäys

Pinta-ala,
ha

Osasto Kuvio(t)

Myytävä puutavara lajeittain eroteltuina

Määrä ja yksikkö
40 m

Tunnit

3

3

Huom.

Life 100 %

Life 70 %, Metso 30 %

6
40 m

6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Life 50 %, Metso 50 %
3

55 m

5 Vaikutukset

3

Life 70 %, Metso 30 %
Life 60%, Metso 40%

Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot, yhteenveto

Puutavaralaji

Määrä m3

Puutavaralaji

Kuusitukki
Energiapuu

25
40

Kuusikuitu

Määrä m3

Kustannustekijä
70 metsurityö

Työpäiviä
3

Muu

Lisätiedot
Osa kuvioista kuuluu Luonnonhoito –Lifen kohteisiin. Eritelty kustannuslaskelman HUOM kentässä. Laskelma on tehty sillä oletuksella, että koneellinen korjuu ja hakkuutähteen keräys
onnistuu suunnitellusti.
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5A

1 Yleiskuvaus

Vaikutukset Natura 2000 –alueeseen

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset Natura 2000 -luontotyyppeihin ja direktiivilajeihin. Arvioidaan sekä positiiviset että
Johdanto
5 Vaikutukset
mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Direktiivilajeista arvioidaan vaikutukset vain luontodirektiivin liitteiden II ja IV sekä lintudirektiivin
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
liitteen I lajeihin.
Natura 2000 Natura 2000 –luontotyyppi tai
Direktiivin lii- Toimenpide
Arvioitu
Perustelu positiivisille tai negatiivisille vaikutuksille
aluekoodi
direktiivilaji 1)
te (lajien
vaikutus
osalta)

FI0600059

9050, Lehdot

Natura 2000-luontotyypit tai direktiivilajit,
joihin toimenpiteillä ei
arvioida olevan
vaikutuksia.
Natura 2000vaikutusten arvioinnin
tarveharkinta
perusteluineen

Alikasvoskuusen poisto,
kuusen poisto,
pienaukotus ja lahopuun
lisäys

+

Parantaa lehtolajiston elinolosuhteita pienentämällä luontaista
tiheämmässä kasvavan kuusen happamoittavaa ja varjostavaa
vaikutusta ja parantamalla lehtipuiden elinolosuhteita

Natura 2000 –luontotyypit: 9010, Boreaaliset luonnonmetsät*, 91D0 Puustoiset suot*
Lajit: direktiivilaji (liitteet II, IV)

Ei tarvita

Tehtävät toimenpiteet eivät oleellisesti heikennä niitä arvoja, joiden perusteella alue/alueet on valittu Natura 2000 –verkostoon.
Tämän perusteella toimenpiteet eivät vaadi luonnonsuojelulain (1096/1096 65 §) mukaista Natura 2000-arviota.

Tarvitaan

Liite
Lisätiedot
1) *= priorisoitu Natura 2000 -luontotyyppi, lihavoituina ne lajit tai luontotyypit , jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
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5B

1 Yleiskuvaus

Muut vaikutukset luontoon, ympäristöön ja käyttöön

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Arviointi kohdistuu suunniteltujen toimenpiteiden suunnittelualueelle tai sen ulkopuolelle aiheutuviin vaikutuksiin, jotka eivät liity
5 Vaikutukset
alueen Natura 2000-arvoihin. Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia luontoon (esim.
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
kasvillisuustyypit ja lajit), ympäristöön ja alueen käyttöön.
Toimenpiteen
Toimenpide
Vaikutuksen kohde
KohdenVaikutuksen tarkempi kuvaus
Toimenpiteet negatiivisten vaikutusten
tavoite
tuminen
(kuvio tai osa-alue merkitään tarvittaessa)
ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi

Lehtojen hoito

Lehtojen hoito

Lehtojen hoito

puuston
käsittely

alueella liikkuminen

Puuston
käsittely

hyönteistuhoriskit

puuston
käsittely

Uhanalaiset ja harvinaiset
lajit

Ulkopuol.
alue

Suunn. alue

Johdanto

(kuvio/
osaalue)

X

X

68.1,
69.1,
70.1,
58

Kuvaus

Kuvaus

alueella
liikkuminen
mahdollisesti
hankaloituu lyhyellä aikavälillä. Pitkällä
aikavälillä se kuitenkin helpottuu kun
istutuskuusitiheikköjen määrä vähenee.
Metsiin jäävä kuusilahopuu voi lisätä
kirjanpainajien määrää alueella.

Tiedottamisesta huolehtiminen

Konetöistä tai varjostuksen äkillisestä
vähenemisestä voi aiheutua riskejä
lajistolle, erityisesti sammallajistolle.

Koneella ei liikuta riskialueilla. Ajoreitit
kohteille ja toimenpiteiden sijainti
kuviolla suunnitellaan ja merkitään hyvin.
Sammalja
jäkälälajisto
toimenpidekuvioilla on kartoitettu kesällä
2012, joten huomioitavien lajien sijainti
on hyvin tiedossa.

X

Lehtojen hoito

Lehtojen hoito

puuston
käsittely

Uhanalaiset ja harvinaiset
lajit

Puuston
käsittely

muinaisjäännökset

X

X

Lajeille sopiva pinta-ala kasvaa pitkällä
aikavälillä
istutuskuusitiheikköjen
vähentyessä alueella.
Mahdolliset muinaisjäännökset ja muut
kulttuurikohteet voivat vaurioitua, koska
hoitotöitä tehdään koneella. Alueella on
ainakin kaskiraunioita.

Liite
Lisätietoja
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Toimenpiteet on suunniteltu siten, että
riskin aiheuttavia määriä kuusilahopuuta
ei jää alueelle.

Alueella
tehdään
arkeologinen
inventointi kesällä 2013. Tämän jälkeen
mahdollisten kohteiden sijainti on
tiedossa ja koneiden kulkureitit voidaan
suunnitella niitä vaarantamatta.

6

Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila

Lomakkeella kuvataan toimenpidealueilla oleva tai niille suunniteltu seuranta, mahdolliset tulevaisuuden selvitys- ja tutkimustarpeet sekä
viestintä.

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Seuranta
Kuvio / osa-alue
koko toimenpidealue

Seurantatyyppi
hoitoseuranta

Seurantavuodet
1. kesänä työmaan jälkeen, sen jälkeen tarvittaessa

Kartta
Seurantamenetelmä
Luonnonhoidon seurantaohjeen mukainen

Selvitys- ja tutkimustarpeet
Suunnittelualueella olisi tarvetta sammalselvitykselle myös alueilla, joihin ei kohdistu tämän suunnitelman mukaisia hoitotoimia.

Viestintä
Kirje naapurimaanomistajille ennen töiden toteutusta. Tiedotus Pohjois-Savon opistolle, ja neuvottelu ajoreitistä ja puiden varastopaikasta konetyön mahdollistamiseksi.
Lehdistötiedote paikalliselle medialle työmaan alkaessa. Taulu luonnonhoitotöistä etelärajalle/ajouran alkuun

Lisätiedot
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