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1. Johdanto
Puijo on valtakunnallisesti merkittävä lehtokokonaisuus ja Kuopion lehtokeskuksen laajimpia suojeltuja lehtoalueita. Puijo on myös levinneisyydeltään itäisen lehtolajiston, kuten idänlehväsammalen, laajin esiintymisalue maassamme ja idänlehväsammalen merkittävin esiintymisalue
koko Euroopan Unionin alueella.

Vieraslajien torjunnasta on laadittu jo aiemmin oma suunnitelmansa,
jonka pohjalta torjuntatyöt aloitettiin kesällä 2012. Tässä suunnitelmassa esitetyillä lehtojen hoitotoimilla palautetaan Puijon laella kasvavia
istutuskuusikoita lähemmäs luonnontilaa. Istutettuihin kuusikoihin hakataan pieniä aukkoja, joilla jäljitellään metsän luontaista aukkodynamiikkaa. Luonnontilaisessa metsässä puun kaatuessa metsään syntyy
erikokoisia aukkoja, joissa lehtipuiden taimettuminen helpottuu ja valosta hyötyvä lehtokasvillisuus runsastuu. Pohjois-Savon lehdot ovat luontaisesti kuusivaltaisia ja siksi pienaukotuksella ei pyritä niinkään kuusen
vähentämiseen kuin puustorakenteen monipuolistamiseen.

Puijo on kautta aikojen ollut tärkeä alue myös ihmisille ja Puijon laelta
avautuva maisema on osa suomalaista kansallismaisemaa. Aikoinaan
Puijon oli kaskialue ja jo pitkään se on ollut suosittu talviurheilu-, matkailu- ja virkistyskohde Kuopion sydämessä.
Puijon tornin ympäristöön vuonna 1928 perustettu luonnonsuojelualue
on maamme vanhimpia yksityisessä omistuksessa olevia suojelualueita.
Jo kyseisen luonnonsuojelualueen perustamisen aikoihin nähtiin tärkeänä yrittää sovittaa yhteen Puijon erilaiset arvot. Puijon Natura 2000 alueen vuonna 2007 hyväksytty hoito- ja käyttösuunnitelma on nykyinen
näkemys luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja matkailun yhteensovittamisesta Puijolla. Tämä suunnitelma pohjautuu kyseiseen hoito- ja käyttösuunnitelmaan ja esittää käytännön hoitotoimia luonnonsuojelullisesta
näkökulmasta kuitenkin myös alueen virkistys- ja matkailukäytön huomioiden. Suunnitelma koskee vain vanhinta Puijon luonnonsuojelualueetta (käytetty nimiä Puijon puistometsä ja Puijo 1), jonka omistaa Kuopion kaupunki.
Ihmistoimet näkyvät Puijolla niin vanhoina kaskiraunioina, ulkoilureitteinä kuin talousmetsiköinäkin. Ihmistoiminnan jäljet ovat luonnon kannalta tosinaan haitallisia, kuten luontoon levinnet vieraslajit. Yksi merkittävin uhka Puijon luonnonarvoille ovatkin puutarhoista karanneet vieraslajit (jättipalsami ja jättiputki). Luonnonhoitotoimilla autetaan Puijon
merkittävimpien luontokohteiden säilymistä. Näitä toimia Puijolla ovat
haitallisten vieraslajien torjunta ja lehtojen hoito.

Puijon vieraslajien torjunta ja lehtojen hoitosuunnitelma ovat osa
vuonna 2011 alkanutta Luonnonhoito-Life –hanketta.
Viisivuotisen (2011–2016) hankkeen virallinen nimi on
” Improving the conservation status of species-rich habitats”.
Luonnonhoito-Life hankkeen tavoitteena on parantaa lajistollisesti
arvokkaimpien luontotyyppien tilaa suomalaisilla Natura-alueilla.
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2. Yleiskuvaus
Johdanto

Lomakkeilla annetaan hallinnolliset yleistiedot suunnitelman kattamista alueista, kerrotaan suunnitelman tavoite ja sen mukaan
tehtävien toimenpiteiden pinta-alat sekä kuvataan suunnitteluprosessi.

Yleissijaintikartat:
Kuva 1

Lausuntoyhteenveto

YSA-alueen rauhoitusmääräykset

Suunnittelualueen nimi

Puijo

Maakunta
Pohjois-Savo
Kiinteistö(t), jo(i)ta suunnitelma koskee
Suunnitelman tavoite / tavoitteet

Kunta
Puijo 6:0
Lehdon hoito

Suojelualueet ja muut alueet
Koodi
Nimi
YSA080024
Puijon puistometsä (Puijo 1)
SCI: FI0600001
Puijo
MAO080087
Puijo
LHO080266
Puijon lehdot
Kaava
Puijo yleiskaava ja Puijo-Puijonsarvi osayleiskaava
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset, jotka ovat tämän suunnitelman
pohjana
Puijon selänteen lehtisammalet Kuopion luonnontieteellisen museon sarjan julkaisussa
nro 14 (R. Fagerstén, Kuopion Luonnontieteellinen museo)
Luontotyyppi-inventointi (A-R. Ihantola, Metsähallitus luontopalvelut)
Puijon Natura –alueen hoito- ja käyttösuunnitelma (J. Kärkkäinen ja A. Grönlund)
Kulttuuriperintöinventointi (T. Tenhunen, Metsähallitus luontopalvelut)
Sammalkartoitus toimenpidesuunnittelualueella (T. Takala; Metsähallitus luontopalvelut)

Kuopio

Liitteenä suunnitelman
lopussa
Pinta-ala (ha)
josta vettä (ha)
Kunnan osa

Toimenpidekuvioiden kokonaispinta-ala,
ha
Päämaankäyttöluokka
Luonnonsuojelualue
Natura, luonnonsuojelulaki
Maisemakokonaisuus
Lehtojensuojeluohjelma

Pinta-ala, (ha)
61,9
171,3
1465,9
41,8

Perustettu
23.1.1928

Muu liitekartta
61,9
0
Puijo
6,2

Alueen omistaja
Kuopion kaupunki

Vuosi

Ei tämän suunnitelman kattamalla alueella.
Merkintä
SL (vanhin osa) ja SL-1 (uudemmat osat)
Kattavuus

2005

Koko Puijon selänne (sisältää luonnonsuojelualueet)

2005
2007
2012
2012

Koko Puijon luonnonsuojelualue
Koko Puijon Natura-alue
Puijon luonnonsuojelualueet
Kuviot, joille on suunniteltu luonnonhoitotöitä ko. hankkeessa

3. Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen
Suunnitelman dnro
Tapahtuma
Suunnitelmasta pyydetty Kuopion kaupungin kommentit
Suunnitelmasta pyydetään Puijon majan yrittäjän kommentit
Suunnitelmasta pyydetään ELY-keskuksen kommentit
Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat
Maanomistajan hyväksyminen luonnonhoitosuunnitelmalle.
ELY-keskuksen päätös.
Lisätietoja

Luvan antaja
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Julkinen
Julkinen
Salatut liitteet
Henkilö / organisaatio
Kuopion kaupunki, vs. ympäristönsuojelunsuunnittelija Kalle Ruokolainen
Kuopion kaupungin ympäristötoimi kertoi pyytävänsä tarvittavat lausunnot ja siten Metsähallitus ei toimittanut suunnitelmaa majan yrittäjälle.
Ylitarkastaja Jorma Tuomainen
Lisätietoja
4784/42/2010

3.1. YSA-alueen rauhoitusmääräysten ja rasitteiden yhteenveto
Tunnus

Nimi

Pinta-ala (ha) rauhoituspäätöksen mukaan

Rakentaminen (tiet, rakennukset, polut yms.)

Puiden tai puun osien ottaminen

Muu

YSA080024

Puijon puistometsä
(Puijo 1)

n. 60 ha

Puijon laskettelurinteen ja
matkailutoimintaa varten
tarpeellisten rakennusten
rakentaminen ja ylläpitäminen on sallittua luonnonsuojeluvalvojan kanssa asiasta
sovittua.

Kielletty omavaltainen metsän vahingoittaminen

Kiellettyä mm. maan
otto, viljely, laidunnus.

Lisätietoja

3.2 Yhteenveto suunnitelman muutosehdotuksista
Esitetty muutosehdotus

Metsähallituksen vastaus/ muutokset suunnitelmaan

Kuopion kaupunki, Kalle Ruokolainen: Kuvion 5 aukon 2 sijoittumista ja muotoa olisi ehkä vielä tarkennettava, sillä ilmakuvalla aukko näyttää sijoittuvan jo
nyt puoliavoimelle alueelle. Tällöin sillä ei olisi suurta merkitystä maiseman
näkymisen kannalta. Aukon parempi paikka olisi paremminkin hiukan alempana kuusikossa, josta maisemaa peittäviä kuusia voisi poistaa osin yksittäin. Näkemyksemme mukaan nämä suhteellisen nuoret rungot voisi – ainakin osin –
jättää lahoamaan maastoon, koska kuvio on hiukan erillään muista ja rinteen
takia vaikeassa ajomaastossa.
Kuopion kaupunki, Kalle Ruokolainen: Puijon asukkaiden ja yrittäjien kuulemisessa on syytä kiinnittää huomioita toimitettavan aineiston helppotajuisuuteen.
Esitetty hoitosuunnitelma on muodoltaan vaikeaselkoinen ja hankala luettava.
Ulkopuolelle suunnattavasta aineistosta ja tiedotteista on karsittava kaikki epäoleellinen tieto pois ja tehtävä siitä helposti ymmärrettävää. Hoitotoimista on
tarpeen tiedottaa myös yleisesti, koska Puijo on arvoiltaan erityisen tärkeä ja
laajalti kiinnostava kohde Kuopiossa.

Kuvion 5 aukkoa laajennetaan ulottumaan alarinteeseen, jolloin yksittäisiä
maisemaa peittäviä kuusia voidaan poistaa. Ylärinteestä kaadetut kuuset viedään pois siltä etäisyydeltä kun se on koneellisesti mahdollista. Kuviolle voidaan kaadettuja kuusia jättää enimmillään 10 m3/ha eli noin 30 runkoa. Läpimitaltaan alle 10 cm runkoja tai kuolleita puita ei lasketa mukaan näihin runkoihin.
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Suunnitelmasta tehdään yksinkertaistettu versio, jossa esitetään lähinnä toteutettavat toimenpiteet. Tästä pelkistetystä suunnitelmasta pyydetään Puijon
majan yrittäjän ja Puijon asukkaiden kommentit.
Hoitotoimista tiedottamisesta neuvotellaan yhdessä Kuopion kaupungin edustajien ja viestinnän ammattilaisten kanssa (organisaatioiden tiedottajat).
Hoitotoimien ajaksi maastoon pystytetään selkeitä opasteita.

Kuva 1. Puijon luonnonsuojelualueiden sijainti. Yksityiset luonnonsuojelualueet vihreällä, lehtojen suojeluohjelmarajaus sinisellä ja Natura-alueet punaisella rajauksella sekä maisema-alue violetilla taustalla.
Tämä suunnitelma koskee vain luonnonsuojelualuetta YSA080024.
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4. Alueen nykytila
Johdanto

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä luonnonhoitoa rajoittavat piirteet. Lomakkeella ei käsitellä koko Puijon Natura-alueen nykytilaa.

Alueen yleiskuvaus
Puijo on yksi Pohjois-Savon lehtokeskuksen tärkeimmistä luonnonsuojelualueista. Se tarjoaa suotuisia elinympäristöjä lukuisille vaateliaille lajeille. Monipuolista lehtokasvillisuutta
ylläpitää mm. suojelualueiden maaston muotojen ja maaperän vaihtelevuus. Puijon metsien kasvillisuus on valtaosin lehtoa tai lehtomaista kangasta. Lehtotyyppien kirjo on luonnonsuojelualueilla monipuolinen. Luonnonsuojelualueen puusto on pääosin vanhaa (kuva 2), ja muutamilla kuvioilla esiintyy myös vanhoille luonnonmetsille ominaista lajistoa. Vanhimmilla metsäkuvioilla lahopuumäärä on huomattavan suuri. Puijon luonnonsuojelualueet ovat valtaosin kuusivaltaisia ja vain paikoin on pieniä lehtipuuvaltaisia laikkuja (kuva 3).
Puijo on merkittävä Kuopion matkailu-, talviurheilu- ja virkistyskäyttökohde. Puijon luonnonsuojelualueella sijaitsee Puijon matkailu- ja urheilukäytön kannalta useita hyvin keskeisiä
rakennuksia kuten Puijon torni, Puijon maja, sekä mäkihyppytornit. Ulkoilureittien ja polkujen määrä Puijon luonnonsuojelualueella on kohteen suuren virkistyskäyttöarvon johdosta
runsas.
Puijon mäellä on runsaasti kaskikauden jäänteitä (kaskiraunioita ja nauriskuoppia) sekä joitakin uudemman ajan rakennelmien raunioita (mm. vanhan hyppyrimäen sekä harjoitusmäen perustukset).
Vuonna 2001 Puijon luonnonsuojelualueella on ennallistettu metsiä ja hoidettu lehtoja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen vetämässä Life-hankkeessa. Nykyisessä Life-hankkeessa
lehtoja hoidetaan Puijon puistometsässä eli luonnonsuojelualueella, jossa lehtoja ei aiemmin ole hoidettu.
Tärkeimmät luontoarvot:
Luontotyypit suunnittelualueella

Lehdot

Lajisto

Monipuolista lehtolajistoa mm. jänönsalaatti, mustakonnanmarja, lehtokuusama ja vaateliasta lajistoa (idänlehväsammal). Lisäksi vaateliasta
kääpälajistoa.

