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  1 Yleiskuvaus 
 

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

Yleissijaintikartta: 
Kuva 1 Lausuntoyhteenveto        YSA-alueiden rauhoi-

tusmääräykset  Muu liitekartta   

Suunnittelualueen nimi Kärppäjärven alue 
Pinta-ala (ha) 809 ha (Natura-alue) /  

814 ha (valtion kiinteistö) 
josta vettä (ha) 42,3 

Maakunta Keski-Suomi Kunta Kuhmoinen Kunnan osa Pihlajalahti 
Alueyksikkö Etelä-Suomen luontopalvelut 
Tekijä(t) Kati Halme 
Suunnitelman tavoite / tavoitteet  Lahoavilla haavanrungoilla elävien uhanalaisten lajien (esim. punahärön) elinympäristön hoito, lehtojen ja jalopuiden 

luonnonhoito, harjumetsien luonnonhoito, metsien ennallistaminen, kulttuuriperinnön hoito 
 Pääosa toimenpiteistä on tarkoitus toteuttaa osana Metsähallituksen Luonnonhoito-Life hanketta vuosina 2012-2013. 
 Tähän suunnitelmaan ei sisälly Kärppäjärven alueen ojitettujen soiden (n. 120 ha) ennallistaminen, josta tullaan 

tekemään erillinen ennallistamissuunnitelma. Sen yhteydessä voidaan arvioida myös pienvesien kunnostuksen ja 
tiealueiden luonnonmukaistamisen tarve. 

Suojelualueet ja muut alueet 

Koodi Nimi Päämaankäyttölk  Pinta-ala, 
(ha)1) 

Perustettu Lisätietoja 

FI0900126 Kärppäjärven alue  809  Natura-alueeseen sisältyvät kaikki alla luetellut kolme 
aluetta 

AMO090097 Kuoppa-ahon suojelualue 204 (vanhojen metsien 
suojelualue) 

208 1115/1993 Sisältää Kuoppa-aho ja Portinvuoren alueet 

 Kärppäjärven suojelumetsä 232 (suojelumetsä) 603  Suojeluun varattu valtionmaan alue 
 

 metsätalousalue 102 (metsätalousalue, 
Natura 2000 –verkosto) 

2,8  Kärppäjärven vuokrakämpän ja Lähteenmäen tilan 
pihapiirit 

Erityisarvot  Luokka / arvo Pinta-ala (ha) 
Kallioalue (Portinvuori) 4 (paikallisesti arvokas)   38,0 
Pohjavesialue (Kuoppa-aho) 2 (vedenhankintaan soveltuva) 125,5 
Harjualue (Kuoppa-aho) 4 (jokseenkin merkittävä)  52,7 
Arvokas pienvesi (Iso Nahkiainen) 3 (alueellisesti arvokas)    5,6 
Kaava  Merkintä 
 
Keski-Suomen maakuntakaava 

 
Kuoppa-ahon suojelualueella SL-merkintä, Natura-alueen rajaus 

 
Kuhmoisten sisäjärvien rantayleiskaava 

 
Kuoppa-ahon suojelualueella sekä Portinvuoren ja Iso Kärppäjärven 
välisellä rantavyöhykkeellä SL-merkintä, muilla ranta-alueilla MY 

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Vuosi  Dnro Kattavuus 
Kärppäjärven Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, valmistuu  814 ha 

1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila
3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset
6   Seuranta, tutkimus ja viestintä
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Metsähallitus 2013 
Keski-Suomen Natura 2000 –verkoston hoidon ja käytön 
yleissuunnitelman päivitys, Keski-Suomen ELY-keskus 
 

2010 
 

 alue sisältyy 

Maa- ja kalliokiviainestutkimukset Keski-suomen maakunnan alueella 
vuonna 2009, Jämsän seutukunta. Keski-Suomen liitto 

2009  alue sisältyy 

Kärppäjärven Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, 
Metsähallitus 

2007 MH 
1446/623/200
6 

814 ha 

Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelma kausi 2004-2013, 
Metsähallitus 

2006 MH 
1781/621/200
5 

alue sisältyy 

Keski-Suomen harjuluonto. Valtakunnallinen harjututkimus, 
Geologian tutkimuskeskus 

1981  alue sisältyy 

Kulttuuriperintöinventointi, Metsähallitus 2012  Pääosa toimenpidealueista 
Lajistokartoitukset (sammalet, jäkälät, hyönteiset, nilviäiset), 
Metsähallitus 

2012  Vanhojen metsien suojelualue, pääosa toimenpidealueista 

Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha 160 Suunnitel-
man dnro 6355/42/2012 Julkinen kokonaisuudessaan 

Salatut liitteet  
Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen 
Tapahtuma Päiväys Henkilö / organisaatio 
Kommentointi marraskuu 2012 Metsähallituksen asiantuntijat Sauli Sarkanen, Jaakko Mattila, Tapani 

Tuovinen 
Lausunto  30.11.2012 Aulis Jämsä, Keski-Suomen ELY-keskus 
Hyväksyminen  Aluepäällikkö Harri Karjalainen / Metsähallituksen Etelä-Suomen 

luontopalvelut 
   
Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat Luvan antaja Lisätietoja 
Portinvuoren ja Iso Kärppäjärven välisellä rantavyöhykkeellä ei 
vaadita rantayleiskaavan perusteella puiden kaatamiseen 
maankäyttö- ja rakennuslain 41.2§:ssä mainittua maisematyölupaa 

Kuhmoisten kunnan rakennustarkastaja Matti 
Lerssi antoi puhelimitse tiedon siitä, ettei 
maisematyölupaa tarvita. 

Puhelu 22.10.2012 

   
Lisätietoja 
 
 

1) suunnittelualueella oleva pinta-ala 
 

  



  KUVA 1: Kärppäjärven Natura-alueen sijainti Kuhmoisissa 
         Mittakaava 1:100 000  

 

©Metsähallitus 2012 ©Maanmittauslaitos 1/MML/12 
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© Maanmittauslaitos 1/MML/12

KUVA 2. Suunnittelualue ja erityisarvoja omaavat alueet
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2 Alueen nykytila; yhteenveto 

 Johdanto Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä ennallistamista tai luonnonhoitoa rajoittavat arvot tai 
piirteet. Tarkoituksena on osoittaa, mitkä alueet kaipaavat hoitoa tai ennallistamista ja miksi sekä toisaalta kuvata niitä asioita, 
jotka jollakin tavoin rajoittavat toimenpiteitä. 

Alueen lyhyt yleiskuvaus 
 
Tämä suunnitelma kattaa koko Kärppäjärven Natura-alueen kangasmetsien ja lehtojen ennallistamis- ja luonnonhoitotarpeen. Sen sijaan alueen ojitettuja korpia (n. 120 ha) ei ole 
sisällytetty tähän hoitosuunnitelmaan, vaan soiden osalta laaditaan erillinen ennallistamissuunnitelma. 
 
Kärppäjärven alue on yhtenäinen 814 ha laajuinen Metsähallituksen Luontopalveluiden hallinnoima valtionmaan alue, joka muodostuu Kuoppa-ahon vanhojen metsien 
suojelualueesta (208 ha), METSO10000 –ohjelmassa suojeluun varatusta Kärppäjärven suojelumetsästä (603 ha) ja metsätalousalueeksi luokitelluista asuinrakennusten 
lähialueista (3 ha).  
 
Pääosa Kärppäjärven alueesta on metsämaata (739 ha). Metsien luonnontilaisuus vaihtelee edustavista boreaalisista luonnonmetsistä laikkumätästettyihin avohakkuisiin. Osa 
metsistä on ollut jonkinasteisen suojelun piirissä 1960-luvulta lähtien, mutta pääosa alueesta on ollut metsätalouskäytössä 1930-luvulta vuoteen 2009. Metsätalouden vaikutus on 
silmiinpistävä erityisesti tiheän metsätieverkoston läheisyydessä. Kangasmetsistä yli puolet (n. 330 ha) on puustoltaan alle 60-vuotiasta ja noin 10% alle 20-vuotiasta. Alueelle on 
istutettu kontortamäntyä ja lehtikuusta. Luonnonsuojelullisesti arvokkaat vanhat metsät ja korvet sijaitsevat nuorten talousmetsien erottamina saarekkeina (Kuva 3. Kangasmetsien 
puuston ikäluokat). Viime vuosien aikana alueen kuusivaltaisissa uudistuskypsissä metsissä on esiintynyt runsaasti kirjanpainajan aiheuttamia tuhoja, mikä lisää merkittävästi 
lahopuun määrää ja metsien luonnontilaistumiskehitystä, sekä tulee lisäämään luonnonmetsäksi luokiteltavien metsien määrää alueella. 
 
Maisemaa luonnehtii maaston pienipiirteisyyden tuoma osittain kivikkoisten ja kallioisten sekä osittain harjumaisten kankaiden ja pienten suopainanteiden vuorottelu. Monin paikoin 
metsät ovat hyvin kivisiä ja lohkareisia. Tyypillisiä alueelle ovat rehevähköt mustikkatyypin kankaat, mustikka- ja saniaiskorvet, sekä pienialaisesti myös kallioiden jäkäliköt ja 
lehtokasvillisuus. Alueella on keskimääräistä enemmän viljavia metsiä; tuoreet kankaat kattavat 45% ja lehtomaiset kankaat 15% koko Natura-alueesta. Kärppäjärven alueeseen 
sisältyy arvokasta kallioaluetta Portinvuorella sekä Kuoppa-ahon alueella jokseenkin merkittävää harjualuetta sekä pohjavesialuetta. Pienet järvet ja lammet kattavat 42 ha alueesta, 
lammista Iso Nahkiainen on luokiteltu arvokkaaksi pienvedeksi.  
 
Kärppäjärvi on paikallisesti ja seudullisesti tärkeä boreaalisten luonnonmetsien suojelualue Etelä-Suomessa. Kohteella on erittäin suuri merkitys erityisesti järeistä, lahoavista 
haavanrungoista riippuvaisen lajiston suojelussa. Pinta-alaltaan suhteellisen suuren suojelualueen arvo tulee edelleen nousemaan metsätalousalueiden ennallistamisen ja puuston 
ikääntymisen myötä. Kärppäjärven alueesta noin 40 km säteellä sijaitsee useita Natura-alueita, joilla on merkittäviä boreaalisen luonnonmetsän alueita, mm. Isojärven, Päijänteen ja 
Leivonmäen kansallispuistot ja Vesijaon luonnonpuisto, Evon retkeilyalue, Edessalo-Haukkasalo, Onkisalo-Herjaanselkä, Ammajanvuori ja Kaitajärvi. 
 
Tärkeimmät luontoarvot: vedetään tähän yhteenvetona Luontotyyppi- ja lajisto-lomakkeilta 
Luontotyypit  

Alueen Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit on esitetty lomakkeella 2A. Alueella tavataan 11 Natura-luontotyyppiä, joista pinta-alallisesti 
merkittävimpiä maaluontotyyppejä ovat boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot, harjumetsät ja lehdot. Alueella on myös pienialaisia metsäluhtia ja raviini- ja 
rinnelehtoja. Metsäisten luontotyyppien edustavuus on pääosin vielä melko heikko, mikä selittyy alueen pitkällä metsätalouskäytön historialla. Tärkeimmästä 
luontotyypistä luonnonmetsistä on edustavuudeltaan erinomaista 10% ja edustavuudeltaan hyvää 40%, lehdoista vain 10% saavuttaa edustavuusluokan hyvä.  
Edustavin boreaalisen luonnonmetsän alue on Sadinmäki, lehtokohteista edustavin on Portinnoro, missä sijaitsevat myös raviini- ja rinnelehdot.  
 

