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Tiivistelmä
Hoitosuunnitelmassa tuodaan esille Vartsalan entisen talotehtaan alueella sijaitsevan Salon
kaupungin omistaman 8,0 hehtaarin suuruisen lähivirkistysalueen kasvillisuus- ja
luontotyyyppitiedot sekä alueen erityispiirteitä ja luontoarvoja huomioiva hoitosuunnitelma.
Hoitosuunnitelmaan tarvittavat tiedot on kerätty maastokäynnillä 2.7. ja 4.8. 2012 sekä
luontotietotietokannoista ja kirjallisuudesta.
Hoitosuunnitelman ovat laatineet kasvillisuus- ja luontotyyppitiedon osalta Aapo Ahola (LuK), sekä
hoito-ja ideointisuunnittelun osalta Ruut Rabinowitsch-Jokinen (MMM).
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Johdanto

Suunnittelualue sijaitsee Vartsalan kehittyvän kyläalueen välittömässä läheisyydessä
hemiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä. Suunnittelualue rajoittuu lännessä merenrantaan,
etelässä ja pohjoisessa asuinalueisiin sekä itäpuolella Kaninkolantiehen.
Alueelta on olemassa vahvistettu Salon seudun maakuntakaava (Varsinais Suomen liitto, 2008) ja
asemakaavaluonnos (Alhoke, 2011). Alue on erittäin reheväkasvuista, sillä ravinteikkaan,
savipitoisen maan päälle on osin lautatarhan jätepuusta maatumalla kehittynyt jopa kymmenien
senttien paksuinen turve tai multakerros paikasta riippuen. Alue rajoittuu merenrantaan ja on
tulville altis, sillä se kohoaa merenpinnan tasosta arviolta keskimäärin vain 0,4 m. Alue on
talotehtaan lautatarhakäytöstä 1960-luvulla vapautunutta ja luontaisesti metsittynyttä aluetta.
Suunnittelualueen läpi kulkee vanha rautatiepohja, jolta rata on sittemmin purettu ja pohja on otettu
käyttöön virkistysreittinä. Alueen puustoa on viime vuosien aikana harvennettu ja pensastoa
raivattu.
Suunnittelualue merenrantoineen on nykyistä virkistysreittiä lukuunottamatta hyvin vaikeakulkuista
ja entisen tehdasaluekäytön takia hieman vaarallistakin. Alueella on kuitenkin runsaasti potentiaalia
ja edellytyksiä kehittyä virkistysalueena, mutta se vaatii panostusta peruskunnostukseen ja jatkuviin
hoitotöihin. Tässä suunnitelmassa tuodaan esille alueen kehittämismahdollisuuksia ja vaihtoehtoja,
jotka ovat toteutettavissa ilman mittavia investointeja.
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2.

Alueen luontoarvot

Maastoselvityksessä 4.8.2012 alue käytiin kattavasti läpi. Tarkempi menetelmäkuvaus on liitteessä
1. Kohteen kuviot valokuvattiin; valokuvat ja niiden kuvaussuunnat ovat liitteessä 3.

2.1.

Luontotyypit

Alue jaettiin maastoselvityksen perusteella luontotyyppikuvioihin, jotka käyvät ilmi ohesta
(taulukko 1 ja kuva 1).
Alueelta ei selvityksen perusteella löytynyt erityisen arvokkaita luontotyyppiesiintymiä. Entinen
lautatarha-alue on puustottunut lehtipuilla, ja alueelle on kehittynyt kostean lehdon kasvillisuutta.
Alue ei kuitenkaan toistaiseksi ole kovin luonnontilainen, eivätkä siellä esiintyvät kostean lehdon
alueet ole erityisen edustavia kasvillisuudeltaan tai muilta ominaispiirteiltään. Puustoa on lähes
kaikkialla harvennettu, ja paikoin on läjitetty maa-ainesta. Vanhoja kulku-uria ja ojia on paikoin.
Puutavarajätettä on runsaasti ja muuta jätettä ainakin vanhan ratapenkan varrella. Puutavarajäte
maatuu kuitenkin ajan kuluessa paikoilleen, joten se ei ole erityisen suuri ongelma.
Tulvaisena, kosteana ja biologiselta tuotoskyvyltään korkeana alue on tulevaisuuden kannalta
potentiaalinen korkean biodiversiteetin alue. Potentiaalia lisäävät sijainti meren äärellä sekä
lähialueiden arvokkaat luontoalueet, joilta lajistoa voi aikanaan levitä kohteelle.
Taulukko 1. Vartsalan selvitysalueen luontotyyppikuviot (ks. kuva 1).
Kuvio
A

