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Tiivistelmä 
 
Salon Kärkelän kylässä kunnostetaan laidunalue, joka on ollut 1800 -luvulla maatalouskäytössä ja todennäköisesti laitumena, mutta joka on aikaa 
myöten jäänyt pois käytöstä. Sen niityt ovat puustoittuneet ja ne ovat vähitellen muuttuneet metsiksi. Varhaisia karttoja alueen käytöstä on vuosilta 
1876–1878. Niissä jokivarressa on laajalti niittyä. Kiinteistö, jolla suunnittelualue sijaitsee, on tullut Metsähallituksen hallintaan vuonna 2013. 
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 11 hehtaaria ja se on kokonaisuudessaan Natura 2000-aluetta (FI0200102). Kunnostettava laidun on vuonna 
2011 aloitetun Luonnonhoito Life -hankkeen kohde ja on nimetty hankkeessa Riihipuostaankosken laitumeksi.  
 
Luonnonhoito Life -hankkeessa on tavoitteena parantaa hoitotoimien avulla lajistollisesti monimuotoisimpiin kuuluvien luontotyyppien tilaa ja lajien 
elinolosuhteita. Riihipuostaankosken laitumella on tavoitteena hoitotoimien avulla palauttaa alueelle perinteinen maisema ja luontotyypit sekä 
monipuolistaa lajistoa. Alueen laidunnus edellyttää kunnostustoimia. Kunnostustoimilla laitumen niittyjen ja hakamaiden määrä lisääntyy ja luodaan 
mm. lähialueella elävälle uhanalaiselle pikkuapollolle uusia leviämisreittejä ja elinpaikkoja. Kunnostettuja perinneympäristöjä ylläpidetään 
laidunnuksella. Hankkeessa toteutettavat laitumen kunnostustoimenpiteet aloitetaan vuonna 2015 ja saatetaan loppuun vuonna 2016. 
 
Kunnostustoimina Riihipuostaankosken laitumella ovat nuoren metsän ja taimikkovaiheessa olevien metsäalueiden raivaaminen avoimiksi sekä 
puustoisiksi perinneympäristöiksi. Lisäksi jokivarressa raivataan entisiä niittyjä, hakamaita ja niiden lähialueita avoimiksi ja puoliavoimiksi 
poistamalla osa latvuskerroksen puista sekä raivaamalla välikokoisia puita ja alikasvosta. Raivaustähteet siistitään ja alue aidataan. Kunnostus-
raivausta toteutetaan noin 8,6 hehtaarilla. Tästä noin 2,2 hehtaaria on hakamaiksi ja 5,9 ha avoimiksi niityiksi raivattavia sekä 0,4 ha metsälaidunta 
 ja noin 0,1 ha muuta aluetta. Tulevasta laitumesta noin puolet on puustoista ja puolet avointa perinneympäristöä. 
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1. YLEISKUVAUS 
 

Taulukossa on alueen hallinnolliset yleistiedot, kerrotaan suunnitelman tavoite ja sen mukaan tehtävien toimenpiteiden pinta-alat sekä kuvataan 
suunnitteluprosessi. 

 

Suunnittelualueen nimi Riihipuostaankosken laidun 
Yleissijaintikartta Kuva 1 
Pinta-ala (ha) 11,4  
josta vesialuetta (ha) 0 ha 

Maakunta Varsinais-Suomi Kunta Salo Kunnan osa Kärkelä (nro 709) 
Alueyksikkö Etelä-Suomen luontopalvelut 
Tekijä(t) Päivi Leikas 
Suunnitelman tavoite / 
tavoitteet 

Puustoisten ja avointen perinneympäristöjen hoito, pikkuapollo-perhosen elinympäristön hoito 

Suojelualueet ja muut alueet 
Koodi Nimi Päämaankäyttölk  Pinta-ala, (ha) Perustettu Lisätietoja 
FI0200102 Rekijokilaakso, Natura-alue 211  1209 2006 Natura, kuva 2 
Erityisarvot Luokka / arvo Pinta-ala (ha) 
   
Kaava  Merkintä 

Salon seudun maakuntakaava 12.11.2008 
M = maa- ja metsätalousvaltainen alue, 
Kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta 
tärkeä alue 

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset X) Vuosi Dnro Kattavuus 
Kuusisaari, M. ym.: Pikkuapollon esiintyminen sisämaan jokilaaksoissa 2013   
Kumpulainen, J. & Sihvonen, M. Rekijokilaakson Natura 2000 -alueen 
kiurunkannusselvitys 2012-2013 

2013  Rekijokilaakso 

Ikonen, I. ym.: Rekijokilaakson luonnonhoidon suunnitelmat 2001  Rekijokilaakso 
Lehtomaa, L.: Varsinais-Suomen perinnemaisemat 2000  Varsinais-Suomi 
Salminen, J. & Kuusisaari, M: Pikkuapollon esiintyminen 
Metsähallituksen alueilla Häntälän seudulla: Raportti Metsähallituksen 
rahoittamasta inventoinnista vuonna1999. 

1999 
 Rekijokilaakso 
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Toimenpiteiden kattama 
kokonaispinta-ala, ha 

8,6 ha 
Suunnitelman 
dnro 

 Julkinen x 

Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen 
Tapahtuma Päiväys Henkilö / organisaatio 
Metsähallituksen sisäinen kommentointi 29.09.2015 Tiina Kanerva 
Metsähallituksen sisäinen kommentointi 2.10.2015 Katja Raatikainen 
Metsähallituksen sisäinen kommentointi 6.10.2015 Hanna-Leena Keskinen 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksyvä kannanotto 02.11.2015 Olli Mattila, ylitarkastaja 
Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut, hyväksymispäätös 09.11.2015 Harri Karjalainen, aluepäällikkö 
Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat Luvan antaja Lisätietoja 
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    Kuva 1. Riihipuostaankosken laitumen sijainti. 
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      Kuva 2. Laitumen sijainti Natura 2000 -alueella ja Metsähallituksen kiinteistöllä.  
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2. ALUEEN NYKYTILA, YHTEENVETO 
 
Taulukossa on 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 
 
Suunnittelualue sijaitsee Varsinais-Suomessa Salossa Kärkelän kylässä ja rajautuu Rekijokeen (kuva 1). Alue on kokonaisuudessaan 
Metsähallituksen hallinnassa ja se on luonnonsuojeluun tarkoitettua, mutta ei vielä perustettua luonnonsuojelualuetta. Tuleva laidun, noin     
11 ha, rajautuu länsiosasta yksityiseen Mansikkaojan yksityistiehen. Laidun muodostuu avoimesta ja puustoisesta perinneympäristöstä 
sekä metsästä. Suunnitelma koskee vain perustettavaa laidunta, ei koko Metsähallituksen hallinnassa olevan kiinteistöä. Metsähallituk- 
sen kiinteistö luontotyyppi-inventoitiin vuonna 2014 (Päivi Leikas) ja inventoinnin jälkeen selvitettiin myös sen sammallajistoa (Terhi 
Korvenpää) vuoden 2014 loppupuolella. Suunnittelualue on nimetty Riihipuostaankosken laitumeksi. 
 
Suunnittelualue kuuluu Rekijoen perinnemaisemakokonaisuuteen ja on Rekijoen Natura 2000 -aluetta (kuva 2), joka sijaitsee Salon ja 
Someron kuntien alueella.  Rekijoki on ollut mukana valtakunnallisessa perinnemaisemien inventoinnissa 1990 -luvulla, jolloin Rekijoen  
alue arvotettiin valtakunnallisesti arvokkaaksi. Riihipuostaankosken laitumen koillisosassa on pienialainen avoin niitty, joka kulkee 
Varsinais-Suomen ELYn perinnebiotooppiaineistossa nimellä Alitalon niitty. Niitty on arvioitu kunnostuskelpoiseksi perinnemaisemaksi, 
mitä se on vielä tälläkin hetkellä.  
 