Liitekartta tai -taulukko
Yhteenveto maankäytön historiasta
tai alueen luonnosta aikaisemmin.

Kartat suojelualueen puulajivaltaisuudesta ja puuston ikäluokista.
Puijolla on tiettävästi kaskettu jo 1620-luvulla ja myöhemmin alueella on ollut kaksi torpparitilaa (Kärkkäinen & Grönlund 2007). Metsälaidunnus on jatkunut 1900-luvun alkupuolelle saakka. Nykyään vanhat pellot ovat umpeenkasvaneet ja merkit kaskikaudesta kasvillisuudessa hävinneet.

Erityisarvo

Lisätiedot

Virkistyskäyttöä tai -rakenteita

on

ei

Hyvin suosittu virkistysalue, jossa paljon huollettuja ulkoilureittejä sekä polkuja.

Erityisiä maisema-arvoja

on

ei

Valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja suuri maisemallinen merkitys Kuopion maisemakuvaan.

on

ei

Kaskikauden jäänteitä, joista kaskiröykkiöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä. Luonnonsuojelualueiden kulttuuriperintöinventoinnissa Puijolta löytyi 21 kulttuuriperintökohdetta. Ei esihistoriallisen ajan kohteita.

Pohjavesialue

on

ei

Muita erityispiirteitä

on

ei

Kuopion ydinkeskustan läheisyydessä oleva merkittävä ulkoilu-, matkailu- ja luonnonsuojelualuekokonaisuus.

Uhanalaisia lajeja

on

ei

Direktiivilajeja

Muinaisjäännöksiä

Uhanalaisia luontotyyppejä
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Natura 2000 –luontotyyppejä

Kuva 2. Puijon luonnonsuojelualueen puuston ikäluokat.
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Kuva 3. Puijon luonnonsuojelualueen puulajivaltaisuus.
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5. Luontotyypit ja uhanalaiset lajit
Luontotyyppien ja eliölajien uhanalaisuutta on arvioitu samoilla asteikoilla. Uhanalaisuus luokat sekä eliölajeilla sekä luontotyypeillä ovat:
RE = Hävinneet, CR = Äärimmäisen uhanalaiset, EN = Erittäin uhanalaiset, VU = Vaarantuneet, NT = Silmälläpidettävät, LC = Säilyvät, DD = Puutteellisesti tunnetut, RT= alueellisesti uhanalainen.

Seuraavalla lomakkeella kootaan yhteen tietoja alueen Natura – luontotyypeistä ja uhanalaisista luontotyypeistä. Tällä sivulla on selitetty yleisimpiä luontotyyppeihin ja uhanalaisuuteen liittyviä termejä.
Natura 2000 on koko Euroopan yhteisön kattava ekologinen alueverkosto. Natura-verkoston avulla pyritään turvaamaan EY:n alueella mm.
uhanalaisten tai alueelle luonteenomaisten lajien ja luontotyyppien säilyminen. Näiden yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien suotuisa
suojelutaso EU:n jäsenmaiden tulee turvata. Natura 2000 -alueiden valinta perustui osaltaan näihin luontotyyppeihin.

Uhanalaiset luontotyypit (LuTu). Luontotiedontarve luonnosta on viime
vuosina kasvanut, koska useat lait ja kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea luontotyyppien suojeluun ja seurantaan. Luontotyyppien
uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä on tarkasteltu mm. mitkä maallemme ominaisista luonnonympäristöistä ovat harvinaistuneet tai vähentyneet merkittävästi. Tietoa luontotyypeistä tarvitaan myös maankäytön ja
luonnonvarojen kestävän käytön suunnitteluun sekä elinympäristöjen
ennallistamiseen, hoitoon ja suojeluun. Luontotyypeistä uhanalaisimpia
ovat mm. perinteisen karjatalouden luomat perinnebiotooppien luontotyypit ja runsasravinteiset lehdot. Kuten uhanalaisissa eliölajeissakin,
Suomella on erityinen vastuu tiettyjen luontotyyppien säilymisestä.
Suomen vastuuluontotyyppejä on etenkin soiden ja Itämeren rannikon
luontotyypeissä. Natura-luontotyyppi on tietyllä tavalla hallinnollinen
termi ja yhden Natura-luontotyypin alle voi kuulua useita luontotyyppejä, joista osa on uhanalaisia ja osa ei. Esimerkiksi Natura-luontotyyppi
lehdot kokoaa alleen useita uhanalaisia lehtojen luontotyyppejä.

Suomessa tavataan 69 erilaista ns. Natura-luontotyyppiä, joiden esiintymistä ja edustavuutta maamme luonnonsuojelualueilla arvioidaan luontotyyppi-inventointien yhteydessä. Natura-luontotyyppien arviointi antaa arvokasta ja vertailukelpoista tietoa mm. siitä mitä luontotyyppejä
maamme suojelualueilla esiintyy. Suomessa tavattavia luontotyyppejä
ovat mm. puustoiset suot, lehdot ja boreaaliset luonnonmetsät. Useilla
suojelualueilla luontotyyppejä esiintyy vain pienialaisesti.
Luontotyyppi I tarkoittaa alueen varsinaista ja vallitsevinta luontotyyppiä kuten keidas- tai aapasuo. Joillakin luontotyypeillä voi olla päällekkäisiä luontotyyppejä, joita kutsutaan nimityksellä luontotyyppi 2.

