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1. Tausta ja tarkoitus
Sippulanniemen hoitosuunnitelman laadinta käynnistettiin, koska alueen puuston hoitotarve nousi esille osana Jyväskylän kaupungin metsätoimen normaalia metsäsuunnitelman
toteuttamista sekä Ristikiven alueen lähimetsien hoitoa. Alueella on voimassa Sippulanniemen osayleiskaava, jonka mukaan ”alueella on voimassa rakennuslain 124a §:n mukainen toimenpidekielto”. Tämä tarkoittaa nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n
mukaisen maisematyöluvan tarvetta toimenpiteissä, joiden ei katsota olevan vaikutuksiltaan vähäisiä. Osayleiskaavan selostuksessa on esitetty osin tarkkojakin ja jopa hoitoa
ohjaavia suuntaviivoja, joten hoitosuunnitelman laatiminen katsottiin tarpeelliseksi maisematyölupaharkinnan pohjaksi. Johtopäätökset maisematyölupaa vaativien toimenpiteiden
osalta on esitetty kappaleessa 4.1.
Sippulanniemen alueen hoitosuunnitelman tavoitteena on alueen virkistysarvojen säilyttäminen ja parantaminen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Suunnitelmassa
keskitytään alueen metsien käsittelyyn vuosien 2017-2019 aikana. Suunniteltuja toimenpiteitä laadittaessa on kuitenkin arvioitu toimenpiteiden vaikutusta ja alueen kehitystä pitemmällä aikajänteellä ja laajempana kokonaisuutena.
Toimenpide-ehdotukset perustuvat puuston tämänhetkisiin hoito- ja hakkuutarpeisiin sekä
alueen virkistyskäyttöön ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviin vaatimuksiin.
Suositelluissa hakkuu- ja hoitoehdotuksissa on taustalla tavanomaisiin metsänhoitosuosituksiin perustuvia toimenpiteitä, joilla parannetaan puuston elinvoimaisuutta. Ehdotetuissa
toimenpiteissä on mukana myös eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon menetelmiä, virkistysarvojen erityistä huomioimista sekä hallittua hoitamattomuutta.
Alueella on edellisen kerran tehty metsänhoitotöitä noin 10-15 vuotta sitten ja jatkossakin
alueella tulee olemaan tarvetta käydä noin 15 vuoden välein. Aluetta tullaan käsittelemään, jotta voitaisiin myös tulevaisuudessa turvata alueen virkistyskäyttö ja vältyttäisiin
kertaluontoisilta laajemmilta hakkuilta. Suojelluilla alueilla ei tulla tekemään metsänhoidollisia toimenpiteitä lukuun ottamatta kaupungin ylläpitämien virkistysreittien reunapuuston
hoitoa.
Hoitosuunnitelman ovat laatineet Jyväskylän kaupungilla maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, metsäasiantuntija Merja Kytömäki sekä ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Peltonen.
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2. Alueen kuvaus
2.1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus
Suunnittelualueen pinta-ala n. 135 hehtaaria, joista n. 100 hehtaaria on kaupungin omistamia metsiä.

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus. Osayleiskaava-alue (punainen rajaviiva), jonka sisälle
jäävät kaupungin omistamat metsät (vihreät metsäkuviot).
Sippulanniemen virkistysalue sijaitsee noin 3 kilometriä Jyväskylän keskustasta etelään
Kuokkalan suuralueella. Suunnittelualue rajoittuu lännessä ja etelässä Päijänteeseen,
idässä Ristikiven pientaloalueeseen ja pohjoisessa Kuokkalan kehätiehen.
5

2.2 Sippulanniemen alueen metsät
Sippulanniemi on monella tapaa erityinen alue, sillä sieltä löytyy mm. maisemaan, monimuotoisuuteen ja ulkoilu- ja virkistyskäyttöön liittyviä arvoja. Alueella on paljon rakennettuja ulkoilureittejä, metsäisiä polkuja sekä luontopolku. Lähes jokainen kuvio rajoittuu jostakin kohtaa joko rakennettuun ulkoilureittiin tai metsäpolkuun.
Sippulanniemen alue on yleisilmeeltään hyvin metsäinen ja puustoltaan poikkeuksellisen
iäkästä ja kookasta. Puuston ikä- ja kokorakenne poikkeaa normaalista kehitysluokkajakaumasta, sillä alueen puustosta lähes 70 % on kehitysluokaltaan uudistuskypsää metsää
ja lähes 80 % on yli 60-vuotiasta metsää.

