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Hankkeen aikana on suunniteltu ja toteutettu 
yhteistyössä maanomistajan- ja -haltijan kanssa 
kymmenkunta harjumetsien paahdeympäristöjen 
hoito- ja seurantakohdetta. Osalle kohteista on hoi-
totoimet suunniteltu tutkimuksellisesta näkökul-
masta tarkoituksena muun muassa kokeilla erilai-
sia hoitotapoja ja vaihdella hoidon voimakkuutta. 
Kokeissa tutkitaan esimerkiksi poistetun puuston 
ja paljastetun kivennäismaan määrän vaikutus-
ta kasvillisuuteen. Kokeellisesti hoidetut kohteet 
esitetään otsikon ”Hoitokokeet” alla. Kokeiden 
suunnittelun ja niihin liittyvät kasvillisuusseuran-
nat tekivät Sanna Kittamaa, Terhi Ryttäri ja Harri 
Tukia SYKEstä. Avustamassa olivat kesäharjoitte-
lijat Milla Tuormaa-Perälä, Saija Porramo ja Sal-
la Mehtälä. Kokeet toteutettiin Metsähallituksen 
Luontopalveluiden ja Metsätalouden sekä UPM 
Kymmenen mailla.

Kasvillisuusseurantojen tulokset ovat lyhytai-
kaisen seurannan vuoksi vasta alustavia ja ne esi-
tetään hyvin tiivistetysti.

Otsikon ”Hoitokohteet” alla esitetään metsä-
keskusten luonnonhoitohankkeina toteuttamia ja 
UPM:n omilla maillaan toteuttamia harjumetsien 
paahdeympäristöjen hoitoja.

4.1 
Hoitokokeet

4.1.1 
Taipalsaari: Muurahaissinisiipirinne

Yleiskuvaus
Taipalsaaren muurahaissinisiipirinteellä tehty hoi-
tokoe sijaitsee Metsähallituksen Metsätalouden 
maalla, maantiehen rajoittuvalla loivalla, hiek-
kaisella etelärinteellä (kuva 27, 28). Kasvupaikka-
tyypiltään kohde on kuivaa kangasta (CT). Ennen 
hoitotoimenpiteitä kohteen puusto oli nuorta, 
taimikko- ja kasvatusmetsävaiheen männikköä. 
Kohteella kasvaa runsaasti kangasajuruohoa se-

4   Hoitokokeet ja -kohteet

Kuva 27. Taipalsaaren muurahaissinisiipirinteen rajaus 
maastossa.

Kuva 28. Näkymä Taipalsaaren muurahaissinisiipirinteeltä. 
Kuva: Sanna Kittamaa
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kä muun muassa keltaliekoa ja kangasvuokkoa. 
Metsähallituksen metsätalous suunnitteli kohteel-
le hoitotoimet yhteistyössä SYKEläisten kanssa. 
Hoitotoimien tavoitteena oli erityisesti kangasa-
juruohokasvustojen vahvistaminen ja sen myötä 
kohteessa aiemmin havaitun muurahaissinisiiven 
(Maculinea arion) ja sen emäntämuurahaislajin elin-
ympäristön parantaminen. Hoitotoimenpiteiden 
suunnittelu perustui Taipalsaaren ampuma-alueen 
ympäristössä tehtyihin selvityksiin muurahaissi-
nisiiven ja muiden uhanalaisten perhosten esiin-
tymistä (Pajari 2002).

Koejärjestely
Syksyllä 2005 poistettiin 0,5 hehtaarin kuviolta 
puusto ja hakkuutähteet. Hakkuussa kertyi vain 
vähän kuitupuuta. Hakkuu, raivaus ja hakkuujät-
teen kasaus tehtiin Metsähallituksen miestyönä. 
Miestyön ajanmenekki oli kokonaisuudessa noin 
1,5-kertainen tavanomaiseen tilanteeseen verrattu-
na. Hakkuu- ja raivaustähteiden poiskuljetukseen 
meni yksi konetyöpäivä.

Keväällä 2007 alueella havaittiin paikoin elpy-
viä ajuruohokasvustoja, jotka merkittiin kuitunau-
hoin. Jatkotoimenpiteenä kohteeseen päätettiin 
perustaa maanmuokkauskoe. Kokeen suunnitteli-
vat Sanna Kittamaa ja Harri Tukia SYKEstä yhteis-
työssä Metsähallituksen Metsätalouden edustajien 
kanssa. Maanmuokkauskoetta varten suorakulmi-
on muotoinen, noin 95 metriä leveä kuvio jaettiin 
kolmeen osaan. Yksi osa jätettiin käsittelemättö-
mäksi kontrollialaksi, toiselta osalta paljastettiin 
kivennäismaata noin 25 % pinta-alasta ja kolman-
nelta osalta paljastettiin noin 50 % pinta-alasta 
(kuva 29). Metsähallituksen Metsätalous toteutti 
hoitotoimet. Kivennäismaan paljastaminen tehtiin 
kaivinkoneella laikuttamalla varoen olemassa ole-
via, merkittyjä kangasajuruoho- ja kangasvuokko-

esiintymiä. Koejärjestelyn mukaan laikutettu ala 
oli 0,25 hehtaaria ja konetyön ajanmenekki 4 tuntia. 
Jokaiselle kolmelle käsittelyalalle perustettiin sa-
mansuuntaiset ja samanpituiset kasviruutulinjat 
kasvillisuuden muutoksen seuraamista varten. 
Linjat kulkevat alarinteestä ylärinteeseen päin ja 
ovat 21 metriä pitkiä. Jokaiselle linjalle sijoitettiin 
viisi 1m2 kokoista kasviruutua viiden metrin vä-
lein. Tarvittaessa ruutuja siirrettiin, jos ne osuivat 
esimerkiksi suoraan kannon päälle. Neliömetrin 
kasviruuduilta arvioitiin lajikohtaiset projektio-
peittävyydet. Ensimmäinen arvio tehtiin kesällä 
2007 ennen kivennäismaan paljastusta ja seuraava 
kesällä 2008 vuosi käsittelyn jälkeen.

Kokemuksia hoitotoimien 
toteutuksesta ja vaikutuksista
Vuoden kuluttua muokkauksesta ajuruohon leviä-
mistä muokkausjälkiin ei vielä ollut havaittavissa. 
Pienialaisen, erillisen kokeen perustamistöiden 
kustannukset eivät ole suoraan verrattavissa ta-
vanomaisten hoitokohteiden kustannuksiin. Kus-
tannuksia voidaan säästää hoitotoimenpiteiden 
hyvällä suunnittelulla, töiden ohjeistuksella ja toi-
menpiteiden yhdistämisellä. 

Alustavia tuloksia kasvillisuusinventoinneista
Kohteen lähtötilanteen kasvillisuutta 11.7.2007 
ennen maanmuokkauskokeen toteuttamista luon-
nehtivat muun muassa sianpuolukka, puolukka, 
keltalieot, kataja ja sananjalka. Lisäksi rinteellä 
kasvoi paikoitellen hyvinkin runsaita kangasaju-
ruohokasvustoja ja kangasvuokkoja siellä täällä. 
Kangasajuruohokasvustot olivat runsaimpia ala-
rinteessä tien välittömässä läheisyydessä. Kent-
täkerroksen peittävyys ruuduilla oli keskimäärin 
noin 21 %. Pohjakerroksessa oli kohtalaisen run-
saasti jäkälää. Ruuduilla oli runsaasti kariketta, sen 

Kuva 29. Maanmuokkaustavat ja kasvillisuusruutujen sijainti käsittelykuviolla Taipalsaarella.
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keskimäärin peittävyys oli noin 67 %. Kohteella 
esiintyi myös runsaasti hakkuutähteitä ja kantoja. 
Niiden keskimääräinen peittävyys ruuduilla oli 11 
%. Paljaan kivennäismaan osuus ruuduilla kokeen 
lähtötilanteessa oli keskimäärin noin 1 %.

Maanmuokkauskokeen jälkeen 12.6.2008 kasvil-
lisuutta luonnehtivat edelleen sianpuolukka, puo-
lukka, kataja ja sananjalka. Sen sijaan esimerkiksi 
maitohorsma runsastui selvästi erityisesti kaista-
leella 1, jolla paljastettiin eniten kivennäismaata. 
Kenttäkerroksen keskimääräinen peittävyys oli 
kaistaleilla 2 ja 3 pysynyt noin 20 % tietämillä, 
mutta kaistaleella 1 se oli noussut noin 30 %:iin 
käsittelyn jälkeen, mikä johtui maitohorsman run-
sastumisesta. Jäkälien määrät laskivat kaistaleilla 
1 ja 3, mutta karikkeen peittävyys pysyi kaikilla 
kaistaleilla samalla tasolla kuin ennen käsittelyjä. 
Paljaan kivennäismaan osuus oli kontrollikaista-
leella 2 pysynyt samana, mutta kaistaleilla 1 ja 3 
noussut selvästi. Yllättävää oli, että kaistaleen 1 
(paljastetaan noin 50 % kohteen pinta-alasta) ki-
vennäismaan peittävyys oli pienempi (13 %) kuin 
kaistaleella 3 (paljastetaan noin 25 % kohteen pinta-
alasta; peittävyys 32 %).

Kasvillisuusseurannan alustavina tuloksina 
voidaan todeta, että pioneerilajiksi tiedetty maito-
horsma hyötyi paljastetusta kasvutilasta. Paljaan 
kivennäismaan suurempi osuus kaistaleella 3 kuin 
kaistaleella 1 voi johtua siitä, että kivennäismaata 
ei paljastettu tasaisesti kaistaleilta. Tämä on hy-
vin mahdollista, sillä muun muassa olemassa ole-
vat kangasajuruohoesiintymät vaikuttivat siihen, 
mihin kivennäismaalaikut tehtiin. Koe vaatii pi-
dempää seuranta-ajanjaksoa, jotta nähdään miten 
paljastetun kivennäismaan osuus vaikuttaa kan-
gasajuruohon leviämiseen.

4.1.2 
Jämijärvi: Soininharju

Yleiskuvaus
Soininharjun hoitokoe sijaitsee Metsähallituksen 
Luontopalveluiden maalla, jyrkällä, puuttomalla, 
lounaaseen avautuvalla harjunrinteellä aivan Jämi-
järven Lomahotelli Jämin ja lentokentän vieressä 
(kuva 30, 31). Soininharju kuuluu laajaan Ikaa-
listen ja Kankaanpään väliseen Hämeenkankaan 
saumamuodostumaan. Alue on lentoharrastajien 
ahkerassa käytössä ja on siksi pidetty puustoltaan 
avoimena jo pitkään. Rinteen kenttäkerros oli 
kuitenkin ennen hoitotoimia muutamaa eroosio-
kohtaa lukuun ottamatta varsin umpeutunut. Eri-
tyisesti kanerva, haapa ja kataja olivat vallitsevia. 
Koko Hämeenkankaan alueella on aiemmin kas-
vanut hyvin runsaasti muun muassa hietaneilik-
kaa ja kangasajuruohoa, mutta niiden esiintymien 

määrä on laskenut selvästi viime vuosikymmeninä 
(Suikki 2008). Hoitokokeen alueella kasvoi niukasti 
kangasajuruohoa ja hietaneilikkaa. Lähimmät elin-
voimaiset hietaneilikkakasvustot olivat koealueen 
ulkopuolella noin 10 metrin päässä. Kesällä 2006 
rinteelle suunniteltiin paahdekasvillisuuden elin-
olosuhteita parantava hoitokoe, jonka käsittelyt 
tehtiin keväällä 2007. Soininharjun hoitoa linjataan 
myös Hämeenkankaan hoito- ja käyttösuunnitel-
massa (Metsähallitus 2008).

Kuva 30. Jämin Soininharjun hoitokokeen rajaus maastossa.

Kuva 31. Näkymä Soininharjun koealueelle vasemmasta 
alakulmasta. Kuva: Sanna Kittamaa
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Koejärjestely
Koejärjestelyksi suunniteltiin SYKEn ja Metsähal-
lituksen yhteistyönä 42 samankokoisesta (5 m x 5 
m) ruudusta koostuva shakkilautaa muistuttava 35 
m x 30 m kokoinen käsittelyruudukko (kuva 32). 
Kaksi ruuduista oli tarkoitus jättää tyhjiksi ja loput 
jakaa kolmeen ryhmään:

A) 14 ruutua, joilta on raivattu kenttäkerroksen  
kasvillisuus ja paljastettu kivennäismaata.

B) 14 ruutua, joilta on raivattu kenttäkerroksen 
kasvillisuus.

C) 12 käsittelemätöntä kontrolliruutua.

Keväällä 2007 ennen suunniteltujen hoitotoimien 
toteutusta ajoi talvigolfradan raivauskone vahin-
gossa osan ruutujen päältä. Näin ollen menetettiin 
kaksi kontrolliruutua, joita paikkaamaan perustet-
tiin kaksi uutta ruutua. Menetetyistä kontrolliruu-
duista tuli käsittelyn B mukaisia. Tämän johdosta 
ruutujaosta tuli seuraavanlainen:

A) 14 ruutua, joilta on raivattu kenttäkerroksen 
kasvillisuus ja paljastettu kivennäismaata.

B) 16 ruutua, joilta on raivattu kenttäkerroksen 
kasvillisuus.

C) 12 käsittelemätöntä kontrolliruutua.

Hoitotoimet tehtiin talkootyönä Metsähallituksen 
metsureiden ja Luontopalveluiden toimihenki-
löiden sekä SYKEn edustajien voimin. Työssä oli 
mukana kaksi metsuria ja seitsemän talkoolaista. 
Varjostava kenttäkerroksen kasvillisuus poistet-
tiin raivaussahalla ja kivennäismaata paljastettiin 
istutuskuokalla noin 1 m x 2 m alueelta ruudun 
keskeltä. Poistettu kasvillisuus oli pääasiassa ka-
nervaa ja jonkin verran haavan taimia ja katajaa. 
Raivausjäte ja sammalkuntta haravoitiin kasoiksi, 
nosteltiin heinähangoilla peräkärryyn ja kuljetet-
tiin pois. Kaikkiaan aikaa hoitotöihin kului noin 
4 tuntia.

Kesällä 2006 ennen käsittelyä tehtiin kasvilli-
suusseurantaa varten lähtötilannekuvaus arvioi-
malla jokaisen koeruudun putkilokasvien lajikoh-
taiset projektiopeittävyydet ruudun keskelle sijoi-
tetulta 1 m2 kasviruudulta. Peittävyydet arvioitiin 
samoilta kohdilta käsittelyn jälkeen syksyinä 2007 
ja 2008. 

Kokemuksia hoitotoimien 
toteutuksesta ja vaikutuksista
Pienimuotoisena hoitotoimena alle 1 hehtaarin 
kohteella toteutustapa vaikuttaa toimivalta. Kiven-
näismaan paljastaminen käsityökaluilla toimii par-
haiten sellaisilla paikoilla, jossa puustoa ja muuta 
kasvillisuutta on vähän. Haavan taimien poistami-
nen juurineen kivennäismaalaikuilta osoittautui 

hyvin työlääksi, koska maanalainen juurakko on 
tiheää ja laajalle ulottuvaa. Kuntan pois kuljettami-
nen laajemmilta kohteilta olisi kätevämpää tehdä 
traktorin ja perälevyn yhdistelmällä. Mikäli raiva-
usjätettä on mahdollista turvallisesti polttaa, kan-
natta sitä kuivattaa ensin kasoissa, suojata sitten 
pressuilla ja polttaa sateiden kasteltua ympäristön.

Kahden kasvukauden jälkeen kohde näytti muu-
ten hyvältä, mutta elinvoimaisia haavan taimia on 
noussut paikoin runsaasti.

Alustavia tuloksia kasvillisuus- 
inventoinneista
Lähtötilanteessa 5.7.2006 rinne oli varpuvaltaista 
kanervan, sianpuolukan ja puolukan luonnehtimaa 
aukkoista kasvillisuutta. Varpujen seassa kasvoi 
kieloa ja kangasmaitikkaa sekä hieman kangasaju-
ruohoa (kuudella ruudulla) ja nummikeltaliekoa. 
Kenttäkerroksen peittävyys ruuduilla oli keskimää-
rin noin 45 %. Pensaskerroksessa kasvoi jonkin ver-
ran katajaa ja haavan vesoja (peittävyys 7 - 11 %). 
Pohjakerros oli lähes täysin sammalien ja jäkälien 
peittämä. Paljasta kivennäismaata oli lähtötilan-
teessa keskimäärin 2 % (vaihteluväli 0 - 28 %).

Kuva 32. Soininharjun koealaruudukko ja hoitotavat.
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Käsittely A (kasvillisuuden raivaus kokonaan 
pois ja maanpinnan paljastaminen): pensas- ja 
kenttäkerroksen peittävyydet vähenivät kasvilli-
suuden raivauksen seurauksena pariin prosenttiin, 
pohjakerros yhteen prosenttiin ja maata paljastui 
noin 97 %. Uusina lajeina käsitellyille ruuduille 
ilmestyivät syysmaitiainen, sarjakeltano ja yhdelle 
ruudulle kangasajuruoho. Seurantavuonna 2008 
ruuduilla havaittiin myös jonkin verran männyn 
taimia ja haavan vesoja.

Käsittely B (korkeamman puuvartiskasvillisuu-
den raivaaminen): kanerva, kataja ja haapa väheni-
vät raivauksen seurauksena, mutta maata paljastui 
vain hyvin niukasti lisää. Vaikka maata ei paljastet-
tu, tuli kolmelle ruudulle kangasajuruohoa. Nämä 
ovat saattaneet piileskellä ruuduilla ennen toimen-
pidettäkin, ja ehkä saaneet lisää kasvuvoimaa li-
sääntyneen valon myötä. Haapa alkoi runsastua 
uudestaan vuonna 2008.

Kontrollialoilla kaikissa kasvillisuuskerrok-
sissa näytti näinkin lyhyen seurantajakson aikana 
peittävyyksissä olevan kasvava trendi. Myös ka-
rikkeen määrä lisääntyi. Sen sijaan paljaan maan 
osuus väheni. Varmoja tulkintoja ei aineiston pe-
rusteella kuitenkaan tässä vaiheessa voi sanoa, esi-
merkiksi vuoden 2008 kostea loppukesä voi näkyä 
kenttäkerroksen lajien peittävyyksien nousuna.

Lyhyen seurantajakson perusteella voi ainakin 
todeta, että pelkkä kasvillisuuden raivaus ei johda 
merkittävästi kivennäismaan paljastumiseen. Niin 
ikään hoidettavan kohteen jälkihoito, esimerkiksi 
männyn taimien ja haavan vesakon poisto, tulee 
yllättävän nopeasti ajankohtaiseksi.

4.1.3 
Jämijärvi: "Hammaskoe"

Yleiskuvaus
Jämijärven niin kutsuttu "hammaskoe" sijaitsee 
Metsähallituksen Metsätalouden maalla, loivalla 
rinteellä, joka kuuluu laajaan Ikaalisten ja Kan-
kaanpään väliseen Hämeenkankaan saumamuo-
dostumaan (kuva 33, 34). Loiva rinne avautuu 
etelään ja sillä kasvoi ennen kokeen toteutusta 
uudistuskypsää männikköä. Metsätyyppi on puo-
lukkatyyppi (VT) ja kenttäkerroksen kasvillisuut-
ta luonnehtivat muun muassa sianpuolukka, ka-
nerva, puolukka ja variksenmarja. Pohjakerrosta 
vallitsivat seinäsammal ja kynsisammalet. Paljasta 
kivennäismaata kohteella ei ollut lainkaan ennen 
hoitokokeen toteutusta.

Hämeenkankaan hoito- ja käyttösuunnitelmaan  
(Metsähallitus 2008) on kirjattu toimenpiteet ta-
louskäytössä olevien, vaateliasta paahdelajistoa 
kasvavien kohteiden käsittelylle. Paahdelajiston 
elinympäristöä parannetaan lisäämällä aukkoi-

Kuva 33. Jämijärven "hammaskokeen" rajaus maastossa.

Kuva 34. Jämijärven "hammaskoe": näkymä avoimeksi haka-
tulta hampaalta. Kuva: Terhi Ryttäri

suutta ja tarvittaessa paljastamalla kivennäis-
maata. Edustavimmat paahdeympäristöt valitaan 
luonnonhoitokohteiksi, jotka pidetään osittain ko-
konaan pysyvästi avoimina tai harvapuustoisina 
sekä tarvittaessa paljastetaan kivennäismaata ja 
käytetään tulta. Harjumetsien paahteisiin pienauk-
koihin voidaan kaataa pieniä määriä lahopuuta.
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Koejärjestely
Koejärjestely suunniteltiin SYKEläisten ja Metsä-
hallituksen Metsätalouden edustajien yhteistyönä. 
Hoitotoimet toteutti suurimmalta osalta Metsähal-
lituksen Metsätalous. Keväällä 2007 puustoltaan, 
muulta kasvillisuudeltaan ja topografialtaan yhte-
näiselle noin 10 hehtaarin alueelle avattiin 9 kap-
paletta noin 0,3 hehtaariin kokoista pienaukkoa, eli 
"hammasta" tai "paahdetaskua" (kuva 35). Pienau-
kot kapenevat rinteen yläosaa kohti muistuttaen 
hampaita. Pienaukkojen yhteenlaskettu pinta-ala 
on 2,9 hehtaaria. "Hampaiden" puustoa käsiteltiin 
kolmella eri tavalla ja käsittelyjä oli kolmessa eri 
kohdassa aluetta (kuvat 35, 36). Eri käsittelytavat 
olivat tiheimmästä harvimpaan:

Eri käsittelytavat olivat:
1)  Hakataan noin puolet olemassa olevasta 

runkoluvusta (väljennyshakkuu, jää noin 
200 runkoa/ha).

2)  Hakataan siemenpuuasentoon, eli jätetään 
noin 50 runkoa/hehtaari.

3)  Hakataan uudistushakkuuna (avohakkkuu), 
jätetään normaali määrä säästöpuita.

4) Käsittelemätön kontrolli.

Lisäksi kolmelta läntisimmältä ”hampaalta” 
paljastettiin kivennäismaata noin 15 % ”hampai-
den” pinta-alasta.

Pienaukkojen puusto hakattiin monitoimiko-
neella muiden alueella toteutettujen hakkuiden 
yhteydessä. Tienvarteen puusto juonnettiin met-
sätraktorilla. Hakkuu ja puiden lähikuljetus tapah-
tui osana normaalia hakkuutoimintaa eikä aihe-
uttanut lisäkustannuksia. Ylimääräistä työtä teetti 
hakkuutähteiden poisto. Monitoimikone pui oksat 
ja latvukset kasoihin, jotka metsätraktori kuljet-
ti tienvarteen. Kasoihin puimisesta tuli vähäinen 
ylimääräinen kustannus. Hakkuutähteiden lähi-
kuljetus vei noin puolen työpäivän verran aikaa. 
Alikasvospuustoa ei ollut, joten hakkuualoilta ei 
niitä tarvinnut raivata.

Kivennäismaan paljastus tehtiin laikuttamalla 
kaivinkoneella. Tavanomaiseen maanmuokkauk-
seen verrattuna maata paljastettiin enemmän ja li-
säksi kaivinkoneella kaadettiin 3 - 5 elävää puuta 
maapuiksi pienaukkojen reunoilta. Tästä aiheutui 
noin kaksinkertainen kustannus normaaliin laiku-
tukseen verrattuna. Pienaukkojen rajaaminen ja 
tarkempi suunnittelu vaati arviolta 25 % enemmän 
työaikaa normaaliin verrattuna. Myös hakkuu-
tähteiden poistosta tuli jonkin verran ylimääräisiä 
työnjohtokustannuksia.