Pinta-ala
Luontotyyppi
(ha)
kostea lehto, tulvametsä
5,8
(kulttuurivaik., harvennettu)

LakiLuontoarvot
kohde?
melko vähäiset; mahdoll. linnustollisesti arvokas;
ei
potentiaalia tulevaisuuden kannalta

B

0,6

kostea lehto (ei harvennettu)

ei

ks. kuvio A

C

1,1

kulttuurivaikutt. reunametsä,
kostea lehto, ruderaatti

ei

vähäiset

D

0,4

häiriöbiotooppi (läjitysmaata)

ei

vähäiset

Suositus:
Alue kehittyy ajan kanssa arvokkaammaksi, jos puuston annetaan kehittyä luontaisesti ja alueelle
annetaan jäädä lahopuuta. Vieraslajit ovat paikoin jo kohtalainen ongelma alueella ja niiden
torjumiseen tulisi ryhtyä pikaisesti. Arvion mukaan ainakin osittain vieraslajien invaasio olisi vielä
estettävissä.

2.2.

Lajihavainnot

2.2.1.

Huomionarvoiset kasvikohteet

Alueen kasvistollinen arvo on kehityshistoriasta johtuen melko vähäinen. Erityisen harvinaisia tai
uhanalaisia kasvilajeja ei havaittu. Muutamia huomionarvoisia kohteita kuitenkin löytyi (pisteet 1–
4). Näistä etenkin arvokkaiden kosteiden lehtojen indikaattorin, lehtopalsamin esiintymä (piste 3)
osoittaa alueella olevan potentiaalia kehittyä kasvillisuudeltaan arvokkaampaan suuntaan.

5

Salon Vartsalan entisen lautatarha-alueen hoito- ja ideointisuunnitelma

6

Alueella olevat nuoret jalopuiden (saarni, tammi, vaahtera) taimet sekä pähkinäpensas (piste 2)
osoittavat, että alueesta voisi tulla puustoltaan monipuolinen ja arvokas. Jalopuita ja
pähkinäpensasta voisi suosia metsänhoidossa.
Lisäksi alueelta löytyi kävelypolun varresta hakarasaraa (piste 4), joka on vanha kulttuurilaji
varsinkin lounaisessa Suomessa. Laji on hieman harvinaistunut viime vuosikymmeninä perinteisen
maankäytön loputtua. Laji ei kuitenkaan ole niin harvinainen, että sen esiintymää tulisi erityisesti
varjella; Lounais-Suomessa hakarasaraa kasvaa edelleen melko yleisesti. Laji saattaa jopa hyötyä
maan muokkauksesta, jos maa-aines lanataan ja jätetään paikalleen. Tällöin laji voi uudistua
luontaisesta siemenpankistaan.
Suositus:
Alueella oleva iso tervaleppä (piste 1) sekä pähkinäpensaan ja lehtopalsamin esiintymät (pisteet 2 ja
3) säästetään. Hakarasaran (piste 4) erityiseen suojeluun alueella ei ole tarvetta; laji saattaa selviytyä
kävelytien kunnostamisesta luontaisen siemenpankin avulla.
Taulukko 2. Pistemäisten luontokohteiden tiedot.
Piste Laji

Tieteell. nimi

Tyyppi

Lisätiedot
maisemallinen puu tienvarressa

1

tervaleppä

Alnus glutinosa

muu huomionarv.

2

pähkinäpensas

Corylus avellana

muu huomionarv.

3

lehtopalsami

Impatiens noli-tangere

muu huomionarv.

4

hakarasara

Carex spicata

muu huomionarv.

5

jättipalsami

Impatiens glandulifera

vieraslaji

6

jättipalsami

Impatiens glandulifera

vieraslaji

kasvusto melko laajalla alalla pisteestä S

7

jättipalsami

Impatiens glandulifera

vieraslaji

kasvusto muutaman aarin alalla pisteestä S

8

isotuomipihlaja

Amelanchier spicata

vieraslaji

9

isotuomipihlaja

Amelanchier spicata

vieraslaji

2.2.2.

