KINTULAMMIN
LUONNONSUOJELUALUE
LUONNONHOITO JA ENNALLISTAMINEN 2016–2026
Luonnonsuojeluyhdistyksien ehdotus 2015

JOHDANTO
Osana Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman hyväksymistä vuosille 2012-2020 Tampereen
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan
(10.12.2012) suojella Kintulammin retkeilymetsän.
Suojeltavan retkeilymetsän pinta-ala on 554,9 hehtaaria. Yhdessä alueelta jo aiemmin suojellun Vattulan vanhan metsän alueen kanssa yhtenäisen
suojellun alueen pinta-alaksi muodostuu 615 hehtaaria. Siten alueesta muodostuu Seitsemisen ja
Helvetinjärven kansallispuistojen jälkeen Pirkanmaan kolmanneksi suurin yhtenäinen suojeltu
metsäalue.
Kintulammin suojelualueen merkitystä korostaa
sen sen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla. Alueesta muodostuu tulevaisuudessa tärkein kaupunkilaisten lähellä oleva luontoalue. Kintulammin
alueen suojelu lisää tulevaisuudessa alueen kiinnostavuutta ja retkeilijöiden määrää. Myös luonnon monimuotoisuus alueella kehittyy, kun aluetta

ei enää käsitellä metsätaloudellisesti. Luontoarvojen kehittymistä voidaan nopeuttaa ennallistamalla metsiä ja soita. Avoimien elinympäristöjen
luontoarvoja voidaan alueella kehittää luonnonhoidolla. Ennallistettaviksi ja hoidettaviksi ehdotettuja alueita on tässä suunnitelmassa yhteensä
168,6 hehtaaria. Se on noin 27 % koko suojelualueen pinta-alasta.
Tavallisesti ennallistaminen ja luonnonhoito eivät
liity retkeilijöiden toimintoihin, vaan ennallistamisen ja luonnonhoidon toteuttamisesta vastaavat
suuremmat organisaatiot kuten esimerkiksi valtio
ja kaupungit. Siten retkeily- ja luonnonsuojelualueet ovat tavallisesti tekemisen paikkoja, eräänlaisia kulisseja, mutta eivät varsinaisesti tekemisen
kohteita. Retkeily- ja luonnonsuojelualueet on tavallisesti varattu virkistäytymiseen, patikoimiseen
ja alueiden ihailuun.

Tässä ennallistamis- ja luonnonhoitosuunnitelmassa Kintulammin luonnonsuojelualue nähdään
kaupunkilaisten aktiivisen tekemisen kohteena.
Suunnitelmassa lisätään kaupunkilaisten toiminnallisia mahdollisuuksia osallistua konkreettisesti
alueen ennallistamiseen ja luonnonhoitoon. Koska
alueen metsät ovat aikoinaan melko voimakkaasti
ja laaja-alaisesti käsitelty metsätaloudellisin toimenpitein, antaa se hyvän edellytykset luontoarvojen kehittämiselle. Monin paikoin niillä ei ole
nykyisellään merkittäviä luontoarvoja, mutta niitä
voidaan lisätä erilaisin toimenpitein.
Kaupunkilaisten osallistuminen Kintulammin luonnonsuojelualueen hoitoon syventää tamperelaisten suhdetta seudun merkittävimpään
suojelualueeseen. Samalla Kintulammin metsien
luonnon monimuotoisuus kehittyy ja rikastuu.
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KAUPUNKILAISET
LUONNONHOITAJINA
Tässä suunnitelmassa ehdotetut ennallistamis- ja
luonnonhoitotoimenpiteet ovat sellaisia, että ne
voivat olla kaupunkilaisten toteutettavissa. Ehdotetut toimenpiteet eivät vaadi raskasta koneistoa
tai erityistä asiantuntijuutta. Osa tarkastelun kohteena olevista metsistä sopisi ennallistettavaksi
myös polttamalla, mutta polttaminen tapahtuu
yleensä asiantuntijoiden toimesta, eikä se tarjoa
kaupunkilaisille samalla tavalla tekemistä kuin kevyemmät menetelmät.
Entisten talousmetsien pääasialliseksi ennallistamismenetelmäksi ehdotetaan elävien puiden tappamista kaulaamalla. Puiden kaulaaminen
vesurilla, kirveella tai kuorimisraudalla tappaa
puun. Kuollut puu lisää luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän lahopuun määrää metsässä.
Puiden tappaminen monipuolistaa myös tasakasvuisten talousmetsien rakennetta.

Soiden ennallistamiseksi ehdotetaan tässä suunnitelmassaojien tukkimista joko lautapadoilla tai kivenmurikoiden avulla. Ojat olisi mahdollista tukkia
myös kaivinkoneella, jota käytetään usein soiden
luonnontilan palauttamiseen. Se ei kuitenkaan
mahdollista kaupunkilaisten osallistamista alueen
kehittämiseen. Soiden puustoa voidaan raivata
kaupunkilaisten toimesta esimerkiksi käsisahojen
avulla.

toimesta spontaanisti ja omatoimisesti (metsikkökuvio 72, sivu 8). Siten ehdotetut toimenpiteet ovat
sellaisia, että ne sopivat esimerkiksi luonnonsuojeluyhdistysten koordinoimiksi. Osallistamalla
kaupunkilaiset ja yhdistykset alueen ennallistamiseen ja hoitoon, Tampereen kaupunki säästää resurssejaan. Kaupungin tarvitsee vain luoda
hallinnolliset edellytykset suunnitelman toteuttamiseksi.

Kintulammin alueella on myös vanhoja maatalousmaita. Niiden luonnontilaa kehitetään sellaisilla
toimenpiteillä, joihin kaupunkilaiset voivat osallistua talkoovoimin, kuten esimerkiksi tukkimalla ojia
kivillä ja lautapadoilla.