Kuva 35. Jämijärven "hammaskoe": kuviokartta ja hampaiden sijainti ja käsittelyt. Piirros: Niklas Björkqvist.
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Kangasajuruohon siirtoistutus
Hammaskokeen "hampaille" 3 ja 4 siirrettiin Met-
sähallituksen Metsätalouden ja SYKEläisten tal-
koovoimin 20 tupasta kangasajuruohoa 13.5.2008. 
Tuppaat kaivettiin Lomahotelli Jämin lentokentän 
laidalta ja niiden koko vaihteli siten, että joukossa 
oli pieniä, keskisuuria ja isoja tuppaita. Osassa oli 
pelkkää kangasajuruohoa ja osassa kasvoi lisäksi 
muun muassa kissankäpälää, kieloa, puolukkaa 
tai kanervaa. Tuppaat kaivettiin maasta lapiolla 
niin, että kivennäismaapaakku jäi mahdollisim-
man suureksi. Tuppaat siirrettiin lapion avulla 
muovipusseihin (yksi per pussi), jossa ne kulje-
tettiin hammaskokeelle. Molempiin "hampaisiin" 
istutettiin viisi tupasta ylärinteeseen ja viisi tupasta 
alarinteeseen. Tuppaat kaivettiin maahan ja kastel-
tiin. Istutuskohdat merkittiin paaluilla ja sinisellä 
kuitunauhalla.

Elokuussa 2008 siirrettyjä tuppaita käytiin kat-
somassa koulutustilaisuuden yhteydessä. Tällöin 
niiden kasvillisuus vaikutti kovin kuivuneelta ja 
siirtokokeen arveltiin epäonnistuvan.

Siirtoistutuksen tarkempi seuranta tehtiin 
24.9.2008. Sateisen syksyn jäljiltä tuppaiden kas-
villisuus näytti taas paremmalta. Kaikkiaan 20:stä 
siirretystä paakusta 19:ssä oli jäljellä elävää kan-
gasajuruohoa. Yhdeksässä siirretyssä paakussa 
ajuruoho oli lisäksi kukkinut. Paakuissa kasvoivat 
myös kissankäpälä, kanerva, puolukka, kielo, huo-
pakeltano, kultapiisku, kalliokielo, sarjakeltano, 
lampaannata  ja metsälauha. Lisäksi yhdessä paa-
kussa kasvoi haavan taimi tai juurivesa ja kuudessa 
paakussa heinänkorsia.

Kokemuksia hoitotoimien 
toteutuksesta ja vaikutuksista
Kohde oli korjuukelpoisuudeltaan erinomainen, 
joten toimenpiteiden toteuttaminen oli helppoa. 

Puuntuotanto ja paahdeympäristöjen hoito voi-
daan ainakin osittain toteuttaa samoilla aloilla 
samanaikaisesti, mikä mahdollistaa hakkuutulo-
jen saamisen myös tulevaisuudessa ja helpottaa 
hoidon kytkemistä osaksi metsänhoitoa ja hak-
kuita. Hoitoprosessia pitää kehittää niin, että hoi-
totoimenpiteiden aikataulutus ja toteutuskeinot 
kytkeytyvät mahdollisimman sujuvasti metsäta-
louden harjoittamiseen. Hakkuu ja lähikuljetus ta-
pahtuivat sulan maan aikaan ilman teloja. Kumi-
pyörät eivät rikkoneet maanpintaa juuri ollenkaan, 
joten tällä menetelmällä ei saada kivennäismaata 
paljastetuksi niin paljon, että sillä olisi merkitystä 
paahdekasvillisuudelle.

Alustavia kasvillisuuskartoituksen tuloksia
Kullekin ”hampaalle” perustettiin 20 metrin pitui-
nen linja, jolle sijoitettiin viisi yhden neliömetrin 
kasvillisuusnäytealaa. Lähtötilanteessa ”hampai-
den” kasvillisuus oli varpuvaltaista, sianpuolukan, 
variksenmarjan, puolukan ja kanervan luonnehti-
maa ja aukkoista. Kenttäkerroksen keskimääräinen 
peittävyys oli noin 20 %. Pohjakerroksessa vallit-
sivat seinäsammal ja kynsisammalet. Joukossa oli 
myös jonkin verran jäkäliä. Pohjakerroksen keski-
määräinen peittävyys oli noin 90 %. Kohteella ei 
ollut paljasta kivennäismaata juuri lainkaan ja ka-
rikkeen keskimääräinen peittävyys oli noin 20 %.

Hoitotoimien jälkeiset seurannat tehtiin syksyllä 
2007 ja 2008. Aloilla, joilta poistettiin vähiten puus-
toa (noin puolet runkoluvusta), sekä pohja- että 
kenttäkerroksen peittävyydet vähenivät hieman 
heti toimenpidettä seuraavana vuonna, mutta nou-
sivat jo kahden vuoden kuluttua lähelle lähtötilan-
netta. Paljaan maan peittävyys nousi noin 6 %:iin. 
Avohakatuilla ja ns. siemenpuuasentoon hakatuilla 
aloilla kenttäkerroksessa ei juuri tapahtunut muu-
toksia, mutta pohjakerroksen peittävyys oli vielä 

Kuva 36. Jämijärven "hammaskokeen" koejärjestely.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

UUDISTUSALA

= Kangasajuruohon siirtoistutus

= Kivennäismaan paljastaminen

Hampaiden käsittely:

1 Jätetään 50 r/ha
2 Kontrolli
3 Avohakkuu
4 Jätetään 200 runkoa
5 Kontrolli
6 Jätetään 50 r/ha
7 Avohakkuu
8 Jätetään 200 runkoa
9 Kontrolli
10 Jätetään 50 r/ha
11 Avohakkuu
12 Kontrolli
13 Jätetään 200 runkoa
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kahden vuoden kuluttua noin 65 % eli jonkin ver-
ran alle lähtötilanteen. Paljaan maan osuus nousi 
noin 20 %:iin. Karikkeen määrä lisääntyi kaikilla 
aloilla.

Alustavana johtopäätöksenä voi sanoa, että 
kivennäismaan paljastamisella on suuri merkitys 
hoidetun kohteen kenttä- ja pohjakerroksen avoi-
mena pysymiseen. Pelkällä puuston poistamisella 
kivennäismaata ei välttämättä juurikaan paljastu 
ja koneiden paljastamat pienet laikut kasvavat no-
peasti umpeen.

Kohde vaatii kuitenkin pidempää seurantaa, 
jotta voidaan arvioida eri käsittelyjen vaikutusten 
kestoa paahderinteen hoitoon.

4.1.4 
Loppi: Komion rinne

Yleiskuvaus
Komion hoitokoe sijaitsee UPM Kymmene Oyj:n 
maalla jyrkällä, lounaaseen avautuvalla, noin 400 
metrin pituisella harjun rinteellä (kuva 37, 38). 
Kohteen pohjoispäässä rinne on selvästi jyrkempi 
ja loivenee hieman etelään päin tultaessa. Puulaji-
suhteet vaihtelevat niin, että pohjoispäässä mänty 
on valtalajina ja etelään päin tultaessa kuusen ja 
lehtipuun (koivu, haapa, raita) osuudet kasvavat. 
Valtapuiden ikä on noin 105 vuotta. Kohteen ete-
läpäästä löytyi muutama niukka kangasajuruoho-
esiintymä ja jonkin verran kissankäpälää. Alueel-
la kasvaa myös runsaanlaisesti nuokkukohokkia. 
Avointa kivennäismaata kohteella ei ollut muuta-
maa pientä paljastumaa lukuun ottamatta.

Koejärjestely
Kohteen hoitotoimenpiteet suunniteltiin maastossa 
yhteistyössä SYKEn ja UPM Metsän asiantuntijoi-
den kanssa. Hoitotoimenpiteet suunniteltiin vas-
taamaan mahdollisimman hyvin talousmetsissä 
käytössä olevia hakkuutapoja. Varsinainen puun-
korjuun suunnittelu rinteen suuren kaltevuuden 
vuoksi aiheutti ylimääräistä maastosuunnittelua ja 
ajourien suunnittelua. Kaikilla kuvioilla pääpuulaji 
oli mänty, jonka pohjapinta-ala vaihteli välillä 16 
- 24 m². Mäntyjen keskiläpimitta oli 26 - 29 cm ja 
pituus noin 21 m. Kuusen ja koivun pohjapinta-alat 
vaihtelivat 1 - 4 m² välillä.

Rinne jaettiin viiteen eri käsittelykuvioon ja osa 
rinteestä jätettiin hoitamatta. Säästöpuuryhmät 
sijoitettiin rinteen yläosaan varjostuksen mini-
moimiseksi. Metsäkoneet saivat selvän ohjeistuk-
sen rikkoa kunttaa.

Kuvio 1 käsiteltiin siemenpuuhakkuuna. Ku-
violle jätettiin 50 runkoa/hehtaari suosien järei-
tä mäntyjä ja lehtipuita. Hakkuutähteet poltettiin 
keväällä 2009 pälvipolttoina. Tavoitteena oli saada 

mahdollisimman paljon kunttaa palamaan kiven-
näismaahan asti. Kuviolla kokeillaan myös, saa-
daanko järeitä mäntyjä kuolemaan hitaasti pystyyn 
kasaamalla puiden tyville hakkuutähteitä nostaen 
näin palointensiteettiä tyvien läheisyydessä.

Ensimmäisen ja toisen kuvion väliin jätettiin 
kaistale, jota ei käsitelty lainkaan.

Kuvio 2 oli paahdelajistoltaan arvokkainta. Koh-
teella kasvoivat mm. nuokkukohokki, kangasaju-
ruoho ja kissankäpälä. Kuviolla tehtiin avohakkuu 
jättäen 10 säästöpuuta/hehtaari suosien erityisesti 

Kuva 37. Komion UPM:n hoitokokeen sijainti ja kuviot. 
Kuvion 1 ja 2 väliin jätettiin käsittelemätön alue.

Kuva 38. Komion UPM:n rinteen kuvio 2 ennen käsittelyä. 
Kuva: Sanna Kittamaa
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Pääosa poistettavasta puustosta kaadettiin hak-
kuukoneella. Jyrkimmissä rinteen osissa metsuri 
kaatoi puut moottorisahalla hakkuukoneen ulot-
tuville ja tämän jälkeen hakkuukone karsi ja kat-
koi puut. Metsuri raivasi samalla myös varjostavat 
alikasvoskuuset maahan. Osa kohteen hakkuutäh-
teistä kuljetettiin kuormatraktorilla pois rinteestä. 
Kohteelta poistettiin puustoa yhteensä noin 642 
m3 (taulukko 5). Yhdelle hoitokuvioista jouduttiin 
rinteen yläosassa tasoittamaan maastoa kaivinko-
neella puutavaran lähikuljetusta varten.

SYKEn tutkija Sanna Kittamaa ja kesäharjoitte-
lijat Salla Mehtälä ja Saija Porramo arvioivat läh-
tötilanteen kasvillisuuden kuvioilla ennen hoito-
toimien toteutusta. Jokaiselle kuviolle sijoitettiin 
kaksi 21 m pitkää kasviruutulinjaa ylärinteestä 
alarinteeseen. Kullekin linjalle sijoitettiin viisi 1 m2 
kokoista kasviruutua, joilta arvioitiin putkilokas-
vien lajikohtaiset projektiopeittävyydet. Kasvilli-
suus vaihteli hieman rinteen eri kohdissa. Kaikki-
en kuvioiden pohjakerros oli sammalvaltainen ja 
karikkeen keskimääräinen peittävyys oli kaikilla 
muilla kuvioilla noin 30 % paitsi kuviolla 3, jossa 
se oli noin 50 %. Myös kenttäkerroksen peittävyys 
oli suurin kuviolla 3 ollen noin 42 %, kun se muilla 
kuvioilla vaihteli välillä 10 - 20 %. Arvokkain paah-
delajisto löytyy kuviolta 2.

Taulukko 5. Komion UPM:n kohteelta poistetun puuston 
määrä (m3) kuvioittain ja puulajeittain.

Kuusi Mänty Koivu Haapa

Kuvio 1 60,5 146,8 22,6

Kuvio 2 45,1 78 31,9 1,4

Kuviot 3 ja 4 81,2 130,5 41,9 2,0

Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
Korjuun ennakkosuunnittelu 3/4 henkilötyöpäivä
Korjuuvaiheen työnjohto 1/2 henkilötyöpäivä
Metsurityö 2 henkilötyöpäivää
Kaivinkonetyö 1/4 henkilötyöpäivä
Hakkuutähteiden kasaus  
ja ajo koneella 1/4 henkilötyöpäivä

Kokemuksia hoitotoimien 
toteutuksesta ja vaikutuksista
Ennakkosuunnittelun merkitys korostui jyrkässä 
rinteessä puita poistettaessa, koska hakkuukone 
ja kuormatraktori pystyivät kulkemaan rinnettä 
ainoastaan ylhäältä alas.

järeitä mäntyjä. Tärkeät lajiesiintymät merkittiin 
ennalta, jotta niitä ei vahingossa hävitettäisi hak-
kuiden yhteydessä. Kuvion ylärinne rajattiin pois 
käsittelystä, jotta olemassa olevat jäkälä- ja kissan-
käpäläesiintymät sekä muutamat paljaat kiven-
näismaalaikut säilyisivät.

Kuvio 3 oli puustoltaan hyvin heterogeenistä. 
Hakkuut tehtiin niin sanottuna maisemaharven-
nuksena, eli puustoa poistettiin lehtipuita suosien.

Kuvion 4 rinteen kivinen osuus jätettiin käsitte-
lemättä. Muutoin rinteen jyrkin, mäntyvaltainen 
osa, käsiteltiin harventamalla puusto noin 250 run-
gon tiheyteen. Runkoja poistettiin sieltä, mistä niitä 
korjuuteknisesti parhaiten saatiin (kuva 39).

Kuviolta 5 poistettiin hankkeen maastokoulu-
tuksen yhteydessä toukokuussa 2007 50 kappalet-
ta alikasvoskuusia juurineen leikkimielisenä "rin-
teenhoitoviestinä". 

Kuviot hakattiin kahdessa vaiheessa huhti- ja 
elokuussa 2008. Huhtikuussa kevätkelirikko kat-
kaisi työt, lisäksi työtä hidasti erittäin jyrkkä rinne. 
Hakkuuta jatkettiin elokuussa ja tällöin suunnitel-
lut hakkuut saatiin tehtyä.

Kuva 39. Kuviolla 4 jätettiin rinteen kivinen osa hakkuiden 
ulkopuolelle. Loppi, Komio, UPM:n rinne.  
Kuva: Sanna Kittamaa
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4.1.5 
Janakkala: Koivistonharju

Yleiskuvaus
Koivistonharjun hoitokoe sijaitsee UPM:n mailla, 
keskijyrkällä, lounaaseen avautuvalla harjunrin-
teellä Janakkalassa (kuva 40). Rinne rajautuu ala-
osastaan tiehen numero 292, jonka toisella puolel-
la on laaja turpeentuotantoalue. Kohteella kasvoi 
ennen hoitotoimien toteutusta uudistuskypsä noin 
80 vuotias metsikkö, jossa pääpuulajina oli mänty 
ja sekapuuna kasvoi myös järeää kuusta ja koivua. 
Kohteella ei kasvanut lainkaan paahdeympäristöil-
le tyypillisiä kasveja.

Kuva 40. Janakkalan Koivistonharjun rajaus maastossa.

Kohde valmisteltiin kuten normaali metsänhoi-
dollinen kulotus eli poltettavan alueen ympärille 
kaivettiin kaivinkoneella noin yhden metrin levyi-
set palokujat ja palokujan lähellä olleet hakkuu-
tähdekasat levitettiin kulotusalueelle. Kohteen val-
mistelutöihin kuului myös tien varressa kulkeneen 
sähkölinjan avojohdon maakaapelointi, minkä säh-
köverkkoyhtiö teki maanomistajan kustannuksel-
la. Kulotuksen ajaksi tielle 292 kulotusalueen koh-
dalle Tielaitos asetti 50 km/h nopeusrajoituksen ja 
toinen kaista suljettiin liikenteeltä.

Varsinainen kulotus toteutettiin UPM:n omien 
metsureiden ja toimihenkilöiden sekä paikallisen 
VPK:n yhteistyönä 4.7.2006 (kuva 41). Kulotus 
kesti 2,5 tuntia. Maasto oli erittäin kuivaa ja keli 
poutainen, lämpötila 25oC. Tuuli oli puuskittais-
ta (lounais-/länsituuli) ja ajoittain kovaa, enim-
millään 15 m/s. Yhteensä kulotukseen osallistui 
noin 20 henkilöä ja paikalle kertyi runsaasti myös 
uteliasta yleisöä. VPK:lta oli paikalla säiliöauto ja 
sammutuskalusto, letkut ja pumput. Sytyttämis-
ajankohtaa jouduttiin siirtämään useaan otteeseen 
suunnaltaan ja voimakkuudeltaan vaihtelevan 
tuulen vuoksi. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen 
palomestari oli kulotuksen aikana paikalla ja hän 
antoi sytytysluvan tuuliolosuhteiden vakiinnuttua. 
Pian sytytyksen jälkeen saapui lännestä voimakas 
ukkoskuuro ja tuuli nousi hetkellisesti jopa 15:een 
m/s. Tämä aiheutti sen, että tuli ei pysynyt enää 
suunnitellulla alueella ja noin 200 metrin etäi-
syydellä syttyi muutamia palopesäkkeitä, jotka 
kuitenkin saatiin nopeasti sammutettua. Uhkaa-
va tilanne antoi kuitenkin aiheen palohälytyksen 
tekemiseen ja paikalla kävi useita Kanta-Hämeen 
pelastuslaitoksen yksiköitä varmistamassa tilan-
netta. Ukkoskuuron mentyä ohitse kulotus saatiin 
päätökseen suunnitellusti ja auringon laskiessa 
paikalle jäi ainoastaan kaksi henkilöä jälkivartioon.

Kuva 41. Ilmakuva poltetusta Koivistonharjun kohteesta. 
Janakkala. Kuva: UPM Kymmene

Koejärjestely
Hoidettu kuvio (4,8 hehtaaria) hakattiin keväällä 
2006 ja ainespuuta hakkuissa kertyi 246 m3/heh-
taari. Säästöpuita jätettiin 65 (13,5 kpl/hehtaari), 
joiden tilavuus oli 32,7 m3 (6,8 m3/hehtaari). Laho-
puuta (pysty- ja maalahopuu) kuviolla oli hakkuun 
jälkeen 7,4 m3 (1,5 m3/hehtaari). Kuvio uudistettiin 
männylle keväällä 2007 käsin kylvämällä.
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  Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
  Suunnittelu   1 henkilötyöpäivä
  Jälkivartiointi  4 henkilötyöpäivää  
       (vaikeasti ennakoitava,   
       riippuu sääolosuhteista)

SYKEn asiantuntijat tekivät kohteella kasvilli-
suusseurantaa. Poikittain rinteelle sijoitettiin kak-
si 21 metrin pituista kasviruutulinjaa 15 metrin 
päähän toisistaan, toinen ylärinteeseen ja toinen 
alarinteeseen. Molemmille linjoille sijoitettiin viisi 
1 m2 kokoista kasviruutua viiden metrin välein. 
Ruuduilta arvioitiin putkilokasvien lajikohtaiset 
projektiopeittävyydet kesällä 2006 ennen polttoa ja 
kesinä 2007 ja 2008.

Kokemuksia hoitotoimien 
toteutuksesta ja vaikutuksista
Koivistonharjun kulotuskokeen suunnittelussa oli 
mukana useita eri tahoja. UPM:n omien asiantun-
tijoiden lisäksi muun muassa Janakkalan kunnan 
ympäristöpäällikkö kävi maastokäynnillä kohteel-
la ja Suurisuon Natura 2000 -alueen läheisyyden 
vuoksi pyydettiin lausunto myös Hämeen ympä-
ristökeskukselta. Kohde rajoittuu yleiseen tiehen 
ja sen varressa kulkeneet sähkökaapelit aiheuttivat 
sen, että myös Tielaitos ja paikallinen sähköverk-
koyhtiö jouduttiin osallistamaan hankkeeseen. 
Kaikki hankkeen suunnitteluun osallistuneet suh-
tautuivat asiaan myönteisesti.

Kesän ja syksyn 2006 myrskyissä kuvion säästö-
puuryhmistä kaatui 18 mäntyä, kaikki 15 kuusta ja 
5 koivua, kaikkiaan noin 70 % kuvion säästöpuista.

Alustavia tuloksia kasvillisuusinventoinnista
Koivistonharjun kasvillisuus kuvattiin 30.5.2006 
sen jälkeen, kun kohteen metsä oli jo hakattu mutta 
sitä ei oltu vielä poltettu. Kenttäkerroksen kasvil-
lisuus oli tässä vaiheessa erittäin niukkaa (peittä-
vyys keskimäärin 2 %), valtalajeina kasvoivat mus-
tikka ja puolukka, joiden seassa kasvoi vähäisessä 
määrin muita lajeja, kuten käenkaali, kielo, oravan-
marja, valkovuokko, vanamo ja kangasmaitikka. 
Pohjakerroksessa vallitsivat sammalet keskimäärin 
noin 40 % peittävyydellä. Paljasta maata oli keski-
määrin 10 %, osa paljaan maan laikuista oli selvästi 
syntynyt hakkuun yhteydessä. Kariketta oli melko 
runsaasti, keskimäärin 63 %.

Ensimmäinen seuranta polton jälkeen tehtiin 
17.7.2007. Kenttäkerroksessa selvänä valtalaji-
na oli maitohorsma (peittävyys 34 %) (kuva 42). 
Muuten putkilokasvilajisto oli edelleen niukkaa: 
virnasaraa, vähän kieloa ja lillukkaa, jokunen orvo-
kin taimi ja kastikan alku, sekä koivun ja männyn 

taimia. Sammalia ei ruuduilla kasvanut lainkaan. 
Kivennäismaata oli paljastunut runsaasti (100 %) 
ja karikkeen määrä oli vähentynyt keskimäärin 5 
%:iin.

Toisena seurantavuonna 31.7.2008 kenttäkerrok-
sessa vallitsi edelleen maitohorsma (32 %). Uusina 
kasvilajeina ruuduille oli ilmestynyt muun muassa  
metsäorvokki, rohtotädyke, kalliovillakko ja pelto-
pillike. Sammalpeite oli jo hieman runsastunut (17 
%), kariketta oli edelleen vähän ja paljaan, hiilty-
neen maan osuus oli hieman vähentynyt (peittä-
vyys keskimäärin 67 %).

Paikalla on käynnistynyt tyypillinen kangasmet-
sän palonjälkeinen sukkessio, jota luonnehtii mai-
tohorsman nopea runsastuminen (kuva 42). Paikal-
ta ei ennen hakkuuta ja polttoa havaittu varsinaisia 
harjukasveja, eikä niitä sinne ole toimenpiteiden 
jälkeen esimerkiksi maaperän siemenvarastosta 
noussut, vaikka maata polton yhteydessä paljastui 
runsaasti. Päätettiin, että kasvillisuusseurantaa ei 
ole enää tarpeen jatkaa.