Kuva 2. Sippulanniemen alueen puusto on kehitysluokaltaan pääosin uudistuskypsää,
vanhaa metsää.
Erityisen alueesta tekee myös se, että pinta-alasta noin 46 % on varattu suojeluun. Hoitoluokitukseltaan alue jakautuu pääosin kahteen luokkaan, ulkoilu- ja virkistysmetsiin sekä
suojeltuihin alueisiin.

Taulukko 1. Sippulanniemen alueen metsät jakautuvat hoitoluokitukseltaan pääosin ulkoilu- ja virkistysmetsiin sekä suojeltuihin alueisiin.
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Sippulanniemen metsät ovat kasvupaikaltaan reheviä ja kasvuisia, toisaalta alueelta löytyy
myös kallioisia ja karuja kasvupaikkoja. Lehtoja, lehtomaisia ja tuoreita kankaita on kaikkiaan yli 80 % metsämaan pinta-alasta.

Kuva 3. Sippulanniemen alueen kasvupaikkatyypit
Alueella on pääpuulajina vaihtelevasti sekä kuusta että mäntyä, paikoin myös lehtipuuta.
Mäntyvaltaiset alueet sijaitsevat yleisimmin korkeimmilla ja kallioisilla paikoilla, kun taas
kuusi- ja lehtipuuvaltaisia alueita löytyy alavammilta ja rehevämmiltä kasvupaikoilta. Kokonaispuustoltaan alue on suuruusluokaltaan noin 20 000 m3 luokkaa, kuviokohtainen keskipuusto on noin 200 m3 / ha. Tukkipuun osuus on noin 60 %, eli reilut 10 000 m3.

Kuva 4. Sippulanniemen alueen puusto puulajeittain ja puutavaralajeittain
7

2.3 Kaavoitustilanne ja maankäyttö
2.3.1 Sippulanniemi kaupungin yleiskaavan mukaisessa viher- ja maisemarakenteessa
Jyväskylän uudessa yleiskaavassa (2016) Sippulanniemen osayleiskaava jätettiin voimaan
sellaisenaan. Sen merkitys yhtenä kaupungin päävirkistysalueena on tunnistettu jo kyseisen kaavan laadinnassa, joten virkistysaluemerkintöjä ei katsottu tarpeelliseksi tältä osin
lähteä päivittämään. Sippulanniemi on myös maakuntakaavassa osoitettu virkistysalue.
Uuden yleiskaavan yhteydessä tehtiin koko kaupunkia koskeva maisema- ja viheralueselvitys. Se todentaa edelleen Sippulanniemen roolin yhtenä keskeisenä päävirkistysalueena.
Sippulanniemi palvelee erityisesti Kuokkalan suuraluetta, ja yli 13 000 asukasta asuu kahden kilometrin saavutettavuusalueella Sippulanniemestä.
Kuva 5. Oheisessa kartassa on esitetty analyysi nykyisten ja tulevien
päävirkistysalueiden saavutettavuusalueesta. Etäisyytenä on käytetty kahta kilometriä eli asuinalueilta ei tulisi pääosin olla tätä pidempää matkaa päävirkistysalueille.
Päävirkistysalueiden päällekkäin
menevät vaikuttavuusalueet on leikattu siten, ettei analyysiin ole jäänyt päällekkäisiä vaikuttavuusalueita
– leikkaaminen on tehty esim. luonnollisten esteiden, kuten teiden tai
vesistöjen mukaan.
(Maisema- ja viheralueselvitys.
2013)
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Samaisessa maisema- ja viheralueselvityksessä tunnistettiin myös koko kaupungin alueelta ns. maisemaselänteitä. Sippulanniemen Majamäki on yksi tällainen – sillä tosin ei ole
kaavallista merkintää johtuen edellä kuvaillusta yleiskaavan rajautumisesta siten, että Sippulanniemi jätettiin siitä pois.