1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset
6   Seuranta, tutkimus ja viestintä
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Suomen kansainvälisistä vastuuluontotyypeistä (Raunio et al. 2008) Kärppäjärvellä esiintyy runsashumuksisia järviä ja lampia sekä harju- ja kalliometsiä. 
Valtakunnallisesti ja/tai Etelä-Suomen alueella uhanalaiseksi luokiteltuja luontotyyppejä (Raunio ym. 2008) Kärppäjärvellä on noin 306 ha alueella. Näistä on metsiä 
213 ha, soita (lähes yksinomaan korpia) 75 ha ja sisävesiä 18 ha. Kun tarkastellaan ainoastaan kaikista uhanalaisimpia luontotyyppejä (äärimmäisen tai erittäin 
uhanalaisia), on näistä 75% korpia (46 ha) ja 25% metsiä (15 ha).  
 
       

Lajisto  
Kärppäjärveltä löydetyt uhanalaiset ja muutoin merkillepantavat lajit on luetteloitu lomakkeella 2C. Luontodirektiivin liitteen II lajeja alueella tavataan neljä; 
haavansahajumi, liito-orava ja hajuheinä, sekä äärimmäisen uhanalainen punahärö, jonka kahdesta Suomen tunnetusta elinvoimaisesta esiintymästä Kärppäjärvi on 
toinen. Lintudirektiivin lajeja on 10, joista kaksi on silmälläpidettäviä metsäkanalintuja. Vaarantunut sinisuohaukka esiintyy alueella satunnaisesti, mutta ei pesivänä. 
Kalasääsken viimeisin varmistettu pesintä on 1990-luvulta. 
 
Kärppäjärven uhanalaisista lajeista merkittävä osa on haapapuustoon sidoksissa olevia lajeja. Suojelun painopistelajeja ovat järeitä iäkkäitä haavanrunkoja asuttavat 
lajit, muun muassa liito-orava, lahopuuhyönteisistä haavansahajumi (VU), punahärö (CR), suomenpuukärpänen (VU) ja marmorikuoriainen (VU), kääväkkäistä 
poimu- ja lohikääpä (molemmat VU) ja jäkälistä lännenmunuaisjäkälä (CR) (Kunttu & Halme 2008, Helve 2004, eliölajit-tietokanta 1.10.2012). Kärppäjärvellä esiintyy 
myös lukuisia muita lehti- ja/tai havupuilla eläviä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä vanhanmetsän kovakuoriais-, kääväkäs-, sammal- ja jäkälälajeja. Lisäksi kohteelta 
on tavattu monia metsä- ja lahopuujatkumoa indikoivia lajeja (Helve 2004, Kunttu & Halme 2008).  
  

Liitekartta tai -taulukko  
  Kuva 3. Puuston ikäluokat,   Kuva 4. Alueen Natura -luontotyypit 

Yhteenveto maankäytön 
historiasta  tai alueen 
luonnosta aikaisemmin sekä 
vertailu nykyiseen 

 
Määrätietoinen metsätalouskäyttö alkoi Kärppäjärven alueella jo 1930-luvulla, jolloin hakkuiden myötä aloitettiin myös suoalueiden ojitus ja järvien ja 
lampien laskuojia perkaaminen. Luonnonhoitometsän perustamisen myötä 1960-luvulla alue jaettiin metsätalousvyöhykkeisiin ja säästettäviin 
aarnialueisiin. Aarnialueilta korjattiin vain erikoispuita tai tuulenkaatoja ja niillä metsät säilyivät lähes luonnontilaisina. Osa aarnialueista kuuluu 1993 
perustettuun Kuoppa-ahon vanhojen metsien suojelualueeseen. Muut alueet säilyivät pääosin metsätalouskäytössä. Koko Kärppäjärven valtionmaan 
aluekokonaisuus kuuluu Natura 2000 –verkostoon. Vuonna 1997 Metsähallitus perusti Natura-alueen metsä- ja maa-aineslain mukaiselle osalle 
Kärppäjärven ympäristöarvometsän, jonka käytössä metsätalouden rinnalla toisena päätavoitteena oli luonnon monimuotoisuuden suojelun 
tukeminen. Metsätalouskäyttö jatkui vuoteen 2009, jolloin Metsähallitus esitti koko alueen siirtämistä pysyvän suojelun piiriin osana METSO10000 -
ohjelmaa. Viimeiset avohakkuut alueella tehtiin vuonna 2007. 
 
Alueen asutus ja tiestö ovat syntyneet palvelemaan metsätalouden tarpeita. Pienen Kärppäjärven rannalla sijaitsee vanha metsäkämppä, joka toimii 
Metsähallituksen vuokrakämppänä. Iso Kärppäjärven rannalla sijaitseva Lähteenmäen tila on entinen valtion virkatalo, joka on edelleen pysyvästi 
asuttu. Kärppäjärven metsissä on aikanaan harjoitettu kaskiviljelyä, mistä kertovat mm. Iso Kärppäjärven rantametsistä löytyvät jo täysin metsittyneet 
entisten niittyjen pohjat ja kiviröykkiöt sekä väliaikaisasumuksena käytetyn metsäsaunan jäänteet. Metsissä on laidunnettu karjaa 1970-luvulle 
saakka. Lähteenmäen tilan ympäristössä on pienialaisia metsitettyjä peltoja. Merkkeinä aiemmasta maankäytöstä ovat myös Kuoppa-ahon alueella 
sijaitsevat, ilmeisesti jo 1970-luvulla käytöstä poistetut soranottoalueet, jotka samoin ovat metsittymässä.  
 

Erityisarvot (voivat rajoittaa hoitoa tai ennallistamista) 
Erityisarvo  Kuva  2. 

Alueet, joilla 
erityisarvoa        

Lisätiedot  

Virkistyskäyttöä tai  
-rakenteita 

on  ei  Vähä-Kärppäjärven pohjoisrannalla sijaitsee Metsähallituksen hallinnoima vuokrakäytössä oleva Kärppäjärven kämppä. Alueella on 
myös joitakin metsästysseurojen rakentamia rakenteita, mm. nuotiolaavu ja 3 wc:tä.  Alueen virkistyskäyttö on pääasiassa 
omatoimisten retkeilijöiden päiväretkeilyä, sienestystä ja marjastusta. Vähäisessä määrin alueella myös kalastetaan ja metsästetään 
pienriistaa, myös hirvenajo on sallittu. Metsähallituksen toimesta alueelle ei ole tarkoitus lisätä virkistysrakenteita, vaan alueella 
painotetaan luonnonsuojelua. 
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Erityisiä maisema-arvoja on  ei  Kuoppa-aho on geologisesti ja maisemallisesti jokseenkin merkittävä harjualue (Valtakunnallinen harjututkimus 1981) ja 
Portinvuoren kallioalueella on maisemallista merkitystä. 
 

Muinaisjäännöksiä on  ei  Kärppäjärveltä ei ole tiedossa esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Alueen kulttuuriperintöinventoinnissa (Metsähallitus 2012) alueelta 
löytyi merkkejä vanhasta maa- ja metsätaloudesta, mm. nauriskuoppia ja kuiviketurpeen nostoon käytetty alue ladonjäänteineen 
Sammalsuolla. Iso Kärppäjärven rantojen läheisyydessä on useita umpeenkasvaneita niittyjä ja niihin liittyviä kiviraunioita sekä 
kaskikaudella väliaikaisasumuksena käytetyn metsäsaunan jäänteet. Kulttuuriperintökohteiden läheisyydessä ei tehdä toimenpiteitä, 
jotka vaarantaisivat niiden säilymisen.  
 

Suojelualueen rajan 
läheisyys 

on  ei  Suunnittelualue käsittää koko Kärppäjärven Natura-alueen, joka tullaan perustamaan suojelualueeksi. Alue rajautuu yksityisiin 
talousmetsiin, mikä on huomioitu ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteiden suunnittelussa. Esimerkiksi ennallistamispolttoja ei 
ole suunniteltu kiinteistörajojen välittömään läheisyyteen palon leviämisriskin vuoksi.  
 

Pohjavesialue on  ei   
Kuoppa-ahon alueella sijaitsee 2-luokan pohjavesialue. 

Muita erityispiirteitä on  ei   
Lähteenmäen tila on vakituisessa asuinkäytössä. Se on entinen valtion virkatalo, joka on rakennettu 1800-luvun loppupuolella. 

Uhanalaisia lajeja   Direktiivilajeja  Uhanalaisia 
luontotyyppejä 

 Natura 2000 –luontotyyppejä  

Lisätietoja  
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 2A Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit 

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

Natura 2000 –luontotyyppikartta: pakollinen Liite  
Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden edustavuus Luontotyyppien pinta-alat (ha) Luontotyyppien edustavuus (ha) 

Natura 2000-
alueen koodi 

N2000 –
luontotyypin 
koodi 

Luontotyyppi 1 ja 2) 
Luonto-
tyyppi I 

Luonto-
tyyppi II 

Luonto-
tyyppi III 

Yhteensä, 
ha 

Erinomai-
nen 

Hyvä Merkit-
tävä 

Ei mer-
kittävä 

FI0900126 3110 Karut kirkasvetiset järvet 25,3 25,3 25,3 
 3160 Humuspitoiset lammet ja järvet 17,0 17,0 16,1 0,9  
 3260 Pikkujoet ja purot 0,8 0,8 0,8  
 7160 Lähteet ja lähdesuot 0,01 0,01 0,01  
 8220 Silikaattikalliot 0,4 0,4 0,4  
 9010* Luonnonmetsät 137,3 18,9 156,2 15,1 58,0 59,0 5,2 
 9050 Lehdot 10,7 10,7 1,4 9,3  
 9060 Harjumetsät 34,8 34,8 21,7 13,1 
 9080* Metsäluhdat 2,3 2,3 1,8 0,5  
 9180 Raviini- ja rinnelehdot 1,0 1,0 0,8 0,2 
 91D0* Puustoiset suot  79,5 79,5 1,9 6,0 70,4 1,3 

Natura 2000-
alueen koodi 

Natura 2000-luonto-
tyyppien peittämä 
alue, ha 

Inventoimaton alue, 
ha 

Pinta-ala 
yhteensä 

309,1 17,41 83,3 163,4 45,1 

FI0900126 309,1 0 
   
Selvitys luontotyyppitietojen 
eroavaisuuksista Natura 2000- 
tietokantalomakkeeseen nähden 

Yllä taulukoidut luontotyyppitiedot perustuvat maastoinventointeihin vuosina 2005-2012. Näistä luontotyypeistä Natura 2000 –
tietokannassa ei ole mainittu seuraavia: 7160 Lähteet ja lähdesuot, 9050 Lehdot, 9080 Metsäluhdat ja 9180 Raviini- ja rinnelehdot. 
Natura 2000 –tietokantalomakkeella luetelluista luontotyypeistä alueelta ei maastoinventoinneissa ole löytynyt luontotyyppiä 7140 
Vaihettumis- ja rantasuot (tietokannassa 0% pinta-alasta).  
 