Kovakuoriaisseurannan alustavia tuloksia
Kulotuksen vaikutuksia kovakuoriaislajistoon tut-
kitaan UPM:n omana hankkeena. Ensimmäisinä 
seurantavuosina 2006 ja 2007 kohteella tavattiin 
yhteensä 360 kovakuoriaislajia, joiden joukossa 
harvinaisia ja uhanalaisia lajeja, kuten vaarantu-
nut (VU) leppäkelokärsäkäs (Allandrus undulatus) 
ja silmälläpidettävä (NT) havuhuppukuoriainen 
(Stephanopachys linearis).

Kulotetulle harjun paahderinteelle tuli useita 
vaateliaita palonsuosijoita heti kulotuksen jälkeen. 
Lajisto oli ensimmäisenä kesänä kuitenkin koko-
naisuudessaan melko niukkaa. Toisena vuotena 
kuoriaislajistossa tapahtui merkittävä runsastu-
minen. Vastaava trendi oli kuitenkin havaittavissa 
kaikissa tutkimuskohteissa, myös ei kulotetuissa, 
mikä merkinnee talvehtimisen ja/tai lisääntymis-
kehityksen poikkeuksellista yleistä tilaa. Lajisto 

Kuva 42. Koivistonharjulla maitohorsma runsastui nopeas-
ti polton jälkeen. Janakkala. Kuva: Juha-Matti Valonen
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noin 4 hehtaaria. Kainuun ympäristökeskuksen ja 
UPM:n asiantuntijat merkitsivät kohteet maastoon 
yhdessä alkukesällä 2007.

Puuston poistot tehtiin monitoimikoneella syk-
syllä 2007 ja samalla harvennettiin hoitokohteita 
ympäröivien metsäkuvioiden puusto etelän puo-
lelta hieman tavallista harvemmaksi ja muualta 
harvennusohjeiden mukaan. Puut karsittiin hoito-
kohteiden reunoilla ja osa hakkuutähteistä koottiin 
kohteelle kasoihin, jotka poltetaan keväällä 2009 
ennen lumien sulamista. Kohteilta kertynyt run-
kopuu kuljetettiin pois kuormatraktorilla, jossa oli 
ketjut ja telat päällä jäkäläpeitteen rikkoutumisek-
si koneen kulku-urilla. Jäkäläpeitettä on tarkoitus 
poistaa kohteilta myös haraamalla. Hakkuutähtei-
den poltolla ja jäkälän poistolla pyritään paranta-
maan erityisesti hietaneilikan elinolosuhteita.

  Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
  Maastosuunnittelu 1 1/2 henkilötyöpäivää
  Hakkuukoneen ohjaus 1/2 henkilötyöpäivää

Kokemuksia hoitotoimien toteutuksesta
Hoitotoimenpiteiden toteutuksen suunnittelu ja 
suunniteltujen töiden toteutus sujuivat hyväs-
sä yhteistyössä Kainuun ympäristökeskuksen ja 
UPM:n välillä. Kainuun ympäristökeskuksen hoi-
tosuunnitelmassa esittämien hoitotoimenpiteiden 
(puuston poistaminen ja jäkäläpeitteen rikkomi-
nen) toteuttaminen on erinomainen esimerkki ti-
lanteesta, missä uhanalaisten paahdelajien elinolo-
suhteita voidaan suunnitellusti hoitaa ja parantaa 
normaalin metsätaloustoiminnan yhteydessä.

4.2.2 
Ylöjärvi: Pinsiön suppa

Yleiskuvaus
Pinsiön hoitokohde sijaitsee Ylöjärvellä Pinsiön 
kankaalla (kuva 43, 44). Kohde kuuluu noin 60 
hehtaarin laajuiseen Pinsiönkankaan luonnonsuo-
jelualueeseen. Alue rauhoitettiin vuosina 1980 ja 
1987 ja se kuuluu nykyään UPM-Kymmene Oyj:n 
omistukseen. Alue on metsämaata, jonka kasvu-
paikkatyypit ovat pääosin tuoretta (MT) tai kui-
vahkoa (VT) kangasta. Pääpuulaji on mänty, lu-
kuun ottamatta muutamaa kuusivaltaista kuviota. 
Kahdessa luonnonsuojelualueen supassa esiintyy 
uhanalaista palosirkkaa, jonka elinolosuhteiden 
parantamiseksi hoitotoimet on tehty.

näyttää kuitenkin yhä monipuolistuvan ja samalla 
”normalisoituvan”. Uusina havaittujen lajien, esi-
merkiksi tarhavakosonkiainen (Oxytelus migrator), 
pimikkökuoriaisiin kuuluvat Alphitophagus bifascia-
tus ja Cynaeus angustus sekä aatukaisiin kuuluva 
Anidorus nigrinus, osuudet vähenevät ja harjujen 
uudistusalojen taimikkovaiheen lajisto elpyy. Laje-
ja on havaittu kaikkiaan yli 400 ja yksilöitä yli 7000.

Palonsuosijalajien osalta on havaittavissa selväs-
ti kulotetun harjun paisteisen rinteen arvo verrattu-
na muihin alueen kulotuskohteisiin. Havuhuppu-
kuoriainen (S. linearis) hakeutui heti tämän kohteen 
säästömäntyihin ja muodosti elinvoimaisen kan-
nan, muissa kohteissa sitä ei havaittu. Monet muut 
lajit esiintyivät harjulla paljon runsaampina kuin 
muissa (varsinkin pienialaisissa) polttokohteissa.

4.2 
Hoitokohteet

Seuraavassa esitellään kohteita, joilla tehtiin hoito-
toimia, mutta ei perustettu varsinaisia koejärjeste-
lyjä eikä seurantoja.

4.2.1 
Sotkamo: Räätäkangas

Yleiskuvaus
Hoitokohteet sijaitsevat Sotkamossa, Tipasojan ky-
län eteläpuolella Räätäkankaan Natura 2000 -alu-
eella. Räätäkankaalla esiintyy vaarantunut (VU) 
hietaneilikka (Dianthus arenarius) ja sillä elävä eri-
tyisesti suojeltava perhonen, erittäin uhanalaisek-
si (EN) luokiteltu hietaneilikkavyökoi (Caryocolum 
schleichi). Räätäkangas on hietaneilikkavyökoin 
ainoa esiintymispaikka Kainuussa. Räätäkankaan 
metsät ovat karuja, kuivan kankaan mäntymet-
siä. Paahdeympäristöä vaativien lajien kannalta 
Räätäkankaan ongelmana ovat etenkin puuston 
sulkeutuminen ja jäkäläpeitteen lisääntyminen 
luontaisesti avoimilla hiekkaisilla ja paahteisilla 
etelärinteiden laikuilla.

Hoitotoimet
Kainuun ympäristökeskuksessa valmistui kesä-
kuussa 2007 hoitosuunnitelma (Seväkivi 2007), 
jonka tavoitteena oli Räätäkankaan Natura 2000 
–alueella elävien uhanalaisten lajien säilymisen 
turvaaminen. Hoitosuunnitelmassa esitetyistä hoi-
tokohteista UPM:n omistamille maille sijoittui 17 
paisterinnekohdetta, joiden käsittelypinta-ala oli 
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Kokemuksia hoitotoimien toteutuksesta
Toteutetut hoitotoimenpiteet suunniteltiin yhteis-
työssä Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Tampe-
reen Hyönteistutkijain Seura ry:n ja UPM Metsän 
asiantuntijoiden kanssa. Pohjaveden pilaantumis-
riski nousi polttojen suunnittelun yhteydessä suu-
rimmaksi haasteeksi, koska hoitokohde sijaitsee 
pohjavesialueella, ja suppien pohjilla etäisyys poh-
javeteen on lyhin. Pirkanmaan ympäristökeskus 
antoi suunniteltuihin hakkuutähteiden polttoihin 
yksityiskohtaiset ohjeet niin polttoajankohtaan 
kuin poltettavan kiintoaineksen määrään.

Mäntytaimikon ja kanervan poisto raivaussa-
halla onnistui hyvin ja samalla kertyneet hakkuu-
tähteet koottiin poltettaviin kasoihin ympäristö-
keskuksen pohjavesiohjeen mukaisesti. Pohjave-
siohje on aiheuttanut sen, että hakkuutähdekasojen 
poltto on sytytysyrityksistä huolimatta edelleen 
kesken, koska ohjeen edellyttämään polttoaikaan 
keväällä kasat ovat joko olleet vielä keskeltä jäässä 
tai ympäröivä maasto on ollut liian kuivaa riskit-
tömään polttamiseen.

Silmävaraisiin havaintoihin perustuen vuosina 
2007 ja 2008 mäntytaimikon ja kanervan poisto 
kohteelta on vaikuttanut ainakin kangasajuruoho-
kasvustoihin myönteisesti. Kangasajuruohotup-
paat ovat laajentuneet ja kukinta on ollut runsasta.

4.2.3 

Ikaalinen: Vatulanharju,  
Kohde 1:

Yleiskuvaus
Vatulanharjun hoitokohde 1 sijaitsee lounaaseen 
avautuvalla jyrkällä harjunrinteellä (kuva 45, 46). 
Paljaan kivennäismaan osuus koko kohteen pin-
ta-alasta oli noin 2 % ennen hoitotoimia. Metsät 
ovat kuivahkoa puolukkatyypin (VT) ja kuivaa 
kanervatyypin kangasta (CT). Kohteen keskiosas-
sa olevalla avoimemmalla alueella on laajoja sian-
puolukkakasvustoja. Muualla seinäsammal peit-
tää rinnettä melkein kauttaaltaan. Seinäsammalen 
joukossa kasvaa harmaa- ja palleroporonjäkälää, 
variksenmarjaa, kanervaa, puolukkaa ja mustik-
kaa. Paikoin esiintyy kangasajuruohoa pieninä 
laikkuina. Kohteen puusto ennen hoitotoimia oli 
mäntyvaltaista nuorta ja varttunutta kasvatusmet-
sää. Puuston määrä ennen hoitotoimia oli 180 m3/
hehtaari ja 290 m3/hehtaari.

Hoitotoimet
Luonnonhoitohankkeena kunnostetun rinteen pin-
ta-ala on 2,8 hehtaaria. Hoitosuunnitelman laati 
Timo Vesanto Metsäkeskus Pirkanmaasta. Hoidon 
tavoitteena oli lisätä valoa ja paahteisuutta rinteelle 
harventamalla puustoa. Kohteen keskiosan ylis-

Kuva 43. Ylöjärvi, Pinsiön supat.

Kuva 44. Näkymä Pinsiön suppaan. Kuva: Harri Tukia

Hoitotoimet
Hoitotoimenpiteillä pyritään säilyttämään supan 
paahteisia ominaisuuksia ja parantamaan palosir-
kan elinolosuhteita. Avoimuuden säilyttämiseksi 
supan reunoilta poistettiin lokakuussa 2005 nuor-
ta männyntaimikkoa metsurityönä raivaussahal-
la. Raivatut männyntaimet on tarkoitus polttaa 
kohteella viidessä muutaman neliömetrin suurui-
sessa kanervan valtaamassa laikussa. Poltettavan 
raivaustähteen määrä on noin 5 m3. Tehtävissä hoi-
totöissä varotaan kuviolla sijaitsevia Tampereen 
Veden pohjavesinäytteenottoputkia.
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puustoiselle kuviolle oli puukauppa jo tehty, kun 
maanomistajaan otettiin yhteyttä. Puunostaja teki 
myös harvennettavista kohteista puukaupan, kun 
kuuli luonnonhoitohankkeen mahdollisuudesta 
korjuukustannusten kompensoinnissa. Hakkuus-
sa puustoa poistettiin nuoressa metsässä 100 m3/
hehtaari ja varttuneessa metsässä 170 m3/hehtaari. 
Talkootyöllä oli merkittävä rooli hoitotoimien to-
teutuksessa.

Kuva 45. Ikaalisen Vatulanharjun hoitokohteiden sijainnit 
maastossa. Kuvassa vasemmalla ylhäällä kohde 1 ja oikealla 
alhaalla kohde 2.

Kuva 46. Maisema Ikaalisen Vatulanharjulta. Kohde 1 hoi-
totoimien jälkeen. Kuva: Sanna Kittamaa

  Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
  Puunkorjuu      1,6 hehtaaria:
  Metsurityö     8 henkilötyöpäivää
  Vinssaus     8 henkilötyöpäivää
  Puunkorjuun lisäkustannukset 4 000 €
 
  Jälkityöt 2,8 hehtaaria:
  Hakkuutähteiden poisto  8 1/2 henkilötyöpäivää
  Kivennäismaan paljastaminen  
  kuokalla1la      1/2 henkilötyöpäivää

  Haapojen kaulaaminen   1 henkilötyöpäivä
  Vesakon poisto juurineen  1 henkilötyöpäivä
  Kasvillisuuskartoitus   1 henkilötyöpäivä
  Jälkitöiden kustannus   1 248 €

Kokemuksia hoitotoimien toteutuksesta
Merkkejä haapavesakon lisääntymisestä on jo en-
simmäisenä kesänä.

Kohde 2:

Yleiskuvaus
Vatulanharjun hoitokohde 2 sijaitsee harjun kaak-
koisosassa lounaaseen avautuvalla rinteellä. Pal-
jaan kivennäismaan osuus koko kohteen pinta-
alasta oli noin 1 % ennen hoitotoimia. Metsätyyppi 
on kuivaa kanervatyypin kangasta (CT) ja puusto 
mäntyvaltaista varttunutta taimikkoa ja nuorta 
kasvatusmetsää. Ylärinteellä on paikoin laajoja 
sianpuolukkakasvustoja. Muualla seinäsammal 
ja jäkälät peittävät pohjakerrosta. Kenttäkerrosta 
luonnehtivat muun muassa variksenmarja, kan-
gasmaitikka, kanerva ja puolukka. Paikoin esiintyy 
kangasajuruohoa pieninä laikkuina.

Hoitotoimet
Kohteelta hoidettiin luonnonhoitohankkeena 3,2 
hehtaarin kokoinen kuvio. Hoidon tavoitteena oli 
elvyttää taantuneita kangasajuruohokasvustoja. 
Hoitosuunnitelman laati Timo Vesanto Metsäkes-
kus Pirkanmaasta. Kohteelle oli sovittu tehtäväksi 
nuoren metsän hoito jo ennen kuin maanomistajaan 
otettiin yhteyttä. Nuoren metsän hoito toteutettiin 
syksyllä 2007. Työn tehnyttä metsuria opastettiin 
kohteella tekemään raivaus tavanomaista voimak-
kaampana laatuharvennuksena, jolloin kohteelle 
saatiin runsaasti lisää valoa. Kaadettu puusto ke-
rättiin pois rinteeltä ja haavanvesoja revittiin juu-
rineen ajuruohokasvustojen tuntumasta. Isompia 
haapoja kaulattiin. Lisäksi ajuruohokasvustojen 
ympäriltä paljastettiin kivennäismaata kuokalla. 
Talkootyöllä oli merkittävä rooli hoitotoimien to-
teutuksessa.
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  Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
  Hakkuutähteiden poisto  15 1/2 henkilötyöpäivää
  Kivennäismaan paljastaminen  
  kuokalla     1/2 henkilötyöpäivä

  Haapojen kaulaaminen   1/4 henkilötyöpäivä
  Vesakon poisto juurineen  1/4 henkilötyöpäivä
  Kasvillisuuskartoitus   1 henkilötyöpäivä
  Jälkitöiden kustannus   1 692 €

4.2.4 
Pälkäne: Syrjänharju

Yleiskuvaus
Syrjänharjun hoitokohde sijaitsee lounaaseen 
avautuvalla rinteellä Pälkäneen kunnan keskus-
tassa (kuva 47, 48). Paljaan kivennäismaan osuus 
koko kohteen pinta-alasta oli noin 2 % ennen 
hoitotoimia. Lisäksi alarinteeltä löytyi muutama 
pienialainen kivikko. Metsätyyppi on pääosin tuo-
retta lehtoa (OMaT), osittain lehtomaista kangasta 
(OMT) ja pieniä laikkuja tuoretta (MT) ja kuivah-
koa kangasta (VT). Paahdelajistoa löytyi rinteen 
yläosista määrällisesti melko niukasti, mutta useita 
lajeja: kissankäpälä-, huopakeltano- ja sianpuoluk-
kalaikkuja, häränsilmää, nuokkukohokkia ja mäki-
tervakkoa. Maanomistajan ja muiden paikallisten 
henkilöiden mukaan kohteella on vielä pari vuo-
sikymmentä sitten ollut runsaasti kissankäpälää, 
ehkä myös hernekasveja. Rinteeltä löytyi myös 
paikoin runsaasti lehtokuusamaa ja taikinamarjaa 
sekä jonkin verran pähkinäpensasta. Pääosa puus-
tosta oli ennen hoitotoimia mäntyvaltaista, varttu-
nutta kasvatusmetsää, jonka seassa kasvoi vanhoja 
ikimäntyjä. Osa kohteesta oli kuusivaltaista nuorta 
kasvatusmetsää, jonka päällä kasvoi runsaanlaises-
ti järeitä mäntyjä. Puuston määrä ennen hoitotoi-
mia oli 160 - 200 m3/hehtaari.

Hoitotoimet
Koska paahdekasvillisuuden määrä kohteella oli 
vähäistä, pohdittiin kohteen kunnostuksen tarpeel-
lisuutta kriittisesti. Riskinä nähtiin myös rehevän-
puoleisen kohteen mahdollinen heinittyminen. 
Tapion ja SYKEn asiantuntijoiden mielestä koh-
teessa oli kuitenkin riittävästi potentiaalia rinteen 
suunnan ja jyrkkyyden sekä kohteen laajuuden 
ansiosta. Myös kohteen maisema-arvot ja sijainti 
suosittuna lähivirkistysalueena taajaman vieressä 
puolsivat hanketta. Kohde toimii samalla esimerk-
kinä rinnelehdon hoidosta. Luonnonhoitohank-
keena kunnostetun rinteen ala on 1,6 hehtaaria. 
Samalla kertaa harvennettiin loivempaa alarinnet-

Kuva 47. Pälkäneen Syrjänharjun hoitokohteen rajaus 
maastossa.

Kuva 48. Näkymä Pälkäneen Syrjänharjulta hoitotoimien 
jälkeen. Kuva: Terhi Ryttäri

tä 1,5 hehtaaria sekä kaavassa puistoalueeksi mer-
kitty 0,7 hehtaarin alue, mutta näihin ei käytetty 
luonnonhoitohankevaroja. Hoidon tavoitteena oli 
saada runsaasti lisää valoa ja paahteisuutta rin-
teelle harventamalla puustoa reilusti ja tekemällä 
muutamia avoimia laikkuja paahdekasviesiintymi-
en kohdalla. Samalla pyrittiin avaamaan näkymiä 
ylärinteeltä länteen Mallasveden suuntaan. Hoi-
tosuunnitelman laati Timo Vesanto Metsäkeskus 
Pirkanmaasta. Hakkuussa puustoa poistettiin kes-
kimäärin 110 m3/hehtaari. Talkootyöllä oli merkit-
tävä rooli hoitotoimien toteutuksessa.
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tivat muun muassa sianpuolukka, kissankäpälä, 
kanervisara, rohtotädyke, valkolehdokki ja härän-
silmä. Puusto on tiheää ja paljasta kivennäismaata 
oli vain rinteen yläosassa polun varrella. Harven-
nus oli tehty noin 20 vuotta sitten.

Hoitotoimet
Hoitotoimenpiteillä pyrittiin parantamaan kohteen 
valoisuutta ja lämpöolosuhteita. Rinteeseen teh-
tiin pienaukko, jonka harvennuksessa poistettiin 
lähes kaikki puusto, joitakin koivuja kaulattiin. 
Rungot jätettiin rinteeseen lahoamaan. Aukosta 
poistettiin hakkuutähteet ja maanpintaa rikottiin 
kuokkimalla käsin pieniä laikkuja. Kohteen hoito-
toimet suunnitteli Päivi Martinmaa Metsäkeskus 
Häme-Uusimaasta.

  Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
  Puuston poisto     1 henkilötyöpäivä
  Kivennäismaan paljastaminen 1/2 henkilötyöpäivä
  Hakkuutähteiden poisto  1 henkilötyöpäivä

Kokemuksia hoitotoimien toteutuksesta
Rinne oli liian jyrkkä metsäkoneille, joten miestyö 
oli ainoa mahdollinen ratkaisu hoitotöille. Ajoit-
tain työ oli vaarallista, sillä rungot saattoivat liukua 
jonkin matkaa alas rinnettä. Runkoja katkottiin pie-
niksi tukeiksi ja jätettiin rinteeseen. Hoitotoimis-
sa oltiin turhan varovaisia: kivennäismaata olisi 
voinut paljastaa enemmän, samoin katajia poistaa 
enemmän.

  
  Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
  Puunkorjuu:
  Metsurityö      5 1/4 henkilötyöpäivää
  Mototyö ja ajo     2 henkilötyöpäivää
  Vinssaus      8 henkilötyöpäivää
  Työnjohto      2 1/4 henkilötyöpäivää
  Puunkorjuun lisäkustannukset  8 377 €
   
  Jälkityöt:

  Hakkuutähteiden poisto  6 henkilötyöpäivää
  Kivennäismaan paljastaminen  
  kuokalla      1 1/2 henkilötyöpäivää

  Haapojen kaulaaminen   1 henkilötyöpäivä
  Vesakon poisto juurineen  2 henkilötyöpäivää
  Kasvillisuuskartoitus   1 henkilötyöpäivä
  Jälkitöiden kustannus   1 104 €

Kokemuksia hoitotoimien toteutuksesta
Puunkorjuun kannalta kohde oli hankala eikä kel-
vannut ostajille sellaisenaan. UPM:n, Silvesta Oyn 
ja metsänhoitoyhdistyksen edustajien sekä metsä-
keskuksen viranomaisen kanssa keskusteltiin mah-
dollisuudesta korvata luonnonhoitohankevaroilla 
ylimääräisiä korjuukuluja. Sovittiin, että puunkor-
jaaja voi laskuttaa ylimääräisistä kustannuksista. 
Yhteistyö puunkorjaajan ja metsänhoitoyhdistyk-
sen kanssa sujui hyvin. Vinssaustyö oli odotettua 
kalliimpaa, tosin vinssauksen johdosta hakkuu-
tähteiden poisto kävi helposti. Maanomistaja oli 
tyytyväinen työjäljestä ja kuulemma kyläläisetkin 
ovat kilvan kehuneet kohdetta, vain yksi on moit-
tinut. Havaittiin, että ukontulikukkaa on noussut 
luultavasti siemenpankista.

4.2.5 
Hämeenlinna: Liesonharju
Kohde 1:

Yleiskuvaus
Liesonharjun hoitokohde 1 sijaitsee jyrkällä, län-
teen avautuvalla harjun rinteellä (kuva 49). Maa-
laji on enimmäkseen soramoreenia ja rinne on 
kauttaaltaan pienien kivien peitossa. Kivipatjan 
alta paljastuu hiekkaa ja soramoreenia. Rinne on 
vanhaa muinaisjärven rantaa ja yksi kivinen ran-
taviiva näkyy selvästi rinteen alaosassa. Puusto on 
vaihtelevan ikäistä sekametsää, mutta valtapuusto 
on enimmäkseen noin 90-vuotiasta mäntyä. Män-
nyn lisäksi kohteella kasvaa myös kuusta, koivua, 
haapaa, katajaa ja pihlajaa. Metsätyyppi on mustik-
katyyppiä (MT), jossa on paikoitellen lehtomaisia 
piirteitä. Kenttäkerroksen kasvillisuutta luonneh-

Kuva 49. Hämeenlinnan, entisen Lammin kunnan alueella 
sijaitseva Liesonharjun hoitokohde 1.  
Kuva: Terhi Ajosenpää
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Kokemuksia hoitotoimien toteutuksesta
Rinne oli hankalassa paikassa, joten miestyö oli 
ainoa mahdollinen ratkaisu hoitotöille. Useat 
haavat eivät lopettaneet kasvuaan ainakaan vielä 
toimenpiteiden jälkeisenä kesänä. Hirville jäi vie-
lä runsaasti syötävää. Kissankäpälä runsastui ja 
kukki heti ensimmäisenä kesänä. Kivennäismaata 
olisi voinut paljastaa runsaammin ja katajia poistaa 
enemmän.