Suunnitelmassa tarkastellut alueet on valittu
maastokäyntien, ilmakuvatarkasteluiden sekä
metsäsuunnitelman tietojen perusteella. Suunnitelmaan valittujen alueiden kehittäminen on ekologisesti perusteltua. Tarkastelun ulkopuolelle
jäävissä Kintulammin tulevan suojelualueen metsissä luontoarvot ovat joko hyvät, tai sitten ne ovat
sellaisia, että niiden kehittämistä ei kannata nopeuttaa ennallistamalla.

Huolimatta ennallistamisen ja luonnonhoidon menetelmien sopivuudesta kaupunkilaisille toimenpiteiden toteutus tulee organisoida. Vain harvat
toimenpiteet voidaan toteuttaa kaupunkilaisten
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ENNALLISTAMISEN JA
LUONNONHOIDON KOHTEET
Ennallistettavat metsät (109 ha)

Metsikkökuvio 222
Metsikkökuvio 148
Metsikkökuvio 224
Metsikkökuvio 159
Metsikkökuvio 72
Metsikkökuvio 96
Metsikkökuvio 149
Metsikkökuvio 161
Metsikkökuvio 145
Metsikkökuvio 140

Metsikkökuvio 67
Metsikkökuvio 341
Metsikkökuvio 214
Metsikkökuvio 251
Metsikkökuvio 244
Metsikkökuvio 31
Metsikkökuvio 31.1
Metsikkökuvio 18
Metsikkökuvio 55
Metsikkökuvio 44

Ennallistettavat suot (37,8 ha)

Kintulammin eteläpuolinen suoyhdistymä
Kintulammin pohjoispuolinen suoyhdistymä
Metsikkökuvio 144
Metsikkökuvio 229
Metsikkökuvio 223 ja 215
Metsikkökuvio 84
Kylmäsuo
Laukkisuo
Voimajohtoaukean luonnonhoito (13,3 ha)
Maatalousmaiden luonnonhoito (8,5 ha)
Luonnonsuojelualueen raja (615 ha)

ENNALLISTETTAVAT METSÄT
ja joissa puiden kuoleminen luontaisesti ei ole todennäköistä lähivuosikymmeninä. Luonnonsuojelualueilla lahopuuta on suositeltavaa tuottaa siten,
että luontaisesti syntyneen ja tuotetun lahopuun
yhteismäärä on metsikkötasolla noin 15–30 m 3 /ha.
Puita kaulattaessa tuotetaan lahopuun lisäksi met- Suuren lahopuumäärän (>20 m 3 /ha) tuottamista
yhdellä kertaa tulee välttää.1
siin niin sanottuja pienaukkoja. Siksi kaulattavat
puut valitaan ja muodostetaan pieniksi ryhmiksi,
Suunnitelmassa lahopuuta lisätään kohteille pääjotta pienaukotus toteutuu. Talousmetsien tasaosin kertaluonteisesti. Toimenpiteet toteutetaan
Kaulattavat männyt kuolevat yleensä muutamassa
koosteisen rakenteen monipuolistaminen pienaukymmenen vuoden aikana ajanjaksolla 2016–2026.
vuodessa pystyyn, jonka jälkeen ne alkavat keloukotuksella on tärkeää, jotta lehtipuun määrä
Seurantaohjelman perusteella voidaan tehdä myötua. Lopuksi puutkaatuvat. Tappamalla elävät puut mäntymetsissä lisääntyy.
hemmin päätelmiä, onko Kintulammin suojelualusaadaan metsään lisää monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta. Samalla monipuolistetaan
Kaulattavien mäntyjen runkojen läpimitta tulee ol- een ennallistamista tarpeen jatkaa.
talousmetsien tapaan toteutetusta käsittelystä
la vähintään 20 cm, jota pidetään ennallistettavien
johtuvaa puuston yksipuolista rakennetta. Kaupuiden vähimmäismittana. Metsikkötasolla laho1 Similä, Maarit & Junninen, Kaisa (toim.). 2011 . Metsien
lausurat näkyvät metsässä hyvin heti kaulauksen
puun lisäykseen soveltuvat ensisijaisesti varttuennallistamisen ja luonnonhoidon opas.
jälkeen, mutta eivät enää muutaman vuoden jälneet metsät, joissa valtapuuston läpimitta on
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 1 57.
keen, jolloin ne tummuvat.
vähintään 20 cm, joissa lahopuuta on aiempien
metsätaloustoimien vuoksi niukasti (alle 10 m 3 /ha) Metsähallitus, Vantaa 2011 .
Entisten talousmetsien pääasialliseksi ennallistamismenetelmäksi ehdotetaan puiden kaulausta.
Kaulatessa puun kuorta poistetaan noin 30 cm levyinen kerros rungon ympäri kuorimaraudan, vesurin tai kirveen avulla. Kaulaus sopii
ennallistamismenetelmänä erityisesti männyille 1 ,
joita ennallistettaviksi ehdotetuilla alueilla pääosin kasva a .

Myös polttaminen soveltuisi Kintulammin alueen
metsien ennallistamiseen, mutta menetelmä vaatii
asiantuntijuutta eikä se ole kaupunkilaisten toteutettavissa.
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Metsikkökuvio 222

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 222
Pinta-ala: 14,2 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Tuore kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 80 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 285 m 3 /ha, josta mäntyjä 197 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: noin 5 m 3 /ha
Ennallistamistoimenpiteet: Metsää ennallistetaan siten, että

tuotetaan eläviä puita kaulaamalla mäntylahopuuta yhdessä
erässä 15 m 3 /ha. Ennallistettava puusto on varttuneita mäntyjä.
Ennallistamistoimenpiteet kohdennetaan ryhmiin, jolloin
metsikköön muodostuu pienaukkoja.