myös pisteestä N parissa kohdassa polun
varressa

Vieraslajit

Alueella on kohtalaisesti jättipalsamin ja isotuomipihlajan kasvustoja. Nämä molemmat ovat
kansallisessa vieraslajistrategiassa mainittuja haitallisia vieraslajeja (Maa- ja metsätalousministeriö
2011).
Lajien torjuminen tulisi aloittaa viipymättä, koska invaasion edetessä torjuminen on koko ajan
hankalampaa. Ainakin isotuomipihlaja on runsaudestaan huolimatta vielä melko hyvin torjuttavissa
kitkemällä. Myös jättipalsamia tulisi torjua laajamittaisella torjuntaohjelmalla, sillä uhkana on, että
laji valloittaa pikku hiljaa koko alueen.
Suositus:
Vieraslajien torjuminen aloitetaan viipymättä karttaan merkityistä jättipalsamin ja isotuomipihlajan
pahimmista kasvustoista; näiden kitkemisen yhteydessä havainnoidaan muita lajien esiintymiä ja
poistetaan myös ne. Vieraslajien torjuminen tulee tehdä monivuotisena ohjelmana, jonka
suunnitteluun haetaan tarvittaessa asiantuntija-apua.
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Kuva 1. Vartsalan selvitysalueen luontotyyppikuviot, huomionarvoiset kasvikohteet ja
merkittävimpiä vieraslajien esiintymiä. Kirjain- ja numerotunnusten selitteet ovat taulukoissa 1 ja 2.
Huom: peruskartassa katkoviivalla näkyvä polku on pitkälti umpeutunut, ja ainoa kulkukelpoinen
reitti alueen läpi kulkee vanhaa ratapohjaa pitkin (merkitty karttaan).
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Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

3.1.

Suunnitelman perusteet ja tavoitteet
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Alueen hoidon ja käytön suunnittelun perusteena on huomioida luonnon ja sen kulttuurihistorian
erityispiirteet ja luoda alueesta virkistyksellisesti hyödyllisempi kokonaisuus ylläpitäen ja lisäten
samalla luonnon monimuotoisuutta. Ideoinnin kantavana teemana on kehittää alueesta
maisemallisesti mielenkiintoisempi, ihmiselle ja eliöryhmistä etenkin linnustolle viihtyisämpi
ympäristö, ”linnunlaulun lehtopuisto”.
Suunnitelmissa on huomioitu alueen kasvillisuuden voimakaskasvuisuus ja maapohjan
lautajätteiden ja vesikuoppaisuuden tuomat haasteet. Alue onkin ilman erityisen mittavia ja jatkuvia
toimenpiteitä hankalasti muutettavissa avoimehkoksi ja kulkukelpoiseksi metsäalueeksi. Näin ollen
kulku on suunnitelmissa keskitetty olemassa olevalle ja rakennettaville virkistysreiteille. Lisäksi
helppohoitoisuutta ja niin ihmisen kuin eläimistönkin viihtyvyyttä ajatellen ajatuksena on kehittää
alueesta hoidetun ja toisaalta luontaisesti kehittyvän rantalehdon mosaiikki. Näin syntyisi kaukokuin lähimaisemassakin mielenkiintoa herättävä avoimien ja suljettujen elinympäristöjen hallittu
kokonaisuus.
Meren rannassa on runsaasti monikerroksista maan sisään työntyvää lautajätettä ja
laiturirakenteiden jäänteitä. Sen kunnostus uima- tai veneilykäyttöön on vaativaa ja laajaa
ruoppausta vaativaa. Tässä suunnitelmassa rannan kunnostusta ei ehdoteta, vaan rannan annetaan
jäädä muistuttamaan vanhasta alueen käytöstä.
Suunnitellut toimenpiteet esitetään tärkeysjärjestyksessä ja ovat toteutettavissa erikseen tai halutun
suuruisina kokonaisuuksina. Viimeiseksi on esitetty monimuotoisuus- ja maisemakosteikon
rakentamista, mitä inspiroivat ja tukevat suunnittelualueen luonnonolosuhteet (tulvavaikutteisuus ja
vesikuoppaisuus).
Pääasiallisina tavoitteina Vartsalan suunnittelualueella ovat:
(1)

kunnostaa nykyinen virkistysreitti sekä kerätä ja poistaa sen läheisyydestä jätteet

(2)

hoitaa erityis- ja jalopuita

(3)

poistaa luontoon kuulumattomat vieraskasvilajit

(4)

muodostaa avoimena pidettävien sekä vapaasti metsittyvien lehtoalueiden mosaiikki

(5)

rakentaa uusi virkistysreitti

Lisätavoitteita:
(6)

rakentaa monimuotoisuus- ja maisemakosteikko

(7)

rakentaa kosteikon kiertävä lisävirkistysreitti ja luonnontarkkailusilta
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Kuva 2. Kartta toteutettavista kunnostus- ja hoitotoimenpidekohteista. Katso myös liitteen 4 kuva,
jossa on havainnollinen kartta kunnostus- ja hoitokohteista ilman luontokohteita.
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3.2.