Inventointiluokalla kuvataan kunkin kuvion kasvillisuuden rehevyyttä ja
kosteusolosuhteita melko yleisellä tasolla. Kasvillisuustyyppi sen sijaan
kuvaa tarkemmin alueen tyypillistä lajistoa. Inventointiluokkia ovat
esim. runsasravinteinen kostea lehto ja tuore kangas. Runsasravinteisissa kosteissa lehdoissa voi esiintyä mm. kasvillisuustyyppejä käenkaalimesiangervotyyppi (OFiT) tai kotkansiipityyppi (MaT), tuoreella kankaalla esiintyy puolestaan usein mustikkatyypin (MT) kasvillisuustyyppiä. Kasvillisuustyyppien lyhenteet tulevat kuvaajalajien tieteellisten nimien alkukirjaimista, esim. OFiT = Oxalis (käenkaali)– Filipendula (mesiangervo) -tyyppi.

Esimerkiksi keidassoilla (luontotyyppi 1) voi olla osia, jotka edustavat
myös luontotyyppiä puustoiset suot (luontotyyppi 2).
Luontotyyppien edustavuus kertoo mm. kuinka tyypillistä ja luonnontilaista luontotyyppiä arvioitava alue on. Edustavuus määritellään luokkiin
edustavimmasta heikoimpaan: Erinomainen (10), Hyvä (20), Merkittävä
(30) ja Ei merkittävä (40).
Natura-tietolomake on aineistoa, jota Natura-alueilta on kerätty ohjelman valmistelun aikaan. Natura-alueista kerätyt tiedot löytyvät mm.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten internetsivuilta.
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5.1. Lajisto
Natura 2000aluekoodi
SCI: FI0600001

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen uhanalainen ja ns. direktiivilajisto sekä muu vaateliaslajisto. Lintuhavainnot koskevat kaikkia Puijon kolmea Puijon luonnonsuojelualuetta. Uhanalaisuuden lyhenteiden selitykset edellisellä sivulla.
Suojelustatus
Laji
Elinympäristö
Direktiivin liite
Uhanalaisuus
Idänlehväsammal (Plagiomnium drummondii)
Luontodirektiivin II -liite
VU, Suomen vastuulaji
Rehevät (eu- ja mesotrofiset) korvet, kosteat lehdot, kalkkimaat.

SCI: FI0600001

Korpinrusokas (Entoloma corvinum)

SCI: FI0600001

Palokärki (Dryocopus martius)

SCI: FI0600001

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)

SCI: FI0600001

Johdanto

NT

Kuivat niityt ja kedot, hakamaat ja lehdesniityt

Lintudirektiivin I-liite

LC

Varttuneet metsät. Suosii männiköitä ja sekametsiä.

Lintudirektiivin I-liite

NT

Pikkusieppo (Ficedula parva)

Lintudirektiivin I-liite

NT

SCI: FI0600001

Pohjantikka (Picoides tridactylus)

Lintudirektiivin I-liite

SCI: FI0600001

Pyy (Tetrastes bonasia)

Lintudirektiivin I-liite

NT, Suomen vastuulaji,
RT
LC

Katajikkoniityt, pusikkoiset/risukkoiset hakkuuaukot, pusikoituvat
vanhat pellot ja muut puoliavoimet ympäristöt.
Vanhahkot tai vanhat (yli 50-vuotiaat) kosteapohjaiset kuusimetsät
tai kuusivaltaiset sekametsät
Vanhat havumetsät.

SCI: FI0600001

Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)

Lintudirektiivin I-liite

LC

SCI: FI0600001

Liito-orava (Pteromys volans)

Luontodirektiivin II ja IV
(a) -liite

SCI: FI0600001

Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)

rauhoitettu, erityisesti
suojeltu
LC

SCI: FI0600001

Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)

LC

SCI: FI0600001

Sirittäjä (Phylloscobus sibilatrix)

NT

SCI: FI0600001

Jänönsalaatti (Mycelis muralis)

LC

SCI: FI0600001

Aarnisammal (Schistostega pennata)

NT

SCI: FI0600001

Kalliokinnassammal (Scapania scandica)

SCI: FI0600001

Mesipillikääpä (Antrodia mellita)

SCI: FI0600001

Sitkankääpä (Antrodia sitchensis)

SCI: FI0600001

Pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga)

SCI: FI0600001

Aarnikääpä (Phellinus nigrolimitatus)

LC

SCI: FI0600001

Silokääpä (Gloeoporus pannocinctus)

LC

SCI: FI0600001

Ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus)

LC

SCI: FI0600001

Rusokantokääpä (Fomitopsis rosea)

NT

SCI: FI0600001

Rusokääpä (Pycnoporellus fulgens)

LC

Muu vaatelias ja huomioitava laji.
NT, erityisesti suojeltava
laji
CR, erityisesti suojeltava
laji
NT
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Suosii kuusta kasvavia metsiä.
Järeät havupuuvaltaiset metsät, joissa on tarjolla vanhoja koloja
pesäpaikoiksi.
Kuusivaltaiset, iäkkäät metsät, joissa haapoja ja muita lehtipuita.
Rehevät lehdot ja lehtipuuvaltaiset sekametsät, joissa runsas aluskasvillisuus.
Kuusimetsät
Valoisat, korkearunkoiset lehti- ja sekametsät eritoten lehtomaiset
koivikot ja rehevät koivua kasvavat kuusimetsät.
Lehtokuusikot ja -korvet, kallionaluslehdot
ja -lohkareikot, purolaaksot, lähteiköt.
Kiven- ja kallionkolot, kantojen tyvet ja kolot. Tyypillinen vanhan
metsän laji.
Kalliot (Maakunnan ensimmäinen havainto)
Vanhat tuoreet ja kuivat lehdot, joissa lahopuuta
Vanhat tuoreet ja lehtomaiset kankaat (myös runsaasti lahopuuta
sisältävät nuoremmat metsät)

5.2 Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit
Johdanto

Luontotyyppitiedot on esitetty vain Puijo 1 -nimiseltä luonnonsuojelualueelta, jota lehtojen hoitosuunnitelma koskee.

Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden edustavuus (kuva 4).

Luontotyyppien pinta-alat (ha)

N2000 –luontotyypin koodi

Luontotyyppi

Luonto-tyyppi I

Yhteensä, ha

SCI: FI0600001

9050

Lehdot

16,6

SCI: FI0600001

9010

Boreaaliset luonnonmetsät

12,2

SCI: FI0600001

7160

Lähteet ja lähdesuot (kuviolla 56)

0

Natura alueen koodi

Luontotyyppien edustavuus (ha)
Erinomainen

Hyvä

Merkittävä

Ei merkittävä

16,6

5,9

5,4

5,3

12,2

2,9

9,3
0

Uhanalaiset luontotyypit (LuTU) (termien selitykset sivulla 10)
Pinta-ala, ha

Luontotyyppi
Kuivat lehdot
Tuoreet keskiravinteiset lehdot
Tuoreet runsasravinteiset lehdot
Kosteat keskiravinteiset lehdot

0,3
11,8
0,9
3,5
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Uhanalaisuusluokka
Koko Suomi
EN
VU
CR
NT

Etelä-Suomi
EN
VU
CR
NT

5.3. Muut luontotyyppitiedot
Johdanto

Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen luontotyypit sekä kasvillisuustyypit, mikäli ne on kuvioilta määritetty.

