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1. Johdanto 

Vieraslajien poistaminen on osa vuonna 2011 alkanutta Luonnonhoito-
Life –nimellä kulkevaa hanketta. Viisivuotisen (2011–2016) hankkeen 
virallinen nimi on ” Improving the conservation status of species-rich  
habitats”. Luonnonhoito-Life hankkeen tavoitteena on parantaa lajistolli-
sesti arvokkaimpien luontotyyppien tilaa suomalaisilla Natura-alueilla. 

Vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti yksi suurimpia luonnon monimuo-
toisuutta uhkaavia tekijöitä. Siksi Suomessakin torjutaan aktiivisesti hai-
tallisia vieraslajeja ja yritetään estää uusien vieraslajien leviäminen luon-
toomme. Suomen 15.3.2012 hyväksytyn vieraslajistrategian mukaan hai-
tallisiksi vieraslajeiksi on luokiteltu mm. jättiputket, jättipalsami, lupiini 
ja terttuselja. Näitä lajeja torjutaan Luonnonhoito-Life –hankkeessa. Vie-
raslajistrategian kunnianhimoisena tavoitteena on mm. hävittää jättiput-
ki kokonaan Suomesta. 

Tässä suunnitelmassa esitetään toimia haitallisten vieraslajien poistami-
seksi kolmelta kuopiolaiselta luonnonsuojelualueelta, Puijolta, Kol-
misoppi-Neulamäestä ja Halmejoelta. Alueet ovat Kuopion kaupungin ja 
Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän omistuksessa.  

Vieraslajeja esiintyy Kuopiossakin monessa paikassa suojelualueiden 
ulkopuolella. Life-hankkeissa rahoitus on kohdennettu nimenomaan Na-
tura-alueiden luonnonhoitoon ja siksi vieraslajien torjuntatoimia teh-
dään vain kohteilla, jotka ovat Natura-alueilla ja paikoilla, joilla vierasla-
jit uhkaavat tai ovat vaarassa uhata vaateliasta lehtolajistoa. Suunnitel-
massa mukana olevista luonnonsuojelualueista Puijo ja Kolmisoppi-
Neulamäki ovat laajoja, luonnoltaan erittäin monipuolisia sekä muilta 
arvoiltaan (virkistys- ja urheilukäyttö, kulttuurihistoria, matkailu) hyvin 
merkittäviä kohteita. Edellä luetelluista syistä tässä suunnitelmassa ei 
ole tarkoituksenmukaista käsitellä luonnonsuojelualueiden kaikkia omi-
naispiirteitä ja suunnitelma keskittyykin vain alueisiin, joissa on tarvetta 
vieraslajien poistolle. Vieraslajien poiston yhteydessä erityisesti huomi-
oonotettava lajisto on kuvattu myös toimenpidealueiden välittömästä 
lähiympäristöstä, jotta on mahdollista arvioida vieraslajien poistomene-
telmien vaikutusta myös tähän lajistoon. 

Vieraslajien torjunta on olennaisen tärkeää myös luonnonsuojelualuei-
den ulkopuolella, mistä nämä kutsumattomat tulokkaat ovat usein suoje-
lualueillekin levinneet. Life-hankkeen yhteydessä luonnonsuojelualuei-
den ulkopuolisiin vieraslajiesiintymiin voidaan vaikuttaa lähinnä vies-
tinnän ja organisaatiorajat ylittävän yhteistyön avulla. 

Hankkeessa mukana olevilla luonnonsuojelualueilla tehdään sammal- ja 
jäkälälajiston kartoitukset vuonna 2012 tai 2013 sekä kulttuuriperinnön 
inventointi Puijon luonnonsuojelualueilla vuonna 2012.  

Tämän suunnitelman on laatinut Metsähallituksen Etelä-Suomen luonto-
palvelujen suunnittelija Maaret Väänänen. Suunnitelmasta pyydetään 
kommentit ja hyväksyntä maanomistajilta sekä Pohjois-Savon ELY-
keskukselta. 

Jättiputki  

Jättiputket-nimitys kattaa tässä suunnitelmassa kaukasianjättiputken 
(Heracleum mantegazzianium) ja persianjättiputken (H. persicum). Jätti-
putket ovat Suomessa esiintyvistä vieraslajeista kaikkein haitallisimpia 
ihmisten ja alkuperäislajiston kannalta. Ihmisen iholle joutunut jättiput-
ken kasvineste voi auringonvalon kanssa reagoidessaan aiheuttaa palo-
vamman kaltaisia haavaumia. Luonnonvaraisilta kasveilta jättiputket 
valtaavat elintilaa erittäin tehokkaasti nopean kasvukyvyn, suuren ko-
konsa ja runsaan siemensatonsa avulla. Lisäksi jättiputken siemenet erit-
tävät ainetta, joka häiritsee muiden lajien siementen itämistä. Runsaan 
siemensatonsa avulla jättiputki muodostaa maaperässä kauan säilyvän 
siemenpankin.  

Jättiputken leviäminen ja siemenpankin muodostuminen voidaan estää 
katkomalla kukinnot ennen siementen kypsymistä ja hävittämällä ku-
kinnot esim. polttamalla. Kukintojen katkominen tai niittäminen ei kui-
tenkaan riitä kasvuston tuhoamiseksi lopullisesti. Tehokkaimpia torjun-
takeinoja ovat jättiputkien kaivaminen juurineen maasta, torjunta-aineet 
ja kasvuston peittäminen mustalla valoa läpäisemättömällä muovilla 
vuosien ajaksi. Jättiputken torjuminen on hyvin pitkäjänteistä toimintaa 
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ja tuhottua jättiputkikasvustoa on seurattava vähintään viiden vuoden 
ajan ja tarvittaessa poistettava maaperän siemenpankista itäneet taimet.  

Jättipalsami (Impatiens glandulifera) 

Jättipalsami on tehokkaasti luontoon levinnyt haitallinen vieraslaji, joka 
valtaa menestyksekkäästi elintilaa luonnonvaraisilta kasvilajeilta. Jätti-
palsami kasvaa tyypillisesti ravinteikkaissa ja kosteissa elinympäristöis-
sä. Suuren Neulamäen luonnonsuojelualueellakin jättipalsami viihtyy 
hyvin puronvarsilehdossa ja rehevässä korvessa. 

Jättipalsami on kirjallisuustietojen mukaan yksivuotinen kasvi, mutta 
todennäköisesti siemenet voivat säilyä maaperässä pidempäänkin. Jätti-
palsami leviää hyvin tehokkaasti siemenistä. Yksittäinen kasvi voi tuot-
taa tuhansia siemeniä ja sinkauttaa ne kypsinä useiden metrien päähän. 
Jättipalsami lisääntyy tehokkaasti myös kasvullisesti ja siksi toistuvat 
torjuntatoimet ovat tarpeen. 

Jättipalsami poistetaan kitkemällä ja keräämällä kitketyt kasvit jätesäk-
keihin. Paras torjunta-ajankohta on ensimmäisten kukkien ilmestyessä 
eli yleensä heinäkuun loppupuolella. Ensimmäisellä torjuntakerralla alu-
eelle saattaa jäädä kitkemättömiä palsameja tai kasvintähteitä, jotka voi-
vat tuottaa siemeniä. Toinen torjuntakerta onkin syytä ajoittaa muuta-
man viikon päähän ensimmäisestä. 

Terttuselja (Sambucus racemosa) 

Terttuselja on Suomessa eurooppalaista alkuperää oleva tulokaslaji. Se ei 
leviä yhtä aggressiivisesti kuin jättiputki tai jättipalsami, mutta se on vie-
raslajistrategiassa luokiteltu haitalliseksi lajiksi. Terttuseljan poistami-
nen luonnonhoito- ja metsänhoitotoimien yhteydessä on tärkeää erityi-
sesti lajistoltaan arvokkaimmilla kohteilla. Terttuselja valtaa tehokkaasti 
kasvutilaa erityisesti rehevillä kasvupaikoilla, jotka ovat usein kotimais-
ten vaateliaiden lajien kasvupaikkoja. Kuopion luonnonsuojelualueilla 
terttuselja kasvaa esimerkiksi lehtonorojen varrella ja kivikoissa samois-
sa paikoissa kuin mm. uhanalaiset direktiivilajit idänlehväsammal ja ha-
juheinä.  

Terttuselja on luontaisilla kasvualueillaan Pohjois-Amerikassa avointen 
elinympäristöjen pioneerikasvi, kuten meillä esimerkiksi vadelma. Tert-
tuselja sietää kasvupaikoillaan hyvin kosteutta ja siten levittäytyy her-
kästi myös kosteisiin lehtoihin ja noroihin. Esimerkiksi Puijolla nykyisillä 
terttuseljan kasvupaikoilla norojen reunoilla ja kivikoissa kasvaisikin 
luontaisesti todennäköisesti pihlaja tai vadelma. Terttuselja väistyy vähi-
tellen latvuspeittävyyden kasvaessa, mutta esimerkiksi norojen varret ja 
kosteimmat lehtolaikut ovat pysyvästi melko avoimia elinympäristöjä. 
Puijolla terttuseljakanta pysyy elinvoimaisena erityisesti ulkoilureittien 
reunoilla. Terttuselja syrjäyttänee kasvupaikoillaan luontaista pioneeri-
lajistoa. Se kestää varjostusta huomattavasti vadelmaa paremmin ja sel-
viää siten kasvupaikoillaan pitempään kuin kotimaiset pioneerilajimme. 
Terttuselja lisääntyy tehokkaasti siemenistä sekä kasvullisesti vesomalla. 

Terttuseljaa ei saada (eikä välttämättä ole syytäkään) kokonaan kitkettyä 
Puijolta, mutta sen runsautta vähennetään lajistoltaan herkimpien koh-
teiden ympäristössä torjuntatoimin. Torjunta-aineita ei käytetä valu-
vesijuottien ja norojen läheisyydessä. Kosteissa paikoissa tehokkain tert-
tuseljan torjuntamenetelmä on pensaiden toistuva raivaaminen sekä 
pensaiden poistaminen juurineen kohdissa, joissa ei ole arvokasta lajis-
toa. Terttuseljan toistuva altistuminen kasvinsyöjille vähentää sen mar-
jomista (Fryer 2008). Pensaiden toistuvan raivaamisen voidaan toivoa 
vaikuttavan samalla tavoin. Terttuseljapensaat on tärkeää katkoa tai 
muuten poistaa ennen marjojen kypsymistä, sillä marjoja syövät linnut 
levittävät lajia tehokkaasti. Sen sijaan veden mukana terttuseljan ei ole 
havaittu leviävän (Fryer 2008). Pensaat tulee raivata hankkeen aikana 
vähintään 2 vuoden välein (2012, 2014 ja 2016), sillä juurivesat voivat 
suotuisissa olosuhteissa kukkia jo muutaman (2-4 vuotta) vuoden iässä. 
Siemenet itävät yleensä noin kahden vuoden kuluessa maaperään pää-
tymisestä. 
 