Kuva 6. Yleiskaavan laadinnan pohjaksi tehdyssä
maisema- ja viheralueselvityksessä rajattu maisemallisesti merkittävä maisemaselänne Majamäessä
(oranssi pystyviivoitus). Majamäen tärkeät, metsänhoitotoimissakin huomioon otettavat näkymäsuunnat
avautuvat valtatien suuntaan länteen (oranssi reunaviiva). Tästä suunnasta on tärkeää, että selänteen
siluetti säilyy ehjänä.

2.3.2 Sippulanniemen osayleiskaava
Sippulanniemen vuonna 2000 lainvoiman saaneessa osayleiskaavassa päätavoitteena oli
turvata alueen käyttö yleisiin virkistystarkoituksiin. Suunnittelun pääpaino oli alueen toimintojen sovittamisessa toisiinsa. Osayleiskaavan alue ulottuu myös Keljonlahden länsipuolelle – tätä aluetta ei käsitellä kuitenkaan tässä hoitosuunnitelmassa (ks. suunnittelualueen
rajaus aiemmin).
Suurin osa suunnittelualueesta on osoitettu osayleiskaavassa VL-merkinnällä lähivirkistysalueeksi, ja iso osa länsi- ja pohjoisosan alueista on osoitettu myös VU-alueeksi (urheiluja virkistyspalveluiden alue). Tälle alueelle sijoittuu, Majamäkeä kiertäen, Jyväs-golfin golfkenttä rakennuksineen. Sippulanniemen eteläkärjessä on kaavassa lisäksi alue leirintää ja
telttailua varten.
Sippulanniemen alueella on jonkin verran yksityisten omistamia vakinaisia ja lomaasuntoja. Ne sijoittuvat ranta-alueille ja Sippulanniemen kärkeen.
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Osayleiskaavan selostuksessa esiin nostettuja erityispiirteitä ja suojelukohteita ovat pohjoisosaan sijoittuva Niemijärven suo (kaavamerkintä VL/s sekä s-1) sekä pienialainen puronvarsilehto hieman etelämpänä (VL/s).
VL-merkinnän kaavamääräys kuuluu seuraavasti:
”Aluetta tulee hoitaa luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä ja edistävällä tavalla”.
Tätä määräystä ei ole avattu enempää kaavaselostuksessa.
Lisäksi VL/s –alueen kaavamääräys kuuluu näin:
”Ulkoilualueeksi tarkoitettu alue, jonka metsäinen luonne tulee säilyttää. Aluetta tulee hoitaa metsäluonnon monimuotoisuutta säilyttävällä ja edistävällä tavalla. Ulkoilu- ja luontopolkujen rakentaminen sallitaan.”
Kyseiset kaavamääräykset (VL ja VL/s) vaikuttavat sisällöllisesti melko samantapaisilta.