Seuraavat luontotyypit esiintyvät alueella yleisempinä kuin Natura 2000 –tietokannassa on esitetty (suluissa tietokannassa esitetty arvio 
pinta-alasta):  9010 Boreaaliset luonnonmetsät (89 ha), 9060 Harjumetsät (16,2 ha) ja 91D0 Puustoiset suot (16 ha). 
Maastoinventoinneissa Kuoppa-ahon alueelta on määritetty luontotyyppiin 9060 Harjumetsät muutamia metsäkuvioita 
kokonaisuudessaan, mutta näiltä osin kuviotietoja tulee vielä tarkistaa, sillä alueet eivät kaikilta osin täytä luontotyypin määritelmää.  
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Uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008)  

Luontotyyppi 
Pinta‐ala, ha Uhanalaisuusluokka 3)

Suomi Etelä‐Suomi 
3 SISÄVEDET JA RANNAT 17,8  

3.2.3 Metsälammet  17 LC VU
3.4.1 Lähteiköt 0,01 VU EN
3.5.2.5 Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot 0,8 VU VU

4 SUOT  74,8
4.1 KORVET 74,1

4.1.1.1 Ruohokangaskorvet  6,2 EN EN
4.1.1.2 Mustikkakangaskorvet  21,5 VU VU
4.1.2 Lehtokorvet 2,5 VU EN
4.1.3.1 Saniaiskorvet  16,6 VU EN
4.1.3.2 Ruoho‐ ja heinäkorvet  10 VU EN
4.1.3.4 Ruoho‐mustikkakorvet  10,8 VU EN
4.1.4.1 Mustikkakorvet  5,6 VU VU
4.2.2 Sarakorvet 0,9 NT VU

4.3 RÄMEET 0,3
4.4.6 Lyhytkorsirämeet  0,3 NT VU

4.5 NEVAT 0,4
4.5.6 Minerotrofiset lyhytkorsinevat  0,4 LC VU

5 METSÄT  213,6
5.1 LEHDOT 3,9

5.1.2 Kuivat keskiravinteiset lehdot  1,1 EN EN
5.1.4 Tuoreet keskiravinteiset lehdot 2,4 VU VU
5.1.7 Kosteat runsasravinteiset lehdot 0,4 VU VU

5.2 LEHTOMAISET KANKAAT  34,0
5.2.1 Nuoret lehtomaiset kankaat  22,9 VU VU
5.2.2.3 Keski‐ikäiset lehtipuuvaltaiset lehtomaiset kankaat 1 EN EN
5.2.3.4 Vanhat sekapuustoiset lehtomaiset kankaat 3,5 NT VU
5.2.4.2 Ikivanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat 6,6 VU VU

5.3 TUOREET KANKAAT  133,2
5.3.1 Nuoret tuoreet kankaat  130 VU VU
5.3.2.3 Keski‐ikäiset lehtipuuvaltaiset tuoreet kankaat 3,2 VU CR

5.4 KUIVAHKOT KANKAAT  38,0
5.4.1 Nuoret kuivahkot kankaat  31,9 VU VU
5.4.2.2. Keski‐ikäiset kuusivaltaiset kuivahkot kankaat 3,7 EN EN
5.4.3.2 Vanhat kuusivaltaiset kuivahkot kankaat 2,4 EN CR

5.5 KUIVAT KANKAAT 4,5
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5.5.1 Nuoret kuivat kankaat  0,7 VU VU
5.5.3.1 Vanhat mäntyvaltaiset kuivat kankaat 2,1 VU EN
5.5.3.4. Vanhat sekapuustoiset kuivat kankaat 1,7 EN EN

Lisätietoja 
 
Uhanalaisten luontotyyppien määrittäminen Metsähallituksen luontotyyppi-inventointitietojen pohjalta on tulkinnanvaraista. Tästä syystä uhanalaisten luontotyyppien yllä esitetyt pinta-
alatiedot ovat vain suuntaa-antavia.  
 
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 
 
 
 

 2B Muut luontotyyppitiedot 
Johdanto Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualue luontotyypit. Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa osana 

suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston sekä lähialueiden kohteisiin. 

Inventointiluokka Kasvillisuustyyppi Liite   
Inventointiluokka Pinta-ala (ha) Osuus (%) Kasvillisuustyyppi Pinta-ala (ha) Osuus (%) 

Kalliokuviot 0,9 0,1 Karut sammalkallioseinämät 0,4 0,0 
Kuiva kangas  8,5 1,0 Kalliometsät 0,6 0,1 
Kuivahko kangas  105,0 12,9 Kanervatyyppi (CT) 6,4 0,8 
Tuore kangas  388,3 47,7 Puolukkatyyppi (VT) 103,6 12,7 
Lehtomainen kangas  117,4 14,4 Mustikkatyyppi (MT) 366,4 45,0 
Lehto  10,1 1,2 Käenkaali-mustikkatyyppi (OMT) 120,4 14,8 
Varsinaiset korpisuot 82,6 10,1 Puolukka-lillukkatyyppi (VRT) 1,1 0,1 
Korpi-välipintasuot 13,0 1,6 Käenkaali-oravanmarjatyyppi (OMaT) 2,4 0,3 
Varsinaiset rämesuot 13,1 1,6 Hiirenporras-käenkaalityyppi (AthOT) 6,3 0,8 
Räme-välipintasuot 0,3 0,0 Kotkansiipityyppi (MatT) 0,4 0,0 
Räme-rimpipintasuot  0,2 0,0 Korvet ja korpiset suot 19,0 2,3 
Välipintasuot  0,4 0,0 Mustikkakangaskorpi (MKgK) 21,5 2,6 
Avolähteet 0,01 0,0 Ruohokangaskorpi (RhKgK) 6,2 0,8 
Purot  0,8 0,1 Mustikkakorpi (MK) 5,7 0,7 
Järvet ja lammet 42,3 5,2 Ruohoinen mustikkakorpi (RhMK) 10,8 1,3 
Hylätyt maatalousmaat 2,9 0,4 Lehtokorpi (LhK) 2,5 0,3 
Muut (tiet, pihat yms.) 28,1 3,5 Saniaiskorpi (SaK) 16,6 2,0 
   Ruoho- ja heinäkorpi (RhK) 10,7 1,3 
   Saranevakorvet (SNK) 0,9 0,1 
   Tervaleppäluhta 1,1 0,1 
   Mesotrofiset avolähteet ja lähteiköt 0,01 0,0 
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   Rämeet ja rämeiset suot 0,6 0,1 
   Minerotrofinen isovarpuräme (miIR) 12,6 1,5 
   Lyhytkorsinevaräme (LkNR) 0,3 0,0 
   Ruohoinen rimpinevaräme (RhRiNR) 0,2 0,0 
   Minerotrofinen lyhytkorsineva (miLkN) 0,4 0,0 
   Mustikkaturvekangas (MTKg) 23,2 2,9 
   Vesikasvillisuus 43,0 5,3 
   Hylätyt pellot 2,9 0,4 
   Muita 28,1  
Inventoimatta 0  Inventoimatta 0  
Yhteensä (ha) 814 100 Yhteensä (ha) 814 100 
Lisätietoja 
 
Kärppäjärven alue kytkeytyy melko hyvin suojelualueverkoston muihin metsäisiin Natura-alueisiin: Edessalo pohjoisessa 11 km, Vaarunvuoret koillisessa 37 km, Onkisalo 
koillisessa 21 km, Kammiovuori  idässä 20 km, Isojärven Kansallispuisto lännessä 16 km, Sinivuoren luonnonpuisto lännessä 33 km, Vesijaon luonnonpuisto luoteessa 35 km  ja 
punahärön Suomen toinen elinvoimaiseksi todettu esiintymä Evon Kotiset luoteessa 46 km.  
 
Yhteenveto luontotyypeistä 
 
Kärppäjärven yleisimmät kasvillisuustyypit ovat tuoreet, lehtomaiset ja kuivahkot kankaat sekä korvet. Alueella tavataan 11 Natura-luontotyyppiä, joista pinta-alallisesti 
merkittävimpiä maaluontotyyppejä ovat boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot, harjumetsät ja lehdot. Alueella on myös pienialaisia metsäluhtia ja raviini- ja rinnelehtoja. 
Valtakunnallisesti tai Etelä-Suomen alueella uhanalaisista luontotyypeistä pinta-alallisesti merkittävimmät ovat erilaisia ikääntyneitä kangasmetsiä tai erilaisia korpia. Suomen 
kansainvälisistä vastuuluontotyypeistä (Raunio yml. 2008) Kärppäjärvellä esiintyy runsashumuksisia järviä ja lampia sekä harju- ja kalliometsiä. Valtakunnallisesti ja/tai Etelä-
Suomen alueella uhanalaiseksi luokiteltuja luontotyyppejä Kärppäjärvellä on noin 300 ha alueella. Näistä on metsiä 213 ha, soita (lähes yksinomaan korpia) 75 ha ja sisävesiä 
18 ha. Kun tarkastellaan ainoastaan kaikista uhanalaisimpia luontotyyppejä (äärimmäisen tai erittäin uhanalaisia), on näistä 75% korpia (46 ha) ja 25% metsiä (15 ha).  
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 2C Lajisto 

 
Johdanto 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen lajisto. Direktiivilajisto kuvataan koko suunnittelualueelta, mutta muu lajisto vain niiden lajien 
osalta, joihin suunnitelluilla toimenpiteillä arvioidaan mahdollisesti olevan vaikutusta.  Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen 
lajistoa osana suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston sekä lähialueiden kohteisiin. 

Liite    Lihavoituna ne lajit, jotka olivat peruste Natura-alueen perustamiselle 
Natura 2000- 
alue 
FI0900126 Laji1) 

Suojelustatus 
Elinympäristö  Isäntä- / ravintokasvi / 

avainresurssi 
Vieraslaj
i 7)  

Eliöryhmä D2) e/u3) R4) U5) 
Muu 
status6) 

Linnut 
AV sinisuohaukka, Circus cyaneus Li Is U  VU  avosuot   
AV kalasääski, Pandion haliaetus Li ls U  VU     
AV metso, Tetrao urogallus Li Is   NT vastuulaji metsät   
AV teeri, Tetrao tetrix Li Is   NT  metsät   
AV harmaapäätikka, Picus canus Li Is   LC  metsät lahopuu  
AV Idänuunilintu, Phylloscopus 

trochiloides 
Li Ms   LC  metsät   

AV palokärki, Dryocopus martius Li Is   LC  metsät   
AV pikkusieppo, Ficedula parva Li Is   LC  metsät   
AV pohjantikka, Picoides tridactylus Li Is   LC vastuulaji metsät lahopuu  
AV pyy, Bonasa bonasia Li Is   LC  metsät   
AV varpuspöllö, Glaucidium passerinum Li Is   LC vastuulaji metsät kolopuut  

Nisäkkäät 
MA liito-orava, Pteromys volans Lu IIp,IV U  VU vastuulaji vanhat metsät kolopuut  

Hyönteiset 
CO punahärö, Cucujus cinnaberinus Lu II,IV E / U R CR vastuulaji vanhat metsät järeät haavanrungot  
CO haavansahajumi, Xyletinus 

tremulicola 
Lu II E / U R VU vastuulaji vanhat metsät järeät haavanrungot  

CO marmorikuoriainen, Liocola marmorata   E / U  VU  vanhat metsät ontot haavanrungot  
DI suomenpuukärpänen, Xylomya 

czekanovskii 
 E / U  VU  vanhat metsät haavanrungot  

CO jumiloisikka, Pelecotoma fennica  U  NT  vanhat metsät järeät haavanrungot  
CO lehtoliskokuntikas, Quedius microps  U  NT  vanhat metsät ontot jalojen lehtipuiden 

ja haavan rungot 
 

CO vakohaapakaarnuri, Trypophloeus  U  NT  vanhat metsät haavanrungot ja oksat  
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discedens 
CO jurokuoriainen, Zavaljus brunneus    NT vastuulaji vanhat metsät lehtilahopuu  
CO helojäärä, Obrium cantharinum  U  LC  vanhat metsät järeät haavanrungot  
CO salokääpiäinen, Cis fissicornis  U  LC  vanhat metsät haavanrungot ja 

haavalla kasvavat 
vyökäävät 

 

CO pohjanjäärä, Evodinus borealis    LC  metsät pystyyn kuolleet kuuset  
CO kuusenlaakavilistäjä, Cyphea latiuscula    LC  metsät kuusilahopuu  
CO monipistehaapsanen, Saperda 

perforata 
   LC  metsät järeät haavanrungot  

CO vaihtolymykäs, Stephostethus alternans    LC  metsät lehtilahopuu  
CO viitosaatukainen, Pseudeuglenes 

pentatomus 
   LC  vanhat metsät lehtilahopuu  

Putkilokasvit 
VA hajuheinä, Cinna latifolia Lu II,IV   NT vastuulaji metsät, korvet   
VA sarjatalvikki, Chimaphila umbellata    NT  kuivat 

kangasmetsät, 
harjumetsät 

  

VA ahonoidanlukko, Botrychium multifida    NT vastuulaji hiekkaiset kedot 
ja niityt, 

pientareet 

  

VA korpisorsimo, Glyceria lithuanica    LC vastuulaji korvet   
VA kontortamänty, Pinus contorta      vieraslaji  x 
VA siperianlehtikuusi, Larix sibirica      vieraslaji  x 