Rekijokilaaksoa luonnehtii niittyjen, hakamaiden, metsälaitumien ja metsien muodostama mosaiikkimainen rakenne. Vuosisatoja jatkunut 
Rekijokilaakson hoito niiton ja laidunnuksen avulla on muokannut niin alueen maisemaa, luontotyyppejä kuin kasvi- ja eläinlajistoa. 
Jokiuoman rinteet ovat monin paikoin jyrkkärinteiset ja maaperä on hienojakoista kivennäismaata, savea. Rinteiden jyrkkyys ja maalajin 
hienojakoisuus on johtanut myös maanvyörymiin, joita jokivarren alueella on nähtävissä enimmäkseen pienialaisina, mutta paikoin myös 
kohtalaisen laajoina muodostumina.  
 
Riihipuostaankosken laitumen alueella on aikanaan harjoitettu maataloutta. Aikaisemmin harjoitettu maatalous ja Rekijoen perinnemaise-
mien sijoittuminen on nähtävissä vanhoista kartoista, joita on laadittu 1800 -luvun loppupuolella. Vanhoista kartoista on nähtävissä  
alueella olevat niityt. Kunnostettava laidun on kuitenkin jäänyt pois käytöstä luultavasti jo ennen 1950 -lukua ja muuttunut metsätalous-
maaksi. Ennen siirtymistä Metsähallitukselle alue on ollut metsätalouskäytössä. Metsämaa-alueesta noin 6,7 ha on avohakattu  
15-20 vuotta sitten  ja on nyt taimikkoa tai nuorta metsää.  
 
Kunnostusraivattavat alueet ovat enimmältä osalta avohakkuun jälkeen syntynyttä taimikkoa ja nuorta metsää. Kunnostusraivaustarve on 
paikoin vähäinen, koska alueet ovat hakkuun jäljeltä taimettuneet vajavaisesti. Paikoin nuorta puuta on kuitenkin tiheikköinä. Avoimeksi 
niityksi kunnostetaan vajaa 6 ha ja puoliavoimeksi hakamaaksi runsas 2 ha. Metsäalueelta raivataan alikasvosta 0,4 ha alueelta 
tiheikköalueelta. Kasvamaan jätettävissä puissa suositaan lehtipuulajeja. Kuuset, etenkin istutuskuuset, poistetaan alueilta, joilla on 
tavoitteena avoin perinneympäristö. Nuoria mäntyjä jätetään paikoin varttumaan kookkaammiksi. Latvuskerroksen puita poistetaan vain 
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joen lähialueelta, mihin avataan enimmäkseen puoliavoimia ja paikoin avoimia alueita. Kunnostettavan laitumen pohjoispuolen viereinen 
alue jokivarren alueella on avointa niittyä. 
 
Jokivarren avaamisella paikoin latvuskerroksen puista ja puiden taimista mahdollistetaan pikkuapollon (Parnassius mnemosyne) 
leviäminen laitumelle pohjoisen suunnasta, missä on vajaan kolmen kilometrin päässä pikkuapollon esiintymä Nikkalanojan alueella. 
Rekijokilaakson Natura 2000 -alueen kiurunkannusselvityksen mukaan Riihipuostaankosken alueella esiintyy pystykiurunkannusta 
(Corydalis solida), joka on pikkuapollon toukan ravintokasvi. 
 
Laitumen avoin osa vaikuttaa sopivalta elinympäristöltä monille hyönteisille. Se on valoisa ja tuulilta suojaisia paikkoja löytyy useita,  
koska viettäviä rinteitä on kaikkiin ilmansuuntiin. Taimikon ja nuoren metsän vaiheessa olevat alueet ovat kenttäkerroksen osalta  
reheviä ja heinäisiä. Kenttäkeroksessa kasvaa mm. vuohenputki (Aegopodium podagraria), mäkilehtoluste (Brachypodium pinnatum), 
huopaohdake (Cirsium helenioides), metsämansikka (Fracaria vesca), ahomatara (Galium boreale), metsäkurjenpolvi (Geranium 
sylvaticum), niittynätkelmä (Lathyrus pratensis), nuokkuhelmikkä (Melica nutans), valkolehdokki (Platanthera bifolia) rohtovirmajuuri 
(Valeriana officinalis) ja aitovirna (Vicia sepium).  
 
Suunnittelualueelta on löydetty alueellisesti uhanalaiset poimulehväsammal (Plagiomnium undulatum) ja lehtohavusammal (Thuidium 
tamariscinum). Poimulehväsammalen esiintymä laidunalueella on hyvin pienialainen ja sitä kasvaa huomattavasti runsaammin 
Metsähallituksen hallinnoimalla kiinteistöllä laitumen ulkopuolella. Lehtohavusammalen esiintymä on rinteessä metsäalueella laitumen 
pohjoisosassa. Laidunalueen kenttäkerroksen kasvillisuuden vuoksi on oletettavissa, että laidunnuspaine tulee kohdistumaan 
voimakkaammin laitumen ruohoisille ja heinäisille alueille ja että laiduneläimet oleskelevat eniten avoimilla alueilla. Pohjakerrokseen 
kohdistuu kulutusta myös metsäalueella polkujen kohdilla, mutta kokonaisuutena laidunnuksesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa metsän 
sammallajistolle.  
 
Hoitotoimien avulla Riihipuostaankosken laitumesta tulee luontoarvoiltaan nykyistä edustavampi. Hakamaiden ja tuoreiden monilajisten 
niittyjen pinta-ala lisääntyy pitkäaikaisen laidunnuksen avulla myös Natura-luontotyyppien edustavuus ja lajiston monimuotoisuus 
paranevat. 
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Tärkeimmät luontoarvot: vedetään tähän yhteenvetona Luontotyyppi- ja lajisto-lomakkeilta 

Luontotyypit Kohteen Natura-luontotyypit ovat lehdot (9050) ja hakamaat (9070).  

Lajisto 
Laidunalueen ulkopuolella Metsähallituksen hallinnoimalla alueella ja pienialaisena esiintymänä laidunalueella on  
alueellisesti uhanalaisia sammalia: poimulehväsammal ja lehtohavusammal.  
 

Liitekartta tai -taulukko Kuvat 3 ja 4. 
Yhteenveto maan-käytön 
historiasta tai alueen 
luonnosta aikaisemmin 
sekä vertailu nykyiseen 

Tuleva laidun on ollut avointa niittyä ja hakamaata 1800 -luvun loppupuolella ja se on ollut luultavasti tärkeä 
talvirehun keruupaikka yhdessä Rekijoen muiden niittyjen kanssa. Aikanaan alue on jäänyt pois käytöstä ja 
metsittynyt. Ennen kuin kiinteistö on tullut Metsähallituksen hallintaan, on tulevan laitumen enimmällä osalla tehty 
hakkuita ja latvuskerroksen puusto on pääosin poistettu. 

Erityisarvot (voivat rajoittaa hoitoa tai ennallistamista) 
Erityisarvo  Lisätiedot 
Virkistyskäyttöä tai  
-rakenteita 

ei  

Erityisiä maisema-arvoja on Rekijoen perinnemaisemakokonaisuus 
Muinaisjäännöksiä ei  
Suojelualueen rajan läheisyysei  
Pohjavesialue ei  
Muita erityispiirteitä on Koko laidunalue kuuluu Natura 2000 -alueeseen.  