Lähteet: 

Fryer, J. L. 2008: Sambucus racemosa. Julkaisussa: Fire Effects Information 

System, U.S. Department of Agriculture, forest Service, Rocky Mountain 

Research Station, Fire Sciences Laborator. Osoitteessa: 

http://www.fs.fed.us/database/feis/. 20.4.2010 
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2.1. Yleiskuvaus: Puijo 

 
Johdanto Lomakkeilla annetaan hallinnolliset yleistiedot suunnitelman kattamista alueista, kerrotaan suunnitelman tavoite ja sen mukaan teh-

tävien toimenpiteiden pinta-alat sekä kuvataan suunnitteluprosessi. 

Yleissijaintikartat: 
Liitteet 1-3 Lausuntoyhteenveto   YSA-alueiden rauhoitusmääräykset  Liitteenä suunnitelman lopussa Muu liitekartta  

Suunnittelualueen nimi Puijo Pinta-ala (ha) 10 
josta vettä (ha) 0 

Maakunta Pohjois-Savo Kunta Kuopio Kunnan osa Puijo 
Kiinteistö(t), jo(i)ta suunnitelma koskee Puijo 6:0, Kokonmäki 24:0 ja 1:125 
Suunnitelman tavoite / tavoitteet Vieraslajien torjunta Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha 7,0 
Suojelualueet ja muut alueet 
Koodi Nimi Päämaankäyttöluokka  Pinta-ala, (ha) Perustettu  Alueen omistaja 
YSA080024 Puijon puistometsä (Puijo 1) Luonnonsuojelualue 61,9 23.1.1928 Kuopion kaupunki 
YSA086459 Puijo II Luonnonsuojelualue 44,7 8.12.2000 Kuopion kaupunki 
YSA086480 Puijo III Luonnonsuojelualue 101,9 5.6.2001 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä 
SCI: FI0600001 Puijo Natura, luonnonsuojelulaki 171,3  
MAO080087 Puijo Maisemakokonaisuus 1465,9 
LHO080266 Puijon lehdot Lehtojensuojeluohjelma 41,8 
Kaava  Merkintä 
Puijo yleiskaava ja Puijo-Puijonsarvi osayleiskaava SL (vanhin osa) ja SL-1 (uudemmat osat) 
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset, jotka ovat tämän suunni-
telman pohjana 

Vuosi  Kattavuus 

Luontotyyppi-inventointi (A. Ihantola) 2005 Koko Puijon luonnonsuojelualue 
Puijon Natura –alueen hoito- ja käyttösuunnitelma (J. Kärkkäinen ja A. Grönlund) 2007 Koko Puijon Natura-alue 

2.2. Yleiskuvaus: Kolmisoppi-Neulamäki  

Suunnittelualueen nimi Kolmisoppi-Neulamäki Pinta-ala (ha) 0,7 
josta vettä (ha) 0 

Maakunta Pohjois-Savo Kunta Kuopio Kunnan osa Harjula 
Kiinteistö(t), jo(i)ta suunnitelma koskee Neulaniemi 1:155 
Suunnitelman tavoite / tavoitteet Vieraslajien torjunta Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha 0,7 
Suojelualueet ja muut alueet 

Koodi Nimi Päämaankäyttöluokka  Pinta-ala, 
(ha)1) Perustettu 2) Alueen omistaja 

YSA086468 Kolmisoppi-Neulamäki Luonnonsuojelualue 227,7 8.12.2000 Kuopion kaupunki 
YSA086470 Tervaruukin korpi Luonnonsuojelualue 2,3 8.12.2000 Kuopion kaupunki 
SCI: FI0600062 Kolmisoppi-Neulamäki Natura, luonnonsuojelulaki 227,2  
SCI:FI0600062 Kolmisoppi-Neulamäki Natura, maa-aineslaki 169,6 
Kaava  Merkintä 
Neulamäki, Keskusta, Itkonniemi, Linnanpelto yleiskaava SL-1 
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset, jotka ovat tä-
män suunnitelman pohjana 

Vuosi  Dnro Kattavuus 

Kolmisoppi-Neulamäen luontotyyppi-inventointi (M. Hakulinen) 2004  Koko luonnonsuojelualue 
Tervaruukin korven luontotyyppi-inventointi (K. Törmänen) 2005  Koko luonnonsuojelualue 
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2.3. Yleiskuvaus: Halmejoki 

 
Suunnittelualueen nimi Halmejoki Pinta-ala (ha) 0,1 

josta vettä (ha) 0 
Maakunta Pohjois-Savo Kunta Kuopio Kunnan osa Toivala 
Kiinteistö(t), jo(i)ta suunnitelma koskee Kotiranta 5:25 
Suunnitelman tavoite / tavoitteet Vieraslajien torjunta Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha 0,1 
Suojelualueet ja muut alueet 

Koodi Nimi Päämaankäyt-
töluokka  Pinta-ala, (ha)1) Perustettu Alueen omistaja 

YSA086464 Halmejoen lehto 3 Luonnonsuoje-
lualue 

19,4 8.12.2000 Kuopion kaupunki 

FI0600007 Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari Natura, luon-
nonsuojelulaki 

23,2  

LHO080271 Halmejoen lehto Lehtojensuoje-
luohjelma 

3,7 

Kaava  Merkintä 
Kurkiharju, Ranta-Toivala, Jännevirta yleiskaava SL 
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset, jotka ovat tämän suunni-
telman pohjana 

Vuosi  Kattavuus 

Luontotyyppi-inventointi (M. Hakulinen)) 2004 Kaikki Halmejoen luonnonsuojelualueet 
Lehdon hoitosuunnitelma projektissa Deciduous western taigas and herb-rich 
forests in Pohjois-Savo (A. Grönlund) 

2003 Kuopion kaupungin omistamat alueet Halmejoella (n. 14 ha) 

2.4 Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen 

 Suunnitelman 
dnro 4784/42/2010 Julkinen Julkinen 

Salatut liitteet  
Tapahtuma Henkilö / organisaatio 
Suunnitelmasta pyydetty Kuopion kaupungin kommentit Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen 
Suunnitelmasta pyydetty Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän kommentit Hallintojohtaja Timo Korhonen 
Suunnitelmasta ELY-keskuksen päätös  
Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat Luvan antaja Lisätietoja 
Maanomistajan hyväksyminen luonnonhoitosuunnitelmalle.   
ELY-keskuksen päätös.   
Lisätietoja 
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2.5 YSA-alueiden rauhoitusmääräysten ja rasitteiden yhteenveto. 

Tunnus Nimi Pinta-
ala (ha) 
rauhoi-
tuspää
töksen 
mu-
kaan 

Rakentaminen 
(tiet, rakennukset, 
polut yms.) 

Ennallistaminen ja 
luonnonhoito 

Puiden tai puun 
osien ottaminen 

Muu Lisätieto 

YSA080024 Puijon puistomet-
sä (Puijo 1) n. 60 Puijon laskettelurinteen 

ja matkailutoimintaa 
varten tarpeellisten 
rakennusten rakenta-
minen ja ylläpitäminen 
on sallittua luonnonsuo-
jeluvalvojan kanssa 
asiasta sovittua 

 Kielletty omaval-
tainen metsän 
vahingoittaminen 

  

YSA086459 Puijo II 
42,0 Kielletty Yksityiskohdat määritel-

ty hoito- ja käyttösuun-
nitelmassa. Muut toimet 
sallittu Pohjois-Savon 
ELY-keskuksen hyväk-
symän suunnitelman 
mukaisesti. 

Kielletty lukuun 
ottamatta hoitotöi-
tä suojeluarvojen 
ylläpitämiseksi tai 
kehittämiseksi. 
Tie-, ulkoilureittien 
ja sähköverkoston 
käyttöturvallisuut-
ta vaarantavien 
puiden kaatami-
nen on sallittu. 

Ulkoilureittien ylläpito sallittua. Uu-
den itärinteellä kulkevan ulkoilureitin 
toteuttaminen on mahdollista yleis-
kaavaehdotuksen mukaisesti ja 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa tutki-
tun mukaisesti. 

Moottoriajoneuvolla liikkumi-
nen on kielletty ulkoilu- ja 
sähköverkon kunnossapidon 
kannalta tarpeellista liikkumis-
ta ja tieverkostossa liikkumista 
lukuun ottamatta 

YSA086480 Puijo III 
103,0 Ulkoilureittien, nykyisen tiestön ja 

Poukaman parkkipaikan ylläpito on 
sallittua. 

Asuinkortteleihin rajautuvien kapei-
den metsäsaarekkeiden hoito on 
luvallista hoito- ja käyttösuunnitel-
man mukaisesti. 

YSA086468 Kolmisoppi-
Neulamäki 229,3 Sallittu Pohjois-Savon 

ELY-keskuksen hyväk-
symän suunnitelman 
mukaisesti 

 Ulkoilureitistön ja sen rakenteiden 
ylläpito ja vähäinen lisärakentami-
nen on sallittu. 

YSA086470 Tervaruukin korpi 
2,3 Kielletty   

YSA086464 Halmejoen lehto 3 19,4  Hirvenmetsästys, marjastus ja sie-
nestys sallittu koko alueella 

Sallittu alueella kulkevan vesi-
johto- ja sähkölinjan kunnos-
sapito 

Lisätietoja 

Halmejoella on sallittu Metsäntutkimuslaitoksen rauduskoivun kasvu- ja tuottotutkimuksen jatkaminen ja loppuunsaattaminen nykyisessä laajuudessaan. 
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2.6 Yhteenveto suunnitelman muutosehdotuksista 
Esitetty muutosehdotus Metsähallituksen vastaus/ muutokset suunnitelmaan 
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Liite 1. Puijon luonnonsuojelualueiden sijainti. Yksityiset luonnonsuojelualueet vihreällä, lehtojen suoje-
luohjelmarajaus sinisellä ja Natura-alueet punaisella rajauksella sekä maisema-alue violetilla taustalla. 
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Liite 2. Suuren Neulamäen ja Tervaruukin korven sijainti. Yksityiset luonnonsuojelualueet vihreällä, leh-
tojen suojeluohjelmarajaus sinisellä ja Natura-alueet punaisella rajauksella sekä maisema-alue violetilla 
taustalla. 
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Liite 3. Halmejoen lehtojen sijainti. Yksityiset luonnonsuojelualueet vihreällä, lehtojen suojeluohjelmara-
jaus sinisellä ja Natura-alueet punaisella rajauksella. 
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3.1. Alueen nykytila; Puijo 

 

Johdanto Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä luonnonhoitoa rajoittavat piir-
teet. 