Metsikkökuvio 148

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 148
Pinta-ala: 2,4 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Kuivahko kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 55 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 227 m 3 /ha, josta mäntyjä 215 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: vähäinen
Ennallistamistoimenpiteet: Tuotetaan kaulaamalla

mäntylahopuuta yhdessä erässä noin 20 m 3 /ha. Ennallistettava
puusto on varttuneita mäntyjä. Ennallistamistoimenpiteiden
avulla monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan
joitain pienaukkoja.
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Metsikkökuvio 224

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 22 4
Pinta-ala: 10,8 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Tuore kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 60 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 269 m 3 /ha, josta mäntyjä 252 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: noin 8 m 3 /ha

Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään mäntylahopuuta

kaulaamalla varttuneita mäntyjä yhdessä erässä 15 m 3 /ha.
Ennallistamistoimenpiteiden avulla monipuolistetaan metsän
rakennetta ja muodostetaan joitain pienaukkoja.

Metsikkökuvio 159

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 159
Pinta-ala: 2,2 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Tuore kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 80 vuotta (mänty) ja noin

70 (kuusi)

Puuston tilavuus: 278 m 3 /ha, josta mäntyjä 143 m 3 /ha ja kuusia

183 m 3 /h

Lahopuun määrä kohteella: noin 10 m 3 /ha
Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään kuusi- ja mäntylahopuuta

yhdessä erässä kaulaamalla varttuneita kuusia ja mäntyjä 10
m 3 /ha. Ennallistettava puusto on varttuneita kuusia ja mäntyjä.
Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään lahopuuta,
monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan
pienaukkoja.
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Metsikkökuvio 72

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 72
Pinta-ala: 16,0 hehtaaria
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 60 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 206 m 3 /ha, josta mäntyjä 179 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: Vähäinen
Ennallistamistoimenpiteet: Tällä kohteella kokeillaan mahdollisuuksia kau-

punkilaisten toteuttamaan spontaaniin ennallistamiseen. Kohde rajataan
maastoon siten, että kaupunkilaiset voivat kaulata puita omatoimisesti,
omalla ajallaan ja omilla työvälineillään. Tavoitteena on, että omatoiminen
ennallistaminen tuottaa kohteelle lahopuuta 20 m 3 /ha. Kohde soveltuu omatoimiseen ennallistamiseen hyvin, koska se on helposti saavutettavissa ja se
on laaja-alainen. Toteutuksesta laaditaan erillinen suunnitelma. On esimerkiksi mahdollista, että ennallistettavaksi sopivat puut merkitään maastoon
etukäteen, ja että kaupunkilaisia opastetaan kaulauksessa esimerkiksi Vattulan pysäköintipaikalla sijoitettavalla esitekyltillä.

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 96
Pinta-ala: 16,2 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Tuore kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 60 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 208 m 3 /ha, josta mäntyjä 188 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: vähäinen

Metsikkökuvio 96

Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään mäntylahopuuta kohteella yhdessä

erässä kaulaamalla puustoa 20 m 3 /ha. Ennallistettava puusto on varttuneita
mäntyjä. Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään lahopuuta,
monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan pienaukkoja.
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Metsikkökuvio 149

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 149
Pinta-ala: 7,5 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Tuore kangas
Puuston keskimääräinen ikä: noin 85 vuotta (mänty), noin 70 vuotta

(kuusi)

Puuston tilavuus: 282 m 3 /ha, josta noin 85-vuotiaita mäntyjä 106 m 3 /ha

ja noin 70 vuotiaita kuusia 99 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: yli 5 m 3 /ha, jo

Ennallistamistoimenpiteet: Tuotetaan kohteelle mänty- ja

kuusilahopuuta yhdessä erässä kaulaamalla puustoa 15 m 3 /ha.
Ennallistettava puusto on varttuneita mäntyjä ja kuusia.
Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään lahopuuta.
Monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan pienaukkoja.

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 161
Pinta-ala: 2,5 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Tuore kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 60 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 273 m 3 /ha, josta mäntyjä 150 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: noin 10 m 3 /ha tuoretta maapuuta (kuusi/mänty)

Metsikkökuvio 161

Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään mäntylahopuuta kohteella kaulaamalla

puustoa yhdessä erässä 15 m 3 /ha. Ennallistettava puusto on varttuneita
mäntyjä. Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään lahopuuta,
monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan pienaukkoja.
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Metsikkökuvio 145

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 145
Pinta-ala: 6,2 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Tuore kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 60 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 280 m 3 /ha, josta mäntyjä 229 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: noin 10 m 3 /ha tuoretta kuollutta pysty- ja

maapuuta (mänty)

Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään mäntylahopuuta yhdessä erässä

kaulaamalla varttunutta puustoa 15 m 3 /ha.
Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään lahopuuta,
monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan pienaukkoja.

Metsikkökuvio 140

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 140
Pinta-ala: 2,5 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Kuivahko kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 75 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 222 m 3 /ha, josta mäntyjä 144 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: Vähäinen
Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään kohteella mäntylahopuuta

kaulaamalla puustoa yhdessä erässä 20 m 3 /ha. Sekapuustoisessa
metsässä ennallistettava puusto on varttunutta mäntyä.
Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään lahopuuta,
monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan pienaukkoja.
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Metsikkökuvio 67

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 67
Pinta-ala: 3,5 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Kuivahko kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 60 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 181 m 3 /ha, josta mäntyjä 173 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: Vähäinen
Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään mäntylahopuuta yhdessä erässä

kaulaamalla puustoa 15 m 3 /ha. Ennallistettava puusto on varttuneita
mäntyjä. Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään lahopuuta,
monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan pienaukkoja.