Kunnostus- ja hoitotoimien kuvaus

3.2.1

Nykyinen virkistysreitti (kuviolla A)
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Reitti kulkee suunnittelualueen läpi etelä-pohjoissuunnassa entistä junaradan pohjaa pitkin
suoraviivaisesti ja ympäröivää maastoa korkeammalla. Kulkuväylä on tällä hetkellä kapea, sillä
korkea niittykasvillisuus pyrkii leviämään laidoilta polulle. Reitin kulku-uraa olisi hyvä leventää ja
sen reunarinteiltä kerätä pois metalli- ja puujätteet. Reitin koivukujamaisuutta voisi kehittää
kulttuuritaustansa takia ja alkupäihin pystyttää lyhyet alueen historiasta ja paikalla olleen junaradan
käytöstä kertovat tietotaulut.

Kuva 3. Nykyinen vanhaa ratapohjaa kulkeva virkistysreitti kaipaa avarrusta.

Peruskunnostustoimenpiteet:
Kulku-ura lanataan n. 1,5 m leveäksi, puu- ja metallijätteet kerätään, koivukujamaisuutta kehitetään
valikoimalla, merkitsemällä ja reikäperkaamalla muutamille reitin laitojen yksittäisille
potentiaalisille koivun taimille paremmat kasvuolosuhteet. Tavoitteena olisi koivujen kasvu
vähintään 15 m välein.
Opaskylttien laadinta ja asennus reitin alkuihin.
Jatkuvat hoitotoimenpiteet:
Virkistysreitin laitamien avoimuus säilytetään raivaamalla pensastoa virkistysreitin laitarinteiltä
vaihtelevasti n. 2-4 m etäisyydeltä reitistä 5 vuoden välein.

3.2.2.

Erityispuiden hoito

Alueella kasvaa muun puuston seassa muutamia saarnia, vaahteroita ja tammen taimia, jotka ovat
jalopuita sekä muuna huomionarvoisena puuvartisena lajina pähkinäpensas (piste 2, ks. kuva 2).
Jalopuut ovat harvalukuisia, koristeellisia ja muulle lajistolle arvokkaita avainlajeja ja niiden
menestymistä turvataan vapauttamalla niille elintilaa. Lisäksi Kaninkolantien varressa kasvaa

Salon Vartsalan entisen lautatarha-alueen hoito- ja ideointisuunnitelma

11

muutama maisemallisesti näyttävä tervaleppä (mm. piste 1) sekä niiden viereinen omenapuu, jotka
voisi ympäröivän pensaston raivauksella saada hienosti esiin. Vaahterat sietävät varjoisuutta ja
niille ei tarvitse luoda raivauksella elintilaa.
Peruskunnostustoimenpiteet:
Saarnen vesataimet ja pähkinäpensas merkitään ja kilpaileva puusto raivataan 2 m etäisyydeltä.
Kaninkolantienvarren kookkaat tervalepät ja omenapuut tuodaan esiin pensaston ja muun latvustilaa
rajoittavan puuston raivauksella niiden ympäriltä ja tien varresta 20 m matkalta ennen ja jälkeen.
Raivaustähteet ja kaadetut puut siirretään muun viereisen pensaston suojiin maatumaan.
Jatkuvat hoitotoimenpiteet:
Edellä mainittujen puiden ympäriltä raivataan pensastoa tarvittaessa 5 vuoden välein.

3.2.3.

Vieraslajit

Suunnittelualueelle on levinnyt isotuomipihlajaa, kanukkaa, terttuseljaa ja jättipalsamia. Ne ovat
viljelykarkulaisia, eivätkä kuulu luontaiseen rantalehtolajistoon. Lisäksi erityisesti jättipalsami voi
levitä rajusti ja uhata muuta kasvillisuutta.
Peruskunnostustoimenpiteet:
Alueelle laaditaan mahdollisuuksien mukaan vieraslajien hallinnan suunnitelma, jonka mukaisesti
vieraslajit poistetaan. Vieraslajit olisi hyvä poistaa mahdollisuuksien mukaan juurineen ja poiston
onnistumista seurata. Etenkin jättipalsamin kitkentä pitäisi toteuttaa kiireesti.
Jatkuvat hoitotoimenpiteet:
Vieraslajien tilannetta seurataan suunnitelman mukaisesti.

3.2.4.