Kaavaselostuksen mukaisesti erityisiä suojelukohteita ovat VL/s sekä s-1 –alueet. VL-alue
(ilman /s –merkintää) on merkintä, jota yleensä käytetään alueesta, jota hoidetaan virkistysarvot huomioon ottaen.
Kaavaselostuksessa on kappale ”Maiseman ja metsän hoitoperiaatteet” (joka koskettaa
yhtä lailla kaikkia kaavamerkintöjen alueita). Hoitoperiaatteissa korostetaan mm. metsän
elinvoimaisuutta, mikä pitää sisällään mm. puustoa järeyttävät metsän harvennukset. Samaisissa hoitoperiaatteissa tuodaan ilmi ”Luonnonmukaisuutta ja monimuotoisuutta” koskevassa kappaleessa, että alueella tulee kehittää luontaisia kasvi- ja eläinlajistojen
elinympäristöjä sekä vaalia mm. luonnonmukaisia metsänreunoja. Alueen lehdot ja kosteikot tulee säilyttää luonnontilaisina.
Koska kyseisen kappaleen sisältöä ei ole kohdennettu tietyille kaavamääräysalueille, on
tässä hoitosuunnitelmassa lähdetty siitä, että metsänhoitotoimet suunnitellaan siten, että
nykyiset tiedetyt ja tuoreisiin selvityksiin pohjautuvat luontoarvot tulee ottaa huomioon ja
muualla alueella hoitaa metsiä hyvän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Näihin periaatteisiin kuuluu se, että tiettyjä luonnon monimuotoisuutta tukevia piirteitä (kuten kolopuita ja lahopuuta) säilyy sekä että virkistyksen tarpeet ja maiseman ominaispiirteet otetaan
huomioon.
Osayleiskaavan VL/s ja s-1 –alueet ovat edelleen tuoreidenkin selvitysten perusteella selkeitä arvokohteita, ja siten ne on osoitettu hoitosuunnitelmassa suojelukohteina, joiden
puustoa ei hoideta. Tämän lisäksi Sippulanniemessä on luontokartoitusten ja liitooravaselvitysten perusteella muitakin luonnon arvokohteita kaavan VL-alueilla (nämä käyvät ilmi tarkemmin kappaleesta 2.4.2 ja 4.2).
Osayleiskaavan selostuksen hoitoperiaatteissa on esitetty, että avohakkuita ei alueella
sallita. Hoitosuunnitelmassa esitetyt uudistushakkuut ovat tyypiltään kaistalehakkuita, pienaukkohakkuita sekä siemenpuuhakkuita. Tarkemmin nämä on esitetty 4.1.
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Kuva 7. Ote Sippulanniemen osayleiskaavasta
vuodelta 2000.