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 onkin valtaosin lehtoa (n. 65 % luonnonsuojelualueiden pinta-alasta) tai leh-
tomaista kangasta (n. 29 % luonnonsuojelualueiden pinta-alasta). Lehtotyyppien kirjo luonnonsuojelualueilla on monipuolinen. Luonnonsuojelualueilla on myös elinympäristöjä, 
joissa esiintyy vanhoille luonnonmetsille ominaista lajistoa. Vanhimmilla metsäkuvioilla lahopuumäärä onkin huomattavan suuri. Puijon luonnonsuojelualueet ovat valtaosin kuusi-
valtaisia ja paikoin on pieniä lehtipuuvaltaisia laikkuja (liite 4, kuva 1). 

Ulkoilureittien ja polkujen määrä Puijon luonnonsuojelualueilla on kohteen suuren virkistyskäyttöarvon johdosta suuri. Vieraslajit ovat Puijolla levinneet ennen kaikkea kohtiin, joissa 
ihmisvaikutus on suurin. Tällaisia paikkoja ovat mm. suojelualueiden rajat lähellä asuma-alueita, vanhat asuinpaikat ja ulkoilureitistöjen varret. Terttuselja on levinnyt eniten juuri 
ulkoilureitistöjen varteen, koska avoimet ja rehevät alueet muistuttavat lajin luontaisia kasvupaikkoja. Jättipalsamia ja lupiinia esiintyy luonnonsuojelualueilla lähinnä Puijolle nouse-
van tien varrella. Jättiputkea ei tiettävästi esiinny luonnonsuojelualueiden puolella, mutta haitallisen vieraslajin leviäminen Peipposenrinteen rajan tuntumasta on estettävä ja lajin 
hävittäminen myös luonnonsuojelualueen ulkopuolelta on perusteltua. 

Vuonna 2001 Puijon luonnonsuojelualueella on ennallistettu metsiä ja hoidettu lehtoja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen vetämässä Life-hankkeessa. Luonnonhoito-Lifen yhtey-
dessä Puijolla jatketaan myös lehtojen hoitoa ja sitä varten laaditaan erillinen hoitosuunnitelma. Lehtojen hoitokohteet sijoittuvat nykyisessä Life-hankkeessa Puijon puistometsään 
eli luonnonsuojelualueelle, jolla ei tehty lehtojen hoitoa aiemmassa Life-hankkeessa. 

Tärkeimmät luontoarvot: 

Luontotyypit suunnittelualueella Lehdot 

Lajisto Monipuolista lehtolajistoa mm. jänönsalaatti, mustakonnanmarja, lehtotähtimö, lehtokuusama ja vaateliasta lajistoa (myyränporras, hajuhei-
nä, idänlehväsammal). 

Liitekartta tai -taulukko  Kartat suojelualueen puulajivaltaisuudesta ja puuston ikäluokista. 

Yhteenveto maankäytön historiasta tai 
alueen luonnosta aikaisemmin. 

Puijolla on tiettävästi kaskettu jo 1620-luvulla ja myöhemmin alueella on ollut kaksi torpparitilaa (Grönlund 2007). Metsälaidunnus on jatku-
nut 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  Kuopion maisemakuvaan merkittävästi vaikuttava alue. 

Muinaisjäännöksiä 
on  ei  Ei tiedossa olevia. Luonnonsuojelualueiden kulttuuriperintötieto täsmentyy mm. alueella Life-hankkeen yhteydessä keväällä 

2012 tehtävässä kulttuuriperintöinventoinnissa. 

Pohjavesialue on  ei   

Muita erityispiirteitä on  ei  Kuopion ydinkeskustan läheisyydessä oleva merkittävä ulkoilu-, matkailu- ja luonnonsuojelualuekokonaisuus. 

Uhanalaisia lajeja on  ei  Direktiivilajeja  Uhanalaisia luontotyyppejä  Natura 2000 –luontotyyppejä  
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Liite 4/ Kuva 1. Puijon luonnonsuojelualueiden puulajivaltaisuus. Kuva 2. Puijon luonnonsuojelualueiden puuston ikäluokat. 
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3.2. Alueen nykytila; Kolmisoppi-Neulamäki 

 

Johdanto Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä luonnonhoitoa rajoittavat 
piirteet. 

Alueen yleiskuvaus 

Kolmisoppi-Neulamäki on pinnanmuodoiltaan, geologialtaan ja siten myös lajistoltaan hyvin monimuotoinen luonnonsuojelualue. Kallioperän ravinteisuus vaihtelee eutrofisesta 
oligotrofiseen ja Natura-alueella löytyy niin karujen paikkojen lajistoa (mm. kangasajuruoho) kuin rehevien lehtojenkin kasveja (mm. tikankontti). Oman ominaispiirteensä Natura-
alueelle tuovat luonnonsuojelualueen pohjoispuoleiset niityt ja vanhat pellot.  

Tervaruukin majalta etelään päin johtavan ulkoilureitin viereisellä pellolla kasvaa jättiputkea ja jättipalsamia reitin varrella. Luonnonsuojelualueen eteläosassa jättipalsami on levinnyt 
Neulamäen asuma-alueelta Pölkkypuron varteen ruoho- ja heinäkorpeen sekä lehtorinteeseen. Kuopion kaupungin toimesta jättipalsamikasvustoja on hävitetty jo usean vuoden ajan. 
Tässä hankkeessa on tarkoitus jatkaa torjuntatyötä ja saada mm. jättiputki hävitettyä kokonaan Kolmisoppi-Neulamäen alueelta. 

Tervaruukin korpi on Kolmisoppi-Neulamäen Natura-alueen pohjoisrajalla sijaitseva pieni luonnonsuojelualue. Alueen kasvillisuus on hiirenportaan ja isoalvejuuren vallitsemaa oji-
tettua korpea. Ojan kohdalla on aiemmin ollut ilmeisesti noro. Alueen eteläreunalla, ulkoilureitin varrella kasvaa terttuseljaa. 

Tässä suunnitelmassa esitetyt luonnonhoitotyöt ovat vieraslajien torjuntaa Kolmisoppi-Neulamäen Natura-alueella. 

Tärkeimmät luontoarvot: 

Luontotyypit Puustoiset suot ja lehdot. 

Lajisto Vaateliasta lajistoa, mm. myyränporras ja idänlehväsammal. 

Yhteenveto maankäytön historiasta tai 
alueen luonnosta aikaisemmin. 

Natura-alueen pohjoisosan Tervaruukin pellot ovat olleet viljelyssä. Nimensä Tervaruukki on ilmeisesti saanut alueen tervanpoltosta. 
Kuopion kaupunki on omistanut Tervaruukin maat jo vuodesta 1866 lähtien (Pohjois-Savon muisti 2006). Tervaruukki on ollut kansanhiih-
tokohteena 1930-luvulla ja uudelleen 1960-luvulta lähtien. 

Erityisarvo  Lisätiedot 

Virkistyskäyttöä tai -rakenteita on  ei  Alueella on laajasti virkistyskäyttöä ja -rakenteita. 

Erityisiä maisema-arvoja on  ei   

Muinaisjäännöksiä on  ei  Ei tiedossa olevia. 

Pohjavesialue on  ei   

Muita erityispiirteitä on  ei  Merkittävä ulkoilualue Neulamäen asutusalueen vieressä. 

Uhanalaisia lajeja on  ei  Direktiivilajeja  Uhanalaisia luontotyyppejä  Natura 2000 –luontotyyppejä  

Lähteet: Pohjois-Savon muisti. Pohjois-Savon museot verkossa 2006: www. maisema.taidemuseo.kuopio.fi. 13.3.2012. 
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3.3. Alueen nykytila; Halmejoki 

 

Johdanto Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä luonnonhoitoa rajoittavat 
piirteet. 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnitelman alue kattaa vain hyvin pienen osan koko Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaaren Natura-alueesta. Suojelualuekokonaisuus on kohti Kallavettä laskevan Halmejoen ympä-
rillä kasvavaa monimuotoista lehtoa. Alueella lehtotyypit vaihtelevat kosteista puronvarsilehdoista kumpareiden tuoreisiin lehtoihin. Lehdoissa kasvaa vaateliaita lehtolajeja kuten 
lehtopalsamia, lehtoleinikkiä ja lehtopähkämöä. Suojelualue on aikoinaan laidunnettua hakamaalehtoa, johon kasvaneet pienet kuuset on raivattu aiemmassa hankkeessa. Nykyisin 
valtapuuna kasvaa harmaaleppä ja alikasvoskerroksessa myös pihlaja ja tuomi.  

Halmejoen lehdon luontoarvoja uhkaa luonnonsuojelualueen ulkopuolelta levinnyt jättiputki. Ensimmäiset havainnot jättiputkesta tehtiin joitakin vuosia sitten (Timo Perätien havain-
to). Jättiputket on vuosittain Kuopion kaupungin toimesta poistettu alueelta eikä laji ole ilmeisesti päässyt kukkimaan suojelualueella ja muodostamaan maaperään laajaa siemen-
pankkia. Alueet, joilla jättiputkea on esiintynyt, tarkastetaan vuosittain ja havaitut jättiputket poistetaan sekä kasvijätteet tuhotaan. 

 

Tärkeimmät luontoarvot: 

Luontotyypit Lehdot 

Lajisto Vaateliasta lehtokasvillisuutta, mm. lehtopalsami-, lehtoleinikki- ja lehtopähkämö. 

Yhteenveto maankäytön historiasta tai 
alueen luonnosta aikaisemmin. 

Halmejoen lehdon eteläosat ovat aikoinaan olleet hakamaalaitumina, 

Erityisarvo  Lisätiedot 

Virkistyskäyttöä tai -rakenteita on  ei  Luonnonsuojelualueella kulkee luontopolku ja suojelualueen ulkopuolella on nuotio- ja parkkipaikka opastauluineen. 

Erityisiä maisema-arvoja on  ei   

Muinaisjäännöksiä on  ei  Ei tiedossa olevia. 