Inventointiluokka

Pinta-ala (ha)

Osuus (%)

Kulttuurikuvio

5,6

9

Kalliot

0,1

0,2

Kuivahkot kankaat

0,6

1

Tuore kangas

13,5

21,8

Ruohokuvio (lehtomainen kangas)

Ruohokuvio (lehto)

25,7

16,7

41,2

26,8

Kasvillisuustyyppi

Yhteensä (ha)

0

0

62,2

100

Osuus (%)

Tiet, parkkipaikat yms.

5,6

9

Ei tarkempaa kasvillisuustyyppiä

0,1

0,2

Puolukkatyyppi

0,6

1

Tuore kangas

1,8

2,9

Tuoreen kankaan varhainen sukkessiovaihe

0,2

0,4

Mustikkatyyppi (MT)

11,5

18,5

Lehtomainen kangas

0,7

1,1

Lehtomaisen kankaan varhainen sukkessiovaihe

0,7

1,1

Käenkaali-mustikkatyyppi (OMT)

24,3

39,0

Puolukka-lillukkatyyppi

0,3

0,5

5

8

Käenkaali-oravanmarjatyyppi (OMaT)

6,8

10,9

Runsasravinteinen tuore lehto

0,2

0,4

Käenkaali-oravanmarja/lillukkatyyppi (ORT)

0,9

1,4

Hiirenporras-isoalvejuurityyppi

3,5

5,6

0

0

62,2

100

Keskiravinteiset tuoreet lehdot

Vesikuvio

Pinta-ala (ha)

Lähde
Yhteensä (ha)
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Kuva 4. Natura-luontotyypit edustavuuksineen Puijo 1- nimisellä luonnonsuojelualueella.
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6. Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
Johdanto

Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet. Hoitotoimenpiteet kattavat vain osan kuvioiden pinta-alasta.

Kartat: Ilmakuva alueesta kuva 5, yleiskuva toimenpidealueesta kuva 6.
Toimenpiteiden tavoite

Lehdon hoito ja lehtipuuvaltaisuuden lisääminen lehtomaisen kankaan istutuskuusikoissa.
Luonnonhoitotoimia tehdään Puijon laen istutuskuusikoissa, joissa puusto on lajistoltaan sekä ikä- ja kokorakenteeltaan hyvin yksipuolista. Kuusikon lehtolajisto on
kärsinyt tiheän kuusikon varjostuksesta ja runsaan neulasmassan happamoittavasta vaikutuksesta. Puustoa on uudistettu laajalla alueella yhdellä kertaa avohakkuulla
ja istutuksella, eikä metsän luontaista puuston pienaukkoisuutta ole päässyt syntymään. Istutuskuusikoista on metsää hoidettaessa raivattu pois lähes kaikki lehtipuut, pensaat ja lahopuut. Ilmakuvassa istutuskuusikko erottuu vanhemmista metsistä hyvin selvärajaisesti (kuva 5).
Lehdon hoito tarkoittaakin suunnittelualueella istutuskuusikoiden pienaukotusta. Pienaukot sijoitetaan lehtipuiden ympäristöön tai kohtiin, joissa lehtokasvillisuuden
elpyminen odotetaan olevan mahdollisimman suotuisaa. Pienaukot lisäävät lehdon valoisuutta ja parantavat lehtipuiden, lehtopensaiden ja muun lehtokasvilajiston
elinolosuhteita. Lehtipuista pienaukotuksella yritetään lisätä erityisesti haavan määrää luonnonsuojelualueen metsissä. Moni uhanalainen ja vaatelias laji on sopeutunut elämään nimenomaan haavalla tai haapalahopuulla. Järeitä haapoja kasvaa Puijolla lähinnä luonnontilaisimpina säilyneissä metsissä ja ne puuttuvat miltei täysin
entisistä talousmetsistä.
Hoitotoimia ei tehdä kosteissa painanteissa tai luontaisesti varjoisilla pohjoisrinteillä, jotka ovat suotuisia ympäristöjä kosteiden ja varjoisten elinympäristöjen lajeille.
Vanhan metsän kuvioiden lähistölle jätetään suojavyöhykkeet, joille pienaukkoja ei tehdä. Suojavyöhykkeiden avulla estetään mm. haitallisten vieraslajien leviäminen
Puijon arvokkaimmille luontokohteille. Hoitotoimet ovat melko pienialaisia, koska siten halutaan ehkäistä vieraslajien aggressiivinen levittäytyminen aukkoihin.
Suurin osa kaadetuista rungoista viedään havuineen pois luonnonsuojelualueelta, jotta ne eivät heikentäisi lehtokasvillisuuden elpymistä ja lehtipuiden taimettumista
aukoilla. Myöskään alueen runsaan virkistyskäytön takia suurta määrää lahopuuta ei voida jättää kuvioille.