Uhanalaisia lajeja on Direktiivilajeja ei 
Uhanalaisia 
luontotyyppejä 

on Natura 2000 -luontotyyppejä on 

Lisätietoja  
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2A  Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit 
 
Taulukossa kuvataan koko suunnittelualueella sijaitsevat Natura 2000 -luontotyypit sekä uhanalaiset luontotyypit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Uhanalaiset luontotyypit (LuTU) 

Luontotyyppi 
Pinta-ala, ha Uhanalaisuusluokka 3) 

Suomi Etelä-Suomi / Pohjois-Suomi 
kosteat heinä-/ruohoniityt 1,01 CR CR/CR 
keski-ikäiset kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat 1,50 NT NT/EN 
tuoreet keskiravinteiset lehdot 0,93 VU VU/NT 
tuoreet runsasravinteiset lehdot 0,76 CR CR/VU 
kosteat runsasravinteiset lehdot 0,52 VU VU/NT 
sekapuuhaat 0,39 CR/CR CR/CR 
Lisätietoja 
 

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 

  

Natura 2000 -luontotyyppikartta: pakollinen Kuva 3 
Natura 2000 -luontotyyppi ja niiden edustavuus Luontotyyppien pinta-alat (ha) Luontotyyppien edustavuus (ha) 

Natura 2000-alueen 
koodi 

Natura 2000 -
luontotyypin 
koodi 

Luontotyyppi 1 

ja 2) 

Luo
nto-
tyyp
pi I 

Luonto-
tyyppi II 

Luonto-
tyyppi 
III 

Luontotyppi 
yhteensä  

Erinomaine
n 

Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

FI0200102 9050 lehdot x   2,31   1,64 0,67 

FI0200102 9070 hakamaat ja 
kaskilaitumet 

x   0,39   0,39  

Suunnittelualueen 
pinta-ala yhteensä 
(ha) 

Natura 2000-
luontotyyppien 
peittämä alue 
(ha) 

Inventoimaton 
alue( ha) 

        

11,37 2,70 ha 0 
Selvitys luonto-
tyyppitietojen 
eroavaisuuksista 
Natura 2000- 
tietokantalomakkee
seen nähden 
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     Kuva 3. Riihipuostaankosken alueen Natura 2000 -luontotyyppikartta Metsähallituksen kiinteistöltä.  
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2B  Muut luontotyyppitiedot 
 
Taulukossa kuvataan koko suunnittelualue luontotyypit. Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa osana suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston 
sekä lähialueiden kohteisiin. Mikäli yhden inventointiluokan alueella on esim. kaksi kasvillisuustyyppiä, merkitään ko. inventointiluokka 2 riville ja kasvillisuustyypit näille vastaavasti 
samoille riveille. 
 

Inventointiluokka Pinta-ala 
(ha) 

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

lehtomainen kangas 4,40 38,7 300702 lehtomaisen kankaan varhainen sukkessiovaihe 2,90 25,5 
   300703 käenkaali-mustikkatyyppi 1,50 13,2 
lehto 5,58 49,1 300901 keskiravinteisen lehdon varhainen sukkessiovaihe 3,20 28,1 
   300902 käenkaali-oravanmarjatyyppi 0,93 8,2 
   301001 runsasravinteisen tuoreen lehdon varhainen sukkessiovaihe 0,16 1,4 
   301002 sinivuokko-käenkaalityyppi 0,14 1,2 
   301006 vuohenputki-kasvustotyyppi 0,63 5,5 
   301203 käenkaali-mesiangervotyyppi 0,52 4,6 
kostea niitty 1,01 8,9 720403 kosteat suurruohoniityt 1,01 8,9 
hakamaa 0,39 3,4 740400 sekapuuhaat 0,39 3,4 
Yhteensä (ha) 11,37  Yhteensä (ha) 11,37  
Lisätietoja 
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2C  Lajisto 
 
Taulukossa kuvataan suunnittelualueen lajisto. Direktiivilajisto kuvataan koko suunnittelualueelta, mutta muu lajisto vain niiden lajien osalta, joihin suunnitelluilla toimenpiteillä 
arvioidaan mahdollisesti olevan vaikutusta. Lisäksi tarkastellaan myös suunnittelualueen lajistoa osana suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston sekä lähialueiden 
kohteisiin. 
 

Kartta  Kuva 4. 

Natura 
2000- 
aluekoodi 

Laji1) 
Suojelustatus 

Elinympäristö  Isäntä- / ravintokasvi Vieraslaji 7) D2) e/u3) R4) U5) 
Muu status6) 

FI0200102 Poimulehväsammal 
(Plagiomnium undulatum) 

   LC, 
RT 

 lehdot, korvet ja lähteiköt    

FI0200102 
Lehtohavusammal  
(Thuidium tamariscium)    

LC,
RT  

kosteat lehtomaiset kankaat ja 
lehdot, korvet ja lähteiköt  

 

Selvitys tietojen eroavaisuuksista 
Natura 2000 -
tietokantalomakkeeseen nähden 

 

Lisätiedot  
Uhanalaistiedot ovat peräisin Hertta-tietokannasta. Poimulehväsammal ja lehtohavusammal ovat alueellisesti 
uhanalaisia lajeja. Niiden esiintymiä on sekä tulevalla laitumella että Metsähallituksen hallinnoimalla kiinteistöllä 
laidunalueen ulkopuolella. Kasvustot Mansikkaojantien länsipuolella ovat etenkin poimulehväsammalen osalta 
huomattavasti runsaammat kuin laidunalueella. Suunniteltu laidunkäyttö ei tule hävittämään näitä lajeja eikä  
olennaisesti heikennä niiden esiintymistä.  
 
Kasvilajistolla on yhteyksiä lähialueen uhanalaisen lajin pikkuapollon (Parnassius mnemosyne) esiintymiseen. 
Rekijokilaakson Natura 2000-alueen kiurunkannusselvityksen mukaan suunnittelualueella ja lähellä on pystykiurun-
kannusta (Corydalis solida), joka on tärkeä ravintokasvi pikkuapollon toukille. Laitumen pohjoisosasta mitattuna on 
etäisyys lähimpään pikkuapollon havaintopaikkaan jokivartta pitkin mitattuna vajaa kolme kilometriä. Lähin pikku-
apollon esiintymä on pohjoisssa sijaitsevan Nikkalanojan alajuoksulla. Pikkuapollo on Suomen lajien uhanalaisluoki-
tuksen mukaan luokiteltu vaarantuneeksi (VU) lajiksi ja lisäksi pikkuapollo on luonnonsuojeluasetuksella (160/1997) 
rauhoitettu laji sekä luontodirektiivin II,IV ja V -liitteen laji. 
 
 

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 
7) Vain poistettavat vieraslajit merkitään 
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     Kuva 4. Riihipuostaankosken alueen uhanalaiset lajit. 



15 
 

3. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JATOIMENPIDEALUEET 
 
Toimenpiteiden tavoite ja toimenpide -kartta Kuvat 5 ja 6 
Toimenpiteiden 
tavoite 

 
Avoimen perinneympäristön hoito:  
Avointen perinneympäristöjen hoidon tavoitteena on pitää jo olemassa olevat avoimet niityt avoimina sekä lisätä avoimia 
elinympäristöjä raivaamalla hakkuaukealle luontaisesti syntyneitä ja istutettuja puiden taimia ja nuoria puita. Jokivarresta avataan 
lisäksi pienialainen uudistuskypsän metsän vaiheessa oleva kuvio avoimeksi, jotta mahdollistetaan uhanalaisen lajin, pikkuapollon, 
liikkuminen. Avoimia alueita tullaan laiduntamaan ja niityiltä poistetaan tarvittaessa puita tai puiden taimia ylläpitoraivauksena,  
jotta niityt pysyvät avoimina. Toimenpiteiden tavoitekartassa on myös avoimeksi luokiteltu alue joen äärellä, jossa on nyt uudistus-
kypsän metsän vaiheessa olevia kuusia entisellä niityllä. Osa kuusista on jo muuttunut lahopuuksi. Eläviä kuusia ei tässä vaiheessa 
poisteta, vaan ne saavat muuttua lahopuuksi aikanaan. Alue tulee arvion mukaan muuttumaan puiden ikääntymisen ja laidunnuksen 
avulla avoimeksi. Pitkän ajan tavoitteena on saada Riihipuostaankosken laitumelle monilajisia tuoreita niittyjä (Natura -luontotyyppiä 
6270*) 
 
Puustoisen perinneympäristön hoito:  
Puustoisten perinneympäristöjen hoidon tavoitteena on entisten hakamaiden edustavuuden parantaminen ja hakamaan pinta-alan 
lisääminen kunnostamalla entisiä metsittyneitä tai metsitettyjä niittyjä puoliavoimiksi. Osa puustoisesta perinneympäristöstä on 
metsälaidunta. Riihipuostaankosken laidun on ollut enimmältä osalta niittyä 1800 -luvulla. Puoliavoimia alueita lisätään joen äärelle. 
Metsälaitumet ovat enimmältä osalta rinteen yläosassa, paikoin myös pienialaisina kuvioina joen äärellä. 
 