Pohjavesialue on  ei   

Muita erityispiirteitä on  ei   

Uhanalaisia lajeja on  ei  Direktiivilajeja  Uhanalaisia luontotyyppejä  Natura 2000 –luontotyyppejä  
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3 Luontotyypit ja uhanalaiset lajit 

Seuraavalla lomakkeella kootaan yhteen tietoja alueen Natura – luonto-
tyypeistä ja uhanalaisista luontotyypeistä. Tällä sivulla on selitetty ylei-
simpiä luontotyyppeihin ja uhanalaisuuteen liittyviä termejä. 

Natura 2000 on koko Euroopan yhteisön kattava ekologinen alueverkos-
to. Natura-verkoston avulla pyritään turvaamaan EY:n alueella mm. 
uhanalaisten tai alueelle luonteenomaisten lajien ja luontotyyppien säi-
lyminen. Näiden yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien suotuisa 
suojelutaso EU:n jäsenmaiden tulee turvata. Natura 2000 -alueiden valin-
ta perustui osaltaan näihin luontotyyppeihin. 

Suomessa tavataan 69 erilaista ns. Natura-luontotyyppiä, joiden esiinty-
mistä ja edustavuutta maamme luonnonsuojelualueilla arvioidaan luon-
totyyppi-inventointien yhteydessä. Suomessa tavattavia luontotyyppejä 
ovat mm. puustoiset suot, lehdot ja boreaaliset luonnonmetsät. Useilla 
suojelualueilla luontotyyppejä esiintyy vain pienialaisesti. 

Luontotyyppi I tarkoittaa alueen varsinaista ja vallitsevinta luontotyyp-
piä kuten keidas- tai aapasuo. Joillakin luontotyypeillä voi olla päällek-
käisiä luontotyyppejä, joita kutsutaan nimityksellä luontotyyppi 2. 

Esimerkiksi keidassoilla (luontotyyppi 1) voi olla osia, jotka edustavat 
myös luontotyyppiä puustoiset suot (luontotyyppi 2). 

Luontotyyppien edustavuus kertoo mm. kuinka tyypillistä ja luonnonti-
laista 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 ohjel-
man valmistelun aikaan. Natura-alueista kerätyt tiedot löytyvät mm. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten internetsivuilta. 

Luontotyyppien ja eliölajien uhanalaisuutta on arvioitu samoilla as-
teikoilla. Uhanalaisuus luokat sekä eliölajeilla sekä luontotyypeillä ovat: 
RE = Hävinneet, CR = Äärimmäisen uhanalaiset, EN = Erittäin uhanalai-
set, VU = Vaarantuneet, NT = Silmälläpidettävät, LC = Säilyvät, DD = Puut-
teellisesti tunnetut. 

Uhanalaiset luontotyypit (LuTu). Luontotiedontarve luonnosta on viime 
vuosina kasvanut, koska useat lait ja kansainväliset sopimukset velvoit-
tavat Suomea luontotyyppien suojeluun ja seurantaan. Luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä on tarkasteltu mm. mitkä maallem-
me ominaisista luonnonympäristöistä ovat harvinaistuneet tai vähenty-
neet 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 luonto-
tyypit 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 luontotyyppe-
jä, joista osa on uhanalaisia ja osa ei. Esimerkiksi Natura-luontotyyppi 
lehdot kokoaa alleen useita uhanalaisia lehtojen luontotyyppejä. 

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. Runsasravinteisis-
sa kosteissa lehdoissa voi esiintyä mm. kasvillisuustyyppejä käenkaali-
mesiangervotyyppi (OFiT) tai kotkansiipityyppi (MaT), tuoreella kan-
kaalla esiintyy puolestaan usein mustikkatyypin (MT) kasvillisuustyyp-
piä. Kasvillisuustyyppien lyhenteet tulevat kuvaajalajien tieteellisten ni-
mien alkukirjaimista, esim. OFiT = Oxalis (käenkaali)– Filipendula (me-
siangervo) -tyyppi. 
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3.1.1 Puijo: Lajisto 

 

Johdanto Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen uhanalainen ja ns. direktiivilajisto, jotka on huomioitava luonnonhoitotöissä sekä muu vaatelias-
lajisto. 

Natura 2000-aluekoodi Laji Suojelustatus Elinympäristö Direktiivi Uhanalaisuus 
SCI: FI0600001 Hajuheinä (Cinna latifolia) Luontodirektiivin II ja IV (a) 

-liite 
NT, Suomen vastuulaji Tuoreet, kuivat ja kosteat lehdot, korvet. 

SCI: FI0600001 Myyränporras  
(Diplazium sibiricum) 

Luontodirektiivin II ja IV (a) 
-liite 

LC, Suomen vastuulaji Lehdot 

SCI: FI0600001 Korpihohtosammal 
(Herzogiella turfacea) 

Luontodirektiivin II -liite VU, Suomen vastuulaji Rehevät (eu- ja mesotrofiset) korvet, kosteat 
lehdot 

SCI: FI0600001 Idänlehväsammal  
(Plagiomnium drummondii) 

Luontodirektiivin II -liite VU, Suomen vastuulaji Rehevät (eu- ja mesotrofiset) korvet, kosteat 
lehdot, kalkkimaat. 

SCI: FI0600001 Korpinrusokas  
(Entoloma corvinum) 

 NT Kuivat niityt ja kedot. 

SCI: FI0600001 Palokärki  
(Dryocopus martius) 

Lintudirektiivin I-liite LC Varttuneet metsät. Suosii männiköitä ja sekamet-
siä. 

SCI: FI0600001 Pikkulepinkäinen  
(Lanius collurio) 

Lintudirektiivin I-liite NT Katajikkoniityt, pusikkoiset/risukkoiset hakkuu-
aukot, pusikoituvat vanhat pellot ja 
muut puoliavoimet ympäristöt. 

SCI: FI0600001 Pikkusieppo  
(Ficedula parva) 

Lintudirektiivin I-liite NT Vanhahkot tai vanhat (yli 50-vuotiaat) kosteapoh-
jaiset kuusimetsät tai kuusivaltaiset sekametsät 

SCI: FI0600001 Pohjantikka  
(Picoides tridactylus) 

Lintudirektiivin I-liite NT, Suomen vastuulaji,  
alueellisesti uhanalainen 

Vanhat havumetsät. 

SCI: FI0600001 Pyy (Bonasia bonasia) Lintudirektiivin I-liite LC Suosii kuusta kasvavia metsiä. 
SCI: FI0600001 Varpuspöllö  

(Glaucidium passerinum) 
Lintudirektiivin I-liite  Järeät havupuuvaltaiset metsät, joissa on tarjolla 

vanhoja koloja pesäpaikoiksi. 
SCI: FI0600001 Liito-orava 

(Pteromys volans) 
Luontodirektiivin II ja IV (a) 

-liite 
rauhoitettu, erityisesti suojeltu laji Kuusivaltaiset, iäkkäät metsät, joissa haapoja ja 

muita lehtipuita. 
SCI: FI0600001 Mustapääkerttu 

 (Sylvia atricapilla) 
 LC Rehevät lehdot ja lehtipuuvaltaiset sekametsät, 

joissa runsas aluskasvillisuus. 
SCI: FI0600001 Pikkukäpylintu  

(Loxia curvirostra) 
 LC Kuusimetsät 

SCI: FI0600001 Sirittäjä  
(Phylloscobus sibilatrix) 

 NT Valoisat, korkearunkoiset lehti- ja sekametsät 
eritoten lehtomaiset koivikot ja rehevät koivua 
kasvavat kuusimetsät. 

SCI: FI0600001 Jänönsalaatti  
(Mycelis muralis) 

 LC Lehtokuusikot ja -korvet, vuorenaluslehdot  
ja -lohkareikot, purolaaksot, lähteiköt, avohakkuut. 
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3.1.2 Puijo: Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit 

 
Johdanto 

Suojelualueilta on luontotyyppi-inventoinnin yhteydessä arvioitu Natura-luontotyypit. Natura-luontotyyppien arviointi 
antaa arvokasta ja vertailukelpoista tietoa mm. siitä mitä luontotyyppejä maamme suojelualueilla esiintyy. 

Luontotyyppitiedot on esitetty kartassa vain Puijon luonnonsuojelualueilta, koska Suuressa Neulamäessä ja Halmejoel-
la hoitotoimet kohdistuvat hyvin pienille alueille. 

Natura 2000 –luontotyyppikartta: Liite 4/Kuva 1. 
Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden edustavuus Luontotyyppien pinta-alat (ha) Luontotyyppien edustavuus (ha) 

Natura 2000-
alueen koodi N2000 –luontotyypin koodi Luontotyyppi 

Luonto-
tyyppi I 

Luonto-
tyyppi II 

Yhteensä, 
ha 

Erinomai-
nen 

Hyvä Merkittävä Ei 
 merkittävä 

SCI: FI0600001 9050 Lehdot 37,3   0,5 29,3 5,2 2,3 

Uhanalaiset luontotyypit (LuTU) (termin selitys sivulla 7) 

Luontotyyppi Pinta-ala, 
ha 

Uhanalaisuusluokka 
Suomi Etelä-Suomi 

Tuore keskiravinteinen lehto 13 VU VU 
Tuoreet runsasravinteiset lehdot 6,0 CR CR 
Kosteat keskiravinteiset lehdot 17,6 NT NT 
Runsasravinteiset kosteat lehdot 0,7 VU VU 

3.1.3 Muut luontotyyppitiedot: Puijo 
 

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

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

Osuus (%) 

Ruohokuvio (lehtomainen kangas) 0,5 1,3 Käenkaali-mustikkatyyppi (OMT) 0,5 1,3 

Ruohokuvio (lehto) 37,3 98,7 Keskiravinteiset tuoreet lehdot 1,6 4,2 

Keskiravinteisen tuoreen lehdon varhainen sukkessiovaihe 0,5 1,3 

Käenkaali-oravanmarjatyyppi (OMaT) 10,9 28,8 

Käenkaali-oravanmarja/lillukkatyyppi (ORT) 4,9 13,0 

Runsasravinteiset tuoreet lehdot 1,1 2,9 

Hiirenporras-isoalvejuurityyppi  17,6 46,6 

Kotkansiipityyppi 0,7 1,9 

Yhteensä (ha) 37,8 100 Yhteensä (ha) 37,8 100 
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Liite 5. Natura-luontotyypit edustavuuksineen Puijon luonnonsuojelualueiden kuvioilla, joille on ehdotettu vieraslajien torjuntatoimia. 
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3.2.1 Kolmisoppi-Neulamäki: Lajisto 

 

Johdanto Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen uhanalainen ja ns. direktiivilajisto, jotka on huomioitava luonnonhoitotöissä 

Natura 2000-aluekoodi Laji1) 
Suojelustatus Elinympäristö Direktiivi Uhanalaisuus 

SCI:FI0600062 Hajuheinä (Cinna latifolia) Luontodirektiivin II ja IV 
(a) -liite 

NT Tuoreet, kuivat ja kosteat lehdot, korvet. 