Sammalet 
BR haapariippusammal, Neckera pennata  U  VU vastuulaji vanhat metsät järeät haavan tai muun 

lehtipuun rungot 
 

BR kantoraippasammal, Anastrophyllum 
hellerianum 

   NT vastuulaji vanhat metsät maapuut  

BR aarnisammal, Schistostega pennata    NT  vanhat metsät   
BR kantohohtosammal, Herzogiella seligeri    LC vaatelias vanhat metsät maapuut  

Jäkälät 
LI lännenmunuaisjäkälä, Nephroma 

laevigatum 
 E / U  CR  vanhat metsät järeät haavan tai muun 

lehtipuun rungot 
 

LI kuusenpiilojäkälä, Arthonia leucopellaea  U  VU  vanhat metsät järeät kuuset  
LI ruskopiilojäkälä, Arthonia spadicea  U  VU  metsät   
LI karstajäkälä, Parmeliella triptophylla    NT     
LI raidankeuhkojäkälä, Lobaria pulmonaria    NT  vanhat metsät järeät haavan tai muun 

lehtipuun rungot 
 

LI korpiluppo, Alectoria sarmentosa subsp. 
sarmentosa 

   NT  vanhat metsät   
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LI samettikesijäkälä, Leptogium 
saturninum 

   NT  vanhat metsät   

LI silomunuaisjäkälä, Nephroma bellum    NT  vanhat metsät haavan tai raidan 
rungot 

 

LI silonaava, Usnea glabrescens    NT  vanhat metsät   
Kääväkkäät 

FU lohikääpä, Erastia salmonicolor    VU  vanhat metsät mäntymaapuu  
FU poimukääpä, Antrodia pulvinascens  U  VU  vanhat metsät järeät haavanrungot  
FU aarnihelokka, Pholiota squarrosoides    NT  vanhat metsät   
FU harjasorakas, Gloiodon strigosus  U  NT  metsät järeät haavanrungot  
FU mesipillikääpä, Antrodia mellita  E  NT  vanhat metsät lehtimaapuu, erit. 

haapa 
 

FU pohjanrypykkä, Phlebia centrifuga  U  NT  vanhat metsät   
FU punakarakääpä, Steccherinum 

collabens 
 U  NT  vanhat metsät kuusimaapuu  

FU pursukääpä, Amylocystis lapponica  U  NT  vanhat metsät kuusimaapuu  
FU rustikka, Protomerulius caryae  U  NT  vanhat metsät   
FU sitruunakääpä, Antrodiella citrinella  U  NT  vanhat metsät   
FU kittikääpä, Ceriporiopsis aneirina    NT     
FU korkkikerroskääpä, Perenniporia 

subacida 
   NT  vanhat metsät   

FU käpäläkääpä, Anomoporia bombycina    NT  vanhat metsät   
FU raidantuoksukääpä, Haploporus odorus    NT vastuulaji vanhat metsät vanhat raidat  
FU rusokantokääpä, Fomitopsis rosea    NT  vanhat metsät   
FU rusakonkääpä, Sarcoporia polyspora  U  LC  metsät   
FU hammaskurokka, Sistotrema raduloides  U  LC  vanhat metsät järeät haavan ja koivun 

rungot 
 

FU ruostekääpä, Phellinus ferrugineofuscus    LC  vanhat metsät kuusimaapuu  
FU rusopiilopää, Cryptocephalus coryli    LC  metsät   
FU silokääpä, Gloeoporus pannocinctus    LC  vanhat metsät   
FU keltiäiskääpä (keltahaprakääpä), Postia 

hibernica 
   LC     

FU viherkarhikka, Kavinia alboviridis    LC  vanhat metsät   
Selvitys tietojen eroavaisuuksista 
Natura 2000 -
tietokantalomakkeeseen nähden 

Direktiivilajeista punahärö (Cucujus cinnaberinus) löytyi vasta alueen Natura 2000 -verkostoon liittämisen jälkeen eikä sitä ole mainittu Natura 
2000 –tietokantalomakkeella.  

Yhteenveto Alueelta on löytynyt merkittävä määrä luontodirektiivin liitteissä mainittuja (14 lajia) ja uhanalaisia (12 lajia), silmälläpidettäviä (30 lajia) tai 
muuten harvinaisia tai vaateliaita metsäisten elinympäristöjen lajeja. Uhanalaislajistossa tulevat korostuneesti esiin kaksi 
elinympäristövaatimuksiltaan erikoistunutta ryhmää; näistä ensimmäisen muodostavat järeistä, lahoavista haavanrungoista riippuvaiset lajit, 
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kun taas toisen ryhmän lajit elävät pienilmastoltaan kosteissa, runsaslahopuustoisissa vanhoissa metsissä. Näistä elinympäristöistä on löytynyt 
uhanalaista lajistoa kaikista kartoitetuista eliöryhmistä. Lintudirektiivin vaarantuneista lajeista sinisuohaukka esiintyy alueella satunnaisesti, 
mutta lajille sopivia pesimäpaikkoja ei alueella ole. Kalasääsken viimeisin varmistettu pesintä on 1990-luvulta. Silmälläpidettävät lintudirektiivin 
lajit metso ja teeri esiintyvät alueella runsaina. 
 

Lisätiedot Uhanalaislajiston esiintymät ovat painottuneet hyvin voimakkaasti Kuoppa-ahon vanhojen metsien suojelualueelle tai sen välittömään 
läheisyyteen. Kuoppa-ahon suojelualueen sisällä uhanalaislajistoa on löytynyt pääasiassa neljältä 7-10 ha laajuiselta keskittymältä vanhoista 
metsistä (Kartta 2). Lähes kaikkia uhanalaisia lajeja on kuitenkin löydetty useammalta kuin yhdeltä esiintymispaikalta Kärppäjärveltä. Liito-
oravahavainnot ovat jakautuneet eri puolille Natura-aluetta, painottuen kuitenkin iäkkäämpiin metsiin.  
 

1) Lihavoituna ne direktiivilajit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 –alueverkostoon,  
2) D = EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji 
3) e = erityistä suojelua tarvitseva laji , u = uhanalainen laji 
4) R = rauhoitettu laji  
5) U = Valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalainen tai silmällä pidettävä laji Uhanalaisuusluokitus: CR = Äärimmäisen uhanalainen, EN = Erittäin uhanalainen, VU = Vaarantunut, NT = Silmällä pidettävä, 

RT = Alueellisesti uhanalainen 
6) H = Harvinainen, V = Vaatelias , M = Muu, vastuulaji = Suomen kansainvälinen vastuulaji 
7) Vain poistettavat vieraslajit merkitään 

 
  



1:15000
© Metsähallitus 10.10.2012 16:54
© Maanmittauslaitos 1/MML/12

Natura-luontotyypit

Vaihettumissuot ja rantasuot

Lähteet ja lähdesuot

Huurresammallähteet

Letot

Taarnaluhtaletot

Metsäluhdat

Tulvametsät

Puustoiset suot

Luonnonmetsät

Harjumetsät

Lehdot

Kalkkikalliot

Silikaattikalliot

Kallioiden pioneerikasvillisuus

Keidassuot

Muuttuneet ennalkelp.keidassuot

Aapasuot

Sisävedet

 0  150  300  450  600 

Metriä

KUVA 3. Natura -luontotyypit suunnittelualueella



 Kärppäjärven Natura-alueen (FI0900126, Kuhmoinen) luonnonhoito- ja ennallistamissuunnitelma 2012     Luonnonhoito-Life (LIFE10NAT/FI/048) 

21 
 

 

 
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet 

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

Kartat 
Pakolliset :  Toimenpiteiden tavoite ja Toimenpide-kartta Liitekarttoja  
Toimenpiteiden 
tavoite 

 
Kärppäjärven alueen ennallistamis- ja luonnonhoitotoimien erityisenä painopisteenä ovat järeillä, lahoavilla haavanrungoilla elävät uhanalaiset lajit (esimerkiksi 
punahärö, haavansahajumi, suomenpuukärpänen ja liito-orava). Tavoitteena on parantaa lajiesiintymien tilaa, kasvattaa populaatiokokoja ja saada lajit 
levittäytymään uusille alueille. Kuolleilla haavanrungoilla elävien kovakuoriaisten nykyisillä esiintymisalueilla tehdään pienimuotoista elinympäristön hoitoa 
poistamalla alikasvospuustoa järeiden kuolevien haavanrunkojen läheltä, jotta rungot säilyvät pienilmastoltaan kovakuoriaisten lisääntymiselle optimaalisena ja 
nykyisten esiintymien säilyminen turvataan. Haavalla elävän uhanalaislajiston suojelemiseksi on tärkeää turvata myös sopivien uusien elinympäristöjen 
syntyminen säilyttämällä haapajatkumo koko Kärppäjärven alueella. Nuoria metsätalouskuvioita ennallistetaan pienaukottamalla tai polttamalla, millä pyritään 
turvaamaan haapojen uudistuminen ja haavan osuuden lisääntyminen nuorissa metsissä. Varttuneemmilla talousmetsäkuvioilla tehdään pienaukkoja nuorten 
haaparyhmien alueelle haavanrunkojen kasvun ja järeytymisen turvaamiseksi.  
 
Nuorissa havupuuvaltaisissa entisissä talousmetsissä on myös tarpeen kasvattaa lehtipuun osuutta ja monipuolistaa yksipuolista metsäkuvaa. Ennallistamisen ja 
luonnonhoidon tavoitteena on, että metsien luontaiseen kehitykseen kuuluvia nuoren metsän sukkessiovaiheita syntyy hoidetuille ja poltetuille alueille, mikä lisää 
lehtipuuston sekä lahopuun määrää ja luo luonnonmetsille tyypillistä puuston erirakenteisuutta. Näin talousmetsäkäytössä olleiden alueiden luontainen kehitys 
kohti boreaalista luonnonmetsää nopeutuu. Suunnitellut toimenpiteet hyödyttävät pitkällä aikavälillä monia lehtilahopuulla eläviä lajeja (esim. tikkalajisto). 
Ennallistamispoltot tuottavat sopivia elinympäristöjä myös palojatkumoista riippuvaiselle lajistolle, jota esiintyy läheisillä Natura-alueilla (mm. Isojärven 
Kansallispuisto ja Evon alue).  
 
Lisäksi luonnonhoitoa tehdään pienimuotoisesti lehtolajiston, erityisesti jalopuiden (metsälehmus, vaahtera) säilymisen turvaamiseksi, sekä harjujen 
paahderinteillä kenttäkerroksen valoisuuden säilyttämiseksi. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on parantaa Natura-luontotyyppien edustavuutta ja palauttaa 
Kärppäjärven metsiin luontaisen kaltaista vaihtelevuutta. Ikääntyvien ja vanhojen metsien osalta Kärppäjärvellä ei ole tarvetta ennallistamistoimenpiteisiin, vaan 
alueiden annetaan kehittyä luontaisesti. Kuusilahopuuta on näillä alueilla syntymässä runsaasti kirjanpainajatuhojen seurauksena.  
       