Hakamaina hoidetaan eri kasvuvaiheessa olevia metsiä. Nuoren metsän kuvioilla pyritään kokonaisuuteen, joka on puustoltaan 
monilajinen ja lehtipuuvaltainen. Näille jätetään kunnostusraivauksessa runsaammin puustoa kuin mitä hakamaalle tavoitellaan. 
Jatkossa puita raivataan ylläpito-raivauksena. Uudistuskypsän metsän vaiheessa olevilta kuvioilta poistetaan sekä alikasvosta että 
latvuskerroksen puita niin, että saavutetaan hakamaan latvuspeittävyys 10–40 %. Puiden poistossa pääpaino on nuorissa ja 
kasvuvaiheessa olevissa kuusissa. Paikoin poistetaan kuusten lisäksi muita puulajeja latvuspeittävyyden alentamiseksi. Osa  
nuorista ja kasvuvaiheessa olevista puista jätetään kuitenkin kasvuun, jotta turvataan puusukupolvien jatkuvuus. Kunnostus- 
raivauksessa huomioidaan pikkuapollon elinympäristövaatimukset ja puulajeista säästetään paikoitellen harmaaleppäryhmiä.  
Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa on pitkän ajan tavoitteena parantaa hakamaiden edustavuutta sekä lisätä hakamaiden 
pinta-alaa (Natura-luontotyyppi 9070). 
 
Metsälaitumelta poistetaan vähän alikasvosta ja joen äärestä myös latvuskerroksen puita. Enimmällä osalla metsälaitumella ei ole 
raivaustarvetta aitalinjan raivausta lukuun ottamatta.  
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Tavoite Pinta-ala, ha 
avointen perinneympäristöjen hoito + peruskunnostus 5,85 
avointen perinneympäristöjen hoito (pelkkä laidunnus) 0,21 
puustoisten perinneympäristöjen hoito + peruskunnostus 2,21  
puustoisten perinneympäristöjen hoito (pelkkä laidunnus) 0,80 
metsä, alikasvoskuusten poisto ja latvuskerroksen puiden harventaminen 0,36 
metsä (pelkkä laidunnus ilman muita aktiivisia hoitotoimia) 1,80 
muu tavoite (puutavaran ja raivausjätteiden lastauspaikka) 0,14 
Toimenpidealojen kokonaisala, ha 1)  8,56 ha Toimenpiteetön vaikutusala, ha 2) ha  

Tavoite 
Avoin 
perinneympäristö Toimenpide Kunnostusraivaus, laidunnus

Osasto ja 
kuvio/kuviot 627/563,565 

Pinta-ala, 
ha 0,67 

Priorisointi 
 3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kuviot ovat nuoren metsän ja taimikkovaiheessa olevia vähäpuustoisia kostean niityn alueita ja niiden puiden latvuspeittävyys on  
3–5 %. Alue on ruohoinen ja osin heinittynyt.  
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Puun taimet raivataan 95 % pois. Paikoin jätetään muutama maisemapuu. Puuntaimin pienikokoisuuden takia raivaustähteitä ei 
tarvitse kerätä vaan ne saavat jäädä lahoamaan maahan. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Avoin niitty, jolla kasvaa yksittäisiä puita tai puuryhmiä. Puiden latvuspeittävyys on alle 10 %. 

Tavoite 
Avoin 
perinneympäristö 

Toimenpide Kunnostusraivaus, laidunnus 
Osasto ja 
kuvio/kuviot 

627/562,564, 
569, 575 

Pinta-ala, 
ha 

2,25 
Priorisointi 
3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kuviot ovat taimikkovaiheessa tai uudistumisvaiheessa olevia vähäpuustoisia lehtomaisen kankaan ja keskiravinteisen lehdon 
sukkession alkuvaiheessa olevia. Puiden latvuspeittävyys on korkeintaan 10 % ja enimmässä osassa kuvioita alle 10 %.  
Alue on heinittynyt.  
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Puun taimet raivataan 95 % pois. Latvuskerroksen puista poistetaan kuuset kuviolta 562, jotka ovat reunuksena jokivarteen. 
Siemenpuuasennossa olevilta kuvioilta latvuskerroksen puut jätetään muutoin maisemapuiksi. Puulajeista suositaan lehtipuita. 
Tienvieruskuviolla puita ei jätetä kasvuun aitalinjan lähialueelle eli aitalinjasta noin 10 metrin jätetään vapaaksi puista. Puuntaimin 
pienikokoisuuden takia raivaustähteitä ei tarvitse kerätä vaan ne saavat jäädä lahoamaan maahan. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 
 
 
 

Avoin niitty, jolla kasvaa yksittäisiä puita tai puuryhmiä. Puiden latvuspeittävyys on alle 10 %. 
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Tavoite 
Avoin 
perinneympäristö Toimenpide 

Kunnostusraivaus, 
hakkuutähteiden  
keräys ja kasaus tai poltto, 
laidunnus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

627/576,577,578, 
580 

Pinta-ala, 
ha 2,84 

Priorisointi 
3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kuviot ovat taimikkovaiheessa tai nuoren metsän vaiheessa olevaa lehtomaista kangasta ja keskiravinteisen lehdon sukkession 
alkuvaiheessa olevia alueita. Puuston latvuspeittävyys vaihtelee noin 10–40 %. Kuvioilla on monipuolisesti eri puulajeja. Puulajien 
tiheydet vaihtelevat hyvin tiheästä harvaan tiheyteen. Alue on heinittynyt. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Puuntaimien ja nuoren puuston raivaus, noin 95 % pois. Puulajeista suositaan lehtipuita ja niistä jätetään kasvamaan eri puulajeja. 
Havupuista kuuset, etenkin istutuskuuset, poistetaan. Paikoin voidaan jättää joku kuusi kasvuun. Varttuneita ylispuita ei poisteta. 
Hakkuutähteet kerätään koneellisesti, mikäli mahdollista, ja loput hakkuutähteet kerätään käsin ja poltetaan. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Avoin niitty, jolla kasvaa yksittäisiä puita tai puuryhmiä. Puiden latvuspeittävyys on alle 10 %. 

Tavoite Avoin 
perinneympäristö 

Toimenpide 
Kunnostusraivaus, 
hakkuutähteiden  
keräys ja poltto, laidunnus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

627/550 Pinta-ala, 
ha 

0,09 Priorisointi 
3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kehitysluokaltaan uudistuskypsän metsän vaiheessa olevaa käenkaali-oravanmarjatyypin lehto.  

Toimenpiteen 
kuvaus 

Latvuskerroksen puista poistetaan kuuset ja tarvittaessa muita puulajeja. Kuuset karsitaan, oksat kasataan ja poltetaan tai kerätään 
energiapuuksi. Puut kuljetetaan varastointipaikkaan kuviolle 583. Mikäli kuljetus ei ole mahdollinen, siirretään rungot lahopuuksi 
kuviolle 551 ja kuvion 554 koillisosaan. Muut puulajit pääosin säästetään. Alikasvoskuuset ja -haavat poistetaan. Alikasvoslepät 
jätetään kasvuun. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Avoin niitty, jolla voi kasvaa yksittäisiä puita. Puiden latvuspeittävyys on alle 10 %. Niityksi avatun alueen kautta avautuu avoin  
yhteys uuden laitumen koillispuolella jokivarren sijaitsevan avoimien ja puoliavoimien alueiden välillä. Jokivarren puuston  
avaamisella luodaan mahdollisuus pikkuapollon liikkumiselle. 
 