2.4 Alueen arvot
2.4.1. Yleiskuvaus maisema- ja luontoarvoista
Suunnittelualue on topografialtaan hyvin vaihtelevaa ja monimuotoista. Alueella on useita
korkeahkoja kallioisia mäkiä, joiden välissä on reheviä notkelmia. Mäistä korkein on Maja-
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mäki, joka ulottuu noin 135 metrin korkeuteen merenpinnasta ja lähes 57 metrin korkeuteen Päijänteen pinnasta. Aluetta halkoo pohjois-eteläsuuntainen Niemijärven notkelma.
Metsät ovat suurimmaksi osaksi havupuuvaltaisia. Maisemaan tuovat vaihtelevuutta golfkentän avoimet viherpinnat, topografian vaihtelevuus sekä painanteiden ja rinteiden kosteikot ja lehdot. Alueella avautuu näiden ansiosta vaihtelevia ja mielenkiintoisia näkymiä.
Alue on näkyvä ulkoapäin katsottuna. Erityisesti Majamäen selänne erottuu kaukomaisemassa mm. valtatien suunnasta katsottuna. Yleiskaavan viheralue- ja maisemaselvityksessä se onkin luokiteltu tärkeäksi selännealueeksi, jonka siluetti tulisi täältä suunnalta
säilyttää eheänä.
Sippulanniemen metsät muodostavat arvokkaan vanhojen metsien kokonaisuuden, jonka
metsäluonto vaihtelee rehevistä lehdoista karuhkoihin männiköihin. Osa Sippulanniemen
metsistä on liito-oravan elinpiiriä. Sippulanniemen vanhat metsät on tunnistettu arvokkaaksi luontokohteeksi vuoden 2007 selvityksessä (Sihvonen 2007). Luonnonsuojelun kannalta
merkittäviä luontoarvoja sisältävän alueen rajoja on tarkistettu maastokäyntien perusteella
vuonna 2017, ja tämä arvokas luontokokonaisuus on osoitettu hoitosuunnitelmassa suojelukohteena.
2.4.2. Liito-oravien ydinalueet
Sippulanniemen alueelle toteutettiin kohdennetusti liito-oravaselvitys huhti-toukokuussa
2017. Selvitys tehtiin niille metsäkuvioille, joille esitettiin toimenpide-ehdotuksia ja jotka
puustotietojen perusteella olivat mahdollisia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Toimenpide-ehdotuksia muutettiin liito-oravaselvityksen pohjalta (ks. tarkemmin kappaleessa 4.4).
Selvityksessä tunnistettiin alueelta yhteensä kymmenen liito-oravan reviirien ydinaluetta,
joissa havaittiin sekä liito-oravalle sopivia pesäpuita että liito-oravan jätöksiä (kuva 8).
Kaksi ydinaluetta muodostui yksittäisestä pesäpuusta, sillä pesäpuun välittömässä läheisyydessä ei tehty havaintoja liito-oravasta tai sille sopivista pesäpuista. Liito-orava pesii
Ristikiven ja Sippulanniemen alueella enimmäkseen kuusissa olevissa risupesissä, mutta
myös joitakin asuttuja kolohaapoja ja –koivuja sekä liito-oravan asuttamia linnunpönttöjä
alueelta löytyi.
Majamäen selvitysalueella tehtiin havaintoja liito-oravan jätöksistä kahden kuusen juurelta.
Pesäpuita tai reviirin ydinalueita ei Majamäen alueelta löytynyt. Ristikiven Pirunvuoren läheisyydestä havaittiin kolme ydinaluetta (kuva 9), samoin Sippuvuoresta ja sen lähistöltä
(kuva 10). Alatuhdonkujan ja Hankainkujan välisessä lähimetsässä havaittiin pienialainen,
asuttu ydinalue, jossa liito-orava pesii linnunpöntöissä sekä kuusessa olevassa risupesässä (kuva 11 a). Sippulanniemen eteläosassa havaittiin kolme ydinaluetta, joista kaksi koostuu yksittäisestä pesäpuusta (kuvat 11 a ja 11 b). Eteläosan kookkain alue on kuusivaltainen vanha metsä, jossa liito-orava pesii risupesissä (kuva 11 a). Metsäkuvioiden 332 ja
310 välissä havaittiin tärkeä liito-oravan kulkuyhteys, jonka säilymisestä on huolehdittava
metsäkuvioiden 325 ja 331 metsänhoitoa toteutettaessa.
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Kuva 8. Suunnittelualueella sijaitsevat liito-oravan ydinalueet.
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Kuva 9. Liito-oravan ydinalueet metsäkuvioilla 181, 182 sekä kuvioiden186 ja 187 rajalla.
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Kuva 10. Liito-oravan ydinalueet metsäkuvioilla 293, 298 ja 309.
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Kuva 11 a. Liito-oravan ydinalueet Soutajantien ympäristössä metsäkuvioilla 310, 312, 332 ja 325-326. Metsäkuvio 312 sijaitsee Alatuhdonkujan päässä.
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Kuva 11 b. Liito-oravan ydinalue metsäkuviolla 329. Ydinalue perustuu yksittäiseen pesäpuuhun ja on todennäköisesti kytköksissä sen länsipuolella sijaitsevaan kookkaampaan ydinalueeseen.