Tavoite Pinta-ala, ha 
Metsien ennallistaminen 119,0 
Muun lajin (punahärön) elinympäristön hoito   33,8 
Jalopuiden ja lehtolajiston hoito     4,5 
Harjujen paahdealueen hoito   15,1 
Kulttuuriperinnön hoito     3,8 
Toimenpidealojen kokonaisala, ha 1) 176,2 ha  Toimenpiteetön vaikutusala, ha 2)  
Tavoite  

Metsien 
ennallistaminen 

Toimenpide  
Pienaukotus 
 

Osasto: 
kuvio/kuviot 

Os. 262: 
9, 12, 14, 15 
24, 26, 27, 31, 
36, 37, 51, 55, 

Os. 263: 
42 
42.1 

Pinta-
ala, ha

86,0 Priorisointi 
3) 

2013 

1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset
6   Seuranta, tutkimus ja viestintä
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56, 59, 60, 61, 
62, 90, 120, 127, 
128, 134, 171, 
191, 171.2, 
191.1, 37.2; 
sekä osa 
kuvioista 119, 
138 ja 139 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

 
Pienaukotuskohteet ovat tuoreen ja lehtomaisen kankaan entisiä talousmetsäkuvioita. Pääosin puusto on mänty- tai kuusitaimikkoa, jossa on tehty 
taimikonperkaus. Muut kuviot ovat nuoria kasvatusmetsiköitä, joissa puuston keskiläpimitta on alle 17 cm ja puusto on rakenteeltaan yksipuolista tasaikäistä 
havupuustoa. Kuvioilla on jonkin verran lehtipuuta, pääasiassa koivua, haapaa ja harmaaleppää. Kuvioista 119, 138 ja 139 ennallistetaan polttamalla 
mäntytaimikkoa ja pienaukotusta tehdään kuvioiden lehtipuustoisemmilla osilla.  
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

 
Nuorimmilla taimikkokuvioilla pienaukotus tehdään monitoimikoneella, hieman varttuneemmissa metsissä pääasiassa metsurityönä. Pienaukkojen koko ja muoto 
sekä poistettavan puuston määrä vaihtelevat sen mukaan, kuinka paljon alueella kasvaa nuorta lehtipuuta. Pienaukotus tehdään lehtipuuta suosien niin, että 
lehtipuuryhmien alueelta poistetaan pääosa havupuista, jolloin muodostuu muodoltaan ja kooltaan epäsäännöllisiä pienaukkoja. Nuoren puuston reheväpohjaisilla 
kuvioilla istutusmännystä poistetaan kuviotasolla 20-70% ja pääosa puusta korjataan pois kuvioilta. Varttuneemmissa metsissä metsurit kaatavat ja vähäisessä 
määrin myös kaulaavat lehtipuuryhmien läheisyydestä havupuita. Hyönteistuhoriskin välttämiseksi kuusilahopuun tuottamista ei tehdä lainkaan alle 150 m 
etäisyydellä yksityisomistuksessa olevista metsistä. Järeämpien kuusien poistoa haaparyhmien läheisyydestä tehdään muutamien kuvioiden reunoilta 
monitoimikoneella ja kuusipuutavara korjataan pois alueelta.  
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

 
Tavoitteena on monipuolistaa nuorten talousmetsäkuvioiden puustorakennetta ja turvata haapajatkumon säilyminen Kärppäjärven alueella. Toimenpiteet 
nopeuttavat intensiivisessä metsätalouskäytössä olleiden alueiden kehittymistä kohti boreaalista luonnonmetsää.  
 

Tavoite Metsien 
ennallistaminen 

Toimenpide Ennallistamispoltto Osasto: 
kuvio/kuviot 

Os. 262: 
polttoalue I: 
87, 115.1,  90.3, 139.1, sekä 
osa kuvioista 119, 138 ja 139 
polttoalue II: 
16, 17, 18 
 

Pinta-
ala, ha 

31,0 Priorisointi 
3) 

2013, 
2017 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

 
Polttoja tehdään kahdella osa-alueella, joiden molempien luonnontilaisuus on metsätalouskäytön jäljiltä heikko. Polttoalue I (20,5 ha) on Vähä-Kärppäjärven 
pohjoispuolella sijaitseva tuoreen ja kuivahkon kankaan alue, jolla kasvaa 20-45 -vuotiasta tiheää istutusmäntytaimikkoa tai kuusitaimikkoa. Lehtipuuta alueella on 
hyvin vähän. Polttoalueen sisään jäävä pieni karukkokankaan kalliokko, jolla kasvaa harva yli 100-vuotias mäntypuusto, rajataan osin polton ulkopuolelle. 
 
Polttoalue II (10,5 ha) sijaitsee Kärppäjärven alueen luoteisosassa. Alueella on kuivahkon / tuoreen kankaan alle 30-vuotias istutusmäntytaimikko, jossa männyn 
seassa kasvaa hieman kuusta ja koivua. Alue rajautuu tiehen ja puustoisiin soihin.  
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

 
Mäntytaimikosta korjataan noin puolet puustosta pois niin, että osa jätetään kenttäkerroksen palokuormaksi. Polttoalueen ympärille raivataan vähintään 5 m leveä 
palokäytävä, jolta puusto korjataan kokonaan pois. Lisäksi kaivinkoneella tehdään palokuja paljastamalla kivennäismaa paloalueen reunalla tulen leviämisen 
estämiseksi. Sammutukseen tarvittava vesi saadaan polttoalueella I läheisestä järvestä ja polttoalueella II sen reunoilla sijaitsevista ojista. Kaivinkone voi 
tarvittaessa tehdä polttoalueiden reunoille kaivantoja sammutusveden keräämiseksi. Puusto korjataan polttoa edeltävänä talvena ja alueet poltetaan touko-elokuun 
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aikana sääoloista riippuen.  Polttoalue I on tavoitteena polttaa vuonna 2013, polttoalue II 3-5 vuotta myöhemmin. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

 
Poltetulla alueella käynnistyy luontainen metsäpalon jälkeinen sukkessio ja sinne taimettuu runsaasti koivua, haapaa ja muuta lehtipuustoa. Toimenpiteen 
tavoitteena on turvata haapojen uusiutuminen ja nopeuttaa alueen kehittymistä kohti boreaalista luonnonmetsää.  
 

Tavoite Metsien 
ennallistaminen 

Toimenpide Vieraan puulajin poisto Osasto: 
kuvio/kuviot 

Osasto 262: 
139.1 
 

Pinta-
ala, ha 

2,0 Priorisointi 
3) 

2013 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

 
Tuoreen kankaan kuviolla kasvaa 30-vuotiasta istutusmäntyä, joukossa on runsaasti myös samanikäistä kuusta. Kuviolle on istutettu myös vierasperäisiä puulajeja 
kontortamäntyä ja lehtikuusta. Taimikko perattiin v. 2007, minkä seurauksena lehtipuuta on kuviolla vähän.  
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

 
Kuviolta korjataan kaikki kontortamänty ja lehtikuusi sekä osa istutusmännystä ja kuusesta. Alue kuuluu osana ennallistamispolttoalueeseen I.   

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

 
Kuviolla kasvaa ainoastaan alkuperäisiä suomalaisia puulajeja. Polton jälkeen alueelle taimettuu runsaasti lehtipuuta ja alue kehittyy sekapuustoiseksi 
boreaaliseksi luonnonmetsäksi.  
  

Tavoite  Harjun paahdealueen 
hoito 

Toimenpide Muu puuston käsittely Osasto: 
kuvio/kuviot 

Osasto 263: 
33 
36 

Pinta-
ala, ha 

15,1 Priorisointi 
3) 

2017 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

 
Kuviot sijaitsevat Kuoppa-ahon vanhojen metsien suojelualueen harjualueella, jonka metsistä osa täyttää Natura-luontotyypin 9060 Harjumetsät määritelmän. 
Alueella on jyrkkärinteisiä mänty- tai lehtipuuvaltaisia selänteitä, joiden välissä on kuusikkoisia, lohkareisia suppakuoppia. Selänteillä tavataan harjulajeista ainakin 
häränsilmä ja sarjatalvikki. Koko alueelle on tyypillistä suuri vaihtelevuus ja erikokoisten lohkareiden runsaus; kuvioiden kasvupaikkatyyppi vaihtelee pienialaisesta 
kuivasta lehdosta kuivaan kankaaseen. Osa metsistä on uudistettu noin 50 vuotta sitten kulottamalla. Nyt alueella kasvaa itseharsiutuvaa ylitiheää nuorta 
männikköä, mutta joitakin järeitä, pääosin jo kuolleita aihkimäntyjä on säilynyt siellä täällä. Kuvion 33 selänteen laella ja valorinteellä on lehtipuuvaltaista 
lehtomaista kangasta/ kuivaa lehtoa, jossa kasvaa muutamia nuoria lehmuksia. Alue on 2-luokan pohjavesialuetta. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

 
Jyrkimpien selänteiden valorinteiltä harvennetaan varjostavaa puustoa (lähinnä mäntyä) niin, että pohjakerroksen valoisuus lisääntyy. Suppa-alueet ja rinteiden 
alaosat jäävät toimenpiteiden ulkopuolelle, muutoinkin toimenpiteet tehdään vain pienellä osalla kuvioita. Poistettavat rungot jätetään pääosin lahopuuksi rinteisiin, 
mutta alueilta, joilta puustoa poistetaan runsaammin, voidaan osa rungoista tarvittaessa siirtää alemmaksi rinteeseen paahderinteen valoaukoista. Kuviolla 33 
sijaitsevan selänteen yläosista poistetaan kilpailevaa puustoa nuorten lehmusten ympäriltä myös rinteen varjopuolelta. Hoitotyöt tehdään metsurityönä alueen 
suurten korkeuserojen ja lohkareikkoisuuden vuoksi.  
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

 
Alueen nuori puusto kehittyy maastonmuotojen ja kasvupaikkaolosuhteiden mukaan vaihtelevaksi metsäalueeksi, jossa osa harjuselänteiden yläosista on valoisaa 
paahderinnettä. 
 

Tavoite Lehtolajiston ja 
jalopuiden hoito 

Toimenpide Alikasvospuuston poisto ja 
hakkuutähteen kasaus 

Osasto: 
kuvio/kuviot 

Os. 262: 
218 
 171.1 
 177.1 

Os. 263:
4 

Pinta-
ala, ha 

2,0 Priorisointi 
3) 

2012 

Toimenpide Pienaukotus ja 
hakkutähteen kasaus 

Osasto: 
kuvio/kuviot 

Os. 262: 
131 

Os. 263:
4.3 

Pinta-
ala, ha 

2,5 Priorisointi 
3) 

2012 
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176 
 177.4 

5.1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

 
Pääosa toimenpidekuvioista on Portinvuoren alueella sijaitsevia keskiravinteisia tuoreita tai kosteita (rinne)lehtoja, joiden puusto on 30-60-vuotiasta. Osalla 
kuvioista on myös tätä vanhempia haapoja, kuusia, metsälehmuksia ja vaahteroita. Latvusto on osin aukkoinen. Rinteet ovat lohkareikkoisia  ja osa kuvioista 
rajautuu kalliojyrkänteisiin. Jalojen lehtipuiden lisäksi kuvioilla kasvaa seudun tuoreille lehdoille tyypillisiä vaateliaita lehtolajeja, mm. lehtokuusama, näsiä ja 
mustakonnamarja. Nuoren puuston kuvioilla on runsaasti alikasvoskuusta, varttuneemmilla myös suurempia kuusia, jotka tukahduttavat nuorten metsälehmusten 
ja vaahteran kasvua. Erityisesti Portinvuoren alarinteillä nuoret metsät ovat kehittymässä varjoisiksi, pienilmastoltaan kosteiksi rinnelehdoiksi. Yksi 
toimenpidekuvioista on Kärppäjärven alueen eteläosassa sijaitseva metsittyvässä oleva koivu- ja mäntypuustoinen niitty, joka on kehittymässä kuivaksi 
lehtometsäksi. 
  

Toimenpiteen 
kuvaus 

 
Alikasvoskuusta ja tarvittaessa välipuuston kuusia tai muuta puustoa kaadetaan ja kaulataan metsälehmusten ja vaahteroiden ympäriltä lehtipuiden kasvutilan 
turvaamiseksi. Useimmilla kuvioilla toimenpiteet kattavat vain hyvin pienen osan kuvion pinta-alasta. Toimenpiteet ovat kevyitä ja ne tehdään lehmusten ja 
vaahteroiden välittömässä läheisyydessä, tarvittaessa voidaan vapauttaa myös yksittäisiä haapoja. Kaadetut isommat rungot jätetään lahopuuksi kuviolle, 
alikasvoskuuset kasataan jäävien kuusien alle tai kuvion ulkopuolelle. Kuvioilla, joilla kasvaa nuoren lehtipuun joukossa runsaasti alikasvoskuusta, poistetaan 
alikasvoskuusista pääosa.  
  