Avoin ympäristö

Suunnittelualueen metsää on viime vuosina kauttaaltaan harvennettu ja alikasvosta raivattu. Alueen
keskivaiheilla on raivaus ulotettu Kaninkolantieltä merenrantaan saakka, mikä tuo maisemallista
lisäarvoa. Raivatuilla alueilla etenkin tervalepän ja koivun vesataimikko on nopeassa kasvussa ja
näkymien avoimena pito vaatii jatkuvaa raivaustyötä. Siksi raivattavaa alaa on hyvä rajata ja
ehdotuksena on toteuttaa ja ylläpitää polveilevasti rajautuva avoin maisemaväylä merelle. Avoin tila
luo virkistyksellisesti tärkeää avaruuden tuntua sekä hyödyttää avoimia pensaikkoympäristöjä
tarvitsevia eliöitä.
Kaninkolantien varressa, suunnittelualueen koillisosassa on Vartsalan sahan historiasta kertova
tietotaulu muistomerkkineen. Merelle aukenevan maisemaväylän voisi sijoittaa alkavaksi
tietotaulun vierestä vaiheittain.
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Kuva 4. Vartsalan sahan tietotaululta aukeaa kehitettävä maisemanäkymä virkistysalueelle ja
merelle.

Peruskunnostustoimenpiteet:
Maisemaväylä rajataan ja raivataan n. 50-100 m leveäksi kumpuilevasti vaihtelevan leveäksi
avoimeksi ympäristöksi Kaninkolantieltä merenrantaan ulottuen. Aivan Kaninkolantien varressa
raivataan myös tien reunan pensastoa niin että maisemaväylälle syntyy parempi ja pehmeästi
vaihettuva näkyvyys laajemmalta. Maisemaväylälle jätetään muutamia eri kokoisia maisemapuita
ja niitä ympäröiviä pensaita tuomaan vaihtelua. Lisäksi Merenrantaan jätetään 5-10 m
suojavyöhyke, jolle jätetään isot puut sekä muutamia pensaita siten että näkyvyys merelle kuitenkin
säilyy.
Jatkuvat hoitotoimenpiteet:
Maisemaväylä pidetään avoimena 5 vuoden välein toistuvalla raivauksella.

3.2.5.

Uusi virkistysreitti

Virkistysalueelle olisi hyvä päästä kulkeman myös Kaninkolantieltä. Avoimen maisemaväylän
pohjoisreunassa kulkeva reitti alkaisi muistomerkiltä ja kulkisi kaarrellen nykyiselle junaratapohjan
reitille saakka. Sen varrella olisi mahdollista ihastella toisaalta avoimen alueen näkymiä ja lajistoa,
toisaalta myös luontaisesti kehittyvää lehtometsää. Osa reitistä pujahtaisi maisemaväylälle
niemekkeen tekevän lehdon läpi ja palaisi jälleen avoimen ympäristön laitaan yhtyen sitten vanhaan
reittiin.
Peruskunnostustoimenpiteet:
Virkistyreitistä tulisi n. 150 m pitkä ja se rakennetaan 0,5-1 m muuta ympäristöä korkeammalle
näköalaseikkojen ja tulvariskin huomioimiseksi. Reittiä kohottava pohjamaa voidaan tuoda
muualta. Vaihtoehtoisesti reitin pohjaa kohotetaan kaivamalla sen viereen ojat, joista maa nostetaan
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reitin pohjaksi. Silloin seassa on luultavasti myös lautajätettä, joten päällimmäinen kerros vaatii
reilusti kantavaa kiviainesta.
Jatkuvat hoitotoimenpiteet:
Reitin kunto tarkistetaan avoimena pidettävän maisemaväylän raivauksen yhteydessä 5 vuoden
välein, jolloin myös reitin reunat raivataan pensastosta vaihtelevasti 1-2 m etäisyydeltä.

3.2.6.

Monimuotoisuus- ja maisemakosteikko

Meren rannan tuntumaan perustettavan kosteikon avulla maisema merelle säilyisi osaltaan
avoimena ilman jatkuvia raivaustöitä ja se lisäisi alueen lajistollista ja maisemallista
monimuotoisuutta. Kosteikko houkuttelisi varmasti mm. linnustoa ja lisäksi kosteikosta voisi
tulevaisuudessa kehittää alueen asutuksen hulevesien keruu- ja puhdistumiskentän. Hulevesiä
voitaisiin johtaa pintavaluntana loivareunaista ojaa ja saostusaltaita pitkin Kaninkolantieltä
kosteikolle. Oja kaivettaisiin avoimen maisemaväylän keskiosaan tai virkistysreitin viereen
puromaisesti mutkittelevaksi.
Peruskunnostustoimenpiteet:
Kosteikon rakentamiseksi laaditaan suunnitelma. Alustavasti voisi ajatella että kosteikko olisi
epäsäännöllisen muotoinen n. 50 x 30 m kokoinen ja se kaivetaan n. 0,5-1 m syväksi altaaksi meren
rannan tuntumaan nyt suunnitellulle avoimena pidettävälle maisemaväylälle. Rantapenkereet
tuettaisiin louheella tai luonnonkivillä. Kosteikon kasvillisuus saisi kehittyä luontaisesti, jonka
jälkeen sen voisi halutessa ottaa käyttöön hulevesien puhdistumiskenttänä.