4.2.6 
Padasjoki

Yleiskuvaus
Padasjoen hoitokohde sijaitsee erittäin jyrkällä, 
länteen avautuvalla rinteellä. Maalaji on vähäki-
vistä soramoreenia. Puusto on vaihtelevan ikäistä 
tiheää sekametsää, vallitseva puusto on enimmäk-
seen noin 70-vuotiasta mäntyä. Männyn lisäksi 
kohteella kasvaa kuusta, koivua, haapaa, katajaa 
ja pihlajaa. Metsätyyppi on rehevää puolukka-
tyyppiä (VT) ja kasvillisuutta luonnehtivat muun 
muassa sianpuolukka, kissankäpälä ja kanervisara. 
Paljasta kivennäismaata oli tuskin ollenkaan ennen 
hoitoa. Harvennus on tehty noin 20 vuotta sitten.

Hoitotoimet
Kohteen hoitotöillä pyrittiin parantamaan har-
jukasvien elinolosuhteita. Rinne pienaukotettiin 
paikoitellen ja aukoista poistettiin lähes kaikki 
puusto. Joitakin koivuja kaulattiin. Rungot jätettiin 
rinteeseen lisäämään lahopuun määrää. Aukoista 
poltettiin hakkuutähteet ja maanpintaa rikottiin 
kuokkimalla käsin pieniä laikkuja. Kohteen hoito-
toimet suunnitteli Päivi Martinmaa Metsäkeskus 
Häme-Uusimaasta

  Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
  Puuston poisto     2 henkilötyöpäivää
  Kivennäismaan paljastaminen 1/2 henkilötyöpäivä
  Hakkuutähteiden poisto  2 henkilötyöpäivää

Kokemuksia hoitotoimien toteutuksesta
Rinne oli liian jyrkkä metsäkoneille, joten hakkuu 
tehtiin metsurityönä. Ajoittain työ oli vaarallista 
rinteessä liukuvien runkojen seassa. Kivennäis-
maata paljastettiin varovasti, koska pelättiin alu-
een voimakasta heinittymistä. Lahopuuta jätettiin 
runsaasti.

Kohde 2:

Yleiskuvaus
Liesonharjun hoitokohde 2 sijaitsee länteen avau-
tuvalla harjun rinteellä (kuva 50). Maalaji on enim-
mäkseen kivistä soramoreenia. Puusto on noin 35 
-vuotiasta sekametsää, jossa pääpuulajina on män-
ty. Paikoitellen esiintyy runsaasti nuorta hirvien 
syömää ja runsaasti vesonutta haapaa. Kohteella 
kasvaa myös kuusta, koivua, katajaa ja pihlajaa. 
Metsätyyppi on mustikkatyyppiä (MT) mutta ki-
visyydestä huolimatta kasvillisuus on melko rehe-
vää. Kenttäkerroksen kasvillisuutta luonnehtivat 
muun muassa sianpuolukka, kissankäpälä, kaner-
visara, talvikki ja häränsilmä. Puusto on tiheää ja 
paljasta kivennäismaata on vain rinteen yläosassa 
polun varrella. Edellinen hoitotoimenpide lienee 
ollut taimikonhoito noin 20 vuotta sitten.

Kuva 50. Hämeenlinnan, entisen Lammin kunnan alueella 
sijaitseva Liesonharjun hoitokohde 2.  
Kuva: Terhi Ajosenpää

Hoitotoimet
Kohteen hoitotoimet suunnitteli Päivi Martinmaa 
Metsäkeskus Häme-Uusimaasta. Rinteeseen teh-
tiin pienaukko, jonka harvennuksessa poistettiin 
lähes kaikki puusto. Joitakin koivuja kaulattiin ja 
haapoja katkottiin vesomisen estämiseksi runsaan 
metrin korkeudelta. Rungot jätettiin rinteeseen li-
säämään lahopuun määrää. Aukoista poistettiin 
hakkuutähteet ja maanpintaa rikottiin kuokkimalla 
käsin pieniä laikkuja. Toimenpiteillä pyrittiin pa-
rantamaan kohteen valoisuutta ja lämpöolosuh-
teita.

  Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
  Puuston poisto     1 henkilötyöpäivä
  Kivennäismaan paljastaminen 1/2 henkilötyöpäivä
  Hakkuutähteiden poisto  1 henkilötyöpäivä
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Kokemuksia hoitotoimien toteutuksesta
Poistettava puusto vietiin alueelta pois mönkijällä, 
joten korjuun jäljet olivat vähäisiä. Miestyötä tar-
vittiin paljon eikä se olisi onnistunut ilman met-
sänomistajan tutun urheiluseuran apua. Kiven-
näismaata paljastettiin ainoastaan olemassa ole-
vien kangasvuokkokasvustojen ympäriltä, koska 
pelättiin alueen voimakasta heinittymistä.

4.2.8 
Joutsa: Puttolanharju

Yleiskuvaus
Joutsan hoitokohde sijaitsee Puttolanharjulla, jolla 
hoidettiin kaksi kuviota (kuva 52). Ensimmäisellä 
kuviolla kasvoi suhteellisen tasainen kuivan kan-
kaan (CT) 35-vuotias männikkö. Paljaan kivennäis-
maan osuus kohteen pinta-alasta oli vähäinen, alle 
5 %. Toisella kuviolla kasvoi suhteellisen tasainen 
kuivahkon kankaan (VT) varttunut mäntytaimik-
ko. Paljasta kivennäismaapintaa ei ollut ollenkaan. 
Molemmilla kuvioilla kasvaa kangasvuokkoa use-
ammassa kohdassa.

4.2.7 
Orimattila: Kangasvuokkokohde

Yleiskuvaus
Orimattilan hoitokohde sijaitsee etelään avautu-
valla harjun rinteellä (kuva 51). Maalaji on hiek-
kaa ja soramoreenia. Puusto on iäkästä, rehevän 
puolukkatyypin (VT) sekametsää, jonka kenttäker-
rosta luonnehtivat muun muassa kangasvuokko, 
sianpuolukka ja kanervisara. Kangasvuokkoa on 
kohteella kahtena esiintymänä, joissa molemmis-
sa muutamia yksilöitä. Sitä on aiemmin esiintynyt 
paikalla runsaammin. Pääpuulaji on mänty, jou-
kossa kasvaa kuusta ja koivua noin 10 %. Rinteellä 
oli paljasta kivennäismaata tuskin ollenkaan ennen 
hoitoa. Harvennus oli tehty noin 20 vuotta sitten.

Kuva 51. Orimattilan kangasvuokkokohde.  
Kuva: Terhi Ajosenpää

Hoitotoimet
Kohteen hoito tehtiin kangasvuokon elinolosuh-
teiden parantamiseksi. Harvennuksessa poistettiin 
alaharvennuksena lähes kaksi kolmasosaa runko-
luvusta poistaen runsaasti kuusta, koivua ja pie-
nempiä mäntyjä. Kangasvuokon ympärille tehtiin 
noin neliömetrin suuruiset kivennäismaalaikut, 
joihin kasvin toivotaan leviävän. Hakkuutähteet 
ja osa kunttaa poltettiin rinteessä. Hakkuutähtei-
den poisto ja poltto toteutettiin talkootyönä 15 ur-
heiluseuran jäsenen avulla. Kohteen hoitotoimet 
suunnitteli Päivi Martinmaa Metsäkeskus Häme-
Uusimaasta yhdessä maanomistajan ja SYKEn 
asiantuntijoiden kanssa.

 Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
 Puuston poisto Mönkijäkorjuu  2 henkilötyöpäivää
 Kivennäismaan paljastaminen  1/2 henkilötyöpäivää
 Hakkuutähteiden poisto ja poltto 12 henkilötyöpäivää

Kuva 52. Joutsan Puttolanharjun hoitokohteen sijainti 
maastossa.
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Hoitotoimet
Ensimmäisen kuvion hoidon tavoitteena oli antaa 
kasvutilaa kangasvuokoille, jotka olivat jääneet 
aiemmin tehdystä hakkuusta kertyneiden hak-
kuutähteiden alle. Hoitotoimet suunnitteli Seija 
Tiitinen-Salmela Metsäkeskus Keski-Suomesta. 
Hoitotoimena oli kerätä hakkuutähteet ja latvukset 
kangasvuokkoruusukkeiden päältä ja läheisyydes-
tä. Kangasvuokot merkittiin etukäteen maastoon. 
Hoitotyöt toteutti maanomistaja. Kangasvuokot 
huomioidaan jatkossa kuvion käsittelyssä niin, että 
seuraavaa harvennusta aikaistetaan noin 5 vuodella.
  

  Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
  Hakkuutähteiden poisto  2 henkilötyöpäivää 
           (0,5 hehtaaria)

Toinen kuvio hoidettiin, koska sen ylitiheä 3 metriä 
korkea taimikko varjosti kangasvuokkoja. Tavoit-
teena oli lisätä kohteen valoisuutta. Hoitotoimet 
suunnitteli Seija Tiitinen-Salmela Metsäkeskus 
Keski-Suomesta ja toteutti maanomistaja. Tai-
mikko harvennettiin ja kaadetut taimet kerättiin 
kangasvuokkoruusukkeiden ulkopuolella kasaan. 
Kangasvuokkoruusukkeet oli merkitty etukäteen 
maastoon.

  Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
  Hakkuutähteiden poisto  2 1/2 henkilötyöpäivää   
           (0,6 hehtaaria)

Kokemuksia hoitotoimien toteutuksesta
Kokemukset hoidosta olivat erittäin myönteiset. 
Maanomistaja oli alun perin aktiivinen ja asialli-
nen ja hankkeen aikana myönteisyys asiaa kohtaan 
kasvoi. Mukavaa oli saada tilan nuori poika innos-
tumaan kangasvuokoista.

4.2.9 
Kouvola: Selänpään-, Anttilan- ja 
Hevosojankangas
Kohde 1:

Yleiskuvaus
Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan ensim-
mäinen hoitokohde sijaitsee Soramäeksi kutsutun 
laajahkon (noin 8 hehtaaria) mäen melko loivassa 
etelärinteessä (kuva 53, 54). Maaperä on hienoa 
hiekkaa ja paikoin karkeaa hietaa, kiviä ei ole. Pal-
jasta kivennäismaata on tullut hakkuutoiminnan 

seurauksena, sillä alueen nuori kasvatusmännik-
kö oli harvennettu normaalisti muutamia vuosia 
sitten ja metsäkoneen pyörät olivat paljastaneet 
maata noin 5 - 10 % verran. Näihin laikkuihin on 
kangasajuruoho jo alkanut levittäytyä. Kohteen 
metsätyyppi on puolukkatyyppi (VT). Kangasa-
juruohon lisäksi kohteella kasvaa kangasvuokkoa.

Kuva 53. Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan hoito-
kohde 1. Kouvola.

Kuva 54. Näkymä Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankan-
kaan kohteelta 1 ennen hoitotoimia.  
Kuva: Sanna Kittamaa
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Hoitotoimet
Hoidon tarkoituksena oli saada kangasajuruoho 
leviämään entistä enemmän ja parantaa kangas-
vuokkoesiintymien (yli 10 kappaletta) elinmahdol-
lisuuksia. Hoidon suunnitteli Pekka Järvinen Met-
säkeskus Kaakkois-Suomesta Terhi Ajosenpään ja 
Sanna Kittamaan ohjeiden perusteella. Kangas-
vuokkoesiintymät merkittiin ennen hakkuuta ha-
vaittavuuden parantamiseksi. Kohteen alarinteestä 
poistettiin puusto lähes kokonaan, jotta varjostus-
ta saataisiin vähennettyä mahdollisimman paljon. 
Ylempänä rinteessä puustoa harvennettiin reilusti 
ja pohja-pinta-alaa jäi noin 8 m²/hehtaari. Puustoa 
poistettiin yhteensä noin 4 m³. Rungot karsittiin ja 
ajettiin tien varteen traktorilla, latvat ja oksat ke-
rättiin kasoihin, joista yksi jo poltettiin saman tien. 
Loput poltetaan keväällä 2009. Puuston hakkuun 
teki kaksi metsänomistajan tuttua metsuria, joista 
toinen myös ajoi puutavaran tien varteen. Aikaa 
kului yhteensä noin yksi päivä. Hakkuutähteiden 
kasauksen tekivät metsänomistaja Arvo Suutari ja 
Pekka Järvinen. Aikaa meni yhteensä noin 4 tuntia 
polton kanssa. Kivennäismaata paljastettiin hara-
valla kaapien kangasajuruohoesiintymien viereltä 
kahdesta kohtaa ja samoin kangasvuokkojen ym-
pärille tehtiin tilaa poistamalla kanervaa ja jäkälää 
sekä paljastamalla maata. Tähän työhön meni noin 
1 tunti Pekka Järviseltä ja Terhi Ajosenpäältä. To-
teutus sujui ongelmitta. Hoitotoimet kuvattiin ja 
materiaalia käytettiin hankkeen yhteydessä teh-
dyssä opetusvideossa.

  Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:
  Puuston poisto ja kuljetus  
  kohteelta      2 henkilötyöpäivää

  Hakkuutähteiden poisto  1 henkilötyöpäivä
  Kivennäismaan paljastaminen 1/4 henkilötyöpäivä

Kohde 2:

Yleiskuvaus
Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan toinen 
hoitokohde sijaitsee noin 60 metrin halkaisijaltaan 
olevan supan etelänpuoleisella rinteellä (kuva 55). 
Maaperä on soramoreenia, jossa on jonkin verran 
nyrkinkokoista ja pienempää kiveä, paljasta kiven-
näismaata on vähän, noin 10 % kokonaisalasta. 
Puusto on harvahkoa varttunutta mäntytaimikkoa 
ja nuorta kasvatusmännikköä, jossa ei ollut ihmis-
toiminnan jälkiä näkyvissä, vaikka supan puusto 
onkin joskus hakattu. Kohteen metsätyyppi on 
kanervatyyppi (CT). Kohteelta löytyi kangasaju-
ruohoa, kangasvuokkoa ja kissankäpälää.

Hoitotoimet
Rinteen puusto poistettiin joitain katajia lukuun 
ottamatta kokonaan noin 30 m x 70 m kokoisel-
ta alalta. Kangasajuruohokasvustojen ja kangas-
vuokkoesiintymien reunoilta poistettiin kanervaa 
käsin repien ja lisäksi rinteen paahteisimmasta 
kohdasta paljastettiin noin 4 m² kokoiselta laikul-
ta kivennäismaata. Tämän laikun läheisyydessä 
olevan kangasajuruohokasvuston toivotaan leviä-
vän paljaalle kivennäismaalle. Puusto karsittiin ja 
kerättiin hakkuutähteineen rinteiltä pois kahteen 
kasaan, joista toinen (oksat ja latvat) poltetaan 
keväällä 2009 ja toisen (runkopuut) isäntä hakee 
pois energiakäyttöön. Hoidon suunnitteli Pekka 
Järvinen Metsäkeskus Kaakkois-Suomesta Terhi 
Ajosenpään ja Sanna Kittamaan ohjeiden pohjalta. 
Toteuttajana olivat puuston poiston, karsinnan ja 
keruun osalta Toiminimi Kaakon Energiapalvelut 
/ Harri Kiesilä ja kivennäismaan paljastuksen ja 
työnjohdon osalta Pekka Järvinen.

Poistetun puuston määrä oli noin 2 m³, runkoja 
noin 60 kpl. Toteutus kokonaisuudessaan sujui on-
gelmitta. Havaintojen tekoa ja seurantaa jatketaan 
2009.

Kuva 55. Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan hoito-
kohde 2. Kouvola.
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  Ylimääräinen ajanmenekki kohteella:

  Puuston poisto ja kuljetus  
  kohteelta      1/4 henkilötyöpäivä

  Hakkuutähteiden poisto  1/4 henkilötyöpäivä
  Kivennäismaan paljastaminen < 1/4 henkilötyöpäivä

4.2.10 
Taipalsaari: Kyläniemi

Yleiskuvaus
Toiseen Salpausselkään kuuluvan Kyläniemen 
hoitokohde sijaitsee jyrkästi Saimaaseen laskevas-
sa etelärinteessä (kuva 56, 57). Rinteellä esiintyy 
runsaasti arvokasta paahdelajistoa, muun muassa 
hietaneilikkaa, kangasajuruohoa ja kangasvuok-
koa. Paahdelajisto oli selvästi taantunut ympäröi-
vän puuston varjostuksen seurauksena. Rinteen 
puusto on järeää noin 100 -vuotiasta männikköä, 
jonka seassa kasvaa melko runsaasti hieskoivua, 
pihlajaa ja katajaa. Puuston määrä hoitokohteella 
ennen toimenpiteitä oli 190 m3/hehtaari. Lahopuu-
ta rinteessä oli noin 15 m3/hehtaari, koostuen sekä 
maa- että pystypuista. Maalaji on lajittunutta hiek-
kaa ja kunttakerros ohut. Lehti- ja neulaskariketta 
oli runsaasti.

Hoitotoimet
Paikallinen varjoliitokerho oli tehnyt hoitotoimen-
piteitä Kyläniemen etelärinteellä jo 2007. Varjolii-
täjät olivat tuolloin hakanneet lähtöalustakseen 
rinteeseen noin 0,2 hehtaarin aukon, jossa muun 
muassa hietaneilikkaa kasvoi runsaana ja elin-
voimaisena. Tämä tiedostamaton hoitokoe ja sen 
silmämääräisesti todetut tulokset kannustivat jat-
kotoimenpiteisiin.

Hoidon suunnittelivat Eija Kuusisto ja Seppo 
Repo Metsäkeskus Kaakkois-Suomesta.

Varsinaisia hoitotoimenpiteitä varten rinteeseen 
muodostettiin kolme vierekkäistä koealaa rinteen 
suuntaisesti. Näistä ensimmäinen on vertailuala, 
joka jätettiin toimenpiteiden ulkopuolelle. Toisella 
koealalla rinteen yläosa käsiteltiin poistamalla siitä 
hakkuutähteet ja männyntaimet sekä paljastamalla 
kivennäismaata. Kolmannelle koealalle hakattiin 
kolme erikokoista pienaukkoa poistamalla yhteen-
sä noin 50 erikokoista puuta. Rungot ja hakkuu-
tähteet vinssattiin rinteen päälle ja työ viimeistel-
tiin paljastamalla kivennäismaata rautaharavalla. 
Hakkuutoimenpiteet toteutti varjoliitäjäharrastaja 
(syyskuu 2008), jolla oli kokemusta vastaavanlai-
sesta hakkuusta viereiseltä aukolta. Hoitotoimia 
tehtiin yhteensä 0,6 hehtaarin alalla. Rinteen paah-
dehankkeeseen luettava pinta-ala on yhteensä 1,1 
hehtaaria, sisältäen varjoliitäjien aikaisemman au-
kon ja verrokkialan.

  Ajanmenekki kohteella:
  Suunnittelu, valmistelu ja  
  neuvonta      3 henkilötyöpäivää
  Hakkuutyö      8 henkilötyöpäivää
  Työnjohto ja jälkityöt   3 henkilötyöpäivää
  Yhteensä      14 henkilötyöpäivää
  Hankkeen kustannukset  
  olivat noin       4 500 €.

Kuva 57. Kyläniemen jyrkällä rinteellä kasviruutujen inven-
tointi tehtiin vesisateessa. Kuva: Terhi Ryttäri

Kuva 56. Taipalsaaren Kyläniemen hoitokohteen sijainti 
maastossa.
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Kyläniemen laajan rinteen lähtötilanteen kas-
villisuus kuvattiin 12.6.2008 ennen samana kesänä 
tehtyjä hoitotoimia. Alueella kasvoi tiheästä män-
ty-koivu-sekapuustosta huolimatta vielä melko 
paljon hietaneilikkaa. Runsaimmin hietaneilikkaa 
oli aivan rinteen yläosassa, jonne perustetuilla 
kasvillisuusruuduilla hietaneilikan peittävyys oli 
keskimäärin 8 %. Rinteen keskiosan ruuduilla hie-
taneilikkaa oli selvästi vähemmän, kymmenestä 
ruudusta vain yhdelle osui hietaneilikka. Muutoin 
kenttäkerroksen kasvillisuus oli hyvin vähälajista 
ja niukkaa (peittävyys keskimäärin noin 10 %), si-
sältäen muun muassa puolukkaa, sianpuolukkaa, 
lampaannataa, kangasmaitikkaa ja sarjakeltanoa. 
Yhdeltä ruudulta löytyi myös harvinaistunut sar-
jatalvikki. Pohjakerros oli lähes täysin (60 - 100 %) 
runsaan lehti- ja neulaskarikkeen peittämä. Paljasta 
kivennäismaata sen sijaan oli näkyvillä hyvin vä-
hän, keskimäärin alle 2 %.

Ennen hoitotoimenpiteitä kesäkuussa 2008 käsi-
teltäville kuvioille tehtiin (T. Ryttäri ja S. Kittamaa) 
kasviruutulinjat seurantaa varten. Kasviruuduilta 
arvioitiin putkilokasvien lajikohtaiset projektio-
peittävyydet. Varjoliitäjien aiemman hakkuualan 
kasvillisuuden kehittymistä seurataan myös, ja sitä 
hyödynnetään vertailukohteena. 

Kokemuksia hoitotoimien toteutuksesta
Hanke koettiin mielenkiintoiseksi ja hyväksi. 
Maanomistaja oli hankkeelle myötämielinen; hän 
jopa kirjoitti asiasta jutun lehteen (Maatilan Peller-
vo 10/2008). Varjoliitäjien kiinnostus ja osallistu-
minen hoitotoimiin helpotti hankkeen toteutusta 
ja loi toiminnalle positiivisen ilmapiirin. Hanke 

Kuva 58. Kyläniemen rinne hoitotoimien jälkeen.  
Kuva: Lauri Tamminen

olikin hyvä esimerkki monitavoitteisen metsien 
käytön edistämisestä, sillä toteutuksen yhteydessä 
kiinnitettiin runsaasti huomiota paitsi paahde-elin-
ympäristön tilan parantamiseen, myös hankkeen 
taloudellisiin, sosiaalisiin ja vesiensuojelullisiin 
vaikutuksiin (kuva 58).
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Kuva 59 a-b. Rokualla hoidettujen paahde-esiintymien  
sijainnit.