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

 
Tavoitteena on, että Portinvuoren rehevät nuoret rinnemetsät kehittyvät pienilmastoltaan kosteiksi, runsaspuustoisiksi ja pääosin kuusivaltaisiksi lehdoiksi, joissa 
lehtipuillakin on merkittävä osuus. Raviini- ja rinnelehtojen Natura-luontotyypin edustavuus paranee. Rinteiden ja kalliojyrkänteiden valaistusolosuhteet säilyvät 
vaihtelevina eivätkä muutu toimenpiteiden seurauksena merkittävästi. Kuvioilla kasvaa eri-ikäisiä metsälehmuksia ja vaahteroita, minkä lisäksi kuusen 
vähentäminen parantaa myös haapojen ja haavasta riippuvaisten lajien elinympäristön tilaa.  
 

Tavoite Punahärön 
elinympäristön hoito 

Toimenpide Alikasvospuuston poisto Osasto: 
kuvio/kuviot 

Os. 262: 
178, 176.1 

Os. 263:
1.2, 1.3, 
5 

Pinta-
ala, ha 

9,0 Priorisointi 
3) 

2012 

Toimenpide Pienaukotus / muu puuston 
käsittely 

Osasto: 
kuvio/kuviot 

Os. 262: 
34, 132, 135, 173 
174, 131.2, 131.3,  
183.1, 184.1 
 

 Os. 
263: 
12 
 

Pinta-
ala, ha 

24,8 Priorisointi 
3) 

2012, 
2013 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

 
Alikasvospuuston poisto tehdään hakkuuaukoissa jäljellä olevien punahärön asuttamien järeiden jättöhaapojen ympärillä, mistä poistetaan 15-20-vuotiasta kuusi- 
ja mäntytaimikkoa haapojen ympäriltä. Lisäksi vähennetään alikasvoskuusta ja nuorta välikerroksen 20-50-vuotiasta kuusta kahdella kuviolla (os 262 kuvio 176.1 
ja os. 263 kuvio 5) Portinvuoren eteläpuolella. Kuviot ovat lehtoa ja lehtomaista kangasta ja valtapuusto on 40-60-vuotiasta haapaa. Joukossa on myös muutamia 
yli 100-vuotiaita järeitä haapoja ja nuoria metsälehmuksia ja vaahteroita. 
 
Pienaukotus tehdään nuorissa tai varttuneissa entisissä kasvatusmetsissä tuoreilla ja lehtomaisilla kankailla sekä pienimuotoisesti myös lehtokuvioilla. 
Pienaukotettavilla alueilla kasvaa pääosin 30-50 vuotiasta havu- tai sekapuuvaltaista metsää, joissa lehtipuun osuus on vähäinen, mutta kuvioilta löytyy nuorten 
haapojen muodostamia ryhmiä, joiden säilyminen muun puuston joukossa on turvattava. Kuvioista osaston 263 kuvio 12 sijaitsee Kuoppa-ahon vanhojen metsien 
suojelualueella ja sen kuusivaltainen puusto on jo osin uudistuskypsyyden saavuttanutta. Kuvion toimenpidealueella ei ole uudistuskypsyyden ylittänyttä puustoa 
eikä sieltä ole löytynyt erityistä lajistoa. Muualla kyseisellä kuviolla haaparyhmiä ei ole tai rungot ovat jo järeytymässä. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

 
Alikasvospuuston poisto: Hakkuualojen taimikoista poistetaan punahärön asuttamien järeiden, kuolevien jättöhaapojen ympäristöstä (n. 20 m etäisyydeltä) kuusi- 
ja mäntyalikasvosta. Tavoitteena on haavanrunkojen säilyminen pienilmastoltaan paahteisina. Hakkuutähteitä ei ole tarpeen kasata. Portinvuoren eteläpuolisilla 
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kuvioilla sijaitsevista nuorista haapametsiköistä poistetaan alikasvoskuusta ja välikerroksen kuusta niin, että nuoret haavat saavat kasvutilaa ja järeytyvät. Kuusia 
jätetään eri-ikäisten puiden ryhmiin lehtipuun joukkoon. Lehtokuviolla hakkuutähteet kasataan jäävien kuusien juurelle. Toimenpiteet tehdään metsurityönä.  
 
Pienaukotus: Nuorten (20-60 v.) elinvoimaisten haaparyhmien ympäriltä poistetaan eri-ikäisiä kuusia ja tarvittaessa muuta puustoa pienaukottaen niin, että haavat 
pääsevät kasvamaan ilman latvustokilpailua ja järeytyvät. Puustoa poistetaan epätasaisesti ja osalle haaparyhmien aluetta jätetään kuusia myös haapojen viereen. 
Pienaukotettavan alueen koko määräytyy kasvupaikan ja alueen herkkyyden perusteella; lehtoalueelta poistetaan varovasti alikasvoskuusia haaparyhmien 
keskeltä tai välittömästä läheisyydestä, mutta nuorissa tuoreen kankaan kasvatusmetsissä pienaukot ovat läpimitaltaan vaihtelevia (useita kymmeniä metrejä) ja 
havupuusta poistetaan pääosa. Osaston 263 kuvion 12 keskiosassa tehdään kaksi pienaukkoa haaparyhmien ympärille sen varmistamiseksi, että nämä 
haaparyhmät säilyvät ja pääsevät järeytymään. Tarvittaessa suurempia kuusia kaadetaan tai kaulataan lahopuuksi, mutta 150 m lähempänä kiinteistörajoja rungot 
korjataan pois monitoimikoneella. Puunkorjuukohteiksi valitut haaparyhmät sijaitsevat pääosin metsäautoteiden varsilla, jolloin kuvioiden sisäosiin ei synny ajouria. 
Muualla puuston käsittely tehdään metsurityönä eikä puuta korjata kuvioilta pois.  
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Hakkuuaukoissa sijaitsevat järeät pystyyn kuolevat haavanrungot saavat runsaasti valoa ja lämpöä kun ympäröivä taimikko on raivattu pois. Muutoin kuviot 
jätetään kehittymään luontaisesti. Tavoitteena on punahärön asuttamien haavanrunkojen säilyttäminen lajille sopivana elinympäristönä. Haapavaltaisilla kuvioilla 
nuoren kuusen vähentäminen mahdollistaa nuorten haapojen säilymisen valta-asemassa latvuskerroksessa ja puuston ikääntyessä kuvioilla kasvaa järeää 
haapaa, jonka joukossa on jonkin verran kuusta, metsälehmusta ja vaahteraa.  
 
Pienaukotettavat nuoret ja varttuneet entiset kasvatusmetsät kehittyvät luontaisen sukkession myötä luonnonmetsäksi, jonka latvuskerroksessa on paikoitellen 
elinvoimaista haapaa. Tavoitteena on haapajatkumon turvaaminen Kärppäjärven alueella.  
 

Tavoite Kulttuuriperinnön hoito Toimenpide Muu puuston käsittely  Osasto: 
kuvio/kuviot 

Os. 262: 
131, 131.2, 131.3 
 

Pinta-
ala, ha 

3,8 Priorisointi 3) 2012 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kuvioilla on entisten kaskiviljelyalueiden reunoille koottuja kiviröykkiöitä. Kuviolla 131.3 on lisäksi ns. metsäsaunan jäänteet. Rakennuksesta ovat jäljellä kivijalka ja 
kiukaaksi kootut kivet. Rakennusta on aikanaan käytetty ilmeisesti kaskiviljelyyn liittyvänä väliaikaisasumuksena. Sekä kiviröykkiöiden että asumuksen raunioiden 
päälle on kasvanut kookastakin puustoa.  
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Mainitut kulttuuriperintökohteet ovat jääneet metsän sisään. Täysin metsittyneitä niitynpohjia ei ole enää tarkoituksenmukaista pyrkiä palauttamaan avoimiksi. 
Kiviröykkiöiden ja metsäsaunan jäänteiden päällä kasvavat puut ovat uhka näiden kulttuuriperintökohteiden säilymiselle, sillä puiden juuret voivat vaurioittaa 
rakenteita. Rakenteiden päällä kasvavat puut kaadetaan ja jätetään alueelle lahopuuksi. Toimenpiteet tehdään osana samoilla kuvioilla metsurityönä tehtävää 
pienaukotusta.  
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

 Kulttuuriperintörakenteiden päällä kasvavien puiden poistaminen synnyttää pieniä latvusaukkoja, jotka voivat muodostaa osan laajemmasta lehtipuuryhmän 
ympärille tehdystä pienaukosta. Vanhat kivirakenteet säilyvät kuitenkin edelleen lähes huomaamattomina metsänpohjalla.   

1) Sisältää päällekkäisten toimenpiteiden yhteen lasketun pinta-alan 
2) Kertoo sen pinta-alan, jolla ei ole tehty toimenpiteitä, mutta jolle toimenpiteiden välittömät vaikutukset ulottuvat.   
3) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden  



Kuva 5a. Toimenpiteiden tavoite, Kärppäjärven pohjoisosa1:10000
© Metsähallitus 14.11.2012 13:28
© Maanmittauslaitos 1/MML/12

Toimenpiteiden tavoite

Metsän ennallistaminen

Harjun paahdealueen hoito

Lehtolajiston hoito

Jalopuiden hoito

Muun lajin elinymp. hoito

Kuva 5a. Toimenpiteiden tavoite, Kärppäjärven pohjoisosa



Kuva 5b. Toimenpiteiden tavoite, Portinvuoren alue 1:10000
© Metsähallitus 14.11.2012 13:33
© Maanmittauslaitos 1/MML/12
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Jalopuiden hoito
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Kuva 5b. Toimenpiteiden tavoite, Portinvuoren alue



Kuva 5c 1:10000
© Metsähallitus 8.11.2012 22:03
© Maanmittauslaitos 1/MML/12
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Kuva 6a. Toimenpiteet, Kärppäjärven pohjoisosa 1:10000
© Metsähallitus 14.11.2012 12:12
© Maanmittauslaitos 1/MML/12

Soiden ja metsien ennallistaminen, kuviotaso
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Alikasvospuuston poisto

Hakkuutähteen kasaus tai poltto

Vierasper. puu- tai pensaslajin poisto

Muu puuston käsittely

Kuva 6a. Toimenpiteet, Kärppäjärven pohjoisosa



1:7000
© Metsähallitus 14.11.2012 12:53
© Maanmittauslaitos 1/MML/12
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Alikasvospuuston poisto
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Vierasper. puu- tai pensaslajin poisto

Muu puuston käsittely

Kuva 6b. Toimenpiteet, Portinvuoren alue



Kuva 6c. Toimenpiteet, Kärppäjärven eteläosa 1:10000
© Metsähallitus 26.11.2012 15:36
© Maanmittauslaitos 1/MML/12
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Kuva 6c. Toimenpiteet, Kärppäjärven eteläosa
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 4 Toimenpiteet ja niiden kustannukset  

 

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 Tarkenne Priorisointi Osasto: kuvio(t) 

Pinta-ala,  
ha 

Määrä ja 
yksikkö Tunnit / htpv Huom. 

Alikasvospuuston 
poisto, 
hakkuutähteen 
kasaus Metsurityö  2012 

262: 178, 218, 
171.1, 176.1, 177.1
263: 4, 1.2, 1.3 10,5  10 htpv Lehtojen/jalopuiden hoito, punahärön elinympäristön hoito 

Muu puuston 
käsittely Metsurityö 

Puuston 
harventaminen 2017 263: 33, 36 15,1  4 htpv 

 
Harjujen paahderinteiden hoito, vain osa kuvioiden pinta-
alasta käsitellään. 

Pienaukotus Metsurityö  
2012, 
2013 

262: 14, 15, 26, 34, 
36, 37, 90, 127, 
128, 132, 135, 171, 
174, 171.2, 183.1, 
184.1, 37.2 
263: 12 51,4  12 htpv 

Tuoreen ja lehtomaisen kankaan nuorten metsien 
pienaukotus lehtipuita suosien, hakkuutähteitä ei raivata 
pois.  

Pienaukotus Konetyö  2013 

262: 9, 12, 14, 24, 
26, 27, 31, 34, 51, 
55, 56, 59, 60, 61, 
62, 119, 120, 131, 
132, 134, 138, 139, 
191, 131.2, 191.1 
263: 42, 42.1 68,5   

Tuoreen ja lehtomaisen kankaan nuorilta 
talousmetsäkuvioilta poistetaan pienaukottamalla 
istutusmäntyä lehtipuita (erityisesti haapaa) suosien. 