SCI:FI0600062 Myyränporras (Diplazium sibiricum) Luontodirektiivin II ja IV 
(a) -liite 

LC Lehdot 

SCI:FI0600062 Idänlehväsammal (Plagiomnium drummondii) Luontodirektiivin II ja IV 
(a) -liite 

VU Rehevät (eu- ja mesotrofiset) korvet, 
kosteat lehdot, kalkkimaat. 

3.2.2 Kolmisoppi-Neulamäki: Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit  

Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden edustavuus Luontotyyppien pinta-alat (ha) Luontotyyppien edustavuus (ha) 

Natura 2000-
alueen koodi N2000 –luontotyypin koodi Luontotyyppi 

Luonto-
tyyppi I 

Luonto-
tyyppi II 

Yhteensä, 
ha 

Erinomai-
nen 

Hyvä Merkittävä Ei 
 merkittävä 

SCI:FI0600062 9050 Lehdot 0,2    0,2   

SCI:FI0600062 91D0 Puustoiset suot 0,2      0,2 

Pinta-ala yhteensä  0,4    0,2  0,2 
Uhanalaiset luontotyypit (LuTU) (termin selitys sivulla 7) 

Luontotyyppi Pinta-ala, 
ha 

Uhanalaisuusluokka 
Suomi Etelä-Suomi 

Kosteat keskiravinteiset lehdot 0,2 NT NT 
Ruoho- ja heinäkorvet 0,2 EN VU 

3.2.2 Kolmisoppi-Neulamäki: Muut luontotyyppitiedot 
 

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

Osuus (%) 

Ruohokuvio (lehtomainen kangas) 0,1 13  0,1 13 

Ruohokuvio (lehto) 0,2 25 Hiirenporras-isoalvejuurityyppi  0,2 25 

Korpiset suot 0,2 25 Ruoho- ja heinäkorpi 0,2 25 

Kulttuurikuviot 0,3 37 Kosteat suurruohoniityt 0,3 37 

Yhteensä (ha) 0,8 100 Yhteensä (ha) 0,8 100 



 21 

3.3.1 Halmejoki: Lajisto 

 

Johdanto Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen uhanalainen ja ns. direktiivilajisto, jotka on huomioitava luonnonhoitotöissä 

Natura 2000-aluekoodi Laji Suojelustatus Elinympäristö Direktiivi Uhanalaisuus 
FI0600007 Korpinurmikka (Poa remota)  alueellisesti uhanalainen  

 3.3.2 Halmejoki: Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit  

Natura 2000 –luontotyyppikartta: Liite 4/Kuva 1. 
Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden edustavuus Luontotyyppien pinta-alat (ha) Luontotyyppien edustavuus (ha) 

Natura 2000-
alueen koodi N2000 –luontotyypin koodi Luontotyyppi 

Luonto-
tyyppi I 

Luonto-
tyyppi II 

Yhteensä, 
ha 

Erinomai-
nen 

Hyvä Merkittävä Ei 
 merkittävä 

FI0600007 9050 Lehdot   0,5 0,5    

Uhanalaiset luontotyypit (LuTU) (termin selitys sivulla 7) 

Luontotyyppi Pinta-ala, 
ha 

Uhanalaisuusluokka 
Suomi Etelä-Suomi 

Runsasravinteinen kostea lehto 0,5 VU VU 

3.3.3 Halmejoki: Muut luontotyyppitiedot 
 

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

Osuus (%) 

Ruohokuvio (lehto) 0,5 100 Kotkansiipityyppi 0,5 100 
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4.1 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet: Puijo 

 

Johdanto Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet. 

Hoitotoimenpiteet kattavat vain osan kuvioiden pinta-alasta, siksi toimenpiteiden kokonaispinta-ala on 
pienempi kuin kuvioiden yhteenlaskettu pinta-ala. 

Kartat: Liitteet 6 ja 7:  

Toimenpiteiden tavoite Vieraslajien torjunta 

Vieraslajien torjunta tehdään Puijon luonnonsuojelualueilla kahden vuoden välein, vuosina 2012, 2014 sekä 2016.  
Ensimmäisellä torjuntakerralla lajistollisesti herkimmillä kuvioilla torjuntatoimet tehdään kuviokohtaisen suunnitelman mukaisesti. Myöhemmin 
terttuseljoja voidaan poistaa kuvion kaikista osista kuitenkin erityisesti varoen tiedossa olevia arvokkaita lajiesiintymiä.  

Tavoite Pinta-ala, ha 

Vieraslajien torjunta lehtokuvioilta. 7,0 

Toimenpiteetön vaikutusala, ha 2) 38,7 Toimenpiteiden kokonaisala, 
ha 

7,0 

Puijon mäen ja Peipposen rinteen puoleiset osat luonnonsuojelualueista 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 3 Pinta-ala, ha 0,7 

Kuvion kuvaus Iäkäs lehtokuusikko, myös iäkkäitä mäntyjä ja koivuja. 

Kasvillisuus hiirenporras-isoalvejuurityyppiä. 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolta raivataan terttuseljat raivaussahan avulla. Kaadetut seljat kasataan, mikäli niitä on paljon samassa kohdassa. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 4 Pinta-ala, ha 0,7 

Kuvion kuvaus Varttunut istutuskuusikko. 

Kasvillisuus käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa (OMaT). 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolta raivataan terttuseljat raivaussahan avulla. Kaadetut seljat kasataan, mikäli niitä on paljon samassa kohdassa. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 11 Pinta-ala, ha 1,5 

Kuvion kuvaus Noin 40-vuotiasta, hyvin tasaikäistä ja rakenteista istutuskuusikkoa. Kasvillisuus käenkaali-oravanmarjatyyppiä (OMaT). 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljapensaat katkaistaan ja osa pensaista voidaan varovasti yrittää vivuta ylös juurineen. 
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Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 57 Pinta-ala, ha 0,5 

Kuvion kuvaus Kuvio on polkujen risteyskohdassa kasvavaa iäkästä kuusikkoa. Kasvillisuus on valtaosin lehtomaista kangasta, mutta käenkaali-
oravanmarjatyypin ja hiirenporras-isoalvejuurityypin lehtolaikkuja on myös paikoin. 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan. Polkujen reunassa kasvavat terttuseljat voidaan kiskoa ylös juurineen. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 58 Pinta-ala, ha 0,3 

Kuvion kuvaus Järeää lehtokuusikkoa. Lehtotyyppi vaihtelee käenkaali-oravanmarjatyypistä hiirenporras-isoalvejuurityyppiin. Kuviolla on maininta idänleh-
väsammalesta.  

Toimenpiteen kuvaus Ennen sammalselvityksen valmistumista terttuseljat poistetaan vain polun varrelta. Myöhemmin sammalselvityksen valmistuttua terttuseljat voi-
daan poistaa myös muualta kuviolta. Terttuseljoja kaadettaessa on varottava lehtopensaita kuten lehtokuusamia. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 72 Pinta-ala, ha 5,1 

Kuvion kuvaus Laaja lehtokuvio Peipposenrinteessä. Käenkaali-oravanmarjatyypin ja hiirenporras-isoalvejuurityypin lehtojen kasvillisuus on kuviolla vallitsevaa. 
Kuvion kosteassa painanteessa kasvaa idänlehväsammalta. 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan. Kosteassa painanteessa kasvavat terttuseljat kaadetaan vasta sammalselvityksen valmistuttua. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan, jättipalsamin 
ja lupiinin poisto 

Kuvio 81 Pinta-ala, ha 1,8 

Kuvion kuvaus Kuvio rajoittuu länsireunaltaan Puijon mäelle johtavaan tiehen. Puusto on iäkästä kuusikkoa ja alikasvoksessa kasvaa harmaaleppää, kuusta ja 
pihlajaa. Kasvillisuus on käenkaali-sudenmarjatyyppiä ja paikoin käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa. Kuviolla kasvaa mm. jänönsalaattia tien 
pientareella ja lehdossa. Kuviolle on tuotettu lahopuuta Pohjois-Savon ympäristökeskuksen vetämässä Life-hankkeessa vuonna 2001. 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan. Tien reunassa kasvavat terttuseljat voidaan kiskoa ylös juurineen, kuitenkin varoen lehtolajistoa ja tienra-
kenteita. Jättipalsamit kitketään käsin ja kasvijätteet kerätään pois. Lupiinikasvustot niitetään ennen siementen kypsymistä. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan, jättipalsamin 
ja lupiinin poisto 

Kuvio 82 Pinta-ala, ha 1,1 

Kuvion kuvaus Kuvio rajoittuu länsireunaltaan Puijon mäelle johtavaan tiehen. Puusto on nuorta ja lehtipuuvaltaista. Kuviolla kasvaa myös järeitä kuusia ja män-
tyjä. Kasvillisuus on valtaosin runsasravinteista lehtoa, mutta paikoin on myös keskiravinteista lehtoa. Pensaskerros on peittävä.  

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan. Tien reunassa kasvavat terttuseljat voidaan kiskoa ylös juurineen, kuitenkin varoen lehtolajistoa ja tienra-
kenteita. Jättipalsamit kitketään käsin ja kasvijätteet kerätään pois. Lupiinikasvustot niitetään ennen siementen kypsymistä. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 84 Pinta-ala, ha 1,2 

Kuvion kuvaus Kuvio rajoittuu pohjoisreunaltaan Puijon mäelle johtavaan tiehen. Puusto on järeää ja iäkästä männikköä. Kasvillisuus on käenkaali-
oravanmarjatyypin lehtoa. Pensaskerros on peittävä.  