3.2.7.

Lisäreitti

Kosteikolla on runsaasti virkistysarvoa mielenkiintoisena kohteena ja sen ympärille voisi rakentaa
rantapenkerettä pitkin kiertävän ja vanhalle junaradan pohjan reitille palaavan virkistysreitin. Meren
rannan tuntumassa reitille toisi lisäarvoa luonnon tarkkailuun ja levähtämiseen sopiva korotettu
silta.
Peruskunnostustoimenpiteet:
Noin 300 m pituinen uusi virkistysreitti rakennettaisiin n. 1 m muuta ympäristöä korkeammalle
kosteikon reunoille siirretyn kaivuumaan penkereelle. Päälikerrokseksi tuotaisiin kantavaa
kiviainesta. Merenrannan tuntumassa kosteikolta mereen kulkevan kostean osan yli voidaan
rakentaa kaunis n. 3-5 m pitkä maisemasilta penkkeineen. Silta toimisi samalla meren ja kosteikon
suuntaan lintujen ja luonnon tarkkailupaikkana.
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Kustannusarvio ja töiden ajoitus

Kustannusarvio on esitetty alla olevassa taulukossa jaoteltuna peruskunnostuksen toimenpiteisiin ja
jatkuviin hoitotoimenpiteisiin.
Kustannusarvio, Vartsala (8 ha)
työlaji
Vanha virkistysreitti
lanaus
jätteiden poisto
koivujen reikäperkaus
opaskyltit
Erityispuiden hoito
merkintä nauhalla
pensaston ja puuston raivaus
Vieraslajit
vieraslajien hallintasuunnitelma
raivaus ja juurakoiden irrotus
jättipalsamin kitkentä
Avoin ympäristö (ilman kosteikkoa)
pensaston ja puuston raivaus
Uusi virkistysreitti
rakennus
kiviaines (kantava + pinta)
pensaston raivaus
Kosteikko ja lisäreitti
kosteikon suunnittelutyö
kosteikon kaivuu
kosteikon kiviaines (louhe)
reitin rakennus
reitin kiviaines (kantava + pinta)
silta penkkeineen
hulevesiojan kaivuu

määrä

peruskunnostus 0-3 v kuluessa
kustannus, €

yksikköhinta* työaika, h

300 m
1/2 lavaa
10 m2
2 kpl

4
8
3

200
800
81
500
(Yhteensä 1581 €)

27 €/h
250 €/kpl

300 m2

27 €/h
27 €/h

3
4

81
108
(Yhteensä 189 €)

30 m2

30 €/h
27 €/h
27 €/h

10
12
2

300
324
54
(Yhteensä 678 €***)

2,25 ha

27 €/h

40

1080
(Yhteensä 1080 €)

150 m
68 + 22 tn
600 m2

60 €/h
10 €/6 € /tn
27 €/h

40

2400
1550**
81
(Yhteensä 4031 €)

1500 m2
1500 m2
65 tn
300 m
135 + 68 tn
1 kpl
350 m

30 €/h
60 €/h
5,3 €/tn
60 €/h
10 €/6 € /tn
2000
60 €/h

16
40

8 ha

50 €/h

3

50

40

* työhinnat ovat suuntaa antavia (metsurityö 27€/h, pienkonetyö 50€/h, raskas konetyö 60€/h)
**Ruduksen ohjeellinen hinnasto (sis. kuljetus 50 km)
***alustava arvio, joka tarkentuu suunnitelman laadinnan jälkeen

480
2400
1150**
3000
3100**
2000
2400
(Yhteensä 14530 € ***)

jatkuva hoito (€/hoitokerta)
5 v välein

108

108

1080

81
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Liite 1. Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnin menetelmäkuvaus.
Työssä noudatettiin soveltuvin osin mm. teosten Pääkkönen & Alanen (2000), Meriluoto &
Soininen (2002) ja Söderman (2003) ohjeistuksia ja määrittelyjä huomioitavista luontoarvoista.
Esitietoina kerättiin alueelta olevat havainnot ympäristöhallinnon ylläpitämästä Herttaeliötietokannasta. Tietokannasta ei löytynyt uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien
havaintotietoja alueelta.
Maastoselvityksen tavoitteena oli jakaa alue luontotyyppikuvioihin, joilta kerättiin perustiedot
luontotyypin puustosta, muusta kasvillisuudesta ja ominaispiirteistä sekä tehtiin havaintoja mm.
ihmisen vaikutuksesta kuviolla.
Tarkat tiedot kerättiin seuraavista kohteista:
•

Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996,
Luonnonsuojeluasetus 1997/2005).