Metsikkökuvio 341

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 341
Pinta-ala: 2,4 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Tuore kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 80 vuotta (kuusi)
Puuston tilavuus: 341 m 3 /ha, josta kuusia 320 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: noin 8 m 3 /ha (kuusi)

Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään kuusilahopuuta yhdessä erässä
kaulaamalla puustoa 20 m 3 /ha. Ennallistettava puusto on varttuneita
kuusia. Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään lahopuuta,
monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan pienaukkoja.
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Metsikkökuvio 214

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 214
Pinta-ala: 1,9 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Kuivahko kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 60 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 162 m 3 /ha, josta mäntyjä 162 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: vähäinen
Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään kohteella mäntylahopuuta

yhdessä erässä kaulaamalla puustoa 15 m 3 /ha. Ennallistettava puusto
on varttuneita mäntyjä. Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään
lahopuuta, monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan
pienaukkoja.

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 251
Pinta-ala: 2,2 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Tuore kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 55 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 213 m 3 /ha, josta mäntyjä 192 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: noin 10 m 3 /ha tuoretta maapuuta (mänty/kuusi)

Metsikkökuvio 251

Ennallistamistoimenpiteet: Tuotetaan kohteelle mäntylahopuuta yhdessä

erässä kaulaamalla varttuneita mäntyjä 10 m 3 /ha. Ennallistamistoimenpiteiden
avulla lisätään lahopuuta, monipuolistetaan metsän rakennetta ja
muodostetaan pienaukkoja.
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Metsikkökuvio 244

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 244
Pinta-ala: 1,1 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Kuivahko kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 55 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 199 m 3 /ha, josta mäntyjä 147 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: Vähäinen
Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään mäntylahopuuta yhdessä

erässä kaulaamalla puustoa 15 m 3 /ha. Ennallistettava puusto on
varttuneita mäntyjä. Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään
lahopuuta, monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan
pienaukkoja.

Metsikkökuvio 44

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 44
Pinta-ala: 8,2 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Kuivahko kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 60 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 128 m 3 /ha, josta mäntyjä 125 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: Vähäinen

Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään mäntylahopuuta yhdessä

erässä kaulaamalla puustoa 10 m 3 /ha. Ennallistettava puusto on
kohteen paksuimpia mäntyjä. Ennallistamistoimenpiteiden avulla
lisätään lahopuuta, monipuolistetaan metsän rakennetta ja
muodostetaan pienaukkoja.
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Metsikkökuvio 31

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 31
Pinta-ala: 0,5 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Lehtomainen kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 60 vuotta (mänty ja kuusi)
Puuston tilavuus: 324 m 3 /ha, josta mäntyjä 161 m 3 /ha ja kuusia 162 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: Vähäinen
Ennallistamistoimenpiteet: Tuotetaan kohteelle mänty- ja

kuusilahopuuta yhdessä erässä kaulaamalla puustoa 20 m 3 /ha.
Ennallistettava puusto on varttuneita mäntyjä ja kuusia.
Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään lahopuuta,
monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan pienaukkoja.

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 31.1
Pinta-ala: 0,9 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Tuore kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 60 vuotta (mänty ja kuusi)
Puuston tilavuus: 214 m 3 /ha, josta mäntyjä 196 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: Vähäinen

Metsikkökuvio 31.1

Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään mäntylahopuuta kohteella kaulaamalla

yhdessä erässä puustoa 15 m 3 /ha. Ennallistettava puusto on varttuneita
mäntyjä. Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään lahopuuta,
monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan pienaukkoja.
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Metsikkökuvio 18

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 18
Pinta-ala: 2,5 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Tuore kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 60 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 170 m 3 /ha, josta mäntyjä 170 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: Vähäinen
Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään metsikön mäntylahopuuta

yhdessä erässä kaulaamalla puustoa 10 m 3 /ha. Ennallistettava
puusto on varttuneita mäntyjä. Ennallistamistoimenpiteiden
avulla lisätään lahopuuta, monipuolistetaan metsän rakennetta ja
muodostetaan pienaukkoja. Painotetaan ennallistamisessa
metsikkökuvion niitä osia, jotka ovat kauimpana kuvion läpi
kulkevasta tiestä.

Metsikkökuvio 55

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio: 55
Pinta-ala: 5,2 hehtaaria
Kasvupaikkatyyppi: Tuore kangas
Valtapuuston keskimääräinen ikä: noin 60 vuotta (mänty)
Puuston tilavuus: 213 m 3 /ha, josta mäntyjä 164 m 3 /ha
Lahopuun määrä kohteella: vähäinen
Ennallistamistoimenpiteet: Lisätään kohteella mäntylahopuun määrää

kaulaamalla yhdessä erässä puustoa 15 m 3 /ha. Ennallistettava puusto
on varttuneita mäntyjä. Ennallistamistoimenpiteiden avulla lisätään
lahopuuta, monipuolistetaan metsän rakennetta ja muodostetaan
pienaukkoja.
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ENNALLISTETTAVAT SUOT
Kintulammin luonnonsuojelualueella on useita ojitettuja soita, joiden luonnontila on ojituksien vaikutuksesta muuttunut. Ojitetut suot ovat
kuivempia kuin luonnontilaiset, ja ojitettujen soiden veden pinnan korkeus on matalammalla. Ojituksien vaikutuksesta puuston kasvu yleensä
kiihtyy. Ojitukset ovat johtaneet suoluonnon laajamittaiseen uhanalaistumiseen: Etelä-Suomessa 96
% suotyypeistä luokitellaan uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi.

soille on monin paikoin kasvanut koivuvesakko,
joillekin soille kuusialikasvos. Puuston poistaminen vähentää haihduntaa sekä edistää vesitalouden ja suokasvillisuuden palautumista.