4.2.11 
Utajärvi: Rokua

Yleiskuvaus
Rokuan alue muodostuu geomorfologisesti ainut-
laatuisesta harju- ja dyynimuodostumasta, jolla 
on runsaasti syviä suppia, kirkasvetisiä suppa-
lampia ja -soita. Alueen kasvilajiston yhdistelmä 
on ainutlaatuinen sisältäen monia eteläisiä lajeja, 
muun muassa alueellisesti uhanalaisen kangasaju-
ruohon. Paahdelajeista alueella tavataan kangasa-
juruohon lisäksi ainakin kissankäpälää, keltaliekoa 
ja kanervisaraa. Puusto muodostuu eri-ikäisistä 
mäntymetsistä, pohjakerros on jäkälän peittämää. 
Rokuan alueella ei ole pidetty poroja ainakaan 150 
vuoteen, jonka johdosta jäkäläkerros on saanut ke-
hittyä rauhassa. Hoitokohteiden kasvupaikkatyyp-
pi on karukkokangasta (CIT) ja kuivaa kangasta 
(CT). Alueella on vilkasta ulkoilu- ja retkeilytoi-
mintaa, minkä vuoksi kankaalla kulkee runsaasti 
polkuja ja latu-uria.

Hoitotoimet
Rokuan alueella hoidettiin yhteensä 12 yksi-
tyisomistuksessa olevaa paahderinnettä (kuva 
59). Hoitotoimet suunnitteli Pertti Moilanen Met-
säkeskus Pohjois-Pohjanmaasta. Kaikki hoidetut 
rinteet avautuvat etelään tai lounaaseen ja ovat 
puustoltaan harvoja (kuva 60). Kangasajuruohon 
runsaus vaihteli kohteilla 1 - 50 mättään välillä. 
Kohteiden hoitotoimien tavoitteena oli vapauttaa 
kangasajuruohokasvustoja jäkälän puristuksesta. 
Kangasajuruohojen ympäriltä harattiin jäkälää ja 
samalla paljastettiin kivennäismaata kasvustojen 
ympäriltä noin neliömetrin alalta sekä lähekkäin 
sijaitsevien kasvustojen välimaastosta. Kolmella 
kohteella jäkälän poistaminen ja kivennäismaan 
paljastaminen toteutettiin varovaisesti ja vain kan-
gasajuruohojen ympäriltä maanomistajan toivees-
ta. Lisäksi kohteilta poistettiin varjostavaa kenttä-
kerroksen kasvillisuutta, kuten kanervia ja män-
nyntaimia käsin ja vesurin avulla. Jäkälä, taimet ja 
kanervat kerättiin kohteilta säkkeihin ja siirrettiin 
kauemmas maanomistajien palstojen notkopaik-
koihin. Yhdeltäkään kohteelta ei jouduttu pois-
tamaan varjostavaa puustoa, mutta ympäröivän 
puuston seuraavat hakkuut toteutetaan normaalia 
voimakkaampina.
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Kuva 60. Rokuan hiekkakankaita lokakuisessa valossa. 
Utajärvi. Kuva: Pertti Moilanen

Hoidettujen kohteiden keskimääräinen koko on 
0,29 hehtaaria vaihteluvälin ollessa 0,1 - 1,4 heh-
taaria. Keskimääräiset hoidon kustannukset olivat 
181 €/hehtaari vaihdellen välillä 82 €/hehtaari -  
364 €/hehtaari (kustannukset eivät sisällä työnjoh-
to- eikä yleiskuluja). Aikaa hoitotoimien toteutuk-
seen meni yhdestä kolmeen päivään.

Kokemuksia hoitotoimien toteutuksesta
Hoidon yhteydessä huomattiin, että jäkälän pois-
taminen kangasajuruohomättäiden ympäriltä 
onnistuu vain käsin varovaisesti tehtynä. Lisäksi 
huomattiin, että pientä käsiharaa voi käyttää maan 
paljastamiseen kangasajuruohokasvuston lähellä, 
jossa ei ole kasvia ihan välittömässä läheisyydes-
sä. Maanomistajat olivat pääasiassa kiinnostuneita 
hankkeesta ja yksi jopa osallistui kohteen hoitotoi-
mien toteutukseen. Myös varovaisuutta kivennäis-
maan paljastamisen suhteen esiintyi mahdollisen 
eroosiouhan vuoksi.
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5    Harjumetsien paahdeympäristöt  
–hankkeen arviointi

5.1 
Inventointimenetelmän 
toimivuus
Käytetyllä inventointimenetelmällä löydettiin to-
dennäköisimmät harjumetsien paahdeympäristö-
jen esiintymät. Samalla saatiin tietoa yksittäisten 
paahdekasvien esiintymistä (pistemäiset kohteet). 
Inventointeja tehtäessä paikallistuntemuksen hy-
väksikäyttäminen osoittautui erityisen tärkeäksi, 
sillä paikallisilla toimijoilla on usein paras tieto alu-
eensa luonnosta. Paikallistuntemuksen hyödyntä-
minen vaihteli alueittain – osin siitäkin syystä, että 
kaikilla alueilla ei esimerkiksi ole järjestäytyneitä 
luonnonharrastajien yhdistyksiä, joita olisi helppo 
lähestyä. Jatkossa ennakkotarkastelu kannattaa jo-
ka tapauksessa aloittaa paikallistuntemuksen sel-
vittämisellä. Ennakkokartoituksen laajuus vaihteli 
myös alueittain. Jos alueelta oli etukäteen tiedossa 
lupaavia paahdekohteita, toimenpiteet keskitettiin 
suoraan niille laajemman tarkastelun jäädessä vä-
hemmälle.

Yksittäisistä aineistoista erityisesti Luonnon-
tieteellisen keskusmuseon kasvimuseolta tilattua 
harjukasvien esiintymäaineistoa ei voitu hyödyn-
tää täysimääräisesti. Esimerkiksi kangasajuruohon 
esiintymätietoja ei ollut tilaushetkellä vielä tallen-
nettu sähköiseen tietokantaan. Aineisto oli tietojen 
tarkkuuden suhteen myös hyvin heterogeeninen: 
tarkkojen esiintymiskoordinaattien ohella aineis-
tossa on runsaasti vanhaa, vain kunta- tai penin-
kulmaruudun tarkkuudella esitettyä tietoa, jota ei 
voitu hyödyntää. Useat esiintymät oli myös mer-
kitty aineistoon kahdesti. Museoaineiston tulkin-
taa vaikeutti myös se, että esiintymien elinympä-
ristötyyppejä ei aina ollut mainittu lainkaan tai ne 
oli haettava erikseen kuvaustekstistä. Esimerkiksi 
kallioesiintymiä ei voitu poimia helposti eroon 
hiekkamaiden esiintymistä.

5.2 
Hoitomenetelmät

Hankkeen aikana toteutetut kohteiden hoitotoimet 
ovat vielä niin tuoreita, että pidemmän aikavälin 
vaikutuksia ei voida arvioida. Yleisesti voidaan 
kuitenkin todeta, että liiallinen varovaisuus ei 
ole paahdeympäristöjen hoidossa tarpeen vaan 
hoitotoimet on uskallettava tehdä tarpeeksi voi-
makkaina. Hoitotoimia toteutettaessa selvisi, että 
hoitomenetelmistä tarvitaan lisää tietoa. Vaikka 
paahdeympäristöjen hoito on periaatteessa hyvin 
yksinkertaista - lisätään avoimuutta puustoa, kas-
villisuutta ja kunttakerrosta poistamalla – saattavat 
hoitokohteet reagoida hoitoon hyvin yksilöllisesti. 
Vaihtelu saattaa johtua esimerkiksi ravinteisuuden 
vaihtelusta. Rehevät kohteet näyttävät esimerkiksi 
heinittyvän karuja helpommin.

Polttaminen olisi paahdeympäristöjen kannalta 
hyvä hoitokeino, johon ei kuitenkaan tämän hank-
keen yhteydessä päästy muutamaa yksittäistapa-
usta lukuun ottamatta kunnolla pureutumaan. 

Luonnonsuojelualueilla voidaan tehdä paah-
deympäristöjen hoidon kannalta optimaaliset 
ratkaisut. Talousmetsissä joudutaan sen sijaan 
pohtimaan myös metsätalouden reunaehtoja. Esi-
merkiksi puuston jatkuva avoimena pitäminen ja 
kasvattaminen normaalia talousmetsää harvem-
pana aiheuttaa kustannuksia maanomistajalle. 
Korvausmenettelyn löytämiseksi tarvitaan jatko-
selvitystä.
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5.3 
Arvio hankkeen sujumisesta

Yleisesti ottaen Harjumetsien paahdeympäristöt 
– hankkeen osapuolet olivat erittäin tyytyväisiä 
onnistuneeseen yhteistyöhön ja työnjakoon. Yksi 
tärkeimmistä saavutuksista oli toimivan yhteistyö-
verkoston luominen. Asioita käsiteltiin monipuo-
lisesti eri katsantokannat huomioon ottaen, koska 
mukana oli laajasti eri alojen osaajia metsurista 
ekologiin. Yhtä ainoaa asioiden hallitsijaa ei ollut, 
vaan oppimista tapahtui puolin ja toisin. Kerran 
vuodessa järjestetyt maastokoulutukset olivat erin-
omaisia tilaisuuksia jakaa tietoa, keskustella ja ver-
tailla näkemyksiään toisten kanssa (kuva 61). Han-
keosapuolet hyödynsivät tahoillaan myös muita 
paikallisia yhteistyökumppaneitaan.

Myönteisinä piirteinä mainittiin muun muassa 
myös hankkeessa syntynyt uusi toimintakulttuuri 
metsäalan, ympäristöalan ja tutkijoiden kesken, 
METSO-henkinen vapaaehtoisuus, selkeästi mää-
ritellyt kohde ja tavoitteet sekä tehtyjen toimenpi-
teiden integroitavuus metsätalouden puuntuotan-

Kuva 61. Jyrkät harjun rinteet vaativat pientä viitseliäisyyttä myös koulutuksiin osallistuvilta. Ikaalinen, Vatulanharju.  
Kuva: Sanna Kittamaa

nolliseen toimintaan. Kaikkia osapuolia miellytti 
myös toiminnallisuus: työtä harjujen paahdeympä-
ristöjen tilan parantamiseksi ryhdyttiin tekemään 
heti ilman raskasta byrokratiaa.

Tiedottaminen koettiin erityisen tärkeäksi. Pai-
kallistasolla harjuilla tehtävät toimet voivat herät-
tää ennakkoluuloja ja ärtymystä, joten etukäteen 
tiedottaminen suunnitelluista toimenpiteistä ja 
niiden perusteluista on tärkeää. Yksittäisten met-
sänomistajien kunnollinen informointi ja motivoi-
minen on työn onnistumisen kannalta keskeistä: 
jos metsänomistaja saadaan vakuuttuneeksi siitä, 
että harjumetsien paahdeympäristöjen hoito on hä-
nenkin metsässään mielekästä ja paahdelajien tilan 
parantaminen järkevää, hänet useimmiten saadaan 
hyvillä mielin ryhtymään luonnonhoitohankkee-
seen. Paikallislehdissä ilmestyvien lehtijuttujen 
kautta tavoitetaan helposti muutkin paikalliset 
asukkaat, joiden lähimaisemassa paahderinteen 
hoito näkyy eniten. Hankkeen "lippulaivalajina" 
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ajateltiin ensin kangasajuruohoa, mutta sympaat-
tinen kissankäpälä vei voiton mediassa (kuva 62). 
Lapsuudesta tuttu kasvi taisi paremmin saada 
raavaankin miehen herkistymään ja suojelemaan 
metsäluontomme pienempiä.

Kuva 62. Kissankäpälä on yksi harjujen paahderinteiden sympatiaa herättävistä kasveista. Kuva: Terhi Ryttäri

Talkootyöllä oli myös joidenkin kohteiden hoi-
dossa suuri merkitys. Talkootyö paitsi alentaa kus-
tannuksia lisää myös yhteisymmärrystä ja yhteisöl-
lisyyttä omaa lähiympäristöä hoidettaessa.
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6   Johtopäätökset

Hankkeen tavoitteena oli selvittää harjumetsien 
paahdeympäristöjen ja niihin erikoistuneen paah-
dekasvillisuuden nykytilaa valtakunnan laajuises-
ti sekä valtion että yksityisten mailla. Tavoitteena 
oli löytää paahdeympäristökohteita, joiden hei-
kentynyttä tilaa voidaan alkaa parantaa hoitotoi-
min. Lisäksi tavoitteena oli perustaa hoitokokeita, 
joissa pyrittiin löytämään sekä talousmetsien että 
suojelualueiden paahdeympäristöille soveltuvia 
hoitomenetelmiä. Kolmivuotisen hankkeen aika-
na inventoitiin noin 30 000 hehtaaria harjumetsää. 
Hoidettavaksi soveltuvaa umpeutuvaa paahde-
ympäristöä löydettiin noin 120 hehtaaria. Esimer-
kiksi SYKEn inventoinneissa löydetyistä paahde-
ympäristöistä arviolta vain 3 % oli sellaista, jonka 
ei katsotut tarvitsevan hoitotoimia. Inventointien 
pohjalta voi sanoa, etteivät harjujensuojeluohjel-
ma ja Natura 2000 -alueiksi rajaus ole sellaisenaan 
riittäviä toimia harjumetsien paahdeympäristöjen 
ja niistä riippuvaisen eliölajiston elinvoimaisena 
säilyttämiseksi, vaan ne vaativat aktiivisia, laaja-
mittaisia ja kiireellisiä hoitotoimia.

•	 Yhteistyöverkoston	säilyttäminen	ja	laajen-
taminen on tärkeää

Hankkeen aikana positiivisessa hengessä ra-
kennettu yhteistyöverkosto eri toimijaosapuolten 
kesken oli avainasemassa työn onnistumisen kan-
nalta. Hankkeen päätyttyä vuoden 2008 lopussa 
ei jatkotyötä koordinoivaa tahoa enää ole. Onkin 
tärkeää, että yhteistyö jatkuu tästä huolimatta ja, 
että siihen saadaan mukaan myös uusia toimijoita, 
kuten kuntia, seurakuntia ja muita julkisyhteisö-
jä. Verkoston laajentaminen erilaisista korvaavis-
ta paahde-elinympäristöistä vastaaviin tahoihin, 
kuten tiehallintoon ja ilmailulaitokseen on myös 
keskeistä elinvoimaisen paahde-elinympäristöver-
koston luomiseksi maahamme. Myös soranotto-
alueiden jälkihoidolla ja kunnostuksella on suuri 

merkitys paahteisten elinympäristöjen pinta-alojen 
kasvattamisessa. Uusien toimijoiden myötä jatku-
valle koulutukselle on tarvetta.

•	 Hoitomenetelmiä	kehitettävä	edelleen	–	seu-
rantaa ja tutkimusta tarvitaan

Hankkeen aikana käynnistettiin useita hoidon 
vaikutuksia selvittäviä hoitokokeita ja seurantoja, 
joista saatiin lyhyen hankkeen aikana vasta alus-
tavia, lyhyen aikavälin tuloksia. Seurantojen jatku-
vuus tulisikin turvata, jotta myös pitkäaikaisista 
vaikutuksista saadaan tietoa. Jotkut hoitomene-
telmät tuottivat myös ei-toivottuja tuloksia. Esi-
merkiksi hakkuun tai polton jälkeinen voimakas 
heinittyminen ja sen ehkäisy on asia, jota tulisi 
tutkia tarkemmin. Suunnittelun kannalta tärkeää 
olisi tietää myös, kuinka pian on odotettavissa 
tarve paahdeympäristön avoimuutta ylläpitäville 
toimille, kuten taimikon ja nuoren puuston har-
vennukselle. Hoitotoimien vaikutuksia on syytä 
tarkastella putkilokasvien lisäksi myös muiden 
eliöryhmien kannalta. Tärkeä tieto olisi myös, mi-
kä on paahde-elinympäristölaikun minimikoko eri 
eliölajien kannalta. Paahde-elinympäristöverkos-
toja perustettaessa oleellista olisi tietää, millaisia 
matkoja ei-soveliaiden elinympäristöjen läpi eliöla-
jit pystyvät liikkumaan. Paahdeluontotyyppien 
luokittelulle on myös tarve, sillä esimerkiksi kas-
vupaikan erilaiset rehevyystasot voivat vaikuttaa 
hoitotoimien onnistumiseen.

Paahdeympäristöjen hoitomenetelmistä poltta-
minen olisi todennäköisesti erittäin tehokas keino, 
joka kuitenkin vaatisi vielä tutkimusta. Myös polt-
tamisen reunaehdot (esim. pohjavesien suojelun 
suhteen) vaativat tarkempaa selvittämistä.

Lisäksi Natura 2000 –alueilla sijaitseville talous-
käytössä oleville harjumetsille kaivataan yleisem-
min hoidon linjauksia.
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•	 Kartoituksia	tulee	jatkaa	ja	saada	uusia	koh-
teita hoidon piiriin

Tämän hankkeen aikana ei suinkaan löydetty 
kaikkia hoidettavaksi soveltuvia paahdekohteita. 
Niiden etsintää tulee jatkaa niin yksityisten, yh-
teisöjen kuin valtion mailla. Uusia kohteita tulee 
saada hoidon piiriin ja jo hoidettujen kohteiden ti-
laa tulee seurata ja tarvittaessa käsitellä uudestaan.

•	 Hoitotoimista	aiheutuvat	kulut	on	korvatta-
va maanomistajalle

Paahdeympäristöinä hoidettavat kohteet tulisi 
pitää normaalia talousmetsää avoimempana pi-
demmälläkin aikavälillä. Yksityismetsissä tämä 
tarkoittaa tulonmenetystä metsänomistajalle. Me-
netetyt tulot pitäisi tarvittaessa pystyä korvaamaan 
metsänomistajalle, jotta hoidosta ei aiheudu koh-
tuutonta taloudellista haittaa. Tähän ongelmaan 
tulisi etsiä käyttökelpoinen ratkaisu.

•	 Harjujen	paahdeympäristöt	lähitulevaisuu-
dessa - METSO apuun

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden 
toimintaohjelma METSOssa 2008 - 2016 harjujen 
paahdeympäristöt ovat mukana luonnontieteelli-
sissä valintaperusteissa (METSOn valintaperuste-
työryhmä 2008). Harjujen paahdeympäristöjä voi-
daan turvata METSO-ohjelmassa metsänomistajan 
aloitteesta joko luonnonsuojelulain avulla perusta-
malla suojelualue tai kestävän metsätalouden ra-
hoituslain avulla osana talousmetsien luonnonhoi-
toa. Kummassakin tapauksessa paahdeympäristön 
ylläpito edellyttää kasvillisuutta avoimena pitäviä 
toistuvia luonnonhoitotoimia.

Luonnonsuojelulailla pyritään joko kohteen py-
syvään tai pitkäkestoiseen määräaikaiseen suoje-
luun. Kestävän metsätalouden rahoituslailla paah-
deympäristön hoitotyöt voidaan toteuttaa usean 
metsänomistajan yhteisenä luonnonhoitohank-
keena tai sen turvaamisesta voidaan tehdä met-
sänomistajan kanssa 10 -vuotinen määräaikainen 
ympäristötukisopimus, johon hoitotyöt sisältyvät. 
Luonnonsuojelulain mukaisesta rahoituksesta vas-
taa alueellinen ympäristökeskus ja sitä voivat käyt-
tää kaikki metsänomistajatahot valtiota lukuun 
ottamatta. Kestävän metsätalouden rahoituslain 
mukaisesta rahoituksesta vastaa metsäkeskus ja 
se on suunnattu yksityisille metsänomistajille.

METSO-ohjelmassa paahdeympäristöjen moni-
muotoisuuden turvaaminen vahvistuu hankkeessa 

saadun kokemuksen ja mahdollisen lisääntyvän 
luonnonhoidollisen rahoituksen myötä. Metsäkes-
kukset jatkavat paahdeympäristöjen inventointeja 
ja hoitotyötä luonnonhoitohankkeissaan. Hank-
keessa omaksuttu toimintatapa eri osapuolien 
aktiivisesta yhteistyöstä on myös hyvä esimerkki, 
kun toteutetaan METSO-ohjelman mukaista eri 
elinympäristöjen turvaamista, hoitoa ja kunnos-
tusta.

Harjumetsät valtionmailla

Metsähallituksen Luontopalvelut jatkaa tulevai-
suudessa paahdeympäristöjen hoitoa osana MET-
SO 2008 - 2016 toimintaohjelmaa. Metsähallitus 
vastaa nykyisin valtion luonnonsuojelualueiden 
lisäksi myös yksityisillä suojelualueilla tehtävistä 
hoitotoimenpiteistä. Paahdeympäristöjen hoidossa 
pääpaino on harjumetsissä. On arvioitu, että MET-
SOn painopistealueella tarvetta paahdeympäristö-
jen hoitoon suojelualueilla on yhteensä noin sadal-
la hehtaarilla. Tavoitteena on vähintään muutaman 
paahdekohteen hoidon aloittaminen vuosittain.

Metsähallituksen Metsätalous jatkaa paahde-
elinympäristöjen kartoitusta, hoitotoimenpiteiden 
suunnittelua ja hoidon toteutusta osana METSO 
2008 - 2016 toimintaohjelmaa. Hoitotoimenpiteet 
kohdennetaan ensisijaisesti nykyisten paahdelaji-
esiintymien vahvistamiseksi. Sen ohella jatketaan 
kokeiluja paahdelajiston levittämiseksi potentiaa-
lisiin uusiin kohteisiin.

Paahdealueiden hoitoa on aloitettu kokeiluluon-
teisesti Hämeenkankaalla ja Taipalsaaressa. Näillä 
alueilla jatketaan kokeiden seurantaa ja tehdään 
tarvittaessa ylläpitäviä hoitotoimenpiteitä sekä 
otetaan uusia kohteita hoidon piiriin. Muita paah-
de-elinympäristöjen kannalta merkittäviä alueita 
ovat Pohjankangas, Säkylä, Kiikala, Syndalen, Ve-
sivehmaa ja Taipalsaari. Näillä alueilla jatketaan 
talousmetsien paahde-elinympäristöjen kartoitus-
ta ja aloitetaan hoitotoimenpiteiden suunnittelu ja 
toteutus yhteistyössä luontopalveluiden kanssa.

Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun 
sekä metsäsuunnittelun yhteydessä on löydetty 
jonkin verran mahdollisia paahdeympäristöjä, 
jotka on kirjattu paikkatietojärjestelmään paiste-
rinne-luontokohteena. Myös näiden kohteiden 
potentiaalia paahdeympäristöinä ja hoitokohteina 
tullaan arvioimaan. Lisäksi kartoitetaan paahde-
ympäristöt niiltä lentokenttäalueilta (esim. Oripää, 
Hyvinkää), joita ei ole tässä hankkeessa inventoitu.
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Liite 1. Maastolomake

HARJUHANKKEEN MAASTOLOMAKE
 

Pvm    

Metsäkeskus

Inventoija/t

Alueen sijaintitiedot:

kunta maanomistajan nimi:

paikan nimi (harjun nimi)

luonnonsuojelualue/Natura-alue/muu: yhteystiedot:

Kuvion tiedot:

kuvion keskipiste (koordinaatit)

pinta-ala hehtaareina

Ekologiset tiedot:

kaltevuus

ilmansuunta

maalaji

eroosio (paljaan maan osuus m2 / %)

karike (määrä, laatu)

kivisyys

Ihmistoiminnan jäljet:

soranotto

polkuja

tieuria

metsänhoitotoimet (ajankohta, mitä on tehty?)