Luonnonhoidon menetelmät
Lehdon hoitotyöt tehdään monitoimikoneella. Hoitotyöt tehdään lumiseen aikaan jolloin vähennetään maaston vaurioitumista. Koneellisesti ei liikuta kuvioiden soistuneissa kohdissa, jyrkkien rinteiden kivikoissa tai alueilla, joilla on paljon kaskiraunioita.
Pienaukot: Hoidettaville kuvioille hakataan pienaukkoja, joista kaikki kuuset kaadetaan. Muita puulajeja tai pensaita ei pienaukoilta kaadeta. Kaadetut puut kuljetetaan havuineen pois
luonnonsuojelualueelta. Kaikki kuolleet puut ja puunosat sekä selvästi heikentyneet puut jätetään kuvioille lahopuuksi. Reittien varrella kasvavia pystyyn kuolleita puita voidaan
kaataa luonnonhoitotoimien yhteydessä, mikäli puut aiheuttavat turvallisuusriskin ulkoilijoille. Kaadetut lahopuut jätetään kuvioille. Pienaukkojen rajat merkitään maastoon punaisella nauhalla (kaksi nauhaa aukkojen reunapuissa).
Istutuskuusikon epätasainen harvennus: Ulkoilureittien varrelta (ks. kuva 6) ja paikoin ajourien varrelta kuusikkoa harvennetaan epätasaisesti. . Kaadetut puut kuljetetaan havuineen
pois luonnonsuojelualueelta. Harvennuskohdat merkitään maastoon punaisilla nauhoilla (yksi nauha harvennettavien alueiden reunapuissa). Reittien varrella kuusista kaadetaan
noin kolmannes ja ajourien ympäristöstä noin neljännes-viidennes kuusista, muutaman puun ryhminä. Harvennuksessa ei kaadeta muita puita kuin kuusia ja harvennus kohdistetaan
ensisijaisesti läpimitaltaan alle 30 cm puihin.
Ajourat: Ajourina käytetään mahdollisimman paljon vanhoja ajouria. Uusilta ajourilta kaadetut puut korjataan pois havuineen. Ajourat sijoitetaan ensisijaisesti kuusivaltaisiin kohtiin,
joissa ei kasva järeitä (yli 30 cm) kuusia. Tarpeen vaatiessa ajouralta voidaan kaataa myös muita puulajeja kuin kuusia, mutta silloin rungot jätetään kuviolle lahopuuksi. Ajourat sijoitetaan kohtiin, joissa ei kasva vaateliasta lajistoa tai muinaismuistoja. Tiedossa olevat arvokohteet reittien läheisyydessä merkitään maastoon sinisillä nauhoilla työmaan ajaksi.
Jälkityöt eli vieraslajien torjunta: Lehtojen hoitotoimien jälkeen tulee huolehtia, että pienaukot pääsevät taimettumaan luontaisilla puu- ja pensaslajeilla. Puijolla vieraslajeista erityisesti terttuseljaa kasvaa runsaasti, mutta myös jättipalsamia kasvaa aivan luonnonsuojelualueiden reunoilla. Pienaukoilta kaadetaan niihin nousevat terttuseljat Luonnonhoito-Lifen
työnä vuoteen 2015 saakka. Tämän jälkeenkin tulee huolehtia, etteivät vieraslajit pääse leviämään luonnonsuojelualueille.
Toimenpidekuvioiden kokonaisala, ha

6,2
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Kuva 5. Toimenpidekuviot oranssilla rajattuina.
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Kuva 6. Lehdon hoitotyöt Puijon mäellä. Ruksit kuviolla 11 tarkoittavat kaskiraunioita.
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Tavoite

Lehdon hoito, lehtipuumäärän lisääminen ja
maiseman avaus

Toimenpide

Pienaukotus ja kuusikon harvennus

Kuvio

5

Pinta-ala, ha

1,2

Kuvion kuvaus

Varttunut istutuskuusikko, puuston keski-ikä on noin 40 vuotta. Tiheässä kuusikossa on paikoin tapahtunut ns. itseharvenemista, jonka seurauksena kuviolla
on hieman luontaisesti syntynyttä lahopuuta. Siellä täällä valoisammissa laikuissa kasvaa koivuja ja yksittäisiä mäntyjä.
Kasvillisuus on laikuittain käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa (OMaT) ja käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaista kangasta. Kuvion luoteiskulmalla alarinteessä on soistuneita laikkuja, joissa kasvillisuus on hiirenporras-isoalvejuurityyppiä.
Kuvion luoteisosa on kivikkoinen ja tiheäpuustoinen. Hoitotoimia ei tehdä kuvion luoteisosassa, koska varjoisa pohjoisrinne ja kosteat lehtolaikut tarjoaa
suotuisia elinympäristöjä mm. tietyille sammallajeille. Esimerkiksi melko harvinainen ja niukkana varjoisissa halkeamissa kasvava pikkukiiltosammal
(Isopterygiopsis pulchella) on löydetty suojelualueen kyseiseltä kulmaukselta (R. Fagerstén 2005).

Toimenpiteen kuvaus Kuviolle tehdään kaksi pienaukkoa, josta kaikki kuuset kaadetaan. Itäisemmältä aukolta (aukko 1) kaadetut puut viedään pois hakkuutähteineen. Ajoura aukolle tehdään suurten kuusten välistä niitä vaurioittamatta.
Niittykuvion pohjoispäässä olevalta aukolta (aukko 2) kaadetaan kaikki kuuset, mutta vain elävät rungot viedään havuineen pois. Kuolleiden puiden rungot
kaadetaan pohjoiseen viettävään rinteeseen. Puiden kaataminen avaa maisemaa Pohjois-Kallavedelle päin.
Ilmakuva toimenpidekuvioista 5, 7, 7.1
ja 7.2

Kuvissa pienaukkojen rajaus vihreällä, kuusikon harvennus punaisella raidoituksella ja ajourat oranssilla
katkoviivalla
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Tavoite

Lehdon hoito ja lehtipuumäärän lisääminen

Toimenpide

Pienaukotus ja kuusikon harvennus

Kuvio

7, 7.1 ja 7.2

Pinta-ala, ha

0,6

Kuvion kuvaus

Kuviot 7, 7.1 ja 7.2 ovat samaa puustokuviota, mutta ne on jaettu toimenpiteiden takia alakuvioiksi Alueella kasvaa tiheä kaksijaksoinen kuusikko. Valtapuusto
on noin kymmenmetristä nuorta kuusikkoa ja ylispuina kasvaa paksuja, yli 150-vuotiaita suuria kuusia. Kuvion kasvillisuus on valtaosin lehtomaista kangasta
ja paikoin on pieniä tuoreen kankaan sekä lehdon laikkuja.

Toimenpiteen kuvaus Kuvion kaakkoisreunaan kaadetaan pienaukko (edellisen sivun kuvassa aukko 10), josta kaikki läpimitaltaan alle 30 cm kuuset kaadetaan ja viedään pois havuineen. Aukolle tehdään ajoura nuoren kuusikon läpi, jolloin ajourakin toimii ikään kuin pienaukkona.
Kuvion itäreunan kuusikkoa harvennetaan ulkoilureitin vierestä noin 15 metrin levyiseltä kaistaleelta (kuvassa alue 7.1). Harvennus kohdistetaan nuorimpiin
puihin, noin kolmannes läpimitaltaan alle 30 cm kuusista poistetaan. Kuvion eteläosan nuorta kuusikkoa (kuvassa 7.2) harvennetaan poistamalla noin viidennes nuorista alikasvoskuusista (läpimitta alle 25 cm). Harvennus tehdään epätasaisesti, laikuittain poistetaan muutaman kuusen ryhmiä. Harvennuksessa
kaadetut puut kuljetetaan pois havuineen.
Tavoite

Lehdon hoito ja lehtipuumäärän lisääminen

Toimenpide

Pienaukotus ja kuusikon harvennus

Kuvio

10, 10.1 ja 10.2 Pinta-ala, ha

2,6

Kuvion kuvaus

Kuviot 10, 10.1 ja 10.2 ovat samaa puustokuviota, mutta ne on jaettu toimenpiteiden takia alakuvioiksi. Kuvioilla kasvaa noin 40-vuotias tiheä istutettu kuusikko. Paikoin kasvaa nuoria koivuja ja pensaskerroksessa kasvaa ulkoilureittien varrella terttuseljaa. Kuvion kasvillisuus on lehtolaikkujen kirjomaa lehtomaista
kangasta. Lehtolaikkujen kasvillisuus on kärsinyt voimakkaasti tiheän kuusikon varjostuksesta ja neulasmassan happamoittavasta vaikutuksesta.