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan. Tien reunassa kasvavat terttuseljat voidaan kiskoa ylös juurineen, kuitenkin varoen lehtolajistoa ja tiera-
kenteita. Myös jättipalsamit ja lupiinit poistetaan, mikäli niitä havaitaan kuviolla. 
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Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 89 ja 89.1 Pinta-ala, ha 1,2 

Kuvion kuvaus Kuvio on Antikkalan laskettelurinteen eteläpuolelle, aivan luonnonsuojelualueen rajalle sijoittuvaa lehtokuusikkoa. Kasvillisuustyyppi on käenkaa-
li-oravanmarjatyypin lehtoa  

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan. Avoimen alueen reunassa kasvavat terttuseljat voidaan kiskoa ylös juurineen, kuitenkin varoen lehtolajis-
toa ja eroosion aiheuttamista rinteen reunassa. Lisäksi kuvioille heitetyt romut kerätään ja viedään pois. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 90, 90.1 ja 91 Pinta-ala, ha 1,2 

Kuvion kuvaus Kuviot kasvavat noin 85-vuotiasta kuusikkoa. Kasvillisuus hiirenporras-isoalvejuurityypin lehtoa. 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan ja kaadetut rangat viedään tarvittaessa pois luonnonsuojelualueelta. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 94 ja 94.1 Pinta-ala, ha 0,5 

Kuvion kuvaus Edustavaa hiirenporras-isoalvejuurityypin lehtoa itään viettävässä rinteessä. Puusto harmaaleppävaltaista, mutta kuviolla kasvaa myös iäkkäitä 
kuusia ja haapoja. Kuviolle on merkitty vuoden 1986 havainto korpirusokkaasta. 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan lehtokasvillisuutta erityisesti varoen ja kaadetut rangat viedään tarvittaessa pois luonnonsuojelualueelta. 

Tavoite Lehdon hoito ja vieraslaji-
en torjunta 

Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 95 Pinta-ala, ha 0,8 

Kuvion kuvaus Arvokas lehtokuvio Antikkalan rinteen eteläpuolella. Kuvion puusto on kuusi- ja harmaaleppävaltainen. Kasvillisuus on pääosin käenkaali-
sudenmarjatyyppiä, mutta paikoin on myös laikkuja käenkaali-oravanmarjatyyppiä sekä kosteissa painanteissa hiirenporras-isoalvejuurityyppiä. 
Kuvio on lajistollisesti merkittävä ja siellä kasvaa mm. jänönsalaattia ja myyränporrasta.  

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan lehtokasvillisuutta erityisesti varoen ja kaadetut rangat viedään tarvittaessa pois luonnonsuojelualueelta. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan ja tarvittaessa 
jättiputken poisto 

Kuvio 97.1 Pinta-ala, ha 3,1 

Kuvion kuvaus Kuvio rajautuu itäreunaltaan Peipposenrinteen teollisuusalueeseen. Kuviolla kasvava kuusikko on hyvin iäkästä (n. 150 vuotta). Kuvion kasvilli-
suus on hiirenporras-isoalvejuurityyppiä ja paikoin myös käenkaali-sudenmarja- sekä käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa. Muutama jänönsalaatti 
kasvaa aivan luonnonsuojelualueen rajan ulkopuolella polun varrella. 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan lehtokasvillisuutta erityisesti varoen ja kaadetut rangat viedään tarvittaessa pois luonnonsuojelualueelta. 
Suojelualueella ja rajan tuntumassa kasvavat jättiputket kaivetaan maasta juurineen ja juuren palat kerätään pois. 
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Liite 6. Vieraslajien poisto Puijon mäellä ja Peipposenrinteellä. 
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Pihlajaharjun, Kokonmäen ja Puijonsarven puoleinen osa luonnonsuojelualueista 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 110.1 Pinta-ala, ha 0,1 

Kuvion kuvaus Natura-alueen rajalla sijaitseva pieni lehtokuvio. Kuvion valtapuu on koivu, mutta kuviolla kasvaa myös alikasvospihlajaa ja harmaaleppää. Kuvion kasvilli-
suus on käenkaali-oravanmarjatyyppiä. 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan. Myös kuvion ulkopuolella luonnonsuojelualueella kasvavat terttuseljat voidaan kaataa. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 111.1 Pinta-ala, ha 0,5 

Kuvion kuvaus Kokonmäellä sijaitseva lehtokuvio, jossa kasvillisuus edustaa keskiravinteisen tuoreen lehdon varhaista sukkessiovaihetta. Kuvion valtapuu on harmaa-
leppä, mutta kuviolla kasvaa myös koivuja sekä joitakin kuusia ja kookkaita pihlajia. Pensaskerros peittää kuvion pinta-alasta yli kolmanneksen. Peittävim-
pänä pensaslajina kasvaa terttuselja. 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan ja kasataan. Myös kuvion ulkopuolella kasvavat terttuseljat voidaan kaataa. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 118 Pinta-ala, ha 2,0 

Kuvion kuvaus Kuusivaltaista sekametsää, jossa kasvaa myös koivuja, harmaaleppiä ja raitoja. Kuviolla esiintyy useita kasvillisuustyyppejä, runsaimpana käenkaali-
oravanmarjatyyppiä ja paikoin on laikkuja myös muita lehtotyyppejä (hiirenporras-isoalvejuurityyppiä ja käenkaali-sudenmarjatyyppiä). Kuviolla on idän-
lehväsammalta tiiviissä kasvustossa. 

Toimenpiteen kuvaus Ennen sammalselvityksen valmistumista terttuseljoja ei kaadeta kuviolta. Kun uhanalaisten sammalten esiintymät on sammalselvityksessä varmistettu, 
kaadetaan terttuseljat sammalkasvustoja vahingoittamatta ja kaadetut pensaat viedään tarvittaessa pois suojelualueelta. Terttuseljoja kaadettaessa on 
varottava lehtopensaita kuten lehtokuusamia. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 123 Pinta-ala, ha 0,7 

Kuvion kuvaus Kuvio on valoisa haavikkoa, jossa kasvaa myös koivuja, harmaaleppiä ja kuusia. Kasvillisuus on hiirenporras-isoalvejuurityyppiä ja paikoin käenkaali-
sudenmarjatyypin lehdon piirteet ovat vahvoja. 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kasvavat terttuseljat kaadetaan ja kasataan. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 124 Pinta-ala, ha 0,5 

Kuvion kuvaus Varttunutta, noin 50-vuotiasta lehtokuusikkoa. Kasvillisuus on käenkaali-oravanmarjatyyppiä sekä paikoin käenkaali-sudenmarjatyypin lehtoa. Kuviolla 
esiintynyt idänlehväsammalta, mutta esiintymän nykytila on epävarma. Säilynyt idänlehväsammalesiintymä on kuvion koillispuoleisella kuviolla 189. 

 

Toimenpiteen kuvaus Ennen sammalselvityksen valmistumista terttuseljoja ei kaadeta kuviolta. Kun uhanalaisten sammalten esiintymät on sammalselvityksessä varmistettu, 
kaadetaan terttuseljat sammalkasvustoja vahingoittamatta ja kaadetut pensaat viedään tarvittaessa pois suojelualueelta. Terttuseljoja kaadettaessa on 
varottava lehtopensaita kuten lehtokuusamia. 
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Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 134 ja 134.1 Pinta-ala, ha 0,4 

Kuvion kuvaus Pihlajaharjun lounaisrinteessä, ulkoilureitin eteläpuolella olevia lehtopainanteita. Kuvio on koivu- ja kuusivaltaista sekametsää. Kasvillisuus on hiirenpor-
ras-isoalvejuurityyppiä. Kuviolla on myyränporraskasvusto, jonka ulkoilureitistö halkaisee. Pääosa esiintymää on ulkoilureitin länsipuolella purouoman 
varressa noin 70 m matkalla ja 25–35 m leveydellä. 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan ja kaadetut pensaat viedään pois suojelualueelta. Terttuseljoja kaadettaessa on varottava myyränportaita ja lehtopensaita. Terttusel-
jan torjuminen olisi hyvin tärkeää myös suojelualueen ulkopuolelle raivatulla rakennustyömaalla. 

 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 135 Pinta-ala, ha 0,1 

Kuvion kuvaus Pieni lehtokuvio aivan luonnonsuojelualueen itäreunalla rajautuen Pihlajaharjun uuteen asuma-alueeseen. Puusto on lähes satavuotiasta kuusikkoa. Kas-
villisuus on käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa. 

 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan. Polkujen varsilla kasvavia terttuseljoja voidaan kaivaa maasta myös juurineen, kuitenkin varoen muita pensaita ja tienpenkan mur-
tumista. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 138 Pinta-ala, ha 1,0 

Kuvion kuvaus Käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa, jossa kuusi on valtapuulaji. Idänlehväsammalta kasvaa kuvion itäpuolella aivan suojelualueen rajan ulkopuolella kah-
dessa pienessä laikussa.  

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan pohjakasvillisuutta vahingoittamatta ja kaadetut pensaat viedään tarvittaessa pois suojelualueelta. Terttuseljoja kaadettaessa on 
varottava lehtopensaita kuten lehtokuusamia. Terttuseljan torjuminen olisi hyvin tärkeää myös suojelualueen ulkopuolelle raivatulla rakennustyömaalla. 

 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 139 Pinta-ala, ha 0,3 

Kuvion kuvaus Antikkalaan johtavan ulkoilureitin eteläpuolelle sijoittuva kuvio, jossa puusto pääosin järeää kuusikkoa. Myös kookkaita koivuja ja haapoja kasvaa kuviolla. 

 Kasvillisuus on hiirenporras-isoalvejuurityyppiä. 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan. Terttuseljoja kaadettaessa on varottava lehtopensaita kuten lehtokuusamia. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 140 ja 140.1 Pinta-ala, ha 0,3 

Kuvion kuvaus Kuviot ovat kosteita lehtonotkelmia ulkoilureitin varrella. Puusto on lehtipuuvaltainen (koivu, harmaaleppä ja pihlaja), mutta kuvioilla kasvaa myös järeitä 
kuusia. Kasvillisuus on hiirenporras-isoalvejuurityyppiä, mutta paikoin on myös runsasravinteisemman lehdon piirteitä. 

Toimenpiteen kuvaus Ennen sammalselvityksen valmistumista terttuseljat poistetaan vain ulkoilureitin ja tien varrelta. Kun uhanalaisten sammalten esiintymät on sammalselvi-
tyksessä varmistettu, kaadetaan terttuseljat sammalkasvustoja vahingoittamatta ja kaadetut pensaat viedään tarvittaessa pois suojelualueelta. Terttuseljo-
ja kaadettaessa on varottava lehtopensaita kuten lehtokuusamia. 
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Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 143 ja 143.1 Pinta-ala, ha 2,5 

Kuvion kuvaus Kuviot rajautuvat pohjoisreunoiltaan Poukaman leirikeskukselle johtavaan tiehen ja eteläreunaltaan ulkoilureittiin. Kuviolla kasvaa yli satavuotiasta lehto-
kuusikkoa. Kasvillisuus on pääosin käenkaali-oravanmarjatyyppiä ja paikoin on laikkuja myös muita lehtotyyppejä (hiirenporras-isoalvejuurityyppiä ja 
käenkaali-sudenmarjatyyppiä). Idänlehväsammalesta on kuviolla vanhoja havaintotietoja. 