Soiden ennallistaminen suunnitellaan ja toteutetaan siten, että vesitalouden palauttaminen ei vaikuta luonnonsuojelualueen ulkopuolisiin alueisiin
kuten talousmetsiin. Kaikille ennallistettaville suoalueille tehtävät toimenpiteet suunnitellaan yksityiskohtaisesti ennen ennallistamisen
toteuttamista. Erityisen tärkeää suunnittelu on
laajemmilla suomuodostumilla, kuten Kylmäsuolla
ja Laukkisuolla.

tä, jos vesitalous halutaan palauttaa kunnolla. Yksittäisten ojien korpinotkoissa talkoilla ja patojen
rakentamisella voidaan saada jo paljon aikaan ilman koneiden käyttöä. Soiden ennallistamisen
kallein ja hankalin työvaihe on usein puuston raivaus. Jos se pystytään tekemään talkoilla, ennallistamisen kustannukset vähenevät merkittävästi.

Suunnitelmassa esitettävät soiden ennallistamistoimenpiteet eivät kaikilta osin johda vesitalouden
palautumiseen luonnontilaiseksi, mutta niiden
Soita ennallistetaan palauttamalla niiden vesitamyötä monet soiden ominaispiirteet (kuten rahkalous luonnontilaisen kaltaiseksi. Vesitalouden pasammalet ja muu suokasvillisuus) saavat mahdollauttamisen myötä kasvillisuus alkaa kehittyä
lisuuden palata kohteelle. Etenkin pienten, yhden
jälleen suokasvillisuudeksi, mutta ennallistaminen
ojan kohteiden ojien patoaminen on monessa taei välttämättä johda ennen ojitusta vallinneen kas- Tässä suunnitelmassa ehdotettavat ennallistamispauksessa mahdollista ilman kaivinkonetta. Ojat
villisuuden palautumiseen. Soiden ennallistamitoimenpiteet on mahdollista tehdä ainakin osittain padotaan lautapadoilla, käyttämällä lähistöltä
seen kuuluu myös ojituksen myötä alueelle
kaupunkilaisten toteuttamilla talkoilla. Ainakin
saatavia maa-aineksia ja kivenlohkareita sekä
kasvaneen puuston poisto. Kintulammilla ojitetuil- laajemmissa ennallistamiskohteissa kaivinkoneen
käyttämällä nuorten koivujen raivauksesta saatala soille erityisesti männyn kasvu on kiihtynyt, ja
käyttö ojien tukkimiseen on kuitenkin välttämätön- vaa puumateriaalia.
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Kintulammin eteläpuolinen suoalue

Metsäsuunnitelman metsikkökuvion 225
kaakkoisosa. Räme on jo muuttunut paljon,
eikä rämevarpuja tai rahkasammalia ole
paljon. Ennallistamistoimenpiteenä padotaan oja ja raivataan nuoret koivut, joita
kohteelle on kasvanut ojittamisen jälkeen.

Ennallistettava kohde koostuu metsäsuunnitelman
metsikkökuvioista 225 ja 192 sekä osittain kuviosta
194. Ennallistettavan suon pinta-ala on noin 3,7
hehtaaria.

Soiden vedet laskevat Kintulampeen lammen
etelässä. Ojien patoamisen myötä voi olla mahdollista, että lammen ympäri kulkevalle polulle
pitää asentaa pitkospuut ojien kohdille.

Metsikkökuvion 225 lounaisosa. Entinen
korpi, joka on kuivunut. Oja padotaan vesitalouden palauttamiseksi. Puustolle ei
tehdä mitään. Lahopuun määrä lisääntyy
ennallistamisen myötä merkittävästi.

Kuusien tyvien mättäät metsikkökuvioilla 192 ilmentävät aiempaa vesitaloutta. Silloin suoveden pinta
on ollut huomattavasti korkeammalla.

Metsäsuunnitelman kuvio 192. Ennallistamistoimenpiteenä padotaan kohteen läpi kulkeva oja 23 kohdasta. Patoamisessa käytetään ojan lähettyviltä saatavia kiviä ja lohkareita.
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Kintulammin pohjoispuolinen suoalue

Metsäsuunnitelman metsikkökuvio 181. Räme on jo muuttunut paljon, eikä rämevarpuja tai rahkasammalia ole paljon.
Ennallistamistoimenpiteenä padotaan oja
3-4 kohdasta. Raivataan kohteelta riukumaiset koivut. Raivattavia koivuja käytetään
kohteen ojien patoamisessa.

Ennallistettava kohde koostuu metsäsuunnitelman
metsikkökuvioista 181, 181.1 ja 160. Ennallistettavan
suon pinta-ala on noin 3,6 hehtaaria.

Riidenlieko on vallannut kohteen kenttäkerroksen kasvillisuuden. Myös karhunsammalta on
kohteella paljon. Varvut ja erityisesti rahkasammalet ovat vähentyneet merkittävästi. Vesitalouden palauttaminen muuttaa kasvillisuutta
jälleen.

Metsäsuunnitelman metsikkökuvion 181.1
keskella sijaitseva oja. Ennallistamistoimenpiteenä oja padotaan 4-5 kohdasta
aluene vesitalouden palauttamiseksi. Nuoret koivut raivataan ja niitä käytetään materiaalina ojien patoamisessa.

Metsikkökuvion 181.1 rämettä. Ojittamisen myötä
kasvaneet nuoret koivut raivataan. Varttuneemmat
koivut jätetään kohteelle.

Metsäsuunnitelman metsikkökuvion 181.1 oja kuvion pohjoisosassa. Ennallistamistoimenpiteenä
padotaan oja lautapadolla ja käyttämällä raivattuja koivuja.
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Metsikkökuvio 144

Osa kohteen ojista on vanhoja, mutta eivät
vielä umpeenkasvaneita.