Pienaukotus ja 
hakkuutähteen 
kasaus (ml. 
kulttuuriperinnön 
hoito) Metsurityö  

2012, 
2013 

262: 131, 173, 176, 
131.2, 131.3, 177.4
263: 5 
 4.3 
 5.1 5,9  6 htpv 

Pienaukotus kulttuuriperintökohteiden alueelta sekä 
jalojen lehtipuiden tai haapojen ympäriltä lehdoissa tai 
lehtomaisilla kankailla, hakkuutähteet kasataan. 

Ennallistamispolton 
valmistelu ja poltto 

Metsurityö  
2013, 
2017 

262: 16, 17, 18, 87, 
90.3, 119, 138, 
139, 139.1 31,0  5 htpv Palokuorman ja palokäytävän valmistelu polttoa varten 

Ennallistamispolton 
valmistelu 

Konetyö  
2013, 
2017 

262: 16, 17, 18, 87, 
90.3, 119, 138, 
139, 139.1 31,0   

Puustonkorjuu palokuorman vähentämiseksi, 
palokäytävän puuston poisto 

Ennallistamispolton 
valmistelu Kaivinkonetyö  

2013, 
2017 

262: 16, 17, 18, 87, 
115.1, 90.3 18,6 2 x 1000 m 4 htpv 

Kivennäismaan paljastaminen palokujasta 0,5-3 m 
leveydeltä 1000 m matkalta / polttoalue, vesikuoppien 
kaivaminen 

Väärän puulajin Konetyö  2013 262: 139.1 2,0   Kontortamännyn ja lehtikuusen poisto 

1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

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

Myytävä puutavara lajeittain eroteltuina Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot, yhteenveto 

Puutavaralaji Määrä m3 tulot € kustannustekijä määrä ja yksikkö kustannukset € 
mäntutukki 220 16 000 metsurityö 37 htpv 9 000 

mäntykuitu 2700 102 000 koneellinen puunkorjuu ja -kuljetus 90 ha 70 000 

kuusitukki 350 27 000 kaivinkonetyö (500€/päivä) 4 htpv 2 000 
kuusikuitu 350 15 000  
 
YHTEENSÄ  160 000

 
81 000 

Lisätiedot 
 
Tässä esitetty poistettavan, myyntiin tulevan puutavaran määrä on karkea arvio, sillä pienaukotuskohteilta poistettavan puuston osuus puuston kokonaistilavuudesta riippuu useista tekijöistä, 
mm. lehtipuun määrästä, kasvillisuustyypistä ja topografiasta. Samasta syystä myös koneellisen puunkorjuun toteutuvat kustannukset saattavat poiketa yllä esitetystä.  
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5A Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen 

 

 Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset Natura 2000 -luontotyyppeihin ja direktiivilajeihin. Arvioidaan sekä positiiviset että 
mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Direktiivilajeista arvioidaan vaikutukset vain luontodirektiivin liitteiden II ja IV sekä lintudirektiivin 
liitteen I lajeihin. 

Natura 2000 -
aluekoodi 

Natura 2000 –luontotyyppi  tai di-
rektiivilaji 1) 

Direktiivin lii-
te (lajien 
osalta) 

Toimenpide Arvioitu 
vaikutus 

Perustelu positiivisille tai negatiivisille vaikutuksille 

FI0900126 3260 Pikkujoet ja purot  lehtolajiston hoito 0 Portinvuoren itäpuolella vähennetään pienialaisesti alikasvoskuusta 
Natura-luontotyypin 9050 lehtokuvioilta joiden läpi virtaa 3260-
luontotyypin puro. Nuorta kuusta vähennetään erittäin varovasti 
huolehtien siitä, etteivät puroalueen pienilmasto-olot muutu. Kuvioille 
on kehittymässä avohakkuun jäljiltä 40-60-vuotias sekapuusto, jota 
pienaukotetaan lehtipuuta suosien. Toimenpiteiden seurauksena 
alueelle kehittyy luontainen lehtipuuvaltainen lehtometsä, mikä 
parantaa myös puron luonnontilaisuutta.  

 9010 Luonnonmetsät*  pienaukotus + Toimenpiteiden seurauksena luontotyypin pinta-ala ja edustavuus 
lisääntyvät Natura-alueella metsien luontaista sukkessiokehitystä 
nopeammin. Negatiivisia vaikutuksia ei synny, sillä toimenpiteitä ei 
tehdä luonnonmetsissä. Luonnonmetsiin rajautuvat toimenpidekuviot 
ovat mäntytaimikoita joiden latvuston korkeus on noin 10 m. 
Pienaukotusta tehtäessä huolehditaan siitä, että toimenpidekuvioiden 
puusto säilyy tiheänä luonnonmetsäkuvioiden rajalla, eikä 
toimenpiteistä aiheudu reunavaikutusta luonnonmetsäkuvioille.  

 9050 Lehdot  lehtolajiston ja jalopuiden 
hoito 

+ Toimenpiteet lehtolajiston ja jalopuiden hoitamiseksi parantavat 
luontotyypin edustavuutta. 

 9060 Harjumetsät  harjujen paahdealueiden 
hoito 

+ Toimenpiteet harjujen paahdealueiden hoitamiseksi parantavat 
luontotyypin edustavuutta. 

 9180 Raviini- ja rinnelehdot  lehtolajiston ja jalopuiden 
hoito 

+ Toimenpiteet lehtolajiston ja jalopuiden hoitamiseksi parantavat 
luontotyypin edustavuutta. 

 sääksi, Pandion haliaetus Li ls ennallistaminen ja 
luonnonhoito 

0 / 
- 

Pesimäaikaan sääksi on erittäin herkkä häirinnälle. Toimenpiteistä 
ainoastaan poltot on suunniteltu tehtäviksi lintujen pesimäaikaan 
(toukokuussa). Liian lähellä pesää tehtävä ennallistamispoltto voi 
aiheuttaa pesinnän tuhoutumisen. Sääksen pesintätilanne alueella 
selvitetään ennen pesimäaikana tehtäviä toimenpiteitä ja tarvittaessa 
noudatetaan petolintujen pesien ympäristön metsänkäsittelylle 
annettua Metsähallituksen ohjeistusta (Liite 1). 

 metso, Tetrao urogallus Li Is ennallistaminen ja 
luonnonhoito 

+ Metsäkanalinnut hyötyvät metsien rakenteen monipuolistumisesta ja 
lehtipuun osuuden lisääntymisestä. 

 teeri, Tetrao tetrix Li Is ennallistaminen ja 
luonnonhoito 

+ Metsäkanalinnut hyötyvät metsien rakenteen monipuolistumisesta ja 
lehtipuun osuuden lisääntymisestä. 

 harmaapäätikka, Picus canus Li Is ennallistaminen ja 
luonnonhoito 

+ Tikat hyötyvät metsien rakenteen monipuolistumisesta ja lehtipuun ja 
osuuden lisääntymisestä. 

1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

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

Li Ms ennallistaminen ja 
luonnonhoito 

0 / + Laji suosii reheviä, iäkkäitä kuusikoita tai kuusivaltaisia sekametsiä. 
Lyhyellä aikavälillä toimenpiteet eivät vaikuta lajiin, pitkällä aikavälillä 
laji hyötyy talousmetsien luonnontilaistumiskehityksestä.  

 palokärki, Dryocopus martius Li Is ennallistaminen ja 
luonnonhoito 

+ Tikat hyötyvät metsien rakenteen monipuolistumisesta ja lehtipuun ja 
osuuden lisääntymisestä. 

 pikkusieppo, Ficedula parva Li Is ennallistaminen ja 
luonnonhoito 

0 / + Pikkusieppo pesii vanhoissa kosteissa kuusi- ja sekametsissä, joiden 
alueelle toimenpiteet eivät ulotu. Lyhyellä aikavälillä toimenpiteet eivät 
vaikuta lajiin, pitkällä aikavälillä laji hyötyy talousmetsien 
luonnontilaistumiskehityksestä 

 pohjantikka, Picoides tridactylus Li Is ennallistaminen ja 
luonnonhoito 

0 / + Pohjantikalle tärkeän kuusilahopuun määrään toimenpiteet eivät 
vaikuta. Ikääntyvien haapojen ja muiden lehtipuiden runsastuessa 
tikoille sopivien pesäpuiden määrä lisääntyy tulevaisuudessa.  

 pyy, Bonasa bonasia Li Is ennallistaminen ja 
luonnonhoito 

0 /+ Alikasvoksen vähentäminen voi haitata pyytä toimenpiteitä seuraavien 
muutamien vuosien ajan, mutta myöhemmin metsien rakenteen 
monipuolistuminen ja lehtipuun osuuden lisääntyminen hyödyttävät 
lajia. 

 varpuspöllö, Glaucidium 
passerinum 

Li Is ennallistaminen ja 
luonnonhoito 

0 / + Varpuspöllön elinympäristöä ovat vanhat metsät, joita 
toimenpidekuvioilla ei ole. Kolopesijänä se tulee pitkällä aikavälillä 
hyötymään lehtipuuta suosivasta metsien ennallistamisesta.  

 liito-orava, Pteromys volans Lu IIp,IV pienaukotus + / - Kuusien vähentäminen haapojen läheisyydessä voisi mahdollisesti 
heikentää haaparyhmän soveltuvuutta liito-oravan pesäpaikaksi. 
Pienaukotettavilla nuoren haavan alueilla ei kuitenkaan vielä ole liito-
oravan suosimia suuria haapoja ja osalle haaparyhmien aluetta 
jätetään kuusia. Suunnitellut toimenpiteet hyödyttävät liito-oravaa 
lisäämällä eri-ikäisten haapojen määrää.  

 punahärö, Cucujus cinnaberinus Lu II,IV haavalla elävien 
kovakuoriaisten 
elinympäristön hoito 

+ Järeillä kuolevilla haavanrungoilla elävä punahärö hyötyy kaikista 
suunnitelluista toimenpiteistä, sillä niiden seurauksena lajille sopivan 
elinympäristön määrä ja laatu kasvavat sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä.   

 haavansahajumi, Xyletinus 
tremulicola 

Lu II haavalla elävien 
kovakuoriaisten 
elinympäristön hoito 

+ Järeillä kuolevilla haavanrungoilla elävä haavansahajumi hyötyy 
kaikista suunnitelluista toimenpiteistä, sillä niiden seurauksena lajille 
sopivan elinympäristön määrä ja laatu kasvavat sekä lyhyellä että 
pitkällä aikavälillä.   

      

Natura 2000-
luontotyypit tai 
direktiivilajit, 
joihin 
toimenpiteillä 
ei arvioida 
olevan 
vaikutuksia. 

Toimenpiteillä ei arvioida olevan vaikutusta seuraaviin luontotyyppeihin tai direktiivilajeihin, sillä toimenpiteet tai toimenpiteiden vaikutukset eivät 
ulotu näiden luontotyyppien tai direktiivilajien elinympäristöjen alueelle.  
Luontotyypit: 3110 Karut kirkasvetiset järvet, 3160 Humuspitoiset lammet ja järvet, 7160 Lähteet ja lähdesuot, 8220, Silikaattikalliot, 9080 
Metsäluhdat*, 91D0 Puustoiset suot* 
Direktiivilajit: sinisuohaukka (Circus cyaneus), hajuheinä (Cinna latifolia) 

Natura 2000-
vaikutusten 
arvioinnin 

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. 
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1) *= priorisoitu Natura 2000 -luontotyyppi 
 

 5B Muut vaikutukset luontoon, ympäristöön ja käyttöön 

Johdanto 
Arviointi kohdistuu suunniteltujen toimenpiteiden suunnittelualueelle tai sen ulkopuolelle aiheutuviin vaikutuksiin, jotka eivät liity 
alueen Natura 2000-arvoihin. Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia luontoon (esim. 
kasvillisuustyypit ja lajit), ympäristöön ja alueen käyttöön. 