 

Toimenpiteen kuvaus Ennen sammalselvityksen valmistumista terttuseljat poistetaan vain ulkoilureitin ja tien varrelta. Kun uhanalaisten sammalten esiintymät on sammalselvi-
tyksessä varmistettu, kaadetaan terttuseljat sammalkasvustoja vahingoittamatta ja kaadetut pensaat viedään tarvittaessa pois suojelualueelta. Terttuseljo-
ja kaadettaessa on varottava lehtopensaita kuten lehtokuusamia. 

 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 145 Pinta-ala, ha 0,2 

Kuvion kuvaus Yli satavuotias lehtokuusikko, jossa kasvaa myös muutamia tervaleppiä. Kasvillisuus on hiirenporras-isoalvejuurityyppiä. Kuviolla on idänlehväsammal-
esiintymä. 

 
Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan pohjakasvillisuutta vahingoittamatta ja kaadetut pensaat viedään tarvittaessa pois suojelualueelta. Terttuseljoja kaadettaessa on 

varottava lehtopensaita kuten lehtokuusamia. 

 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 164 Pinta-ala, ha 3,9 

Kuvion kuvaus Laaja lehtokuvio Satulanotkon luoteispuolella. Kuvion puusto on kuusivaltainen. Kasvillisuus on valtaosin hiirenporras-isoalvejuurityyppiä, mutta paikoin 
lehtotyyppi on käenkaali-mesiangervotyyppiä, käenkaali-sudenmarjatyyppiä ja kosteissa laikuissa on myös kotkansiipityypin kasvillisuutta. Hajuheinää ja 
idänlehväsammalta kasvaa Satulanotkon norojen varrella kuvioilla 166 ja 174 sekä idänlehväsammalta kuviolla 170. Terttuseljan leviäminen norojen varsiin 
on estettävä.  

 

Toimenpiteen kuvaus Ennen sammalselvityksen valmistumista terttuseljat poistetaan vain polkujen varsilta. Kulkuväylien varsilla kasvavia terttuseljoja voidaan kaivaa maasta 
myös juurineen. Kun uhanalaisten sammalten esiintymät on sammalselvityksessä varmistettu, kaadetaan terttuseljat sammalkasvustoja vahingoittamatta 
ja kaadetut pensaat viedään tarvittaessa pois suojelualueelta. Terttuseljoja kaadettaessa on varottava lehtopensaita kuten lehtokuusamia. 

 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 172, 172.1 ja 172.2 Pinta-ala, ha 0,3 

Kuvion kuvaus Kuviot sijaitsevat Poukaman leirikeskukselle johtavan tien varrella. Puusto on harmaalepikkoa ja siellä täällä kasvaa jokunen suurempi koivu. Kasvillisuus 
on kotkansiipityyppiä. 

 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan. Tien pientareella kasvavia terttuseljoja voidaan kaivaa maasta myös juurineen, kuitenkin varoen muita pensaita ja tienpenkan mur-
tumista. 
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Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 176 Pinta-ala, ha 0,4 

Kuvion kuvaus Satulanotkon laidalla sijaitseva lehtokuusikko. Kasvillisuus käenkaali-oravanmarjatyyppiä. Terttuseljaa kasvaa erityisesti Poukaman leirikeskukselle johta-
van tien varrella. 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan. Tien pientareella kasvavia terttuseljoja voidaan kaivaa maasta myös juurineen, kuitenkin varoen muita pensaita ja tienpenkan mur-
tumista. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan ja pihlaja-
angervon poisto 

Kuvio 180 Pinta-ala, ha 0,1 

Kuvion kuvaus Kuvio on ulkoilureitin pohjoispuolella kasvavaa iäkästä kuusikkoa. Kasvillisuus on valtaosin hiirenporras-isoalvejuurityypin lehtoa, mutta paikoin on myös 
runsasravinteisen lehdon laikkuja. 

Toimenpiteen kuvaus Kuviolla kokeillaan terttuseljojen kaulaamisen tehokkuutta lajin torjunnassa. Terttuseljat kuoritaan rungon ympäri noin 10 sentin matkalta. Kuviolla kasva-
vat pihlaja-angervot pyritään kaivamaan pois juurineen. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 182 Pinta-ala, ha 0,1 

Kuvion kuvaus Vanhaa lehtokuusikkoa. Kasvillisuus on käenkaali-oravanmarjatyyppiä. 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan ja viedään pois kuviolta. Polkujen varsilla kasvavia terttuseljoja voidaan kaivaa maasta myös juurineen, kuitenkin varoen muita pen-
saita ja tienpenkan murtumista. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 194 Pinta-ala, ha 0,5 

Kuvion kuvaus Vanhaa kostean lehdon kuusikkoa. Kasvillisuus on kotkansiipityyppiä. Kuviolla kasvaa idänlehväsammalta. 

Toimenpiteen kuvaus Ennen sammalkartoituksen valmistumista terttuseljat kaadetaan vain uran varrelta ja myöhemmin myös muualta kuviolta. Terttuseljat kaadetaan ja viedään 
pois kuviolta. Polkujen varsilla kasvavia terttuseljoja voidaan kaivaa maasta myös juurineen, kuitenkin varoen muita pensaita ja tienpenkan murtumista. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 197 Pinta-ala, ha 0,4 

Kuvion kuvaus Satulannotkon lehdon ”yläjuoksua”, jossa puusto on koivu- ja kuusivaltaista. Kosteimmat kohdat ovat harvapuustoisia ja siksi terttuseljalle otollisia kas-
vupaikkoja. Kasvillisuus on kotkansiipityyppiä. 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan ja viedään pois kuviolta. Polkujen varsilla kasvavia terttuseljoja voidaan kaivaa maasta myös juurineen, kuitenkin varoen muita pen-
saita ja tienpenkan murtumista. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 206 Pinta-ala, ha 0,2 

Kuvion kuvaus Kuvio on ulkoilureitistön risteyskohdassa kasvavaa koivikkoa. Kasvillisuus on käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa. Pihlajan, tuomen ja lehtokuusaman 
muodostama pensaskerros peittää yli puolet kuvion pinta-alasta. 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan. Polkujen varsilla kasvavia terttuseljoja voidaan kaivaa maasta myös juurineen, kuitenkin varoen muita pensaita ja tienpenkan mur-
tumista. 
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Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 219.1 Pinta-ala, ha 0,1 

Kuvion kuvaus Kostean lehdon painanne ulkoilureitin varrella. Puusto on kuusivaltaista ja alikasvoksessa kasvaa runsaasti harmaaleppää, pihlajaa ja tuomea. Kasvilli-
suus on hiirenporras-isoalvejuurityyppiä. 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan. Polkujen varsilla kasvavia terttuseljoja voidaan kaivaa maasta juurineen, varoen lehtokasvillisuutta ja tienpenkan murtumista. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 222.1 Pinta-ala, ha 0,1 

Kuvion kuvaus Kuvio on noin 90-vuotiasta lehtokuusikkoa. Kasvillisuus on käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa. 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan. Ne kasataan mikäli niitä kasvaa paljon yhdessä paikassa. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 223 ja 223.1 Pinta-ala, ha 2,3 

Kuvion kuvaus Iäkästä lehtokuusikkoa. Kasvillisuus on valtaosin käenkaali-sudenmarjatyyppiä, mutta paikoin myös käenkaali-oravanmarjatyyppiä ja kosteammissa koh-
dissa hiirenporras-isoalvejuurityyppiä. 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan. Polkujen varsilla kasvavia terttuseljoja voidaan kaivaa maasta juurineen, varoen lehtokasvillisuutta ja tienpenkan murtumista. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 231 Pinta-ala, ha 0,6 

Kuvion kuvaus Kuvio rajoittuu eteläpuolella kulkevaan ulkoilureittiin. Terttuseljan poistaminen reitin varrelta on tärkeää, jotta laji ei pääse leviämään uran eteläpuoleisten 
kuvioiden idänlehväsammalesiintymien ympäristöön. Kuvion puusto on koivu- ja kuusivaltaista sekametsää, kuviolla kasvaa myös haapaa, harmaaleppää 
sekä joitakin raitoja. Lehtotyyppi kuviolla vaihtelee, mutta on valtaosin hiirenporras-isoalvejuurityyppiä. 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan. Polkujen varsilla kasvavia terttuseljoja voidaan kaivaa maasta myös juurineen, varoen lehtokasvillisuutta ja tienpenkan murtumista. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan poisto Kuvio 248.1 Pinta-ala, ha 0,7 

Kuvion kuvaus Iäkäs lehtokuusikko, jossa kasvaa myös järeitä koivuja. Kasvillisuudessa vuorottelevat usean lehtotyypin (pääosin käenkaali-oravanmarjatyyppiä, myös 
käenkaali-sudenmarjatyyppiä sekä hiirenporrastyyppiä) ja lehtomaisen kankaan laikut. 

Toimenpiteen kuvaus Terttuseljat kaadetaan. Polkujen varsilla kasvavia terttuseljoja voidaan kaivaa maasta juurineen, varoen lehtokasvillisuutta ja tienpenkan murtumista. 
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Liite 7. Vieraslajien poisto Pihlajaharjulla ja Kokonmäellä.  
 

 
 



 32 

4.2 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet: Kolmisoppi-Neulamäki 

 

Johdanto Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet. 

Kartat: Liitteet 8 ja 9. 

Toimenpiteiden tavoite Pinta-ala, ha 

Vieraslajien torjunta. 

Jättiputken ja jättipalsamin torjunta toteutetaan kaksi kertaa kasvukaudessa viiden vuoden ajan (2012–2016). Terttuseljan torjunta 
tehdään kahden vuoden välein vuosian 2012, 2014 sekä 2016.  

0,7 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Terttuseljan ja rikkapal-
samin poisto 

Kuvio 1.1 Pinta-ala, 
ha 

0,2 

Kuvion kuvaus Ulkoilureitin reunusmetsää. Puusto kuusivaltaista ja iäkästä. Kasvillisuus hiirenporras-isoalvejuurityypin lehtoa. 