Alueen vapaamuotoinen kuvailu ja alustava hoitosuunnitelma:

Puusto:        

Kuvion puusto Kuvion alapuolinen (varjostava) puusto

kehitysluokka kehitysluokka

keskipituus keskipituus

metsätyyppi metsätyyppi

1-jaksoinen, 2-jaksoinen relaskooppialat puulajeittain

relaskooppialat puulajeittain
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Paikan nimi Pvm

Nro Laji Nro Laji  
1 Arctostaphylos uva-ursi, sianpuolukka   37 Luzula pilosa, kevätpiippo  
2 Campanula rotundifolia, metsäkissankello etelässä, 

nimeämätön harjurotu 
  38 Lycopodium annotinum ssp. annotinum 

metsäriidenlieko
 

3 Carex ericetorum, kanervisara   39 Lycopodium clavatum ssp. clavatum 
metsäkatinlieko

 

4 Carex pallens, harjusormisara   40 Maianthemum bifolium, oravanmarja  
5 Carex pediformis, jalkasara   41 Melampyrum pratense, kangasmaitikka  
6 Carex pilulifera, virnasara   42 Melampyrum sylvaticum, metsämaitikka  
7 Chimaphila umbellata, sarjatalvikki   43 Monotropa hypopitys var. hypopitys

kangasmäntykukka
 

8 Diphasiastrum complanatum ssp. complanatum 
kangaskeltalieko

  44 Orthilia secunda, nuokkutalvikki  

9 Diphasiastrum x zeilleri, nummikeltalieko   45 Picea abies, kuusi  
10 Festuca ovina, lampaannata   46 Pimpinella saxifraga, pukinjuuri  
11 Hypochoeris maculata, häränsilmä   47 Poa angustifolia, hoikkanurmikka  
12 Juniperus communis, kataja   48 Poa nemoralis, lehtonurmikka  
13 Pinus sylvestris, mänty   49 Populus tremula, haapa  
14 Polygonatum odoratum, kalliokielo   50 Potentilla erecta, rätvänä  
15 Silene nutans, nuokkukohokki   51 Pteridium aquilinum, sananjalka  
16 Betula pendula var. carelica, visakoivu   52 Pyrola chlorantha, keltatalvikki  
17 Betula pendula, rauduskoivu   53 Pyrola media, kellotalvikki  
18 Calamagrostis arundinacea, metsäkastikka   54 Rubus saxatilis, lillukka  
19 Calamagrostis epigejos, hietakastikka   55 Salix caprea, raita  
20 Calluna vulgaris, kanerva   56 Satureja acinos, ketokäenminttu  
21 Campanula persicifolia, kurjenkello   57 Solidago virgaurea, kultapiisku  
22 Coeloglossum viride, pussikämmekkä   58 Sorbus aucuparia, pihlaja  
23 Convallaria majalis, kielo   59 Spergula morisonii, kalliohatikka  
24 Deschampsia flexuosa, metsälauha   60 Trientalis europaea, metsätähti  
25 Dryopteris carthusiana, metsäalvejuuri   61 Trifolium medium, metsäapila  
26 Empetrum nigrum ssp. nigrum, etelänvariksenmarja   62 Vaccinium myrtillus, mustikka  
27 Epilobium angustifolium, maitohorsma   63 Vaccinium vitis-idaea, puolukka  
28 Equisetum hyemale, kangaskorte   64 Veronica officinalis, rohtotädyke  
29 Fragaria vesca, mansikka   65 Vicia cracca, hiirenvirna  
30 Galium boreale, ahomatara   66 Vicia sylvatica, metsävirna  
31 Goodyera repens, yövilkka   67 Viola canina ssp. montana, isoaho-orvokki  
32 Hieracium umbellatum, sarjakeltano   68 Viola riviniana, metsäorvokki  
33 Hierochloë australis, metsämaarianheinä   69 Viola rupestris ssp. rupestris, harjuhietaorvokki  
34 Hypericum perforatum, mäkikuisma  
35 Lathyrus sylvestris, metsänätkelmä  
36 Linnaea borealis, vanamo  

Rehevämmillä tyypeillä:
Nro Laji

73 Brachypodium pinnatum, mäkilehtoluste  
74 Corylus avellana, pähkinä  
75 Hepatica nobilis,  sinivuokko  
76 Lathyrus linifolius, syylälinnunherne  
77 Lathyrus niger, mustalinnunherne  
78 Lathyrus vernus, kevätlinnunherne  
79 Lonicera xylosteum, lehtokuusama  
80 Melica nutans, nuokkuhelmikkä  
81 Rhamnus frangula, korpipaatsama  
82 Ribes alpinum, taikinamarja  
83 Rosa majalis, metsäruusu  
84 Rubus idaeus, vadelma  
85 Vicia sepium, aitovirna  
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1  Johdanto

Lopella sijaitsevan Komion harjumuodostumat 
kuuluvat geologisesti merkittävään Maakylän-
Räyskälän harjujaksoon. Alueen metsät ovat olleet 
pitkään metsätalouskäytössä, ja niiden nykyiseen, 
yksipuoliseen rakenteeseen on vaikuttanut etenkin 
1950-luvulla voimistunut metsätalous. Nuorten 
männiköiden suuri määrä on seurausta erityisesti 
talven 1958 - 59 lumituhojen jälkeisistä metsänuu-
distamistoimista. Luonnonsuojelualueen perusta-
misen jälkeen vuonna 1995 käynnistettiin alueen 
hoitotoimien suunnittelu, ja vuonna 2001 valmistu-
neen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset laajat 
hoito- ja ennallistamistoimet on aloitettu. Komion 
luonnonsuojelualue sisältyy Maakylän-Räyskälän 
Natura-alueeseen. (Metsähallitus 2001, Below & 
Virolainen 2002).

Komion harjualueilla esiintyy vielä melko run-
saasti avointen harjumetsien ja hietikoiden tyyp-
pilajeja kangasajuruohoa (Thymus serpyllum) ja kis-
sankäpälää (Antennaria dioica), jotka ovat monen 
harjuilla elävän hyönteisen tärkeitä ravintokasveja. 
Lajien ekologiasta kerrotaan tarkemmin raportin si-
vuilla 14 - 15. Metsien talouskäyttöhistorian vuoksi 
molempien kasvien esiintymät ovat keskittyneet 
etupäässä polunvarsiin ja metsäautoteiden pohjille 
(Päivärinta 1998 viit. Metsähallitus 2001). Varsi-
naiset metsäesiintymät ovat monin paikoin huo-
nokuntoisia, heikosti kukkivia ja todennäköisesti 
uudistumiskyvyttömiä valon puutteen ja runsaan 
karikekerroksen vuoksi. Monivuotisina ja ilmeisen 
pitkäikäisinä kasveina ne pystyvät silti sinnittele-
mään pitkiäkin aikoja heikentyneissä olosuhteissa. 
Ajuruohoa ja kissankäpälää ravintonaan käyttävät 

hyönteiset eivät pysty kuitenkaan hyödyntämään 
tällaisia heikkokuntoisia kasvustoja (mm. Niemi-
nen & Sundell 2002, 2005).

Tämän seurantatutkimuksen tarkoituksena oli 
selvittää, miten Komion alueella tehdyt ennallis-
tamis- ja hoitokäsittelyt vaikuttavat kangasaju-
ruohon ja kissankäpälän esiintymiin ja voidaanko 
olemassa olevia esiintymiä elvyttää nykyisillä en-
nallistamismenetelmillä. 

2  Aineisto ja menetelmät

2.1 
Seurantakohteet ja niillä 
tehdyt toimenpiteet

Seuranta käynnistettiin heinä-elokuussa 2003 nel-
jällä kohteella (kuva 1), joista hoitotoimia tehtiin 
Oikkaanmäellä, Sikaliskolla ja Komionvuorella. 
Hoitotoimet on kuvattu kohteittain jäljempänä. 
Oikkaanmäellä oli kaksi hoidettua seuranta-alaa 
ja kaksi käsittelemätöntä kontrollialaa. Sikaliskolla 
ja Komionvuorella oli yksi hoidettu seuranta-ala 
ja yksi kontrolliala. Ensimmäinen seuranta tehtiin 
vuonna 2003 ennen hoitotoimenpiteitä ja sitä jat-
kettiin viisi vuotta hoitotoimenpiteiden jälkeen. 
Seuranta-alojen nurkat merkittiin muoviputkilla 
tai harjaterästolpilla. Entisen Luutasuon tilan pi-
hapiirissä, jossa oli pienialainen, mutta runsaasti 
kukkiva ajuruohoesiintymä, oli lisäksi yksi seu-
rantakohde.

Liite 2. Kangasajuruohon ja kissankäpälän elinympäristöjen hoito  
Komion luonnonsuojelualueella 

Terhi Ryttäri, Kaisu Aapala ja Harri Tukia
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Kuva 1. Hoito- ja seurantakohteiden sijainti Komion luonnonsuojelualueella.  
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09.

Oikkaanmäki

Oikkaanmäen ison supan jyrkkä etelään viettävä 
rinne oli lähtötilanteessa puustoltaan melko tihe-
ää mänty-koivusekametsää (kuva 2). Rinne jaettiin 
kahteen noin 20 metriä leveään toimenpidekais-
taan, joista läntinen käsiteltiin valoisuuden ja paah-
teisuuden lisäämiseksi ja itäinen puoli jätettiin tois-
taiseksi käsittelemättä kontrollialueeksi. Molem-
mille puolille perustettiin ja merkittiin kaksi 5 m x 
5 m kangasajuruohon seuranta-alaa, joista toinen 
sijoitettiin ylä- ja toinen alarinteeseen. Rinteellä on 
Komion alueen jäljellä olevista kangasajuruohon 

metsäesiintymistä ehkä elinvoimaisin ja laajin. Kai-
killa neljällä alalla kasvoi kangasajuruohoa, mutta 
melko huonokuntoisena ja niukasti kukkivana. 
Kissankäpälää kasvoi molemmilla kontrollialoilla 
sekä hoidetun puolen alarinteessä.

Oikkaanmäen länsikaistan hoitotoimet tehtiin 
syksyllä 2003. Kaikki puut kaadettiin ja valtaosa 
rungoista siirrettiin pois hoidetulta alueelta (ku-
va 2). Rinteeseen jätettiin jonkin verran koivun ja 
männyn runkoja. Suurin osa katajista säästettiin, 
mutta seuranta-aloja varjostavat katajat poistettiin. 

LIITE 2/2
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Kuva 2. Oikkaanmäen supan etelään viettävä rinne ennen hoitotoimia (vasemmalla) ja hoitotoimien jälkeen (oikealla). 
Kuvat: Harri Tukia

Kuva 3. Oikkaanmäen supan pohja ennen hakkuita (vasemmalla) ja hakkuiden jälkeen (oikealla). Kuvat: Harri Tukia

Kontrollikaistan lounaiskulman korkeat männyt 
varjostivat hoitokaistan koealoja, ja niitä jouduttiin 
myös kaatamaan. Tämän vuoksi kontrollikaistan 
alemman seuranta-alan valoisuus lisääntyi selväs-
ti. Maanpintaa ei käsitelty, eikä puiden kaato ja 
siirtäminen juurikaan rikkonut kunttakerrosta.

Myös supan pohjalla kasvanut puusto kaadet-
tiin syksyllä 2003 (kuva 3). Osa kaadetuista puista 
jätettiin maalahopuuksi supan pohjalle. Muu hak-
kuutähde poltettiin keväällä 2005. Supan reunoilta 
on myöhemminkin vaurioitettu ja kaadettu erityi-
sesti paahderinteen puolella kasvavia puita.

LIITE 2/3



74  Suomen ympäristö  25 | 2009

Sikalisko

Sikaliskon lammen pohjoispuolella on jyrkkä, lou-
naaseen viettävä rinne, jossa ennen hoitotoimia oli 
tiheä, nuori, mäntyvaltainen puusto. Pohjakerros 
oli paksulti kunttainen ja sammalien peittämä. 
Metsän puolella rinteessä kangasajuruohoa oli en-
nen hoitotoimia vain niukasti, mutta rinteen ala-
osassa kulkevan polun varressa kangasajuruohoa 
oli melko runsaasti. Paikalla tehtiin metsurityönä 
noin 20 m x 20 m laajuinen pienaukko syksyllä 
2003 (kuva  4). Aukon puusto hakattiin kokonaan ja 
seuranta-alalta rungot siirrettiin sivuun. Maanpin-
taa ei rikottu, vähäisiä puiden kaadosta aiheutu-
neita jälkiä lukuun ottamatta. Saman metsäkuvion 
käsittelemättömään osaan noin 20 metrin päähän 
perustettiin kontrolliala (kuva 4). Molemmilla 
seuranta-aloilla kasvoi lähtötilanteessa sekä kan-
gasajuruohoa että kissankäpälää hyvin niukasti.

Kuva 4. Sikaliskon hoitoala (ylempi) ja kontrolliala (alempi). 
Kuvat: Terhi Ryttäri

LIITE 2/4

Komionvuori

Komionvuoren suppasuon itäpuolella on loivas-
ti lounaaseen-länteen viettävä hiekkapohjainen 
rinne, jota peitti tiheä, mäntyvaltainen metsä. 
Kohteen länsilaidalla kulkevan polun varressa ja 
sen viereisessä pienessä aukkokohdassa kasvoi 
hieman kangasajuruohoa, mutta metsän sisällä 
sitä ei ollut lainkaan. Paikalla oli tarkoitus tehdä 
pienpoltto. Syksyllä 2003 paikalle tehtiin koneel-
lisesti pienaukko ja sen ympärille palokujat, joista 
poistettiin kasvillisuus ja kunttakerros (kuva 5). 
Puut siirrettiin pois seuranta-alalta, mutta jätettiin 
aukolle poltettavaksi. Kunttakerros rikkoutui ja 
hiekkaa paljastui monin paikoin koko pienaukolla 
ja myös seuranta-alalla. Lähimmät ajuruohot sijait-
sivat noin 7 metrin päässä seuranta-alasta. Polttoa 
ei kuitenkaan ole päästy tekemään.

Kontrolliala perustettiin viereiseen käsittelemät-
tömään metsään noin 30 metrin päähän. Kontrol-
lialalla eikä sen välittömässä tuntumassa kasvanut 
kangasajuruohoa.

Kuva 5. Komionvuoren aukko palokujineen.  
Kuva: Terhi Ryttäri

Luutasuon tila

Luutasuon entisen tilan pihapiirissä sijaitseval-
la vanhalla tienpohjalla oli pienialainen, mutta 
runsaasti kukkiva kangasajuruohokasvusto, jolle 
perustettiin vertailuseuranta-ala (kuva 6). Vertai-
lualan perustamisen tavoitteena oli seurata elinvoi-
maisen kangasajuruohoesiintymän luontaista ku-
kinnan vaihtelua. Kohde säilyi ennallaan vuoteen 
2006 asti. Vuonna 2007 esiintymä jäi perustetun 
laitumen aidan sisään, jolloin laiduntavat naudat 
talloivat sen pahoin (kuva 6). Viimeinen seuranta 
tehtiin vuonna 2007.
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2.2 

Kangasajuruohon ja kissankäpälän 
seurantamenetelmä

Kangasajuruohon seurantaa varten perustettiin  
5 m x 5 m kokoinen seuranta-ala, joka jaettiin edel-
leen 1 m x 1 m ruutuihin (25 kpl). Kultakin neliö-
metriruudulta kirjattiin ajuruohon esiintyminen  
10 cm x 10 cm pikkuruuduilla (100 kpl/1 m2) on/
ei –tietona. Jokaiselta 10 cm x 10 cm pikkuruudulta 
laskettiin myös ajuruohon kukkaversojen määrä. 
Kissankäpälästä laskettiin lehtiruusukkeiden ja 
kukkaversojen määrät pikkuruuduilla. 

Luutasuon tilan ajuruohoesiintymä on muodol-
taan pitkä ja kapea, joten seuranta-ala perustettiin 
kasvuston läpi vedetylle linjalle. Linjan keskivii-
valle sijoitettiin vuonna 2003 10 kpl 1 m2 ruutuja. 
Vuosina 2004 - 2007 tutkittujen ruutujen määrä 
vähennettiin suuren työmäärän takia viiteen teke-
mällä vain joka toinen ruutu.

Seurannat tehtiin heinä-elokuun vaihteessa, 
jolloin kangasajuruohon kukinta alkoi olla ohi. 
Kissankäpälän kukkaversot olivat tässä vaihees-
sa usein jo täysin lakastuneita ja joskus vaikeasti 
havaittavia.

2.3 
Kasvillisuuskuvaukset 

Kaikilta 5 m x 5 m seuranta-aloilta tutkittiin myös 
muu kasvillisuus. Putkilokasvien peittävyys (%) 
arvioitiin lajeittain, pohjakerroksesta arvioitiin 
sammalten, jäkälien, paljaan maan, kivien ja karik-
keen peittävyydet. Vuosina 2004 - 2008 valokuvat-
tiin jokaisen seuranta-alan kulma- ja keskiruudut 
(5 kpl 1 m x 1m ruutuja). Luutasuon esiintymän 
kasvillisuuden peittävyydet arvioitiin 2005-2007 
viideltä neliömetriruudulta. 

2.4 
Puustomittaukset

Puustomittauksia tehtiin vain Oikkaanmäellä, 
jossa puusto mitattiin lokakuussa 2003 ennen hoi-
totoimenpiteitä. Supan puustoiselle, etelään viet-
tävälle rinteelle sijoitettiin 45 m x 45 m kokoinen 
puustokoeala, joka jaettiin 5 m x 5 m puustoruu-
tuihin. Koeala oli sijoitettu siten, että se ulottui su-
pan pohjalta 45 metriä rinnettä ylöspäin. Kaikki-
aan rinteelle tuli yhdeksän rinnakkaista, 5 metrin 
levyistä, alhaalta ylös ulottuvaa linjaa: yksi hoi-
tokaistan länsipuolelle, kolme hoitokaistalle, yksi 
kaistojen väliin, kolme kontrollikaistalle ja yksi 
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Kuva 6. Luutasuon tilan vertailuala vuonna 2004 (ylempi 
kuva Terhi Ryttäri) ja vuonna 2007 laiduntamisen jälkeen 
(alempi kuva Harri Tukia).
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kontrollikaistan itäpuolelle. Puustoruutuja oli se-
kä hoito- että kontrollikaistalla 27. Puustoruudut 
sijoitettiin siten, että kuhunkin kangasajuruohon 
seuranta-alaan osui myös puustoruutu. Linjojen 
kulmat merkittiin maastoon muoviputkilla. 

Hoito- ja kontrollikaistan puustoruuduilta mi-
tattiin puulajeittain jokainen puu, sen rinnankor-
keusläpimitta ja arvioitiin puun kunto. Yli 5 m 
korkeiden puiden pituus arvioitiin hypsometrilla 
luokittain mittaamalla kolmen keskipuun pituus/ 
5 cm:n läpimittajakaumaluokittain. Alle 5 m kor-
keat puut mitattiin mittakeppiä käyttäen. Kaikkien 
yhdeksän linjan kultakin puustoruudulta arvioitiin 
puuston latvuspeittävyys (0 - 100 %), joka on vii-
den mittauksen keskiarvo (keskeltä, ja 2 m:n päässä 
väli-ilmansuuntiin). 20 - 150 cm korkeiden puiden 
(taimet, pensaat) määrä (kpl) laskettiin ruudulta. 
Esimerkiksi osa rinteen katajista tuli mittauksessa 
mukaan puina, osa laskettiin pensaisiin. Lisäksi 
mitattiin kantojen läpimitta, arvioitiin kannon 
lahoaste puulajeittain ja merkittiin ylös huomiot 
palokoroista ja muista puuston erityispiirteistä 
ruudulla. 

3  Tulokset

3.1

Kangasajuruoho

Oikkaanmäen rinteen koejärjestely antoi kangas-
ajuruohon suhteen mielenkiintoisimmat tulokset. 
Lähtötilanteessa vuonna 2003 ajuruohoa oli kaikil-
la Oikkaanmäen rinteeseen perustetuilla seuranta-
aloilla melko tasaisesti, kuitenkin niin, että sitä oli 
selvästi enemmän alempana rinteessä (kuva 7).

Hoitotoimenpidettä seuraavien viiden vuoden 
aikana kangasajuruohon esiintymisfrekvenssi (10 
cm x 10 cm pikkuruuduilla) hoidetuilla seuranta-
aloilla lähes kaksinkertaistui. Sen sijaan kontrolli-
puolen seuranta-aloilla ajuruohon esiintymisfrek-
venssi laski (kuva 7).

Seurannan alkaessa ajuruohon kukinta koko 
Oikkaanmäen rinteessä oli erittäin niukkaa, ja 
seuranta-aloillakin oli vain muutamia kukkaver-
soja (kuva 8). Lähtötilanteessa vuonna 2003 eniten 
kukkaversoja (75 kpl) oli hoitopuolen alarinteen 
seuranta-alalla, joka alkujaankin sijoittui rinteen 
harvapuustoisimpaan kohtaan. Hoitotoimenpi-
dettä seuraavana vuonna kukinnassa ei tapahtu-
nut muutosta. Vuonna 2005 kukinta hoidetulla 
puolella runsastui moninkertaiseksi – ylärinteessä 
15-kertaiseksi (noin 10:stä 150 kukkaversoon) ja 
alarinteessä 20-kertaiseksi (noin 70:stä 1400 kukka-

Kuva 7. Kangasajuruohon esiintymisfrekvenssi (max 2 500) 
Oikkaanmäen seuranta-aloilla vuosina 2003 - 2008.
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Kuva 8. Kangasajuruohon kukinta (kukkaversoja kpl /  
5m x 5m seuranta-ala) Oikkaanmäen seuranta-aloilla 
vuosina 2003 - 2008.
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versoon). Hoidetulla alarinteen seuranta-alalla ku-
kinta kasvoi parhaimmillaan 2500 kukkaversoon. 

Oikkaanmäen kontrollipuolen ylärinteen ku-
kinnassa ei tapahtunut mitään muutosta (kuva 8). 
Alarinteessä kukinta runsastui hieman, mikä johtui 
todennäköisesti siitä, että kontrollikaistan lounais-
kulmasta kaadettiin hoitokaistan seuranta-aloja 
varjostavia korkeita mäntyjä. Samalla valoisuus 
lisääntyi myös tällä kontrollipuolen alarinteen 
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seuranta-alalla. Lievä valoisuuden lisääntyminen 
ei kuitenkaan johtanut ajuruohon runsastumiseen 
alalla, päinvastoin esiintymisfrekvenssi laski läh-
tötilanteen 339:stä 264:ään (kuva 7).

Sikaliskon rinteessä ajuruohoa oli alkujaankin 
hyvin niukasti. Hoidetulla pienaukolla ajuruohon 
esiintymisfrekvenssi laski 20:stä viiteen (kuva 9). 
Kontrollialalla ei tapahtunut merkittäviä muu-
toksia seurantajakson aikana. Hoidetulla seuran-
ta-alalla ajuruohon kukinta kuitenkin runsastui 
hetkellisesti toisena vuonna hoidon jälkeen – alun 
perin täysin kukkimattomassa esiintymässä oli 
vuonna 2005 peräti 70 kukkaversoa. Tämän jäl-
keen kukinnassa on ollut melko suurta vaihtelua 
(kahden nollavuoden jälkeen vuonna 2008 taas 24 
kukkaversoa).

Komionvuoren suunnitellun polton seuranta-
aloilla ei ajuruohoa kasvanut alun perinkään. Sitä 
ei seurantajakson aikana ole myöskään ilmestynyt, 
vaikka koneella tehdyn raivaustyön seurauksena 
kunttakerros rikkoutui ja hiekkaa paljastui mel-
ko paljon. Alaa ei ole kuitenkaan vielä poltettu, 
joten emme vielä tiedä aktivoituisiko ajuruohon 
mahdollinen siemenvarasto polton seurauksena. 
Ajuruoho ei ole myöskään levinnyt lähiympäristön 
kasvustoista paljaan maan laikuille.