Ennallistettava kohde koostuu metsäsuunnitelman
metsikkökuviosta 144. Ennallistettavan suon pinta-ala
on noin 3,2 hehtaaria.

Ojituksen seurauksena kohteella kasvaa jonkin
verran nuoria koivuja.

Korkeat mättäät puiden juurakoiden ympärillä ilmentävät ojituksesta seurannutta
vedenpinnan korkeuden laskua.

Suopursu on edelleen runsasta kohteella, mutta
rahkasammalien määrä on selvästi vähentynyt.

Kohteen ojat ovat melko vanhoja, mutta ne
vaikuttavat silti merkittävästi suon vesitalouteen.
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Metsikkökuvio 229

Metsikkökuvio 229. Pinta-ala 1,6 ha. Muuttunut
ruohokorpi, jonka puusto varttunutta.

Kohteen läpi kulkee vanha polku Kintulammin
majalle. Polun ympäristö on muuttunutta.

Metsikkökuviot 223 ja 215

Metsikkökuvio 223. Pinta-ala 0,5 ha. Muuttunut
korpi. Kuuset ja männyt noin 80-vuotiaita.

Metsikkökuvio 215. Pinta-ala 1,2 ha. Puusto
varttunutta. Oja on vanha ja kohteelle on jo
muodostunut lahopuuta.
20

Metsikkökuviot 84 ja 85

Osa kohteen ojista on vanhoja, mutta eivät
vielä umpeenkasvaneita.

Kohde koostuu metsikkökuvioista 84 ja 85. Kohteen
pinta-ala on 2,9 hehtaaria.

Korkeat mättäät puiden tyvillä ja rahkasammalten vähäinen määrä ilmentävät ojituksen vaikutuksia.

Kylmäsuon ennallistettava ala koostuu
metsikkökuvioista 61, 48, 47, 46, 49, 50, 42 ja 43.
Niiden kokonaispinta-ala on noin 6,8 hehtaaria.

Metsikkökuvio 47 on säästynyt luonnontilaisena,
vaikka ympäröiviä alueita on ojitettu.

Kylmäsuo

Kylmäsuon puusto on paikotellen melko
avointa.
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Laukkisuo

Laukkisuon kokoojaoja kohteen etelärajalla.
Ennallistamistoimenpiteenä padotaan oja
2-3 kohdasta.

Ennallistettava kohde koostuu metsäsuunnitelman
metsikkökuvioista 148.1, 146, 155, 154, 152, 162, 163, 164,
342, 174 ja 345. Ennallistettavan suon pinta-ala on
noin 14,1 hehtaaria.

Metsikkökuvio 164. Kohteella on runsassti
ojituksien seurauksesta kasvanutta nuorta
koivua.

Metsäsuunnitelman metsikkökuvion 342.
Ennallistamistoimenpiteenä nuoret koivut
raivataan ja niitä käytetään materiaalina
Laukkisuon ojien patoamisessa.

Polku Laukkisuon eteläreunassa.

Metsäsuunnitelman metsikkökuvion 163.
Ojituksen seurauksena runsastunut puusto ei ole
retkeilyllisesti kiinnostava tai erityisen kaunista.
22

VOIMAJOHTOAUKEAN HOITO
Kintulammin suojelualueen läpi kulkee leveä voimajohto. Voimajohdon välitöntä lähiympäristöä
raivataan ja se pidetään avoimena. Voimajohtoaukea on laaja, ja se on kymmeniä metrejä leveä

Luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman tehokasi ja tiheästi toteutuva raivaus on
suotuisaa. Raivattu ympäristö sopii avoimien ympäristöjen lajistolle. Raivausjätteen kerääminen ja
poistaminen alueelta, kehittää voimajohtoaukean
edellytyksiä ylläpitää perinnebiotooppien lajistoa 1 .

Voimajohtoaukea on tummaverkkoperhosen tärkeä
kulkuyhteys. Siten voimajohtoaukea tukee luonnon
monimuotoisuutta parhaiten, jos sitä raivataan ak- Raivausjäte heikentää myös retkeilyn mahdollitiivisesti ja se pidetään mahdollisimman hyvin ausuuksia voimajohtoaukealla ja vähentää alueen
ki.
maisemallista arvoa.
Koska voimajohtoaukea sijaitsee pääosin kuvailla,
kallioisella ja karulla maalla, muistuttavat sen elinympäristöt raivauksen jälkeen kangasketoa, jolla
kasvaa runsaasti muun muassa kanervaa ja jäkäliä.
Raivatulla voimajohtoaukealla on myös nummien
piirteitä. Siten voimajohtoaukealla on merkitystä
myös muiden perinnebiotooppien lajien kannalta.

Kosteilla paikoilla voimajohtoaukea on soistunutta.
Voimajohdon raivauksesta vastaa Fingrid Oyj. Voimajohtoaukea on raivattu viimeksi vuoden sisällä,
jonka seurauksena voimajohtoaukea on 2014
avointa ja sen kasvillisuus matalaa. Sitä ennen
vuonna 2013 voimajohtoaukean kasvillisuus oli
umpeenkasvanutta.