Toimenpiteen kuvaus Kuviolle tehdään viisi vaihtelevan muotoista pienaukkoa (aukot 3-7). Pienaukot sijoitetaan erityisesti lehtipuuvaltaisiin kohtiin, jotta lehtipuiden uudistuminen
helpottuu. Kuvion pohjois- ja itäreunoilla kulkevan ulkoilureitin varrella kuusikkoa harvennetaan epätasaisesti kaatamalla noin kolmannes pienimmän kokoluokan kuusista (kuvassa 10.1 ja 10.2).
Kuviota halkovat vanhat miltei itä-länsisuuntaiset ajourat, joita hyödynnetään luonnonhoidollisissa hakkuissa. Ajourien ympäristöstä paikoin noin neljännesviidennes kuusista kaadetaan, mutta väliin jätetään harventamattomia kuusikkolaikkuja. Harvennettavat kohdat merkitään maastoon. Kuvion eteläreunan halki
avataan kulkemaan uusia ajoura, jolloin ajourakin toimii pienaukon tavoin. Ajouran reitin valinnassa hyödynnetään vanhaa polkua ja lehtipuut sekä suuret
(läpimitaltaan yli 30 cm kuuset) kierretään. Mikäli lehtipuita tai järeitä kuusia joudutaan kaatamaan ajouralta, ne jätetään lahopuuksi.
Ilmakuva toimenpidekuvioista 10, 10.1
ja 10.2
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Tavoite

Lehdon hoito ja lehtipuumäärän lisääminen

Toimenpide

Pienaukotus ja kuusikon harvennus

Kuvio

11 ja 11.1

1,5

Kuvion kuvaus

Kuviot 11 ja 11.1 ovat samaa puustokuviota, mutta ne on jaettu toimenpiteiden takia alakuvioiksi. Kuvioilla on käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoon istutettua
kuusikkoa. Kuviolla rinne viettää loivasti kohti koillista. Koilliskulmalla rinteen alaosassa on kosteita korpimaisia laikkuja ja melko runsaasti luontaisesti syntynyttä lahopuuta. Sammalkartoituksessa kuviolta löytyi erityisesti kallion ja kantojen koloissa viihtyvä aarnisammal sekä maakunnalle uutena havaintona
kalliokinnassammal. Alueen keskiosassa on merkittävä kaskirauniokeskittymä (26 rauniota). Useiden kaskiröykkiöiden päällä on vanhoja kookkaiden puiden
kantoja. Ulkoilureitin varrella kasvaa terttuseljaa, jonka leviäminen pienaukoille tulee ehkäistä.

Toimenpiteen kuvaus Hoitotoimia ei tehdä kuvion 11 keskiosassa tai koilliskulmalla, jotta vaateliaiden sammallajien elinympäristö pysyy riittävän varjoisena ja kosteana. Hoitotoimissa varotaan kaskiraunioiden vaurioittamista ja puut kaadetaan raunioista poispäin. Kuvion keskiosaan tehdään yksi pienaukko (kuvassa aukko 8), johon
kulkeva ajoura tehdään mahdollisimman paljon vanhaa ajouraa seuraillen. Tarvittaessa ajouralta voidaan kaataa nuorehkoja kuusia.
Kuvion pohjoisreunalla kulkevan ulkoilureitin varrella kuusikkoa harvennetaan kaatamalla noin kolmannes pienimmän kokoluokan kuusista (kuvassa 11.1).
Harvennus tehdään epätasaisesti, muutaman puun ryhminä.
Harvennettavan alueen itäreunalla on kaksi kaskiröykkiötä, joita varotaan hoitotöissä (röykkiöt eivät näy alla olevassa kuvassa). Röykkiöt merkitään maastoon
hoitotöiden ajaksi sinisellä kuitunauhalla.
Ilmakuva toimenpidekuvioista 11 ja 11.1
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Tavoite

Lehdon hoito ja lehtipuumäärän lisääminen

Kuvion kuvaus

Kuvion valtapuusto on noin 40-vuotiasta, hyvin tasaikäistä ja -rakenteista istutuskuusikkoa. Kasvillisuus kuviolla on käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa
(OMaT) ja paikoin on laikkuja lehtomaista kangasta. Aluskasvillisuus on tiheän kuusikon varjostuksesta johtuen heikosti kehittynyttä.

Toimenpiteen kuvaus

Toimenpide

Pienaukotus

Kuvio

13

Pinta-ala, ha

0,4

Kuviolle kaadetaan yksi pienaukko (kuvassa aukko 9). Ajoura tehdään vanhan uran kohdalle ja tarvittaessa ajouraa voidaan leventää reunakuusia kaatamalla.
Kuvion pohjoispuolisella kuviolla kasvaa muutamia järeitä haapoja, joiden toivotaan leviävän hoidettavan kuvion aukolle ja ajouralle.

Ilmakuva toimenpidekuviosta 13
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7. Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen
Johdanto

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

Natura 2000 aluekoodi

Natura 2000 –luontotyyppi
tai direktiivilaji

SCI: FI0600001

Lehdot (9050)

SCI: FI0600001

Liito-orava (Pteromys volans)

Direktiivin
liite (lajien
osalta)

Luontodirektiivin II ja IV
(a) -liite

Toimenpide

Arvioitu
vaikutus

Perustelu positiivisille tai negatiivisille vaikutuksille

Pienaukotus

+

Istutuskuusikon pienaukotus lisää valon määrää metsikön pohjakerroksessa
ja parantaa lehtokasvillisuuden ja lehtipuiden kasvuolosuhteita. Hoitotoimet
parantavat pitkällä aikavälillä luontotyypin edustavuutta.