2.5 Virkistyskäyttö ja –reitit
Jyväskylän kaupunki on v. 1985 perustanut Sippulanniemeen golf-kentän, joka laajennettiin v. 1993 9-väyläiseksi (kuva 12). Jyväs-Golf operoi alueen toimintaa ja on vuokrannut
alueen kaupungilta. Golfkentän rakennus ja pysäköintialue sijaitsevat suunnittelualueen
pohjoisreunalla.
Sippulanniemen alueen halki kulkee valaistu ulkoilureitti ja hiihtolatu. Alueella kiertelee
myös kaupungin ylläpitämä, vuonna 1986 perustettu luontopolku. Noin neljän kilometrin
mittaisen luontopolun rastit kertovat alueen monimuotoisen metsäluonnon luontotyypeistä
ja lajistosta.
17

Kuva 12. Suunnittelualueen virkistysalueet ja –reitit. Kirkkaan vihreällä värillä
on esitetty golfkenttä, mustalla katkoviivalla valaistu ulkoilureitti sekä violetilla
viivalla luontopolku.
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3. Alueen hoidon tavoitteet
3.1 Hoito- ja hakkuutöiden tavoitteet sekä käsiteltävät alueet
Sippulanniemen osayleiskaavan hoitoperiaatteissa korostetaan metsän elinvoimaisuutta,
luonnonmukaisuutta ja monimuotoisuutta, metsien kulkukelpoisuutta sekä maisemaa. Alueen virkistyskäytön ja puuston elinvoimaisuuden kannalta normaalit metsänhoitotoimenpiteet ja harvennukset sekä tavanomaista varovaisemmat ja pienipiirteisemmät uudistamishakkuut soveltuvat alueen hoitoon. Sippulanniemessä metsänhoidolliset toimenpiteet tulevat kohdistumaan kaikille muille alueille, paitsi suojelu-hoitoluokan metsille (kuva 13).

Kuva 13. Sippulanniemen alueen hoitoluokitus, jossa punaisella värityksellä suojelualueet, joilla ei tulla hakkuu- tai hoitotoimenpiteitä tekemään.
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Suunniteltujen toimenpiteiden jälkeen metsänkuva maisemassa tulee säilymään lähes ennallaan. Metsien monimuotoisuus ja luonnonmukaisuus turvataan sillä, että suojelluilla
alueilla ei tehdä hoitotöitä eikä hakkuita. Myös käsiteltävillä alueilla tehdään pienimuotoisia
monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä, esimerkiksi jättämällä lahopuustoa, tekemällä
tekopökkelöitä, jättämällä tavanomaista enemmän lehtipuuta sekä monimuotoisuuden
kannalta tärkeitä kolopuita, pajuja, raitaa ja pihlajaa. Luontoselvityksiin perustuvalla suunnittelulla turvataan myös alueella esiintyvät liito-oravan reviirin ydinalueet ja niiden väliset
kulkuyhteydet noudattaen luonnonsuojelulain 1096 / 1996) 49 §:n mukaista luontodirektiivin liitteen IV lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämiskieltoa.
Virkistyksen kannalta metsien hoidon tavoitteena on monimuotoinen metsämaisema vaihtelevine näkymineen. Alueen vaihteleva topografia luo itsessään alueelle hyvin vaihtelevia
näkymiä. Virkistysreittien varrella on toivottavaa monin paikoin avartaa reittien varsien
puustoa, myös senkin takia, että lumitilanne laduilla pystyttäisiin mahdollisimman hyvin
talvisin turvaamaan.