•

Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (Metsäasetus 1996, Metsälaki 1996,
Meriluoto & Soininen 2002).

•

Vesilain mukaiset suojeltavat kohteet (Vesilaki 2011).

•

Muut huomionarvoiset luontotyypit ja mahdolliset monimuotoisuusalueet (esim. runsaasti
lahopuuta sisältävät kohteet) sekä muilla tavoilla arvokkaat luontokohteet (esim.
kulutukselle herkät alueet) (mm. Airaksinen & Karttunen 2001, Raunio ym. 2008,
Ympäristöministeriö 2011a) ja alueellisesti arvokkaat kohteet.

•

Valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien, alueellisesti uhanalaisten, EU:n
luontodirektiivin mukaisten, Suomessa rauhoitettujen ja Suomen vastuulajien sekä muiden
huomionarvoisten putkilokasvilajien esiintymät (Rassi ym. 2010, Ympäristöministeriö
2001, 2008, 2010, 2011b, 2012).

•

Merkittävät putkilokasvivieraslajien esiintymät (Maa- ja metsätalousministeriö 2011).

Maastotyöt suoritti LuK (kasvibiologia) Aapo Ahola. Alueelle tehtiin 2.7.2012 tutustumiskäynti ja
4.8.2012 tehtiin varsinainen selvityskäynti. Alue käytiin kattavasti jalkaisin läpi kasvillisuutta ja
luontotyyppejä havainnoiden. Edellä lueteltujen kohteiden sijainnit rajattiin maastossa tarkasti
kartalle. Tarvittaessa paikannuksessa käytettiin apuna GPS-laitetta (Garmin eTrex HCx Legend).
Yllä listattujen luontoarvoiltaan merkittävien kuvioiden kasvillisuus ja kasvilajisto, puuston
rakennepiirteet, lahopuusto sekä muut ominaispiirteet kirjattiin kattavasti maastolomakkeelle.
Kasvilajit määritettiin paikan päällä. Kohteet valokuvattiin.
Maastotyön aikana havainnoitiin myös muiden eliöryhmien huomionarvoista lajistoa, josta tehdyt
havainnot kirjattiin, paikannettiin tarvittaessa GPS-laitteella ja merkittiin kartalle. Ajankohta oli
erittäin hyvä luontotyyppi- ja kasvillisuuskartoituksen tekemiseen.
Paikkatiedon ja kartta-aineiston käsittely tehtiin ESRI ArcGis-ohjelmistolla; rajauksien tekemisessä
apuna käytettiin tarvittaessa myös ilmakuvatarkastelua (ilmakuvat: © Maanmittauslaitos).
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Liite 2. Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnin kuvioiden kuvaukset.
Alla esitellään kerätyt tiedot selvitysalueen luontotyyppikuvioilta. Kuvioiden rajaukset ilmenevät
raportin kartoista (kuvat 1 ja 2). Kuvioilta otetut valokuvat kuvaussuuntineen ovat liitteessä 3.
A) Kostea lehto (osittain tulvametsä + ruderaattiympäristö). Pääosa alueesta kuuluu entisen
lautatarhan alavaan, ajoittain tulvivaan rantametsäalueeseen. Tulviva merivesi kuljettaa alueelle
paitsi ravinteita, myös lautajätettä, irtonaista ruokoa ja roskia. Puusto on nuorta–varttunutta,
koivu- ja tervaleppävaltaista lehtimetsää, jota on harvennettu melko voimakkaasti. Joukossa on
myös jo järeitä puuyksilöitä sekä havupuista yksittäisiä nuoria kuusia ja mäntyryhmiä.
Aluskasvillisuus on suurimmaksi osaksi hyvin tiheää suurruohostoa, jossa on myös runsaasti
puuntaimia. Joukossa on muutamassa kohdassa nuoria jalopuiden taimia (saarnea, vaahteraa ja
tammea) sekä mm. koiranheittä (Viburnum opulus). Yhdessä kohdassa on melko kookas
pähkinäpensas (piste 2). Lajisto on melko tavanomaista, sukkessiovaiheen kostean lehdon
kasvillisuutta. Paikoin on vaateliaampaa lehtolajistoa, joista merkittävin löytö on lehtopalsami
(Impatiens noli-tangere, piste 3). Monessa kohtaa on vieraslajeja: jättipalsamia (Impatiens
glandulifera) ja etenkin runsaasti isotuomipihlajaa (Amelanchier spicata). Merenrannan lähellä
on myös tavanomaista merenrantalajistoa, kuten karhunputkea (Angelica sylvestris),
rantanätkelmää (Lathyrus palustris), merivalvattia (Sonchus arvensis var. maritimus),
lehtovirmajuurta (Valeriana sambucifolia) jne. Alueella on rehevyytensä ja tulvaisuutensa
vuoksi potentiaalia kehittyä luontoarvoiltaan selvästi nykyistä arvokkaammaksi ajan kanssa.
Luontoarvot eivät nykyisellään kovin merkittävät.
B) Kostea lehto. Kuvio on A-kuvion kaltainen, mutta metsän rakenne on hieman toisenlainen:
puusto on keskimäärin nuorempaa ja tasaikäisempää, ja toisaalta aluetta ei ole harvennettu yhtä
voimakkaasti. Varjostuksen vuoksi aluskasvillisuus ei ole aivan yhtä tiheää ja korkeaa kuin
kuvioilla A ja C. Alueella on potentiaalia ainakin linnuston kannalta, varsinkin sitten kun puusto
kehittyy vanhemmaksi ja alueelle syntyy myös lahopuuta. Luontoarvot eivät kovin
merkittävät.
C) Kulttuurivaikutteinen reunametsä (osittain kostea lehto + ruderaattiympäristö).
Vaihteleva, varsin epäluonnontilainen häiriöbiotooppi, johon tien läheisyys tuo reunavaikutusta
sekä oja ja sen penkat vaihtelevia kosteusoloja. Pääosin alue on kulttuurivaikutteista, hieman
rehevöitynyttä, kosteaa lehtoa. Suurruohosto ja taimikko on vaikeasti kuljettavaa. Alueella on
runsaasti vieraslajia jättipalsamia. Tien varressa on kookkaita, maisemallisia tervaleppiä.
Luontoarvot eivät merkittävät.
D) Läjitysmaa-alue (häiriöbiotooppi). Alueelle on melko hiljattain läjitetty kerros melko huonosti
vettä läpäisevää (savipitoista) maa-ainesta. Puut ovat pääosin kuolleet pystyyn. Taimikko ja
suurruohosto ovat samankaltaisia kuin muilla kuvioilla, joskin heiniä on enemmän ja pohja
hieman kuivempi korkeuserosta johtuen. Luontoarvot eivät merkittävät.
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Liite 3. Luontotyyppikuvioista otetut valokuvat.
Valokuvien numerot ovat kuviotunnuksen perässä suluissa. Kuvaussuunnat käyvät ilmi alla olevasta
kartasta.