Pienaukotus

+

Liito-oravasta ei ole tiedossa havaintoja kuvioilta, joilla pienaukotusta tehdään. Pienaukotuksella lisätään suojelualueen lehtipuuvaltaisuutta, mikä
pitkällä aikavälillä lisää liito-oravan ravintopuita.
Hoitotoimissa kaadettavat kuuset ovat melko pieniä ja eivät siis tyypillisiä
liito-oravien pesäpuita. Mikäli liito-oravan pesäpuita kuitenkin havaitaan
hoitotoimien yhteydessä, jätetään pesäpuut käsittelyn ulkopuolelle.

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

Alueella esiintyviksi mainitut Lintudirektiivin I-liitteen lajeihin palokärki (Dryocopus martius), pikkulepinkäinen (Lanius collurio), pikkusieppo (Ficedula parva), pohjantikka
(Picoides tridactylus), pyy (Tetrastes bonasia) ja varpuspöllö (Glaucidium passerinum) hoitotoimilla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia, koska hoitotoimet kohdistuvat puustoltaan melko nuoriin ja puustorakenteeltaan hyvin yksipuolisiin metsiin.
Lehdon hoitoa ei tehdä kuvioilla, joilla tiedetään kasvavan idänlehväsammalta.
Kuvioilla, joilla esiintyy luontotyyppejä lähteet ja lähdesuot tai boreaaliset luonnonmetsät ei tehdä luonnonhoitotoimia.

Natura 2000vaikutusten arvioinnin tarveharkinta
perusteluineen

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

Lisätiedot
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7.1. Vaikutukset luontoon, ympäristöön ja alueen käyttöön
Johdanto

Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden negatiivisia vaikutuksia luontoon (esim. kasvillisuustyypit ja lajit), ympäristöön ja
alueen käyttöön.

Toimenpiteen
tavoite

Toimenpide

Vaikutuksen kohde

Kuusikon
pienaukotus

Istutuskuusikoihin kaadetaan pienaukkoja

Alueen virkistyskäyttö ja
alueella liikkuvat ihmiset

X

Kuusikon
pienaukotus

Istutuskuusikoihin kaadetaan pienaukkoja

Lehtolajisto

X

Kuusikon
pienaukotus

Pienukoista kaadettujen
puiden poisvienti suojelualueelta

Lahopuuta hyödyntävä
lajisto

X

Vaikutuksen tarkempi kuvaus

Ulkopuol.
alue

Suunn.
alue

Kohdentuminen

Kuvaus
Toimenpidealueiden virkistyskäyttö hankaloituu
työmaan ajaksi konetyön ja hakkuutähteen vuoksi.
Ihmisille voi syntyä väärinkäsityksiä luonnonhoitotöiden tarkoituksesta ja vaikutuksista, koska niiden
pelätään aiheuttavan haittaa luonnolle ja tehtävän
taloudellisen höydyn vuoksi.
Vieraslajit leviävät pienaukkoihin ja hyötyvät lisääntyneestä valoisuudesta. Vieraslajit syrjäyttävät lehtojen alkuperäislajistoa kilpailussa kasvutilasta.
Suojelualueiden ulkopuolelta vähitellen leviävät
vieraslajit ovat yksi suurimmista Puijon lehtolajistoa
uhkaavista tekijöistä.

Metsiköihin ei pääse syntymään eriasteisesti lahonnutta puuainesta, mitä useat eliölajit hyödyntävät.

Toimenpiteet negatiivisten vaikutusten
ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi

Kuvaus
Hoitotoimista ja niiden perusteista tiedotetaan selkeästi ennen hoitotoimia ja niiden
aikana.

Pienaukkoihin leviäviä vieraslajeja torjutaan Life-hankkeen yhteydessä vuoteen
2015 saakka suojelualueen sisällä.
Vieraslajeja tulee torjua tehokkaasti luonnonsuojelualueiden ulkopuolella, mistä
vieraslajit suojelualueille leviävät.
Vieraslajien torjuntaa varten tulee laatia
alueellinen organisaatiorajat ylittävä strategia, minkä pohjalta vieraslajien torjunta
aloitetaan nopeasti ja tehokkaasti.
Alueen virkistyskäytön takia jätettävän
lahopuun määrä joudutaan minimoimaan.
Lisäksi Puijolla on alueita, joilla lahopuuta
on runsaasti.

8. Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä
Lomakkeella kuvataan suunniteltu seuranta, mahdolliset tulevaisuuden selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä.
Seuranta

Liite 5: Seurantalomake

Kuviot

Seurantatyyppi

Seurantavuodet

Seurantamenetelmä

Liitteessä 1.

Lehdon hoitotoimien vaikutusten
seuranta

Välittömästi toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen tai toimenpiteitä
seuraavana vuonna. Sen jälkeen tarpeen mukaan.

Silmämääräinen ja valokuvien avulla.

Viestintä
Hoitotoimista ilmoitetaan maastoon pystytettävin opastein ja paikallisiin medioihin laadittavilla tiedotteilla. Viestinnästä neuvotellaan maanomistajan (Kuopion kaupunki) kanssa.
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Liite 1. LEHTOJEN HOITOKOHTEEN SEURANTALOMAKE
Hoitoseurantalomakkeella on määritelty seurannan tavoitteet ja se täytetään tarpeen mukaan
seurantakerran yhteydessä.
Alueen nimi

Puijon luonnonsuojelualue

Suunnitelman nimi

Luonnonhoito-Life: Lehdon hoitosuunnitelma Puijon yksityiselle luonnonsuojelualueelle

Toimenpiteen tavoite

Lehdon hoito ja lehtipuuvaltaisuuden lisääminen kuvioilla

Seurannan tekijä ja pvm
Hoitotyöt tehty (päivämäärä)
Toimenpiteet

Yleistiedot

Kuvio
5

7

10

11

Jatkotoimenpiteet, tarkenteet

13

Arvion kohde

Istutuskuusikoihin kaadetuista pienaukoista seurataan lehtokasvillisuuden peittävyyttä ja lehtipuiden taimettumista.
2013

Lehtokasvillisuuden peittävyys (%)
Lehtipuiden taimettuminen (kpl)
Lehtokasvillisuuden peittävyys (%)
Lehtipuiden taimettuminen (kpl)
Lehtokasvillisuuden peittävyys (%)
Lehtipuiden taimettuminen (kpl)
Lehtokasvillisuuden peittävyys (%)
Lehtipuiden taimettuminen (kpl)
Lehtokasvillisuuden peittävyys (%)
Lehtipuiden taimettuminen (kpl)

Lisätoimenpiteet
Lisätoimenpiteiden ajankohta
Lisätietoja
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2014

2016