Tavoite 
Puustoinen 
perinneympäristö, 
hakamaa 

Toimenpide 
Kunnostusraivaus, hakkuutähtei-
den keräys ja poltto, juomapai- 
kan kunnostus, laidunnus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 627/567 

Pinta-ala, 
ha 0,13 

Priorisointi 
3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kuvio on nuoren metsän vaiheessa oleva ja lehtipuuvaltainen. Latvuspeittävyys vaihtelee 0–80 % ja on nyt keskimäärin 40 %. Puut 
ovat ryhmittyneet ja tiheikkönä. Kenttäkerroksen kasvillisuus on mosaiikkimainen vuohenputkityypin lehdon ja kostean niityn 
muodostama kokonaisuus. Valtapuulajeja ovat tuomi ja harmaaleppä. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Latvuskerroksen puita ja alikasvosta poistetaan noin 40–50 % puuryhmän reunalta avoimen alueen suunnalta ja tarpeen mukaisesti 
reitin avaamiseksi puuryhmän läpi. Hakkuutähteet kerätään kasaan ja mahdollisuuksien mukaan poltetaan.  
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Eläinten juomapaikan kohdalla aita avataan ja lähipuut jokiuoman äärellä jätetään koskematta, koska ne muodostavat luontaisen 
esteen eläinten liikkumiselle jokiuomassa. Mikäli juomapaikan maaperä osoittautuu liiallisen pehmeäksi käytössä, vahvistetaan sitä 
kivimurskeella tai soralla. Suodatinkankaan levittäminen kiviaineksen alle parantaa kantavuutta ja vähentää juomapaikan 
kunnostustarvetta. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Hakamaa, puuston latvuspeittävyys on kunnostusraivauksen jälkeen yli 10 % ja enintään 25 %. Kuviolla on eläinten juomapaikka.  

Tavoite 
Puustoinen 
perinneympäristö, 
hakamaa 

Toimenpide 
Kunnostusraivaus, 
hakkuutähteiden 
keräys ja poltto, laidunnus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

627/552,553,555 
556 

Pinta-ala, 
ha 1,14 

Priorisointi 
3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus Kuviot ovat varttuneen tai uudistuskypsän metsän vaiheessa olevia lehtoja ja hakamaata. Latvuspeittävyys vaihtelee 20–60 %:n. 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Alikasvoksen raivaus ja latvuskerroksen puiden harvennus poistaen lähinnä yksittäisiä kuusia jokivarresta. Kuvioilla 552 ja 553  
on kuusien pohjapinta-ala vähäinen, ppa 2–4, mutta reitin avaamiseksi pikkuapollolle on kuusien poistaminen eduksi. Kuviolla 555 
kuusien pohjapinta-ala on edellä mainittuja kuvioita suurempi, ppa 19, mutta kunnostusraivausta tehdään vain kuvion alaosassa ja 
kuviolle jätetään runsaammin kuusia kuin aivan jokeen rajautuville kuvioille. Paikoin on tarve poistaa osa tiheikköinä kasvavista 
tuomista. Hakkuutähteet kerätään mahdollisuuksien mukaan koneellisesti. Loput hakkuutähteet kerätään käsin ja poltetaan. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Hakamaa, jossa puuston latvuspeittävyys on kunnostusraivauksen jälkeen yli 10 % ja enintään 25 %. Kasvuun jätetään eri-ikäisiä  
Puita, vaikkakin varttunutta puustoa suositaan sekä lehtipuita ja puita, joilla on maisemallista arvoa mm. sijainnin sekä hyvin 
kehittyneen latvuksen takia. Puuston latvuspeittävyyden aleneminen nykyisestä sekä etenkin tiheikköjen poistuminen parantaa 
kenttäkerroksen heinien ja ruohojen kasvua ja laiduntavien eläinten ravintokohteet lisääntyvät. Lisäksi jokivarteen avautuu reitti, 
joka mahdollistaa pikkuapollon liikkumisen jokivartta pitkin uuden laitumen avoimille niityille. 
 

Tavoite 
Puustoinen 
perinneympäristö, 
hakamaa 

Toimenpide 
Alikasvospuiden raivaus, 
laidunnus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 627/570 

Pinta-ala, 
ha 0,06 

Priorisointi 
3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kuvio on nuoren metsän vaiheessa olevaa runsasravinteisen tuoreen lehdon varhaista sukkessiovaihetta. Kuvio on haapavaltainen 
ja seassa on koivua ja tuomea. Alikasvoksessa on myös runsaasti haavan ja tuomen taimia sekä vähäisesti koivun, pihlajan ja 
kuusen taimia. Latvuspeittävyys on noin 40 %. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Alikasvoksen raivaus ja latvuskerroksen puiden harvennus kaulaamalla haapoja. Alikasvoksesta poistetaan kaikki kuuset ja 
lehtipuualikasvosta noin 90 %. Alikasvokseen jätetään eri puulajeja. Haapaa ja tuomea poistetaan runsaimmin.  

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Lehtipuuvaltainen hakamaa, jossa puuston latvuspeittävyys on kunnostusraivauksen jälkeen yli 10 % ja enintään 25 %. 

Tavoite Puustoinen Toimenpide Alikasvospuiden raivaus, Osasto ja 627/571 Pinta-ala, 0,10 Priorisointi 1 
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perinneympäristö, 
hakamaa 

laidunnus kuvio/kuviot ha 3) 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Lehtipuuvaltainen runsasravinteisen tuoreen lehdon sukkession alkuvaiheen lehto. Puiden latvuspeittävyys on 26 %. Kehitysluokal-
taan puusto on valtapuulajin osalta varttuneen metsän alkuvaiheessa. Alikasvoksessa on kohtalaisesti sekä kuusia että eri 
lehtipuulajeja. Alikasvos on vielä pienikokoista, mutta vartuttuaan muuttaa kuvion metsäisemmäksi. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Kaikki alikasvoskuuset poistetaan ja lehtipuualikasvosta noin 80 %. Alikasvoshaavoista on osa nuoren metsän vaiheessa, noin 10 
metriä korkeita ja halkaisijaltaan 10 cm. Nuoren metsän vaiheessa olevat haavoista kaulataan noin 90 %. Kasvuun jätetään eri 
puulajeja. Tarvittaessa poistetaan latvuskerroksesta koivuja tai tuomia. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Lehtipuuvaltainen hakamaa, jossa puuston latvuspeittävyys on kunnostusraivauksen jälkeen yli 10 % ja enintään 25 %. 

Tavoite 
Puustoinen 
perinneympäristö, 
hakamaa 

Toimenpide Kunnostusraivaus, hakkuutähteiden
keräys ja poltto, laidunnus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

627/579 Pinta-ala, 
ha 

0,87 Priorisointi 
3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Keskiravinteisen sukkession varhaisen vaiheen lehto. Puiden latvuspeittävyys on 26 %. Kehitysluokaltaan puusto on uudistumis-
vaiheessa oleva metsä. Kuviolla kasvaa sekä haapaa että koivua ylispuina. Taimet ovat pituudeltaan 3–4 metriä. Haavan taimia on 
noin 5000 kpl/ha ja koivun noin 1500 kpl/ha. Lisäksi on kuusen, männyn, raidan ja harmaalepän taimia. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Kaikki kuuset ja haavoista 95 % poistetaan. Koivuja jätetään kasvuun 200–300 kpl/ha. Kuviolle jätetään muutamia kymmeniä mäntyjä
ja muutamia raitoja Harmaalepät jätetään kasvamaan. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Sekapuustoinen hakamaa, jossa puuston latvuspeittävyys on kunnostusraivauksen jälkeen yli 10 % ja enintään 25 %. 

Tavoite 
Puustoinen 
perinneympäristö, 
metsälaidun 

Toimenpide Kunnostusraivaus, hakkuutähteiden
keräys ja poltto, laidunnus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

627/554 Pinta-ala,
ha 

0,27 Priorisointi 
3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kuusivaltainen käenkaali-mustikkatyypin lehtomaisen kankaan alue. Kehitysluokaltaan puusto on uudistuskypsän metsän vaiheessa. 
Kuvion länsiosassa on tihentymä alikasvospuita, joista enin osa on nuoria haapoja. Lisäksi on alikasvoskuusia ja -koivuja.  
Välikokoiset kuuset ovat muurimaisena muodostelmana avoimen laidunalueen suuntaan. Kuviolla hoitotoimia tehdään vain kuvion 
lounaisosassa pienialaisella alueella. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Välikokoisten ja alikasvoskuusien poisto noin 90 %:sti ja lehtipuualikasvoksen poisto noin 80 %:sti.  Poistettavat alikasvokset ovat 
pienikokoisia, joten ne voidaan jättää lahomaan metsäalueelle. Välikokoiset kuuset sopivat energiapuuksi tai niiden hakkuutähteet 
tulee kasata ja polttaa. Mikäli rangat eivät mene energiapuuksi, saavat ne jäädä lahoamaan.  
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Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Metsälaidun lehtomaisella käenkaali-mustikkatyypin kankaalla, jossa laiduneläimillä on mahdollisuus liikkua. 