Luutasuon tilan ajuruohoesiintymä oli pieni (n. 
10 - 15 m2 ), mutta hyvin tiheä ja runsaasti kuk-
kiva. Neliömetriruuduilla ajuruohoa on esiinty-
nyt lähes jokaisella pikkuruudulla (kuva 10) eikä 
runsaudessa tapahtunut muutosta ennen vuotta 
2007, jolloin esiintymä jäi osaksi nautojen laidunta 
ja esiintymisfrekvenssi putosi tallaamisen vuoksi 
lähes sadasta prosentista alle puoleen. Kukinnassa 
oli vaihtelua jo ennen karjan tuloa. Ensimmäisellä 
seurantakerralla vuonna 2003 kukkaversoja oli kes-

kimäärin noin 300/m2. Kahtena seuraavana vuon-
na kukinta oli selvästi runsaampaa, keskimäärin 
noin 900 kukkaversoa neliömetrillä. Vuonna 2006 
kukinta oli pudonnut kymmenesosaan edellisistä 
vuosista. Esiintymän päädyttyä karjan polulle kuk-
kivia versoja löytyi enää keskimäärin 7/m2.

3.1.1 
Kangasajuruohon siementuotto vuonna 2005

Kangasajuruohon siementuoton arvioimiseksi ke-
rättiin 14.8.2005 viidestä kohteesta (Oikkaanmäki 
/ hoidettu ja kontrollipuoli, Sikalisko polun varsi, 
Komionvuori ja Luutasuo) kustakin 20 kukkaver-
soa, joista laskettiin kukkien kokonaismäärä, he-
delmöittyneiden kukkien sekä siementen määrät. 
Kukkaversot kerättiin suurimmaksi osaksi seuran-
ta-alojen ulkopuolelta. Tarkoituksena oli verrata 
eri osapopulaatioiden siementuottoa ja pölytyksen 
onnistumista. Ajuruoholla on 4-lohkoinen lohko-
hedelmä, eli yhdestä kukasta voi parhaimmillaan 
syntyä neljä siementä. Yleensä yhdessä kukassa oli 
1 - 3 siementä, harvemmin 4. Kukkia preparoidessa 
näytti siltä, että tuoreemmissa versoissa oli enem-
män siemeniä (tätä ei kuitenkaan eritelty laskuis-
sa). Osa siemenistä oli selvästi pyöreitä ja hyvin 
kehittyneitä, osa pienempiä ja litteitä (eivät ehkä 
kelvollisia), kaikki on kuitenkin laskettu mukaan. 

Tutkituista populaatioista Sikaliskon, Komion-
vuoren, Luutasuon ja Oikkaanmäen hoidetun 
puolen kukkamäärät/kukinto olivat suunnilleen 
samaa suuruusluokkaa (keskimäärin 15 - 20 kuk-
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Kuva 9. Kangasajuruohon esiintymisfrekvenssi (max 2 500) 
Sikaliskon seuranta-aloilla vuosina 2003 - 2008. 
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kukintoversojen lukumäärä (kpl/m2) Komion Luutasuon 
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kaa/kukinto) (kuva 11). Poikkeuksen muodosti 
Oikkaanmäen kontrolli puoli, jossa oli vain kes-
kimäärin 5 kukkaa/kukinto. Sieltä oli ylipäätään 
vaikea löytää riittävää määrää kukkineita versoja. 

Paras siementuotto (siementen määrä/kukinto) 
oli ehkä hieman yllättäen Oikkaanmäen hoidetulla 
puolella (keskimäärin 19 siementä/kukinto) (ku-
va 11) – tämä kertonee siitä, että ajuruoho kykeni 
välittömästi hyödyntämään elinympäristön rai-
vaamista seuranneen lisääntyneen valon ja läm-
mön myös hyvään siementuottoon. Onnistunut 
siementuotto viittaa myös siihen, että paikalla on 
ollut myös runsaasti kukkia pölyttäneitä hyöntei-
siä. Seuraavaksi parhaat siementuotot olivat Sika-
liskon polulla (keskimäärin 16 siementä/kukinto) 
ja Komionvuoren polulla ja aukealla (keskimäärin 
12 siementä/kukinto). Odotetusti heikoin siemen-
tuotto oli Oikkaanmäen hoitamattomalla puolel-
la (3,6 siementä/kukinto), ja hieman yllättävästi 
myös Luutasuon tilan runsaasti kukkiva esiintymä 
tuotti vain niukasti siemeniä (6 siementä/kukinto). 
Mahtaako pienialainen esiintymä koostua kuiten-
kin vain muutamasta yksilöstä, jolloin kasvit eivät 
pääsisi kunnolla ristipölyttymään? 

Pölytyksen onnistumista voi arvioida tarkaste-
lemalla kuinka suuri osuus kukista oli hedelmöit-
tynyt (eli niissä oli kehittyviä siemeniä). Parhaiten 

pölytys oli onnistunut jälleen Oikkaanmäen hoide-
tulla puolella, jossa lähes 50 % tutkituista kukista 
oli hedelmöittynyt. Sikaliskolla ja Komionvuorella 
hedelmöittymisaste oli 40 % luokkaa ja Luutasuol-
la vain 30 %. Yllättäen Oikkaanmäen umpeutuneen 
puolen kukistakin oli hedelmöittynyt lähes 40 %. 
Se kertonee siitä, että metsän puolellakin liikkuu 
jonkin verran pölyttäviä hyönteisiä, vaikka lopul-
linen siementuotto jää siellä alhaiseksi pienen kuk-
kamäärän vuoksi.

3.2 
Kissankäpälä

Kissankäpälää kasvoi kolmella Oikkaanmäen 
seuranta-alalla: hoidetun puolen alarinteessä sekä 
molemmilla kontrollialoilla, joista alarinteessä hy-
vin niukasti (kuva 12). Vuosi hoitotoimien jälkeen 
kissankäpälän määrässä ei ollut tapahtunut muu-
toksia. Kaksi vuotta hoitotoimien jälkeen kissankä-
pälän ruusukkeiden määrä oli noin 2,5-kertaistunut 
(noin 200:sta 500:aan). Seuraavina vuosina ruusuk-
keiden määrä lisääntyi edelleen ollen viimeisenä 
seurantavuonna jo yli 1000 (kuva 12). Ensimmäiset 
kissankäpälän kukinnot seuranta-alalla havaittiin 
kaksi vuotta hoitotoimien jälkeen. Sen jälkeen ku-
kinta on seurantajakson aikana kaksin-kolminker-

Kuva 11. Kangasajuruohon kukka- ja siementuotto (keski-
arvo ja keskihajonta) vuonna 2005 viidessä eri osapopu-
laatiossa Komion alueella (n=20 paitsi Oikkaan Kontrolli, 
jossa n=18).
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Kuva 12. Kissankäpälän lehtiruusukkeiden lukumäärä (kpl / 
25 m2) Oikkaanmäen seuranta-aloilla vuosina 2003 - 2008.
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Kuva 13. Kissankäpälän lehtiruusukkeiden lukumäärä (kpl 
/ 25 m2) Sikaliskon seuranta-aloilla vuosina 2003 - 2008.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008taistunut. Hoidetun puolen ylärinteen seuranta-
alalla kissankäpälää ei lähtötilanteessa kasvanut 
eikä sitä sinne tullut seurantajakson aikana. 

Oikkaanmäen kontrollialoilla kissankäpälä on 
vähentynyt jatkuvasti, alarinteessä yhdeksästä 
viiteen ruusukkeeseen ja ylärinteessä 160:stä noin 
sataan ruusukkeeseen (kuva 12). Kissankäpälä ei 
kukkinut kontrollialoilla lainkaan koko seuranta-
jakson aikana.

Sikaliskon seuranta-alalla oli alkujaankin hy-
vin niukasti kissankäpälää (kuva 13). Hoidetulla 
alalla kasvia ei havaittu ensimmäisellä seuranta-
käynnillä lainkaan. Vuosi hoidon jälkeen alalla 
havaittiin seitsemän ruusuketta ja vuoteen 2008 
mennessä ruusukkeiden määrä oli kasvanut lähes 
60:een. Kontrollialalla ruusukkeiden määrä seu-
rantajaksolla säilyi lähes samana eikä kukkivia 
ollut lainkaan. Kissankäpälän kukinta Sikaliskon 
hoitoalalla oli koko ajan erittäin niukkaa: parhaim-
millaan vuonna 2008 havaittiin viisi kuihtunutta 
kukkaversoa.
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3.3 
Kasvillisuus ja muut havainnot

Oikkaanmäen hoito- ja kontrollikaistat olivat 
puustoltaan ja kasvillisuudeltaan lähtötilantees-
sa hyvin samankaltaisia. Kenttäkerroksessa val-
talajeja olivat puolukka (Vaccinium vitis-idaea) ja 
kielo (Convallaria majalis), joiden runsaudessa ei 
ole tapahtunut muutoksia seurantajakson aikana. 
Seuranta-aloilla kasvoi myös mm. kanervaa (Callu-
na vulgaris), sarjakeltanoa (Hieracium umbellatum), 
kultapiiskua (Solidago virgaurea), kalliokieloa (Poly-
gonatum odoratum) ja häränsilmää (Hypochoeris ma-
culata), joiden runsauksissa ei myöskään havaittu 
merkittäviä muutoksia.

Toimenpiteiden seurauksena Oikkaanmäen 
hoitokaistalla selvästi runsastuneita lajeja ovat 
ajuruohon ohella metsä- ja hietakastikka (Calamag-
rostis arundinacea, C. epigejos (kuva 14a)). Hoitokais-
talla kasvavat myös kanervisara (Carex ericetorum) 
ja harjuhietaorvokki (Viola rupestris ssp. rupestris). 
Myös Sikaliskon pienaukolla kastikoiden runsas-
tuminen oli huomattavaa (kuva 14b). Metsäkas-
tikka runsastui siellä alle 10 %:stä 50 %:iin lyhy-
essä ajassa, mikä näkyy sekä peittävyydessä että 
seurantavalokuvissa jo vuonna 2005. Vuonna 2004 
metsäkastikka ei vielä kukkinut, seuraavana vuon-
na 2005 heinä kukki jo runsaasti. Komionvuoren 
hakatulla, mutta polttamatta jääneellä hoitoalalla 
heinittyminen oli erityisen runsasta (kuva 14b). 
Kastikat ryöpsähtivät lähtötilanteen noin prosen-
tista 70 %:iin viidessä vuodessa. Kontrollialoilla 
kastikoiden runsaudessa ei tapahtunut muutoksia 
seurantajakson aikana (kuva 14). 

Kaadetut koivut ovat vesoneet runsaasti sekä 
Oikkaanmäen että Sikaliskon hoidetuilla aloilla. 
Komionvuoren hoitokohteella paksusta kunttaker-
roksesta vapautuneelle paljaalle kivennäismaalle 
on tullut runsaasti myös mm. koivun, männyn ja 
kanervan taimia. 

Valokuvien perusteella näyttää siltä, että leh-
tikarikkeen määrä on vähentynyt Oikkaanmäen 
hoidetulla puolella (kuva 15). Kaadettujen puiden 
siirtelyn ja tallaamisen seurauksena on paljastu-
nut pieniä mineraalimaalaikkuja ja kiviä. Etenkin 
hoitokaistan jyrkän alarinteen seuranta-alalla on 
havaittavissa selvää kulumista ja maanpinnan sekä 
kivien paljastumista. 

Kuva 14. Kastikoiden (Calamagrostis spp.) peittävyyden (%) 
muutos Oikkaanmäellä (a) sekä Sikaliskolla ja Komionvuo-
rella (b) vuosina 2003 - 2008.
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Kuva 15. Oikkaanmäen hoidetun puolen alarinteen seuranta-alan ruutu A5 vuosina 2004, 2005, 2006 ja 2008. Lehti-
karikkeen määrä näyttää vähentyneen jo vuonna 2005. Vuonna 2006 ruudulla näkyy jo selvästi kulumisen jälkiä: kivet ovat 
paljastuneet ja sammalet lähes hävinneet. Toisaalta saratuppaat ovat vahvistuneet. Kuvat: Terhi Ryttäri

2004 2005

2006 2008

3.4 
Oikkaanmäen rinteen puustorakenne 
ennen hoitotoimenpiteitä

Oikkaanmäen rinteen puusto oli ennen hoitotoi-
menpiteitä varsin tasalaatuista, joskin paikoittain 
aukkoista, noin 30-vuotiasta männikköä (kuva 16). 
Rinteellä oli myös järeitä, edellisen puustosuku-
polven jäänteinä männyn kantoja, joissa oli palon 
jälkiä (koroja). Supan pohjan puusto oli huomatta-
vasti rinnepuustoa iäkkäämpää. Rinteellä kasvavat 
männyt olivat läpimitaltaan keskimäärin 8 - 15 cm, 
joukossa oli joitain yli 20 cm:n läpimittaisia järeäm-
piä puita. Järeimmät puut kasvoivat rinteen juurel-
la. Rinteellä kasvoi paikoittain lisäksi 10 - 15 cm:n 

läpimittaista koivua, lähinnä rinteen yläosassa. Ko-
konaisuutena noin 20 % rinteen puustosta oli pää-
osin pieniläpimittaista lehtipuuta. Lisäksi rinteellä 
kasvoi joitakin pieniä haapoja ja muutama leppä. 
1 - 3 metristä katajaa kasvoi tiheinä pensaina kautta 
koko rinteen. Mäntyä oli hoitokaistalla 92 m³/ha ja 
kontrollikaistalla 128 m³/ha ja koivua vastaavasti 
12 ja 20 m³/ha. Puusto oli selvästi pisintä rinteen 
alareunassa (> 10 m) ja rinnettä ylöspäin puiden 
korkeus väheni, niin että rinteen yläosassa puut 
olivat keskimäärin 7 metriä korkeita. 
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4  Tulosten tarkastelu

Komiolla tehdyt kangasajuruohon ja kissankä-
pälän esiintymien elvyttämiseen tähtäävät hoito-
kokeet antoivat rohkaisevia tuloksia. Molemmat 
lajit näyttävät selvästi hyötyvän sulkeutuneen 
elinympäristön raivaamisesta ja sitä seuranneen 
valoisuuden ja todennäköisesti myös lämmön li-
sääntymisestä. Selvimmin tulokset näkyivät Oik-
kaanmäellä sekä ylä- että etenkin alarinteessä. 
Kangasajuruoholla vaste hoitotoimiin näkyi ensin 
kasvin kasvullisena lisääntymisenä ja sen jälkeen 
kukinnan voimakkaana runsastumisena. Samaan 
aikaan hoitamattomalla kontrollipuolella kukinta 
oli hyvin niukkaa ja ajuruohon runsauskin väheni 
seurantajakson aikana. Myös ajuruohon siemen-
tuotto parani hoidetulla puolella.

Sikaliskon hoitokohteella kangasajuruoho ei 
reagoinut hoitoon yhtä selvästi kuin Oikkaanmäel-
lä. Itse asiassa kasvi väheni myös hoidetulla alalla. 
Toisaalta kukinta näytti valon määrän lisääntymi-
sen myötä runsastuneen, joskin siinä oli enemmän 
vaihtelua vuosien välillä kuin Oikkaanmäen hoito-
kohteella. Todennäköisesti ajuruohon lisääntymis-
tä Sikaliskolla haittasi samaan aikaan tapahtunut 
heinikon voimakas tihentyminen.

Komionvuoren suunnitellun, mutta toteutu-
matta jääneen polttokohteenkin tulos oli sinällään 
valaiseva. Hoidetulla kohteella ei alun perin ollut 
kangasajuruohoa. Puuston poisto ja sen myötä ta-
pahtunut kivennäismaan paljastuminen eivät joh-
taneet kangasajuruohon ilmestymiseen paikalle 
esimerkiksi maaperän siemenvarastosta. Lisäksi, 
vaikka aivan hoitokohteen lähituntumassa kas-
voi ajuruohoa, se ei tämän seurantajakson aikana 
kyennyt syntyneelle ja periaatteessa ajuruoholle 
soveliaalle kasvupaikalle omin voimin leviämään. 
Selvittämättä jäi, olisiko poltto voinut aktivoida 
mahdollisen siemenvaraston.

Luutasuon kangasajuruohoesiintymä oli pie-
nialainen, mutta erittäin tiheäkasvuinen. Selvityk-
sessämme se edusti hyväkuntoista vertailuesiinty-
mää, jolla ei ollut hoitotarvetta. Seurannan alkaessa 
kukinta oli jo runsasta, mutta kahtena seuraavana 
vuonna kukinnan määrä vielä kolminkertaistui. 
Tämän jälkeen kukinta romahti. Luonnontilaisis-
sa ajuruohokasvustoissa tämä lienee tyypillistä 
vaihtelua, joka voi johtua kasvukauden sääoloista 
tai siitä, että kasviyksilöiden voimavarat on het-
kellisesti käytetty loppuun kukkia ja siemeniä 
tuottaessa. Luutasuon seuranta tehtiin viimeisen 
kerran vuonna 2007, jolloin esiintymä oli jäänyt 
Luutasuon tilalle tehdyn laitumen sisään. Epäon-
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Kuva 16. Puuston tilavuus (0.01 m3/0,25 a) Oikkaanmäen 
rinteellä 5 m x 5 m puustoruuduilla ennen hoitotoimia. 
Kangasajuruohon seuranta-alojen paikka on merkitty 
vihreällä neliöllä. 

  31 19 25 yläreuna

  18 10 15 16 27 44

  8 1 19 39 28 70

  16 28 11 28 45 50

  52 30 44 57 18 1

  56 12 22 19 52 53

  61 25 27 30 33 62

  1 54 14 14 0 0

  0 0 1 52 0 0

  0 0 0 alareuna

 

hoitokaista kontrollikaista

Oikkaanmäen rinne oli puustoltaan paikoittain 
pienipiirteisesti aukkoinen. Esimerkiksi hoito-
kaistan länsipuolella rinne on paikoin puuton ja 
kivinen. Puuston latvuspeittävyys oli keskimää-
rin 32 %. Kontrollikaistan puusto oli keskimäärin 
hieman aukkoisempaa kuin hoitokaistalla (kuva 
17). Rinteen alaosassa puuston latvuspeittävyys oli 
keskimäärin hieman suurempi (30 % hoitokaista 
/ 38 % kontrollikaista) kuin ylempänä, mutta erot 
eivät olleet suuria. Nuoren tasarakenteisen puus-
ton normaaliin kehityksen kuuluvan itseharvene-
misen merkkejä on nähtävissä kautta koko supan 
pohjoisrinteen. 

28 44 28 20 22

46 34 26 20 20 36 36 48 42

54 34 6 44 34 18 36 18 18

30 24 58 42 34 22 24 12 34

42 46 56 38 46 32 36 10 26

32 52 18 30 26 24 24 8 12

20 36 40 42 28 34 24 28 50

22 2 42 12 34 34 38 38 40

2 0 4 4 2 16 0 0 0

0 0 0

hoitokaista kontrollikaista

Kuva 17. Puuston latvuspeittävyys (asteikko 0 - 100 %) 
Oikkaanmäen rinteellä ennen hoitotoimia. Lukuarvo 
on viiden mittauksen keskiarvo/puustoruutu. Kangas-
ajuruohon seuranta-alojen paikka on merkitty vihreällä 
neliöllä.
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neksi karja valitsi ajuruohoa kasvaneen vanhan 
tienpohjan kulkureitikseen ja kasvusto tallautui 
pahoin. Kirjallisuuden mukaan ajuruoho voi kui-
tenkin myös hyötyä laidunnuksesta: karja pitää 
muun kasvillisuuden matalana, rikkoo sorkillaan 
maaperää siemenille itämisalustaksi ja siemenet 
myös leviävät eläinten mukana uusille paikoille 
(Eriksson 1998). Ajuruoholta valtaa tilaa kohteella 
myös hietakastikka, joka karkealehtisenä kasvina 
ei ole havaintojen mukaan maistunut kovin hyvin 
alueen laiduntajille. Ajuruoho on seurantakohteen 
läheisyydessä laitumella hyvävoimainen ja leviä-
mässä (havainnot kesältä 2008). Ennusteemme on 
että se tulee ajan mittaan levittäytymään laajem-
min puustoltaan poltetulle entiselle siemenviljel-
mäalueelle (laitumelle) ja menestymään siellä hy-
vin, vaikka tämä seurannassa ollut pieni kasvusto 
lähes tuhoutuikin.

Kissankäpälällä hyötyminen hoitotoimista 
näkyi lehtiruusukkeiden määrän kasvuna sekä 
Oikkaanmäellä että Sikaliskolla. Samanaikaisesti 
ruusukkeiden määrä väheni kontrollialoilla. Kis-
sankäpälän kukintaa ei pystytty kunnolla seura-
maan, koska seurantakäynnit oli ajoitettu kangas-
ajuruohon kukinnan mukaan. Alkukesästä kukki-
neen kissankäpälän kukkaversot olivat elokuun 
alussa jo lakastuneet. Havaittujen kuivahtaneiden 
rankojen perusteella uskallamme kuitenkin sanoa, 
että ainakin Oikkaanmäellä myös kissankäpälän 
kukinta runsastui selvästi. Kahden ensimmäisen 
seurantavuoden aikana ei havaittu yhtään kukka-
versoa, sen jälkeen kukinta kasvoi noin 30:stä lähes 
90:een kukkaversoon vuoteen 2008 mennessä. 

Karuilla kasvupaikoilla aluskasvillisuuden laji-
määrä on suurimmillaan 10 - 30-vuotiaissa metsis-
sä (Tonteri 1994). Suuri osa metsien heinälajeista 
hyötyy pioneerilajeina hakkuun ja palon jälkeisestä 
valon ja ravinteiden lisääntymisestä. Mustikka-
tyypin metsissä metsäkastikka on todettu hyväksi 
kilpailijaksi kulotuksen jälkeen (Ruuhijärvi ym. 
1986). Heinittymisen estäminen tai sen hillintä on-
kin ilmeinen haaste harjujen paahdeympäristöjen 
hoidossa. 

Niittyjä poltettiin Suomessa aiemmin keväisin, 
jolloin päästiin matalilla polttolämpötiloilla lähin-
nä eroon kuloontuneesta kasvillisuudesta (Pykälä 
2001). Kastikan leviämistä voitaisiin ehkä estää 
karuilla paahderinteillä samalla menetelmällä, 
polttamalla edellisvuotinen kuollut kasvusto huhti 
– toukokuulla ns. pälvipolttona. Sadevesi ja tuu-
li huuhtovat hienomman tuhkan ja ravinteet alas 
rinteeltä karuunnuttaen paahteisen kasvupaikan. 
Polttaminen jouduttaisiin todennäköisesti uusi-
maan muutaman kerran rinteen avoimen vaiheen 
aikana paahdekasvilajien kannalta suotuisan hoi-
totuloksen varmistamiseksi. 

Raivatut lehtipuut (haapa, koivu) lähtevät myös 
helposti vesomaan ja voivat jo muutamassa vuo-
dessa alkaa taas varjostaa hoidettua kohdetta ja 
varistaa sille kariketta. Maanpinnan paljastuttua 
myös puiden (koivu, mänty) taimettuminen lisään-
tyy. Hoidetut alueet vaativat sen vuoksi jatkossa-
kin täydentäviä hoitotoimia, kuten puiden taimien 
ja vesojen poistoa. 