Luonnonhoidon toimenpiteitä voimajohtoaukealla

Jos mahdollista, tihennetään raivauskiertoa voimajohtoaukealla yhdella tai kahdella vuodella. Tihennetystä raivauskierrosta neuvotellaan Fingrid
Oyj:n kanssa.
Kerätään raivausjäte ja kuljetetaan se pois voimajohtoaukealta. Raivausjätteen mahdollisesta siirrosta raivauksien yhteydessä neuvotellaan Fingrid
Oyj:n kanssa. Alueelle mahdollisesti jäävän raivausjätteen siirto toteutetaan kaupunkilaisten ja
paikallisten luonnonsuojeluyhdistyksien talkootyönä.
Kuussaari ym. 2003. Voimajohtoaukeiden merkitys niittyjen
kasveille ja perhosille. Suomen ympäristö 638. Suomen
ympäristökeskus 2003.
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Jos löydetään soveltuvia paikkoja, niin poltetaan
raivausjäte. Polttaminen ei ole turvallisuussyistä
mahdollista voimajohtoaukealla, joten polttamista
varten raivausjäte siirretään muualle. Jos raivausjäte kuljetetaan käsivoimin, sitä voidaan pilkkoa
siirtämisen helpottamiseksi.
Etsitään keinoja raivata kasvillisuutta ja paljastaa
maata voimajohtoaukealta. Raivataan kasvipeitetä
etenkin etelänpuoleisista rinteistä, hiekkaisilta
alueilta ja kuivemmilta paikoilta. Maan paljastaminen tarjoaa mahdollisuuksia ketojen ja muiden
avoimien paikkojen lajistolle. Maan rikkominen hidastaa myös voimajohtoaukean umpeenkasvua ja
siten raivauksen tarvetta.
Vo i m aj o h to au kean kasvi lli su u tta kesällä 2 0 1 3 en n en rai vau sta

Vo i m aj o h to au kean kasvi lli su u tta sam alla ko h teella keväällä 2 0 1 4 rai vau ksen j älkeen

Etsitään keinoja ja edistetään maan pintaa kuluttavaa toimintaa voimajohtoaukealla. Se voi olla
esimerkiksi BMX-pyöräilyä tai maastoratsastusta.

VANHAT MAATALOUSMAAT
Kortejärven tilan entiset maatalousmaat ovat pääosin vanhoja turvepeltoja. Peltoja ei ole viljelty
enää useampaan vuoteen, minkä seurauksena ne
ovat alkaneet kasvaa umpeen. Paikoitellen umpeenkasvu on ollut voimakasta, mutta osa alueista
on vielä melko avointa. Umpeenkasvu ilmenee taimikkona, jonka puusto on pääosin koivua. Koivujen
seassa kasvaa kitukasvuisia männyntaimia.
Maatalousmailla kasvava nuori taimikkoinen puusto on voimakkaasti hirvien vaurioittamaa, mikä hidastaa umpeenkasvun myötä tapahtuvaa
mahdollista metsittymistä, ja mahdollisesti jopa
estää sen. Joissain osissa vanhoja maatalousmaita
on käynnistynyt soistuminen ja vettyminen, mutta
koska alueen ojat ovat pääosin avoimet, eivät ne
joudu veden valtaan suuressa mittakaavassa. Soistuminen ilmenee rahkasammalmättäinä, joita on
muun muassa peltojen länsiosissa.

Nykyisellään Kortejärven tilan vanhojen maatalousmaiden luontoarvot eivät ole merkittävät. Tilan
entisten maatalousmaiden luonnontila on voimakkaasti muuttunut, eikä vanhaan tilanteeseen ole
enää mahdollista palata, jolloin pellot olivat soita.

Vanhojen maatalousmaiden kehittämisen tavoitetilaa ei lyödä lukkoon ennalta. Alueen ominaisuuksien muotoutuminen saattaa kestää useita
vuosikymmeniä. Kohdetta kehitetään siten adaptiivisena prosessina, jossa seurannalla on tärkeä
merkitys hoidon tavoitteiden ja jatkotoimenpiteiTässä suunnitelmassa Kortejärven tilan entisiä
den määrittymisessä tulevaisuudessa. Jos vaikutmaatalousmaita kehitetään uudenlaisiksi ekosystaa siltä, että alueen kehittyminen löytää jonkin
teemeiksi, joilla on suotuisia vaikutuksia luonnon
monimuotoisuuden kannalta suotuisan ja mahdolmonimuotoisuuteen, mutta joille ei löydy suoraa
lisesti vakiintuvan muodon, vahvistetaan valittua
vertailukohtaa Suomen nykyisistä luontotyypeistä. kehityslinjaa. Vakiintuvan kehityslinjan löytäminen
ei kuitenkaan ole pitkän aikavälin tavoite, vaan
Tilan vanhoja maatalousmaita kehitetään pääosin
aluetta voidaan kehittää myös epävakaana ja jatavoimina elinympäristöinä. Niillä lisätään soiden,
kuvasti muuttuvana ekosysteeminä. Alueen kehitluhtien, niittyjen sekä kosteikkojen rakennepiirtei- tämiseen etsitään tulevaisuudessa mahdollisesti
tä. Ajan myötä seurataan, miten alueet lähtevät ke- vertailukohteita muualta.
hittymään tehtyjen luonnonhoidon toimenpiteiden
mukaan ja miten alueiden luontoarvot lähtevät ke- Koska kohde sijaitsee virkistyskäytön kannalta
hittymään. Ei ole esimerkiksi ennakoitavissa, milmerkittävällä alueella, on alueen miellyttävyydellä
laista lajistoa alueelle leviää.
ja esteettisillä kriteereillä merkitystä yksityiskoh25