Tavoite 
Puustoinen 
perinneympäristö, 
metsälaidun 

Toimenpide 
Kunnostusraivaus, 
hakkuutähteiden  
keräys ja poltto, laidunnus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

627/557 Pinta-ala, 
ha 

0,09 Priorisointi 
3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kuusettunut käenkaali-oravanmarjatyypin lehto, jossa on ylispuina kookkaita haapoja. Kehitysluokaltaan puusto on uudistuskypsän 
metsän vaiheessa. Kuvion länsiosassa on tihentymä alikasvospuita, joista enin osa on nuoria haapoja. Lisäksi on alikasvoskuusia ja -
koivuja. Välikokoiset kuuset ovat muurimaisena muodostelmana avoimen laitumen suuntaan.  

Toimenpiteen 
kuvaus 

Latvuskerroksen kuuset, välikokoiset kuuset ja alikasvoskuuset poistetaan 100 %:sti. Välikokoiset kuuset sopivat energiapuuksi tai 
niiden hakkuutähteet tulee kasata ja polttaa. Alikasvoskuuset kasataan ja poltetaan. 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Jokeen rajautua viettävä rinne lehtomaalla. Metsälaidun lehtomaisella käenkaali-mustikkatyypin kankaalla, jossa laiduneläimillä on 
mahdollisuus liikkua. 

Tavoite Muu tavoite Toimenpide Tieluiskan kunnostaminen Osasto ja 
kuvio/kuviot 

627/580 Pinta-ala, 
ha 

0,00 Priorisointi 
3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kuvion 580 länsiosa rajautuu tiehen ja kiinteistölle on tässä kohden perustettu tieliittymä, jossa on rumpu. Tieliittymän kohta on 
kumpareinen. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Maanpinta tasoitetaan ja poistetaan osa kivennäismaasta. Tieluiskalle levitetään kivimursketta tai soraa. Suodatinkankaan 
käyttäminen kiviaineksen alla parantaa kiviaineksen pysymistä erillisenä kerroksena. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Kantavuudeltaan hyvä tieluiska, johon voi peruuttaa esim. eläinkuljetusauton. 

Tavoite Muu tavoite Toimenpide Puutavaran varastointipaikan 
raivaus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 627/583 Pinta-ala, 

ha 0,14 Priorisointi 
3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Sekapuustoinen kuusivaltainen tuore kangas. Puusto on osin nuorta ja osin varttunutta. Puuston latvuspeittävyys on noin 45 %. 
Pensaskerros on niukka. 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Kuviolla on luontaisesti syntynyttä puustoa. Puut ovat nuoren metsän vaiheessa noin 7–9 metrin korkuisia. Kuvion puusto on 
epätasaisesti sijoittunutta ja osin aukkoista. Puiden varastointipaikka sijoittuu tien viereen, joten kuvion aluetta raivataan vain tarpeen 
mukaisesti. Puiden varastointipaikan vaatima tilantarve syvyyssuunnassa noin 11 metriä, jotta ajokone pystyy pinoamaan puut 
turvallisesti metsän puolelta.  
 
Hakkuutähteet joko siirretään pois varastointipaikan ääreltä metsän suuntaan tai kerätään energiapuuksi tai poltetaan.  
 

Alueen kuvaus Puiden varastointipaikka kunnostusraivauksen vaatiman ajan. Sen jälkeen saa kehittyä luontaisesti metsäksi. 
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toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Tavoite 
Avoin 
perinneympäristö Toimenpide Juomapaikan kunnostus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 627/560 

Pinta-ala, 
ha 0,01 

Priorisointi 
3) 

1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kostea suurruohoniitty, joka rajautuu jokeen. Joen äärellä maalaji vaihettuu savesta hiekkaan. Niitty on noin 4–5 metrin levyisenä 
kaistaleena jokiuoman suuntaisesti.  
 
Veden korkeus vaihtelee Rekijoessa. Matalan veden aikana tässä juomapaikassa vesi on mahdollisesti niin alhaalla, että on riskinä 
eläinten siirtyminen joen kautta joen toiselle rannalle. Juomapaikka tulee rakentaa niin, että estetään eläinten karkaaminen.  
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Eläinten juomapaikan kohdalla aita rakennetaan mahdollisesti vesiuomaa leikkaavasti. Mikäli juomapaikan maaperä osoittautuu 
liiallisen pehmeäksi käytössä, vahvistetaan sitä kivimurskeella tai soralla. Suodatinkankaan levittäminen kiviaineksen alle parantaa 
kantavuutta ja vähentää juomapaikan kunnostustarvetta. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Kostea suurruohoniitty, jolla on eläinten juomapaikka. 

 
 
1) Eri toimenpiteiden alojen (ha) summa: jos toimenpidealalla on tehty useampia toimenpiteitä, on myös toimenpideala laskettu useampaan kertaan.  
2) Kertoo sen pinta-alan, jolla ei ole tehty toimenpiteitä, mutta jolle toimenpiteiden välittömät vaikutukset ulottuvat.   
3) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: Joko aiottu toteuttamisvuosi tai luokiteltuna 1 = suuri toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = vähäisempi 
kiireellisyys 
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      Kuva 5. Riihipuostaankosken laitumen toimenpiteiden tavoite.  
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    Kuva 6. Riihipuostaankosken laitumella tehtävät kunnostustoimenpiteet. 
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4. TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET 
 

Toimenpide 
Toimenpi-
teen laatu 

Tarken-
ne 

Priori
-
sointi Kuvio(t) 

Pinta-
ala ha 

Määrä ja 
yksikkö 

Tunni
t  € Huom. 

alikasvoksen 
raivaus 

henkilötyö talvi 1 550,552, 
553,554, 
555,556, 
557,571 

1,60  16 734 
 

Ostopalveluna: metsurityö.  

kunnostus-
raivaus, 
varttunut 
metsä 

konetyö/ 
henkilötyö 

syksy/ 
kevät 

1 550,552, 
553,555, 
556,557 

1,23  12 
+12+ 
16 
tai 
64 + 
12 

2530 
(sis. 
ajokone) 
+ 743= 
3264  
tai 
4712 
 

Ostopalveluna: konetyö, moto (kuvio 
550,552,553,556,557) + ajokone + mahd. 
metsurityötä osa (552,556,557) 
tai  
ostopalveluna: metsurityö + ajokone 
 

kunnostus-
raivaus, nuori 
metsä 

konetyö/ 
henkilötyö 

syksy/ 
kevät 

1 577,576, 
579,580 

3,30  24/72 

 

2083/ 
3033 

Ostopalveluna: konetyö tai metsurityö. 

kunnostus-
raivaus, 
taimikko tai 
nuori metsä 

henkilötyö syksy/ 
kevät 

1 562,563, 
564,565, 
569,570, 
575,567 

3,11  32 1468 
 

Ostopalvelun: metsurityö. 

hakkuutähtei-
den kasaus ja 
poltto 

konetyö/ 
henkilötyö 

syksy/ 
kevät 

1 550,552, 
553,554, 
555,556, 
557,567, 
570,571, 
576,577, 
578,579, 
580 

5,20  468 4351/ 
6963 

Osin ostotyönä koneellisesti, mikäli taimikon poisto 
hakkuutähteen keruualueilta onnistuu koneellisesti. 
Jos taimikon kunnostusraivaus toteutuu 
metsurityönä, niin hakkuutähteiden keruu talkoina ja 
ostotyönä. Kulut arvioitu osin ostopalvelun ja osin 
talkoina tai muuna vastaavana toimintana. 
Pienemmässä kuluerässä on hakkuutähteiden 
keruusta 3,08 ha koneellisesti ilman käsityötä. 
Hakkuutähteiden keruuta on tällöin henkilötyönä 
kuitenkin osalla aluetta. 