Puustoltaan sulkeutuneissa paahderinteissä va-
lon vähäisyyden lisäksi myös karikkeen runsaus ja 
paksu kunttakerros heikentävät kasvien suvullista 
lisääntymistä. Vaikka siemeniä syntyisikin, niiden 
itämiselle tärkeitä paljaita kivennäismaalaikkuja 
ei ole juuri tarjolla. Puuston poistaminen vähentää 
kertyvän karikkeen määrää, mutta ei välttämättä 
riitä rikkomaan kunttakerrosta ja paljastamaan tar-
peeksi kivennäismaata. Sitä kyllä paljastui jonkin 
verran kaikilla hoitokohteilla, eniten Oikkaanmäen 
jyrkässä alarinteessä, jossa maan rikkoutumista ja 
kulumista lisäsi mahdollisesti myös itse seuranta 
ja käyttö esittely- ja opetuskohteena. 

5  Johtopäätökset

Valoisuuden lisäämiseksi tehty puuston raivaami-
nen voi parantaa jo muutamassa vuodessa harjujen 
paahderinteillä kasvavien avainlajien, kangasaju-
ruohon ja kissankäpälän, elinolosuhteita. Saadut 
tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että tehdyt hoi-
totoimet eivät välttämättä ole kaikissa tilanteissa 
riittäviä tutkittujen lajien kannalta. Puuston pois-
ton myötä voi tulla myös ongelmia, joista voimakas 
heinittyminen lienee haasteellisin. Pelkkä puuston 
raivaaminen ei useinkaan yksin riitä paljastamaan 
riittävästi kivennäismaata, joka on tarpeen sekä 
kasvien siemenelliselle uudistumiselle että paah-
deympäristöissä eläville lukuisille selkärangatto-
mille eläimille. Pienempien puiden, ja etenkin leh-
tipuiden, poistaminen juurineen voisi edesauttaa 
kivennäismaan runsaampaa paljastumista ja sa-
malla se vähentäisi lehtipuiden vesomista. Hoito-
toimien suuntaaminen rinteisiin tasamaiden sijaan 
voi myös olla tehokkaampaa toivottujen tulosten 
saavuttamisen kannalta. Rinteitä käsiteltäessä ki-
vennäismaata paljastuu helpommin ja eroosio vielä 
lisää sitä. Rinteissä myös lämpötilat nousevat kor-
keammiksi (mm. Rikkinen 1989).

Hoitotoimenpiteet kannattaa suunnata sellaisil-
le kohteille, joilla toivottavia kasvilajeja jo esiin-
tyy, vaikka niukastikin. Vaikka lähialueella olisi 
enemmänkin esimerkiksi kangasajuruohoa, se ei 
välttämättä kovin nopeasti (edes useisiin vuosiin) 
leviä edes lähiympäristöstä sellaisille hoitokohteil-
le, jossa sitä ei aikaisemmin ole ollut. Hoidettavien 
kohteiden tulee olla myös riittävän suuria, jotta 
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jäljelle jäävä puusto ei varjosta. Hyönteisten levit-
täytymistä hoidetuille kohteille nopeuttaa huo-
mattavasti elinvoimaisten lähdepopulaatioiden 
läheisyys (Salminen 2007).

Metsäpalon jäljittely hoitokeinona jäi tässä yh-
teydessä selvittämättä. Kivennäismaata myöten 
tapahtuva palaminen olisi mitä luultavimmin 
hyvin tehokas paahdeympäristöjen luoja. Kunt-
takerroksen perusteellinen palaminen vähentäisi 
todennäköisesti heinittymistä, kuumeneminen 
voisi aktivoida maaperässä uinuvat paahdelajien 
siemenvarastot ja palanut puuaines hyödyttäisi 
myös metsäpaloista riippuvaista eliölajistoa. Har-
jukohteiden polttotekniikoita tulee kehittää myös 
kohteille, joissa polton kannalta välttämättömiä ve-
sipisteitä ei ole käytettävissä. Tällaisten kohteiden 
turvallinen polttaminen on olennainen osa suoje-
lualueille sopivista tulevaisuuden hoitokeinoista, 
joilla palautetaan luontaisen palodynamiikan vai-
kutukset takaisin myös harjuympäristöihin.

Arvio seurantamenetelmien toimivuudesta

Seurantatietoa paahdeympäristöjen hoitokohteil-
ta tarvitaan, jotta pystytään arvioimaan toimen-
piteiden onnistumista ja hoidolle asetettujen ta-
voitteiden saavuttamista. Seurantojen kannalta 
on tärkeää, että hoidon tavoitteet on määritelty jo 
suunnitteluvaiheessa mahdollisimman selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti. 

Kangasajuruohon ja kissankäpälän 
esiintymien seuranta

Kangasajuruoho on kasvutavaltaan sen tyyppinen 
laji, että kasviyksilöiden merkintään perustuva 
seuranta ei ole mahdollista. Eri yksilöiden versot 
lomittuvat tiheissä kasvustoissa toisiinsa eikä yk-
silöiden erottaminen ole ilman niiden irti repimistä 
mahdollista. Myöskään kissankäpälän yksilöiden 
erottaminen toisistaan ei tiheissä kasvustoissa ole 
mahdollista. Tämän vuoksi päädyttiin esiintymis-
frekvenssiin perustuviin seuranta-aloihin, jotka oli 
melko helppo ja nopea perustaa ja varsinkin alku-
vaiheessa kohtuullisen nopeita inventoida kahden 
inventoijan voimin. Tosin kasvustojen runsastuessa 
myös työmäärä kasvoi. Ajuruohoista kirjattu on/
ei –tieto ei myöskään ole riippuvainen seurannan 
tekijästä ja 10 cm x 10 cm ruutukoko on riittävän 
pieni, jotta sillä saadaan käsitys ajuruohokasvuston 
laajuudessa, tiheydessä ja kukinnan runsaudessa 
tapahtuvista muutoksista. Kissankäpälällä taas 
ruusukkeiden laskeminen on nopea seurantakeino. 

Kasvillisuusseuranta ja valokuvaus

Kasvilajien peittävyyden arviointi 5 m x 5 m ko-
koisilta ruuduilta on melko hankalaa ja vuosien 
ja tekijöiden välistä vaihtelua on varmasti enem-
män kuin pienempiä aloja arvioitaessa. Eri lajien 
runsaussuhteiden muuttuminen tai ennallaan 
säilyminen tuli kuitenkin mielestämme melko hy-
vin esiin. Valokuvaus olisi hyvä kasvillisuudessa 
tapahtuvien yleismuutosten dokumentointikeino 
ja se onnistuikin osittain. Lähtötilanteessa kuvia 
ei tullut otettua tarpeeksi, ja seurannan edetessä 
kuvien ottosuunta vaihteli aika-ajoin esim. aurin-
gonpaisteen aiheuttamia varjoja väistellessä. Kuvia 
ei myöskään käsipelillä saatu otettua aina tarpeeksi 
suorassa kulmassa ylhäältä käsin. Kuvan ottokul-
maan vaikuttaa väistämättä mm. kuvan ottajan 
pituus.

KIITOKSET

Lämmin kiitos Metsähallituksen Erkki Virolaiselle, 
Annamari Ilolalle ja Teijo Heinäselle inspiraatiosta 
seurantatutkimukseen ja hoitotoimien käytännön 
toteutuksesta. Kiitos myös kaikille seurannoissa 
auttaneille. Olosuhteet olivat välillä sateiset, toisi-
naan hyvinkin paahteiset paarmoineen kaikkineen, 
mutta Sanna Kittamaa, Milla Tuormaa-Perälä, Salla 
Mehtälä ja Eva Ehrnstén avustivat mukisematta 
ruutujen virittelyssä ja kukkien laskemisessa. Ni-
ko Leikola teki kuvan 1. Maarit Jokinen SYKEssä 
auttoi valokuva-aineistojen käsittelyssä. Hoidot to-
teutettiin osana Metsä-Lifeä. Juha Pykälä ja Hanna 
Kondelin referoivat käsikirjoituksen.

VIITTEET

Below, A. & Virolainen, E. 2002. Komion luonnonsuojelualu-
een ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suo-
men luontopalvelut 17.12.2002. Vantaa, 19 s.

Eriksson, Å. 1998. Regional distribution of Thymus serpyllum: 
management history and dispersal limitation. Ecography 
21: 35-43.

Metsähallitus 2001. Komion luonnonsuojelualueen hoito- ja 
käyttösuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luonto-
palvelut. Vantaa.

Nieminen, M. & Sundell, P. R. 2002. Komion luonnonsuojelu-
alueen hyönteisselvitys ja hoitosuunnitelma. Faunatica Oy, 
Helsinki. 16 s.

Nieminen, M. & Sundell, P.R. 2005. Paahdeympäristöjen 
myrkkypistiäiset ja perhoset: vertailu vanhojen ja uusien 
kohteiden välillä. Teoksessa From, S. (toim.): Paahdeym-
päristöjen ekologia ja uhanalaiset lajit. Suomen ympäristö 

774: 1-86.
Pykälä, J. 2001. Perinteinen karjatalous luonnon monimuotoi-

suuden ylläpitäjänä. Suomen Ympäristö 495: 1-205.

LIITE 2/14



85Suomen ympäristö  25 | 2009

Päivärinta, A. 1998. Komion kangasajuruohokartoitus. Käsi-
kirjoitus. Metsähallitus. 2s. + 1 liite.

Rikkinen, J. 1989. Relations between topography, microclima-
tes and vegetation on the Kalmari-Saarijärvi esker chain, 
Central Finland. Fennia 167 (2):87-150.

Ruuhijärvi, R., Lindholm, T. & Vasander, H. 1986. Some con-
sequences of using prescribed burning in forestry. Lammi 
Notes 13: 1-5.

LIITE 2/15

Salminen, J. 2007. Paahdeympäristöjen hyönteisseuranta. 
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A 172: 
1-181.

Tonteri, T. 1994. Species richness of boreal understorey forest 
vegetation in relation to site type and successional factors. 
Ann. Zool. Fennici 31:53-60.



86  Suomen ympäristö  25 | 2009

KUVAILULEHTI
Julkaisija Suomen ympäristökeskus Julkaisuaika

Kesäkuu 2009

Tekijä(t) Sanna Kittamaa, Terhi Ryttäri, Terhi Ajosenpää, Kaisu Aapala, Erkki Hallman, Timo Lehesvirta ja Harri Tukia (toim.)

Julkaisun nimi Harjumetsien paahdeympäristöt — nykytila ja hoito

Julkaisusarjan 
nimi ja numero

Suomen ympäristö 25/2009

Julkaisun teema Luonto

Julkaisun osat/
muut saman projektin 
tuottamat julkaisut

Julkaisu on saatavana myös internetistä: www.ymparisto.fi/julkaisut

Tiivistelmä Harjumetsien paahdeympäristöt ja niillä elävä erikoistunut ja uhanalaistunut eliölajisto ovat viimeisten vuosikym-
menten aikana vähentyneet suuresti muun muassa metsäpalojen loppumisen ja yleisen rehevöitymiskehityksen 
vuoksi. Harjumetsien paahdeympäristöjen nykytila ja hoito 2006 - 2008 -hankkeessa koottiin kattava harjumet-
sien metsätaloutta ja suojelua edustava yhteistyöverkosto, johon kuuluivat SYKEn luontoasiantuntijoiden lisäksi 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 10 metsäkeskusta (2008), Metsähallituksen metsätalous ja luontopalvelut, 
UPM-Kymmene sekä Helsingin yliopisto. Hankkeessa etsittiin jäljellä olevia, hoitotoimin parannettavia paahde-
ympäristöjä ja käynnistettiin niillä sekä hoitotoimia että erilaisia koejärjestelyjä, joiden avulla hoitojen onnistu-
mista voidaan arvioida. Hankkeen aikana inventoitiin yhteensä noin 30 000 hehtaaria harjumetsää, joista suurin 
osa sijaitsee Natura 2000 -alueilla. Löydettyjen, hoitokohteiksi soveltuvien paahdekohteiden yhteispinta-ala on 
noin 120 hehtaaria. SYKEn tutkijoiden inventoimalta 14 200 hehtaarin alueelta löydettiin noin 1,7 hehtaaria 
luonnontilaista tai lähes luonnontilaista paahdekohdetta. Tämä on vain noin 3 % löydetystä 52 hehtaarin paahde-
alasta. Täten lähes kaikki inventoinneissa löydetyt kohteet olivat enemmän tai vähemmän umpeenkasvaneita ja 
niiden tilaa on perusteltua parantaa hoitotoimin.

Tulosten perusteella paahdeympäristöjen hoito pystytään toteuttamaan myös kustannustehokkaasti normaali-
en metsänhoitotoimien ohessa eikä se välttämättä ole ristiriidassa metsätalouden tavoitteiden tai esimerkiksi 
maisemansuojelun kanssa. Työ on saanut myös sekä maanomistajien että suuren yleisön tuen. Yhteistyöverkosto 
on ollut aktiivisesti keskusteleva ja se on onnistunut luomaan innostuneen ja kannustavan ilmapiirin ja yhteisön, 
jonka yhteisenä tavoitteena on ollut ja tulee jatkossakin olemaan uhanalaistuneen harjulajiston pelastaminen.

Asiasanat harjut, metsät, paahdeympäristöt, luonnonhoito, METSO-ohjelma, uhanalaiset lajit, kangasajuruoho, kissankäpälä

Rahoittaja/  
toimeksiantaja

ISBN
978-952-11-3504-0 (nid.)

ISBN
978-952-11-3505-7 (PDF)

ISSN
1238-7312 (pain.)

ISSN
1796-1637 (verkkoj.)

Sivuja
88

Kieli
suomi

Luottamuksellisuus
julkinen

Hinta (sis. alv 8 %)
26 €

Julkaisun myynti/ 
jakaja

Edita Publishing Oy, PL 780, 00043 EDITA  
Asiakaspalvelu: puh. 020 450 05, faksi 020 450 2380 
Sähköposti: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi  
www.edita.fi/netmarket  

Julkaisun kustantaja Suomen ympäristökeskus (SYKE), PL 140, 00251 Helsinki

Painopaikka ja -aika Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2009



87Suomen ympäristö  25 | 2009

PRESENTATIONSBLAD
Utgivare Finlands miljöcentral (SYKE) Datum

Juni 2009

Författare Sanna Kittamaa, Terhi Ryttäri, Terhi Ajosenpää, Kaisu Aapala, Erkki Hallman, Timo Lehesvirta och  
Harri Tukia (red.)

Publikationens titel Harjumetsien paahdeympäristöt — nykytila ja hoito
(Solexponerade åsskogar – tillstånd och vård)

Publikationsserie
och nummer

Miljön i Finland 25/2009

Publikationens tema Natur

Publikationens delar/
andra publikationer
inom samma projekt

Publikationen finns tillgänglig på internet: www. ymparisto.fi/julkaisut

Sammandrag Under de senaste årtiondena har solexponerade skogar på åsar samt deras specialiserade och utrotningshotade 
arter minskat betydligt bland annat på grund av en allmän eutrofiering och att skogsbränder inte längre före-
kommer. Inom projektet Tillståndet hos och vården av solexponerade skogar på åsar 2006 - 2008 vårdbildades 
ett täckande samarbetsnätverk för skydd av och skogsbruk i skogar på åsar. Nätverket består av naturexperter 
från SYKE och därutöver Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, 10 skogscentraler (2008), Naturtjänster och 
Skogsbruk vid Forststyrelsen, UPM-Kymmene och Helsingfors universitet. Projektet letade efter bevarade solex-
ponerade områden, som kunde förbättras med vårdåtgärder. På dessa områden påbörjades vård, och dessutom 
olika experiment för att bedöma om vården är framgångsrik. Cirka 30 000 hektar skogar inventerades, varav 
största delen är på Natura-områden. Sammanlagda ytan av funna solexponerade habitat, där typisk vegetation 
ännu hittades, är c. 120 hektar. På en del av de inventerade områdena uppskattades arean av potentiella solex-
ponerade sluttningar (sluttningar mot söder-väster), och jämfördes med arean av funna solexponerade områ-
den. Enligt uppskattningen är endast c. 3 % av den potentiella ytan för tillfället solexponerad. Alla funna områden 
var i dåligt tillstånd och det är befogat att förbättra deras tillstånd genom vårdåtgärder.

Resultaten visar att kostnadseffektiv vård av solexponerade habitat kan genomföras i samband med normala 
skogsvårdsåtgärder. Det finns heller ingen konflikt mellan vården och skogsbruket eller t.ex. landskapsskyddet. 
Arbetet har vunnit stöd av både markägare och allmänheten. Samarbetsnätverket har varit aktivt och haft ett 
diskuterande tillnärmningssätt. Nätverket har lyckats skapa en entusiastisk och uppmuntrande atmosfär och 
ett samfund/en gemenskap, vars gemensamma mål är, och kommer fortsättningsvis att vara, att rädda de utrot-
ningshotade arterna på åsar.

Nyckelord åsar, skogar, solexponerade biotoper, naturvård, METSO-program, hotade arter, Thymus serpyllum, 
Antennaria dioica

Finansiär/
uppdragsgivare

ISBN
978-952-11-3504-0 (hft.)

ISBN
978-952-11-3505-7 (PDF)

ISSN
1238-7312 (print)

ISSN
1796-1637 (online)

Sidantal
88

Språk
finska

Offentlighet
offentlig

Pris (inneh. moms 8 %)
26 €

Beställningar/
distribution

Edita Publishing Ab, PB 780, 00043 EDITA
Kundtjänst: tfn +358 20 450 05, fax +358 20 450 2380 
Epost: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi 
www.edita.fi/netmarket 

Förläggare Finlands miljöcentral (SYKE), PB 140, 00251 Helsingfors

Tryckeri/tryckningsort
-år

Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2009



88  Suomen ympäristö  25 | 2009

DOCUMENTATION PAGE
Publisher Finnish Environment Institute (SYKE) Date

June 2009

Author(s) Sanna Kittamaa, Terhi Ryttäri, Terhi Ajosenpää, Kaisu Aapala, Erkki Hallman, Timo Lehesvirta and Harri Tukia (ed.)

Title of publication Harjumetsien paahdeympäristöt — nykytila ja hoito
(Sun-exposed esker forest habitats – state and management)

Publication series
and number

The Finnish Environment 25/2009

Theme of publication Nature

Parts of publication/
other project
publications

The publication is available on the internet: www.ymparisto.fi/julkaisut

Abstract Sun-exposed esker forest habitats and their specialist species have strongly declined during the past decades 
due to e.g. decrease in forest fires and increase of eutrophying airbone deposition. The experts of nature con-
servation and management and forestry organizations of Finnish Environment Institute (FEI), Forestry Develop-
ment Centre Tapio, 10 Forestry Centres, UPM-Kymmene, Metsähallitus/Forestry, Metsähallitus/Natural Heritage 
and University of Helsinki formed a specialist network during the research project ”Management and biodiver-
sity of dry sun-exposed forest habitats and their species on glaciofluvial landforms in Finland 2006 - 2008”. Aims 
of the study were: to find the remaining locations of sun-exposed esker forest habitats with specialist vascular 
plant species, to test and develop suitable and cost-effective management methods for these habitats, to set up 
experimental studies of management methods and to monitor the effects of management to the biodiversity. 
Altogether 30 000 ha of esker forests, mainly in Natura 2000 -areas were inventored during the project. Appro-
ximately 120 ha of these were sun-exposed esker forest habitats with specialist vascular plant species. Nevert-
heless most of them were in poor condition and in need of management.

The results indicate that the sun-exposed forest habitats can be cost-effectively treated within normal forestry 
management practices and it is not necessarily in contradiction with silvicultural management goals or lands-
cape protection. The management of these habitats has been supported by both landowners and general public. 
The co-operation between the participants in the specialist network has been excellent and common goals for 
saving the sun-exposed habitats and their specialist species have been widely accepted.

Keywords eskers, forests, sun-exposed habitats, habitat management, METSO-programme, threatened species,  
Thymus serpyllum, Antennaria dioica

Financier/  
commissioner

ISBN
978-952-11-3504-0 (pbk.)

ISBN
978-952-11-3505-7 (PDF)

ISSN
1238-7312 (print)

ISSN 
1796-1637 (online)

No. of pages
88

Language
Finnish

Restrictions
Public

Price (incl. tax 8 %)
26 €

For sale at/
distributor

Edita Publishing Ltd,  P.O. Box 780, FI-00043 EDITA
Customer service: tel. +358 20 450 05, fax +358 20 450 2380
Mail orders: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi  
www.edita.fi/netmarket 

Financier
of publication

Finnish Environment Institute (SYKE), P.O. Box 140, FIN-00251 Helsinki, Finland

Printing place  
and year

Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2009



LUONTO

9 789521 135040

H
A

R
JU

M
E

T
S

IE
N

 P
A

A
H

D
E

Y
M

P
Ä

R
IS

T
Ö

T
 —

 N
Y

K
Y

T
IL

A
 JA

 H
O

IT
O

SUOMEN YMPÄRISTÖ   25 |  2009  

Harjumetsien paahdeympäristöt  
– nykytila ja hoito

Sanna Kittamaa, Terhi Ryttäri, Terhi Ajosenpää,  
Kaisu Aapala, Erkki Hallman, Timo Lehesvirta ja  
Harri Tukia (toim.)

Suomen ympäristökeskus

Harjumetsien paahdeympäristöt ja niillä elävä erikoistunut ja uhanalaistunut eliölajisto 

ovat viimeisten vuosikymmenten aikana vähentyneet suuresti muun muassa metsäpalojen 

loppumisen, yleisen rehevöitymiskehityksen ja soranoton vuoksi. Tässä raportissa 

esitellään kolmivuotisen yhteistyöhankkeen ”Harjumetsien paahdeympäristöjen nykytila ja 

hoito 2006–2008” tuloksia. Hankkeessa etsittiin jäljellä olevia, hoitotoimin parannettavia 

paahdeympäristöjä ja käynnistettiin niillä sekä hoitotoimia että koejärjestelyjä, joiden 

avulla hoitojen onnistumista voidaan arvioida. Avoimuutta ja paahteisuutta vaativien 

eliölajien elinympäristöjä voidaan hyvin hoitaa normaalin metsänhoidon ohessa. 

Umpeutuneiden harjumetsien harventaminen palvelee myös maisemansuojelua. 

Myynti: Edita Publishing Oy 
Asiakaspalvelu: PL 780, 00043 EDITA 
puh. 020 450 05, faksi 020 450 2380 
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi 
www.edita.fi/netmarket

ISBN 978-952-11-3504-0 (nid.)

ISBN 978-952-11-3505-7 (PDF)

ISSN 1238-7312 (pain.)

ISSN 1796-1637 (verkkoj.)

 S
U

O
M

E
N

 Y
M

P
Ä

R
IS

T
Ö

    2
5

 | 2
0

0
9


	4 Hoitokokeet ja -kohteet
	4.1 Hoitokokeet
	4.2 Hoitokohteet

	5 Harjumetsien paahdeympäristöt –hankkeen arviointi
	5.1 Inventointimenetelmän toimivuus
	5.2 Hoitomenetelmät
	5.3 Arvio hankkeen sujumisesta

	6 Johtopäätökset
	KI ITOKSET
	KIRJALLISUUS
	Liite 1. Maastolomake
	Liite 2. Kangasajuruohon ja kissankäpälän elinympäristöjen hoito Komion luonnonsuojelualueella
	KUVAILULEHTI
	PRESENTATIONSBLAD
	DOCUMENTATION PAGE