Toimenpiteen 
tavoite 

Toimenpide Vaikutuksen kohde Kohden-
tuminen  

Vaikutuksen tarkempi kuvaus  
(kuvio tai osa-alue merkitään tarvittaessa) 

Toimenpiteet negatiivisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi 

Su
un

n.
 a

lu
e 

U
lk

op
uo

l. 
al

ue
 (kuvio/

osa-
alue) 

Kuvaus Kuvaus 

  Ympäröivät yksityismetsät 

 X 

 Toimenpiteiden seurauksena syntyvä 
lahopuu saattaa lisätä hyönteistuhojen 
riskiä Natura-alueen ulkopuolisissa 
yksityismetsissä. 

Toimenpiteiden seurauksena syntyy 
pääasiassa vain pieniläpimittaista 
lahopuuta, pääosa puusta korjataan 
pois. Suuriläpimittaista kuusilahopuuta 
tuotetaan vain hyvin pieniä määriä ja 
ainoastaan alueilla, joiden etäisyys 
yksityismetsiin on vähintään 150 m. 
 

  Maisema 

X  

 Toimenpiteiden maisemavaikutukset 
ovat vähäiset ennallistamispolttoalueita 
lukuun ottamatta. Muualla puustoa 
käsitellään kevyesti eikä 
pienaukotusalueille synny 
maisemallisesti merkittäviä aukkoja.  

Osa puustosta todennäköisesti säilyy 
hengissä myös polttoalueilla ja alueet 
taimettuvat nopeasti. Myös ajourat 
peittyvät nopeasti nuoren puuston alle, 
sillä kaikki lehtipuusto pyritään 
säilyttämään konetyönä käsiteltävillä 
kuvioilla. Poltoista tiedotetaan riittävästi, 
jotta lähialueiden asukkaat ja muut 
alueella liikkuvat tuntevat 
ennallistamispolttojen tavoitteet ja 
merkityksen Natura-alueen 
luontoarvoille.  
 

1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

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

tarveharkinta 
perusteluinee
n 
Liite  
Lisätiedot  
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  Virkistyskäyttö 

X  

 Maastoon jää puunkorjuusta ajouria ja 
korjaamatonta puustoa sekä 
hakkuutähteitä, jotka voivat aiheuttaa 
vähäistä haittaa alueella jalan 
liikkuville.  
 

Toimenpidealueilla ei ole käytössä olevia 
polkuja. Ennallistettavista nuorista 
metsistä korjataan suuri osa puusta pois 
ja jäävä puu on pieniläpimittaista ja 
lahoaa nopeasti.   

  Maanpinta 

X  

 Monitoimikoneen ja ajokoneen 
toiminta-alueille syntyy ajouria ja 
maanpinta saattaa rikkoutua. 

Koneellinen puuston käsittely tehdään 
pääasiassa maan ollessa roudassa ja 
lumen peittämä. Herkillä alueilla (esim. 
lehdoissa) kaikki toimenpiteet tehdään 
metsurityönä. Useilta kuvioilta puustoa 
poistetaan konetyönä niin, että koneet 
liikkuvat ainoastaan kuvion reuna-
alueilla tai käyttävät hyväkseen 
olemassa olevaa tiestöä, jolloin 
maanpinta ei vaurioidu.  
 

 
 

 Pohjavesi 

X X 

 Harjujen paahdealueiden 
luonnonhoidossa yleisesti käytettävistä 
menetelmistä poltto ja kivennäismaan 
paljastaminen voisivat mahdollisesti 
vaikuttaa pohjaveden laatuun. 

Harjujen paahdealueiden hoitomuotona 
pohjavesialueella käytetään ainoastaan 
varjostavan puuston harventamista. 
Polttoja tai maanpinnan rikkomista ei 
tehdä.   

  Linnusto 

X  

 Pesintäaikana tehtävät toimenpiteet 
voivat häiritä lintujen pesintää.  

Ennallistamispolttoja lukuun ottamatta 
toimenpiteet tehdään lintujen 
pesimäajan ulkopuolella. Polttoja ei 
käytännön syistä voida toteuttaa lintujen 
pesimäajan ulkopuolella, mutta lintujen 
pesinnälle aiheutuvat haitat pyritään 
minimoimaan. Polttoalueilta etsitään 
metsäkanalintujen pesät ja ne suojataan 
polton ajaksi. Poltoista saatava 
ekologinen hyöty on niin suuri ja 
negatiiviset vaikutukset niin lyhytaikaiset, 
että poltot ovat luonnonsuojelullisesti 
perusteltuja. 
 

  Kulttuuriperintö 

X  

 Puuston poisto kaskiviljelyyn liittyvien 
kiviröykkiöiden ja metsäsaunan 
jäänteiden päältä on tarpeen näiden 
kulttuuriperintökohteiden säilymiselle. 
Muiden kulttuuriperintökohteiden 
läheisyydessä ei tehdä toimenpiteitä.  

Hoitotoimilla turvataan hoidettavien 
kulttuuriperintökohteiden säilyminen. 
Koneellisella puunkorjuulla voisi olla 
haitallista vaikutusta 
kulttuuriperintökohteisiin, eikä sitä tehdä 
tunnettujen kp-kohteiden läheisyydessä.   

Liite  
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6 Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä 

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

viestintä. 

Seuranta Kartta                  
Kuvio / osa-alue Seurantatyyppi Seurantavuodet Seurantamenetelmä 
 Hoitoseuranta Ensimmäinen seuranta toimenpiteiden jälkeisenä vuonna, 

2. seuranta 3-4 vuoden kuluttua ja siitä 5-10 vuoden 
kuluttua. 

Metsähallituksen metsien ennallistamisen seurantaohjeen 
(Päivinen & Aapala 2007) mukainen seuranta 

 Vieraslajin seuranta Kontortamännyn kasvupaikalla seurantaa tehdään 5 
vuoden välein vieraslajin poistamisen ja 
ennallistamispolton jälkeen. Seurantaa tehdään 20 
vuoden ajan.  

Kontortamännyn taimien etsiminen ja tuhoaminen 
viimeistään 5 vuoden iässä. Palon aiheuttaman kuumuuden 
seurauksena maaperän siemenpankista itävät taimet tulee 
poistaa ennen käpytuotannon alkamista. 

    
Selvitys- ja tutkimustarpeet
 
Kuoppa-ahon alueella tulee tarkentaa luontotyyppi-inventointitietoja Natura-luontotyypin 9060 Harjumetsät osalta ja samalla rajata tarkemmin paahderinteiden alueet, joilta 
poistetaan varjostavaa puustoa. Muutoin toimenpidesuunnitelman toteuttaminen ei vaadi lisäselvityksiä tai tutkimuksia. Alueella on tehty eri eliöryhmien lajistokartoituksia 
useiden vuosien ajan ja toimenpidealueiden kulttuuriperintökohteet on kartoitettu kesällä 2012.  

Viestintä 
 
Toimenpiteistä tiedotetaan maastoon vietävillä infokylteillä, joissa on Metsähallituksen yhteystiedot. Luonnonhoito- ja ennallistamistoimenpiteistä viestitään paikallislehden kautta 
joko uutisartikkelin muodossa tai maksullisella ilmoituksella. Aiheesta tiedotetaan alueellisille medioille laajemmin osana käynnissä olevaa Natura-alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelman valmistelua sekä Luonnonhoito-Life –hankkeen kautta. Toimenpidesuunnitelma esitellään Kärppäjärven hoito- ja käyttösuunnitelman yleisötilaisuudessa 
Kuhmoisissa talven 2012-13 aikana. Viestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota naapurikiinteistöjen yksityisten maanomistajien mahdolliseen huoleen hyönteistuhoriskeistä 
suojelualueen läheisyydessä. Myös paikallisilla metsästysseuroilla tai matkailuyrittäjillä saattaa olla voimakkaita mielipiteitä tai vastustava kanta esimerkiksi ennallistamispolttoja 
koskien.  
 
Lisätiedot 
 
Mikäli kontortamännyn kasvupaikkaa ei tämän hoitosuunnitelman toteutuksen yhteydessä polteta, tulee yllä esitetty vieraslajiseuranta toteuttaa kuitenkin siinä tapauksessa, että 
alueella on luontainen metsäpalo seuraavien noin 200 vuoden aikana. Kontortamännyn siemenet säilyvät maaperässä satoja vuosia ja itävät metsäpalon aiheuttaman 
kuumuuden seurauksena.   
 

 
  

1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila
3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä
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LIITTEET 
 

Liite 1. Päivinen ym. 2011: Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas, liite 4: Petolintujen pesimäalueiden hoito-ohjeet 
 
 
Kalasääski eli sääksi 
 
1. Sääksi, sääksen pesäpuu ja pesä ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja. 
2. Sääksi on muiden petolintujen tapaan arka pesällään. Pesän lähelle (500 metrin säteellä) ei tule 
johtaa retkeilyreittejä. Pysyviä leiri- tai tulentekopaikkoja ei tule perustaa alle kilometrin päähän 
pesästä, jos pesälle on näköyhteys. 
3. Pesän ympäristön puusto säilytetään 50 metrin säteellä vähintään suojuspuutiheydessä (200 runkoa/ha). 
4. Metsätöitä ei tehdä asutun pesän lähistöllä 15.4.–31.7. 
5. Mäkien ja vaarojen rinteille, kalliolle, saariin, soille ja suosaarekkeisiin jätetään aihkien ja 
kookkaiden mäntyjen ryhmiä sääksen pesäpuiksi. Sopiviin paikkoihin voidaan rakentaa tekopesiä 
yhteistyössä Metsähallituksen ja sääksirengastajien kanssa. 
6. Sääksen pesäpaikat tallennetaan Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään kuviokohtaisina rajoituksina 
ilman lajinimeä. 
7. Uusista sääksen pesistä ilmoitetaan luontopalvelujen alueyksikköön, joka välittää tiedon eteenpäin 
sääksirekisterin pitäjälle. 
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Liite 2. Yhteenveto lausunnoista ja muutosehdotuksista sekä Metsähallituksen vastineet niihin. 
 
Esitetty muutosehdotus Metsähallituksen vastaus / muutokset suunnitelmaan 
Metsähallituksen kulttuuriperintöasiantuntija Tapani Tuovinen teki 
lisäselvityksiä Portinvuoren alueen kp-kohteista syksyn 2012 aikana. 
Näissä selvityksissä löytyi kaskiviljelyn ajalta peräisin olevan metsäsaunan 
jäänteet (kivijalka ja kiuas) sekä useita niittyjen ympäristöön kasattuja 
kiviröykkiöitä. Hän ehdotti näiden kohteiden päällä kasvavan puuston 
poistamista.  

Kulttuuriperintökohteiden hoito on lisätty osaksi suunnitelmaa. Kohteet 
sijaitsevat hoitokuvioilla, joille oli muutoinkin suunniteltu ainoastaan 
metsurityönä tehtävää pienaukotusta, joten sinällään kulttuuriperinnön 
hoito ei käytännössä muuta suunniteltuja toimenpiteitä, ainoastaan 
kohdentaa niitä tarkemmin. 

Metsähallituksen suunnittelija Sauli Sarkanen ja lajiasiantuntija Jaakko 
Mattila kävivät hoitosuunnitelmaluonnoksen läpi loka-marraskuusa 2012.  

Hoitosuunnitelmaan tehtiin pieniä korjauksia ja tarkennuksia, mutta 
varsinaisten hoitotoimien osalta ei ollut tarvetta tehdä muutoksia.  

Keski-Suomen ELY-keskus antoi lausunnon suunnitelmasta 30.11.2012. 
Yhteenvedossa todetaan: 
”ELY-keskus pitää lausunnolla olevaa suunnitelmaa hyvänä. Alueen 
luonnonhoito- ja ennallistamistarpeet on osattu nähdä sekä lajiston että 
luontotyyppien kannalta. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan oikeita ja realistisesti mitoitettuja. 
Suunnitemaan liittyvä Natura-vaikutusten arviointi katsotaan riittäväksi 
ja johtopäätöksiltään oikeaksi. Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ole 
huomautettavaa hankkeen johdosta.” 

ELY-keskuksen lausunnon perusteella hoitosuunnitelmaan ei ollut tarvetta 
tehdä muutoksia.  

  

 