tieluiskan 
kunnostus 

konetyö kevät 1   1 kpl  400 Laiduntaja 
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aitalinjan 
raivaus 

henkilötyö syksy/ 
kevät 

1 554,551, 
558,559, 
572 

n. 0,14 Metsä-
maata  

6 375 Ostopalveluna tai Metsähallituksen luontopalvelut 
hoitaa. Raivattavan aitalinjan pituus on n. 475 m. 
Aitalinja raivataan noin 3 metrin levyiseksi. Aita-
linjasta enin osa raivataan kunnostusraivauksen 
yhteydessä eikä sitä eritellä aitalinjan raivauksena. 
Raivausalue on enimmältä osalta helppoa 
raivattavaa ja tehdään kunnostusraivauksen 
yhteydessä. 
 

aidan 
rakentaminen 

henkilötyö kevät 1   1770 m, 
ympärys-     
aita  

  Laiduntaja hankkii aitamateriaalin ja vastaa aidan 
rakentamisesta.  
 
Portit pidetään auki laidunkauden ulkopuolella.  
 
Laiduntaja vastaa aidan huollosta ja ylläpidosta. 
 

laidunnus lampaat touko-
syyskuu 

1   n. 11 emo-
lammasta 
karitsoineen 
tai jos vain 
täysi-ikäisiä 
niin noin 20 
lammasta 

  Laiduntaja ympäristösopimuksella. 
 
Kunnostettavalle laitumelle on jo tehty 
laidunsopimus ja laidun on suunniteltu lampaille. 
Tuleva laidun sopii myös muille laiduneläimille. 
Laiduntaja voi hoitaa laidunta sekalaitumena, esim. 
lampaita ja nautoja tai pitää laidunta esim. naudoilla.  
 

ylläpitoraivaus henkilötyö syksy tai 
kevät  

1      Laiduntaja vastaa ylläpitoraivauksesta. 
Ylläpitoraivauksen tarve arvioidaan laidunten 
hoitoseurannan tai muun käynnin yhteydessä ja 
ylläpitoraivaustarve voi vaihdella 
luonnonhoitokuvioittain. 
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Myytävä puutavara lajeittain eroteltuina Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot, yhteenveto 

Puutavaralaji Määrä m3 

 

Kustannustekijä Työpäiviä Muu 

mäntytukki 13 monitoimikone 1,5 Tukit, kuidut. 

kuusitukki 109 energiapuunkorjuukone 3 Energiapuu. 

koivutukki 23 ajokone 3 Tukit, kuidut ja energiapuu. 

mäntykuitu 3 
 

metsuri 23/8 
Kunnostusraivaus joko 
kokonaan metsurityönä tai osin 
konetyönä. 

kuusikuitu 
65 

kaivinkone 1 
Tieluiskan kunnostus ja 
kivimurskeen levittäminen  
400 e. 

koivukuitu 
17 
 

hakkuutähteiden keruu 57/24 

Hakkuutähteiden keruu, mikäli 
pelkästään 
ihmistyönä/Hakkuutähteistä 
kerätään 3,08 ha koneellisesti 
ja loput henkilötyönä. 

energiahake 140–150 
 

aidan rakentaminen  
Laiduntaja hankkii 
aitamateriaalin ja vastaa aidan 
rakentamisesta.  

 

 

juomapaikkojen kunnostaminen 0,5 

Laiduntaja tasoittaa jokiuoman 
penkkoja ja tarvittaessa 
tukevoittaa joen pengertä. Joen 
pohja on maa-ainekseltaan 
kantava. 

 
  

tieluiskan kunnostus 0,5 Kivimurske/sora + 
suodatinkangas 300 e. 

Lisätiedot 
 
1) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: 1 = suuri (toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = pieni, toteutetaan myöhemmin suunnittelukaudella) 
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5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
 
5A Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen 
 
Taulukossa arvioidaan toimenpiteiden sekä positiiviset että mahdolliset negatiiviset vaikutukset Natura 2000 -luontotyyppeihin ja direktiivilajeihin. 
Direktiivilajeista arvioidaan vaikutukset vain luontodirektiivin liitteiden II ja IV sekä lintudirektiivin liitteen I lajeihin. 
 
 
Natura 
2000 -
aluekoodi 

Natura 2000 -
luontotyyppi  tai 
direktiivilaji 1) 

Direktiivin 
liite (lajien 
osalta) 

Toimenpide Arvioitu 
vaikutus 

Vaikutusala Perustelu positiivisille tai negatiivisille vaikutuksille 

FI0200102 9050 lehdot  Kunnostusraivaus, 
alikasvoskuusten 
poisto, aitalinjo-
jen raivaus, 
laidunnus 

o  Toimenpiteillä luodaan pikkuapollolle leviämisreitti 
pitkin jokivartta. Havupuiden poistolla vähennetään 
havunneulasten happamoittavaa vaikutusta ja 
parannetaan lehtolajiston elinolosuhteita.  
 
Osalla lehtokuvioita raivataan aitalinja tarpeen 
mukaisesti. Toimenpide ei olennaisesti vaikuta 
lehtoalueen puustoon ja pensaistoon. 
 
Rekijokilaakson lehtoalueet ovat olleet aiemmin 
laidunnuksessa ja myös nykyisin laidunnetaan 
monia jokivarren lehtoja. Maaperän rehevyyden 
takia lehtoja on Rekijokilaaksossa kohtalaisen 
runsaasti. Laidunnuspaine tulee kohdistumaan 
voimakkaammin avoimille niityille, joten lehtoihin ei 
tule kohdistumaan kohtuutonta laidunnuspainetta. 
Metsäalueelle laiduntavat eläimet muodostavat 
jonkin verran reittejä ja levähdyspaikkoja.  
 

FI0200102 9070 hakamaat  aitalinjojen 
raivaus, vähäinen 
kunnostusraivaus, 
laidunnus, 

+  Hakamaakuviolla raivataan aitalinja tarpeen 
mukaisesti sekä poistetaan kunnostusraivauksessa 
varttuneita ja alikasvostuomia jokivarresta sekä 
pikkuapollon lentoreitin avaamiseksi mahdollisesti 
muutama latvuskerroksen kuusi. Toimenpide 
parantaa hakamaan edustavuutta ja mahdollistaa 
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pikkuapollon leviämisen alueelle. 
 
Laidunalueelle myös kunnostetaan hakamaita, 
joten hakamaiden pinta-ala kasvaa kunnostuksen 
myötä ja edustavuus pidempiaikaisen laidunnuksen 
myötä. 
 
Laidunnus parantaa hakamaiden edustavuutta. 
Hakamaiden kasvi- ja hyönteislajisto 
monipuolistuvat sekä hakamaarakenne säilyy 
laidunnuksen avulla. 

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

Ei vaikuta alueen muihin Natura 2000 -luontotyyppeihin.  

Natura 2000-vaikutusten 
arvioinnin tarveharkinta 
perusteluineen 

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

Tarvitaan    

Liite  

Lisätiedot  

1) *= priorisoitu Natura 2000 -luontotyyppi, lihavoituina ne lajit tai luontotyypit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon  
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5B  Muut vaikutukset luontoon, ympäristöön ja käyttöön 
 
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 

S
uu

nn
. 

al
ue

 

U
lk

op
uo

l. 
al

ue
 

 

(kuvio/osa-alue) Kuvaus Kuvaus 

Avoimen 
perinneym-
päristön 
hoito 

Raivaus ja 
laidunnus 

Kostean ja 
tuoreen niityn 
kasvillisuus ja 
niistä riippuva 
eliöstö sekä 
maisema. 

x   Metsittyminen pysähtyy 
kunnostusraivauksen myötä ja 
laidunnuksen avulla. Niityn avoimuus 
lisääntyy ja putkilokasvilajisto 
monipuolistuu. Edullisia vaikutuksia 
on todennäköisesti myös muihin 
eliöryhmiin kuten kovakuoriaisiin ja 
perhosiin. Hoitotoimet vaikuttavat 
myönteisesti myös maisemaan. 