Valokuvien kuvauspaikat ja -suunnat.
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(1) Kuvio A. Harvennuksen seurauksena puuntaimikko, pensaikko ja suurruohosto on tiheää.

(2) Kuvio A. Paikoin on pysyvästi vetisiä kohtia.
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(3) Kuvio A ja kuvio B (taustalla). Rannassa on edelleen runsaasti lautajätettä.

(4) Kuvio A. Rannassa näkyy maaperän rakenne. Vanha lautatavarajäte on hautautunut
maakerroksen alle, joka on sittemmin puustottunut.
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(5) Kuvio A (etualalla) ja kuvio B. Kuviolla B kasvaa melko tasaikäistä, tiheää lehtipuustoa.

(6) Kuvio A. Vanha talotehtaan rakennus taustalla.
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(7) Kuvio A. Paikoin lautajätettä on vielä aivan maanpinnassakin. Suurruohosto valtaa tulvivaa,
runsasravinteista aluetta hiljalleen.
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(8) Kuvio A. Ilmeisesti näköalojen avaamiseksi on alueen läpi hakattu käytävä, jolta kaikki
puusto on poistettu aivan rantaan asti.
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(9) Kuvio A. Vanhan ratapohjan päällä kulkeva kävelypolku.

(10) Kuvio A. Paikoin on hieman kuivempiakin kumpareita.
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(11) Kuvio A. Myös kuusi kykenee taimettumaan varsinkin alueen itäpuoliskossa.

(12) Kuvio C. Ilmeisesti näköalojen avaamiseksi alueen läpi on puustoon hakattu käytävä.
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(13) Kuvio C. Komea tervaleppä (piste 1) tien varressa.
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Liite 4. Suunnitelmakartta ilman luontokohteita.
Alla olevassa kuvassa on selitteessä mainittujen kohteiden lisäksi havainnollistettu luonnontilaiseksi
jätettävät alueet (tummanvihreä), puistomaisena hoidettava avoin maisemaväylä (vaaleanvihreä)
sekä hulevesiuoma (sininen katkoviiva) ja lintukosteikko/-lammikko.
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