taisempia tavoitteita ja toimenpiteitä asetettaessa.
Kohteen kehittämiseen liittyen kerätään tulevaisuudessa alueen käyttäjien kokemuksia ja toiveita.
Kohteen kehittämisen alkuvaiheen luonnonhoidon
toimenpiteinä raivataan pelloilta umpeenkasvanutta taimikkoa. Kaadetaan pensaat, puiden taimet ja nuori puusto. Jos alueelta löytyy
hyväkasvuisia taimia, niitä voidaan jättää kehittymään mahdollisiksi maisemapuiksi. Kootaan raivausjäte sopiviksi kasoiksi ja poltetaan jäte.
Suoritetaan raivausjätteen kulotus kaskeamista
muistuttavasti, jolloin polton vaikutus aluskasvillisuuteen on laajempi, kuin vain pinotun raivausjätekasan pinta-ala. Polttamalla pyritään
poistamaan nykyistä pintakasvillisuutta ja avaamaan leviämispaikkoja uudelle lajistolle.
Raivauksen ja kulotuksen jälkeen padotaan alueen
ojat lautapadoilla ja käyttämällä kiviä mahdollisista ojien läheisistä kivikasoista. Siten annetaan veden vaikuttaa vanhojen maatalousmaiden luonnon
kehittymiseen. Taimikon raivauksessa muodostunutta ainesta voidaan käyttää myös ojien patoamisessa, jos taimien varret ovat riittävän paksuja.
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SEURANTASUUNNITELMA
Käydään kaikilla ennallistetuilla ja hoidetuilla
alueilla seurantaa varten vähintään kerran vuodessa toteutettujen toimenpiteiden jälkeen. Ennallistetuilla soilla käydään ennallistamisen jälkeisenä
keväänä, jotta vaikutukset voidaan todeta kosteimpana ajankohtana.

Laaditaan seurannan tuloksien ja kokemuksien
pohjalta tarkennuksia tulevien vuosien toimenpiteitä varten.

Kuvataan kaikki alueella toteutetut ennallistamisen ja luonnonhoidon toimenpiteet. Laaditaan toimenpiteistä kirjallinen raportti. Liitetään
raportteihin kartat, joihin merkitään esimerkiksi
patojen sijainnit ojissa ja ne paikat, joilta puustoa
raivattiin tai kaulattiin.

Seurataan lajiston muutoksia ja kehittymistä.

Selvitetään, onnistuiko ennallistaminen teknisesti.
Selvitetään, onko ennallistamiskehitys käynnistynyt tavoitellusti.

Seurataan kaikkia ennallistettavia kohteita 10
vuotta tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.

Arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset luonnon
monimuotoisuuteen ja luonnonsuojelualueen tarkoituksen kannalta.
Selvitetään talkootöihin osallistuneiden kaupunkilaisten kokemuksia ennallistamisesta ja luonnonhoidosta.

Selvitetään alueen käyttäjien kokemuksia alueella
toteutetuista ennallistamisen ja luonnonhoidon
Seurataan mahdollisia ennallistamisen ja luonnon- toimenpiteistä.
hoidon aiheuttamia ongelmia.
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TOTEUTUS 2016-2026
Kintulammin luonnonsuojelualueen
ennallistaminen ja luonnonhoito toteutetaan
rajatuissa kokonaisuuksissa. Vuosittain
toteutettavat toimenpiteet kohdennetaan toisiaan
lähellä sijaitseville alueille.

VUOSI 2019 (Kintulammin pohjoispuoleisia alueita)

VUOSI 2016 (retkeilymajan itä- ja kaakkoisosat)

VUOSI 2020 (Vattulan viereiset alueet)

METSÄ: Metsikkökuviot 222 ja 214, yhteensä 16,1 ha
SUO: Metsikkökuvio 223 ja 215, yhteensä 1,7 ha
VUOSI 2017 (Kintulammin eteläpuolisia alueita)

METSÄ: Metsikkökuvio 224, yhteensä 10,8 ha
SUO: Kintulammin eteläpuolinen suoyhdistymä,
yhteensä 3,9 ha
SUO: Metsikkökuvio 229, yhteensä 1,6 ha
VUOSI 2018 (Voimajohtoaukea ja pari pientä
kohdetta)

Metsikkökuviot 251 ja 244, yhteensä 3,3 hehtaaria
Raivausjätteen kerääminen voimajohtoalueelta

METSÄ: Metsikkökuviot 159, 149 ja 161, yhteensä 12,2
ha
SUO: Kintulammin pohjoispuolinen suoyhdistymä,
yhteensä 3,6 ha
METSÄ: Metsikkökuviot 72, 31, 31.1 ja 18, yhteensä
19,9 hehtaaria
VUOSI 2021 (Vattulan pohjoispuoleisia alueita)

METSÄ: Metsikkökuviot 96 ja 67, yhteensä 19,7
hehtaaria
SUO: Metsikkökuvio 84 ja 85, yhteensä 2,9
hehtaaria
VUOSI 2022 (Kylmäsuo ja sen lähialueita)

METSÄ: Metsikkökuviot 44 ja 55, yhteensä 13,4
hehtaaria
SUO: Kylmäsuo

VUOSI 2023 (Kortejärven vanhat maatalousmaat)

PELLOT: Maatalousmaiden luonnonhoito, yhteensä
8,5 ha
VUOSI 2024 (Laukkisuo)

SUO: Laukkisuo, yhteensä 14,1 ha
VUOSI 2025 (Voimajohdon ja Kintulammin
välisiä alueita)

METSÄ: Metsikkökuviot 148, 145, 140 ja 341,
yhteensä 13,6 ha
SUO: Metsikkökuvio 144, yhteensä 3,2 ha
VUOSI 2016

Mahdollisesti rästiin jääneiden töiden tekeminen ja
muut täydennykset.
Ennallistamis- ja luonnonhoitotöiden arviointi.
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TYÖRYHMÄ JA YHTEYSTIEDOT
Työryhmä: Jere Nieminen, Juho Kytömäki, Karl

Hermansson, Joakim Suvanto ja Tero Tähtinen
Suunnitelman kuvat: Jere Nieminen, Juho Kytömäki

ja Olli Manninen

Villi vyöhyke ry.

Jere Nieminen
jere@villivyohyke.net
040-5224476
http://villivyohyke.net/

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry.

Juho Kytömäki
pirkanmaa@sll.fi
040-5154557
http://www.sll.fi/pirkanmaa

Suunnitelman taitto: Jere Nieminen
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