Kunnostusraivaus tehdään 
myöhään syksyllä, talvella tai 
alkukeväällä. Laidunnuspaine 
pidetään riittävänä ja 
ylläpitoraivaus tehdään tarpeen 
mukaisesti.  

Puustoisen 
perinneym-
päristön 
hoito 

Raivaus ja 
laidunnus 

Hakamaiden ja 
metsälaitumien 
kasvillisuus ja 
niistä riippuva 
eliöstö sekä 
maisema. 

x   Valon lisääntyessä raivattavilla 
hakamailla putkilokasvilajisto 
monipuolistuu, mikä vaikuttaa 
edullisesti mm. perhosiin. Puiden 
väheneminen raivattavilta kuvioilta 
luo maisemallisia arvoja näkymien 
avautuessa jokivarren suuntaisesti sekä 
jokivarren ja avoimen laidunalueen 
välille. 

Kunnostusraivaus tehdään 
myöhään syksyllä, talvella tai 
alkukeväällä. Laidunnuspaine 
pidetään riittävänä ja 
ylläpitoraivaus tehdään tarpeen 
mukaisesti. 
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Metsä Alikasvok
sen 
raivaus ja 
laidunnus 

Lehtipuuvaltaisen 
metsän 
kasvillisuus ja 
niistä riippuva 
eliöstö. 

x   Alueet eivät pääse kuusettumaan 
alikasvoskuusten poiston myötä sekä 
mahdollistetaan eläinten liikkuminen 
alueella haapatiheikön harvennuksella. 
Kunnostusalue on pienialainen.  

Kunnostusraivaus tehdään 
myöhään syksyllä tai 
kevättalvella/keväällä. 
Laidunnuspaine pidetään 
riittävänä ja ylläpitoraivaus 
tehdään tarpeen mukaisesti.  

Metsä Laidunnus Metsälaitumien 
kasvillisuus ja 
niistä riippuva 
eliöstö. 

x   Eläinten liikkumisen ja laiduntamisen 
myötä etenkin putkilokasvi- ja 
sienilajisto monipuolistuvat. 
Laidunnuksella on positiivisia 
vaikutuksia myös hyönteislajistoon, 
mm. kovakuoriaisiin. 

Kunnostustoimenpiteitä ei 
tarvita. Eläinten liikkuminen 
alueella ei edellytä toimia. 

Liite  
Lisätiedot Kunnostustoimet vaikuttavat alueen luontoarvoihin positiivisesti.  
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6. SEURANTA, SELVITYS- JA TUTKIMUSTARPEET SEKÄ VIESTINTÄ 
 
Seuranta Kuva 9 
Kuvio / osa-alue Seurantatyyppi Seurantavuodet Seurantamenetelmä 
koko alue Perinnebiotoppi-inventointi 

ja hoitoseuranta 
ensimmäinen inventointi 2016, seurantakäynnit 
5 v välein. 

Perinnebiotooppien seurantaohjeen mukaisesti (Katja 
Raatikainen 2009) ja valtakunnallisen 
perinnemaisemainventoinnin päivitysohjeen (Ritva 
Kemppainen, käsikirjoitus 2015) mukaisesti. 

578 Perinnebiotooppien 
kasvilajiston seuranta 

alkutilanteen kartoitus 2015, jonka jälkeen 
seuranta 1, 3, 5, 10, 15, jne. vuotta 
laidunnuksen aloittamisen jälkeen. Jos 
laidunnus alkaa 2016, on seuraava 
seurantakerta 2017. 

Kasvillisuuskartoitus Perinnebiotooppien 
seurantaohjeen mukaisesti (Katja Raatikainen 2009). 

    
    
Selvitys- ja tutkimustarpeet 
Alueelta kannattaa tehdä perhosselvitys, vähintään päiväperhoset. Alue vaikuttaa maastonmuodoiltaan ja valo-olosuhteiltaan soveliaalta perhosten 
elinalueelta. Pikkuapollon luonnonvarainen kanta on kohteen pohjoispuolella noin kolmen kilometrin päässä. Kunnostusraivauksen ja laidunnuksen 
aloittamisen jälkeen alue saattaisi sopia tarvittaessa pikkuapollon siirtoistutuspaikaksi.  

Viestintä 
Luonnonhoitotöistä tiedotetaan toimenpiteiden ajan infokylteillä, jotka sijoitetaan tulevan laitumen sisääntulon lähelle ja laitumen eteläpuolella olevan 
tielevikkeen lähelle.  

Lisätiedot 
 

 



Liite 1. Riihipuostaankosken laitumen topografiakartta vuo
 

 
´Lähde:  Arkistolaitos, karttakokoelmat , Topografikarttojen kokoelma
 Someron  pitäjää 121,187 km2; Turun ja Porin lääniä, Kiikalan pitäjää 1,508 km2. 122,695 km2. Halkjärvi
 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1511584. 6.11.2014. 

topografiakartta vuosilta 1776–1778. 

 
Topografikarttojen kokoelma, Venäläiset topografikartat 1:21 000, Hämeenlinnan lääniä,    

pitäjää 121,187 km2; Turun ja Porin lääniä, Kiikalan pitäjää 1,508 km2. 122,695 km2. Halkjärvi X 23.  



Liite 2. Ilmakuva Riihipuostaankosken laitumen alueesta. 
 

 
 
Lähde: Paikkatietoikkuna. http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta# 21.05.2015. 



Liite 3. Kuvia Riihipuostankosken suunnittelualueelta.

Kuva 1. Laitumen sisääntulo ennen kunnostusta.  
 
 

 

 

Kuva 3. Mansikkaojantien viereinen heinävaltainen 
taimikko (kuvio 579), joka on metsittynyt heikosti. 

 

Kuva 5. Entinen hakkuuaukon alue (kuvio 578, 
579), johon on jätetty ylispuiksi koivuja ja haapoja. 

 

Kuva 2. Mansikkaojantien viereisen nuoren metsän 
alue (kuvio 556). 

Kuva 4. Taimikkovaiheessa olevat alueet (kuviot 
563, 564, 565) ovat vajaapuustoisia heinä- ja 
ruohovaltaisia. Taustalla näkyy jokivarteen jätetty 
metsäkaistale (kuvio 557). 

Kuva 6. Hakkuuaukon alue on paikoin metsittynyt 
heikosti (kuvio 575).  



 
Kuva 5. Rekijoen entiset rantaniityt (kuvio 556) 
ovat metsittyneet. 
 
 

Kuva 7. Rekijoen pohja on laitumen äärellä paikoin 
kivikkoinen. Alhaisen veden aikana joen 
ylittäminen on eläimille mahdollista joen pohjaa 
pitkin kävellen.   

Kuva 6. Avoimen säilynyt laidunalueeseen kuuluva 
pienialainen kostea niitty (kuvio 550) Rekijoen 
äärellä. 
 

Kuva 8. Osa laitumesta on metsälaidunta (kuvio 
554). 
 

  



Liite 4. Riihipuostaankosken laitumen kuvionumeroinnin muutos vuonna 2015. 
 

Metsähallituksen luontopalvelussa otettiin käyttöön uusi paikkatietojärjestelmä kesällä 2015. 

Riihipuostaankosken laitumen suunnitelman laadinnassa on käytetty aikaisemman paikkatietojärjestelmän 

numerointia. Oheisessa taulukossa on suunnitelmaan koskevien kuvioiden vanhat ja uudet kuvionumerot. 

Vanha numero Uusi numero 

448 167 

449 1 

550 65 

551 551 

552 26 

553 64 

554 37 

555 6 

556 7 

557 36 

558 8 

559 21 

560 20 

561 34 

562 23 

564 99 

563 22 

565 13 

566 14 

567 35 

568 15 

569 41 

570 31 

571 16 

572 5 

575 25 

576 9 

577 10 

578 4 

579 46 

580 44 

583 18 
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