Toimenpiteen kuvaus Ulkoilureitin varrella ja metsässä kasvavat terttuseljat katkotaan ja rikkapalsamit kitketään. Kasvijätteet kuljetetaan pois suojelualueelta. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Jättiputken, jättipalsamin 
ja terttuseljan poisto 

Kuvio 4.1 sekä suojelualu-
een ulkopuoli 

Pinta-ala, 
ha 

0,3 

Kuvion tai osa-alueen ku-
vaus 

Ulkoilureitin molemmilla puolin olevia vanhoja suurruohoisia niittyjä. 

Toimenpiteen kuvaus Niityiltä poistetaan jättiputket, jättipalsamit ja terttuseljat. Kasvitähteet kasataan ja kuljetetaan pois alueelta. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Jättipalsamin poisto Kuvio 121.2 Pinta-ala, 
ha 

0,1 

Kuvion kuvaus Piilopuron ympärillä kasvavaa rehevää kuusikkoa. Kasvillisuus on lehtomaista kangasta ja paikoin on lehtolaikkuja. 

Toimenpiteen kuvaus Jättipalsamit niitetään ja kasvijätteet kerätään pois. Muutaman viikon kuluttua ensimmäisestä torjuntakerrasta alueelle mahdollisesti jääneet palsamit 
kitketään ja kerätään pois. Hoitotoimet ulotetaan myös suojelualueen ulkopuolelle. 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Jättipalsamin poisto Kuvio 125.1 Pinta-ala, 
ha 

0,2 

Kuvion kuvaus Kuvio on vuonna 2002 ennallistettua ruoho- ja heinäkorpea, jonne jättipalsami on voimakkaasti levinnyt. Hoidettavan kuvion ulkopuolella kasvaa vaate-
liasta lajistoa (idänlehväsammalta ja hajuheinää), joita on varottava hoitotoimien yhteydessä. 

Toimenpiteen kuvaus Jättipalsamit niitetään ja kasvijätteet kerätään pois. Muutaman viikon kuluttua ensimmäisestä torjuntakerrasta alueelle mahdollisesti jääneet palsamit 
kitketään ja kerätään pois. 
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4.3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet: Halmejoki 

 

Johdanto Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet. 

Kartat: Liite 10. 

Tavoite Pinta-ala, ha 

Vieraslajien torjunta. 

Jättiputken ja jättipalsamin torjunta toteutetaan kaksi kertaa kasvukaudessa viiden vuoden ajan (2012–2016). 

0,1 

Tavoite Vieraslajien torjunta Toimenpide Jättiputken ja jättipalsamin 
poisto 

Kuvio 11.2 ja 11.4 Pinta-ala, 
ha 

0,1 

Kuvion kuvaus Kosteaa ja rehevää puronvarsilehtoa. Kasvillisuus on valtaosin kotkansiipityyppiä, mutta paikoin on käenkaali-lillukka/sudenmarjatyypin lehtoa. Har-
maaleppä on kuvion pääpuulaji ja alikasvoskerroksessa kasvaa hyvin tiheä tuomipensaikko.  

Puronvarsilehdossa on Hertta-tietojärjestelmän mukaan korpinurmikan kasvupaikka, jonka tarkemmasta sijainnista ei ole mainintaa. 

Toimenpiteen kuvaus Suojelualueella ja sen ulkopuolella kasvavat jättiputket ja jättipalsamit kitketään ja kasvijätteet viedään pois suojelualueelta. 
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Liite 8. Kolmisoppi-Neulamäen Natura-alueen pohjoisosiin suunnitellut vieraslajien poistotoimet. 
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Liite 9. Kolmisoppi-Neulamäen Natura-alueen eteläosaan suunnitellut vieraslajien poistotoimet. 
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Liite 10. Halmejoen luonnonsuojelualueelle suunnitellut vieraslajien poistotoimet. Natura-alue on taus-
talla oranssilla ja kiinteistörajat punaisella. 
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5.1 Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen 
Johdanto Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset Natura 2000 -luontotyyppeihin ja direktiivilajeihin. Arvioidaan sekä positiiviset että mahdolliset negatiivi-

set vaikutukset. Direktiivilajeista arvioidaan vaikutukset luontodirektiivin liitteiden II ja IV sekä lintudirektiivin liitteen I lajeihin. 

Natura 2000 -
aluekoodi 

Natura 2000 –luontotyyppi 
tai direktiivilaji 

Direktiivin 
liite (lajien 
osalta) 

Toimenpide Arvioitu 
vaikutus 

Perustelu positiivisille tai negatiivisille vaikutuksille 

SCI: FI0600001 ja 
SCI:FI0600062 

Hajuheinä (Cinna latifolia) Luontodirek-
tiivin II ja IV 

(a) -liite 

Vieraslajien poisto + Vieraslajien aiheuttama uhka elintilakilpailusta vähenee. 

SCI: FI0600001 ja 
SCI:FI0600062 

Myyränporras (Diplazium 
sibiricum) 

Luontodirek-
tiivin II ja IV 

(a) -liite 

Vieraslajien poisto + Vieraslajien aiheuttama uhka elintilakilpailusta vähenee. 

SCI: FI0600001 Korpihohtosammal 
(Herzogiella turfacea) 

Luontodirek-
tiivin II -liite 

Vieraslajien poisto + Vieraslajien aiheuttama uhka elintilakilpailusta vähenee. 

SCI: FI0600001 ja 
SCI:FI0600062 

Idänlehväsammal 
(Plagiomnium drummondii) 

Luontodirek-
tiivin II -liite 

Vieraslajien poisto + Vieraslajien aiheuttama uhka elintilakilpailusta vähenee. 

SCI: FI0600001, 
SCI:FI0600062 ja 
SCI:FI0600007 

Lehdot (9050)  Vieraslajien poisto + Vieraslajien poisto vähentää lehtojen luontaiseen lajistoon kohdistuvaa 
kilpailupainetta ja parantaa luontotyypin edustavuutta. 

SCI: FI0600001 Puustoiset suot (91D0)  Vieraslajien poisto + Vieraslajien poisto vähentää lehtojen luontaiseen lajistoon kohdistuvaa 
kilpailupainetta ja parantaa luontotyypin edustavuutta. 

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

Alueella esiintyviksi mainitut Lintudirektiivin I-liitteen lajit, jotka eivät käytä terttuseljaa ravintonaan: Palokärki (Dryocopus martius), pikkulepinkäinen (Lanius collurio), 
pikkusieppo (Ficedula parva), pohjantikka (Picoides tridactylus), pyy (Bonasia bonasia) ja varpuspöllö (Glaucidium passerinum). 

Liito-orava (Pteromys volans). 

Vieraslajeja poistetaan Natura-alueilla lehdoista ja puustoiselta suolta. Vieraslajien aiheuttama välitön uhka muille luontotyypeille on vähäisempi, joskaan ei täysin merki-
tyksetön. 

Natura 2000-
vaikutusten arvioin-
nin 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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5.2 Vaikutukset luontoon, ympäristöön ja alueen käyttöön 

 
Johdanto Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia luontoon (esim. kasvillisuustyypit ja 

lajit), ympäristöön ja alueen käyttöön. 

Toimenpiteen 
tavoite 

Toimenpide Vaikutuksen 
kohde 

Kohdentuminen  Vaikutuksen tarkempi kuvaus Toimenpiteet negatiivisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi 

Su
un

n.
 

al
ue

 

U
lk

op
uo

l. 
al

ue
 

 

Kuvaus Kuvaus 

Vieraslajien poisto Terttuseljan, jättipalsamin 
ja jättiputken poisto 

Lehtolajisto X  Lehtolajisto hyötyy vieraslajien poistamisesta.  

Vieraslajien poisto Terttuseljan poistaminen 
juurineen 

Vaatelias lajisto X  Vaatelias sammal- tai putkilokasvilajisto vaurioituu 
terttuseljan poistossa 

Terttuseljaa ei poisteta juurineen kohdista, 
joissa kasvaa vaateliasta lajistoa. Sammallajis-
to hoidettavilta kuvioilta kartoitetaan ennen 
terttuseljan poistoa juurineen. 

Vieraslajien poisto Terttuseljan poistaminen Terttuseljan 
marjoja syövät 
linnut 

X  Lintujen ruokailukohteet vähenevät marjovien 
seljapensaiden vähentyessä. 

Terttuseljaa jää runsaasti suojelualueen ulko-
puolisille aluille ja lisäksi suojelualueilla kasvaa 
pihlajaa. Tiedossa ei ole, että Puijolla esiintyisi 
yksinomaan seljaa ravintonaan hyödyntävää 
lajistoa. 

6 Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä  

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

Seuranta Liite 11: Seurantalomake 

Kuvio Seurantatyyppi Seurantavuodet Seurantamenetelmä 

Liitteessä 11. Terttuseljan torjunnan tehok-
kuuden seuranta 

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

Silmämääräinen ja valokuvien avulla, 

Viestintä 

Hoitotoimista ilmoitetaan maastoon pystytettävin opastein ja paikallislehtiin laadittavilla tiedotteilla.  

Viestinnästä laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma. 
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 Liite 11. VIERASLAJINTORJUNTAKOHTEEN HOITOSEURANTALOMAKE 

 Hoitoseurantalomakkeella on määritelty seurannan tavoitteet ja se täytetään tarpeen mukaan 
seurantakerran yhteydessä. 

Y
le

is
ti

e
d

o
t 

  

Alueen nimi  Puijon luonnonsuojelualueet 

Suunnitelman nimi  
Luonnonhoito-Life: Vieraslajien torjuntasuunnitelma Puijon, Kol-
misoppi-Neulamäen ja Halmejoen yksityisille luonnonsuojelualueille 

Toimenpiteen tavoite Terttuseljan torjunta 

Seurannan tekijä ja 
pvm     

Torjuntatyöt tehty 

(päivämäärä)     

Toimenpiteet Terttuseljoja torjutaan kahden vuoden välein.  

Ennen torjuntakertaa merkitään seurattavilta kohteilta ylös terttusel-
japensaiden tai vesojen määrä. Seurantakohteista laaditaan tarkempi 
kohdekartta. 

Torjuntakeino ja ku-
vionumero 

Terttuseljapensaiden ja vesojen määrä ko. kohdalla 

2012 2014 2016 

Kaato/7     

Kaato/97.1     

Kaato/164     

Poisto juurineen/11     

Poisto juurineen/ 84.1     

Poisto juurineen/248.1     

Kaulaus/11     

Kaulaus/89.1    

Kaulaus/223.1     

Ja
tk

o
to

im
e

n
p

it
e

e
t,

 t
a

rk
e

n
te

e
t 

Lisätoimenpiteet   

Lisätoimenpiteiden 
ajankohta   

Lisätietoja   

 

 

 

 

 
 