3.2 Metsänhoidolliset toimenpiteet
Tässä kappaleessa kuvataan suunnitelmassa käytettäviä metsänhoito- ja hakkuutapoja
yleispiirteisesti. Maisematyöluvan vaativia metsänuudistamismenetelmiä ovat kaistalehakkuu, pienaukkohakkuu sekä siemenpuuhakkuu. Nämä ovat varovaisia ja pienipiirteisiä uudistamishakkuita, joita käytetään normaalisti luontaisen uudistamisen menetelminä. Sippulanniemen alueella näiden alueiden taimettumista voidaan nopeuttaa istuttamalla soveltuviin paikkoihin harvakseltaan taimia kuokalla tehtyihin laikkuihin.
- Raivaus:
Raivauksissa hoidetaan taimikkoa tai isomman puuston alla olevaa alikasvosta siten, että
tehdään kasvutilaa parhaille puille. Ennakkoraivauksessa poistetaan näkyvyyttä haittaavaa
pienpuustoa ja varmistetaan samalla parempi hakkuujälki. Raivauksessa jätetään ns. riistatiheiköitä.
- Harvennushakkuu:
Harvennuksissa osa puustosta poistetaan, jotta jäljelle jääville puille jäisi paremmin tilaa,
valoa ja ravinteita. Harvennuksen jälkeen kasvatettavaksi jätettävän puuston elinvoimaisuus lisääntyy.
- Ylispuiden poisto:
Kasvatushakkuisiin luokiteltava hakkuu, jossa päällä oleva isompi puusto poistetaan kokonaan tai osittain ja vapautetaan alla olevalle taimikolle kasvutilaa.
- Kaistalehakkuu:
Kaistalehakkuussa metsä uudistetaan luontaisesti reunametsän avulla. Hakattavan kaistaleen leveys on noin 30 m. Nopeamman kasvuunlähdön varmistamiseksi Sippulanniemen
alueen kaistaleille voidaan istuttaa harvakseltaan taimia.
- Pienaukkohakkuu:
Pienaukkohakkuussa metsään hakataan pieniä aukkoja ja jätetään uudistumaan luontaisesti. Pienaukkohakkuut ovat enintään 0,3 hehtaarin suuruisia, jolloin uudistamisvelvoitetta
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ei synny. Sippulanniemessä näille pienaukoille istutetaan tarvittaessa harvakseltaan taimia, jolloin alue kehittyy nopeammin puustoiseksi.
- Siemenpuuhakkuu:
Siemenpuuhakkuulla voidaan uudistaa luontaisesti mänty- ja koivuvaltaisia metsiä siten,
että uudistettava alue ei näytä avohakkuulta. Hakkuualalle jätetään hyvälaatuisia valtapuita siemenpuiksi 50-150 puuta hehtaaria kohden.

3.3 Metsänhoito asutuksen, ulkoilureittien ja teiden tuntumassa sekä
golfkenttien läheisyydessä
Ristikiven asuinalueen lähimetsät tullaan käsittelemään samanaikaisesti Sippulanniemen
hakkuu- ja hoitotöiden yhteydessä syksyn 2017 ja kevään 2018 välisenä aikana. Alueen
asukkaita tiedotetaan tulevista töistä elokuussa 2017 ja asukkaiden esittämiä toiveita
huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Lisää tietoa lähimetsien käsittelyperiaatteista,
toimintatavoista sekä tiedotuksesta löytyy kaupungin nettisivuilta:
(http://www.jyvaskyla.fi/metsat/lahimetsat).
Katujen, teiden ja ulkoilureittien varsia tullaan käymään läpi samassa yhteydessä Ristikiven ja Sippulanniemen hoitotöiden yhteydessä. Reittien varsilta poistetaan huonokuntoista
puustoa, harvennetaan sekä tarvittaessa laajennetaan risteysalueita. Näillä toimenpiteillä
pyritään pitämään reitistö turvallisena ja näkemäalueet esteettöminä. Keljonlahdentien ja
rannan välistä aluetta tullaan paikoin raivaamaan ja avaamaan näkymiä järven suuntaan.
Alueella sijaitsevan luontopolun osalta metsien hoidon tavoitteena on säilyttää ja edistää
puuston eri-ikäisrakennetta ja monilajisuutta sekä vanhan metsän luonnontilaisen kaltaista
tuntua. Tavoitteena on, että luontopolulla kulkija voi metsän hoidon jälkeenkin kokea kulkevansa monimuotoisessa, yhtenäisessä metsässä.
Golfviheriöiden läheisyydestä tullaan poistamaan reunapuustoa etenkin varjoisimmilta alueilta. Näillä toimenpiteillä helpotetaan nurmialueiden ylläpitoa ja tuetaan alueen toiminnan
kehittämistä. Tehtävät toimenpiteet on suunniteltu yhteistyössä Jyväs-Golfin kanssa.
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4. Hoitosuunnitelman kuvaus
4.1 Maisematyöluvan vaativat toimenpiteet
4.1.1 Maisematyölupaa vaativat toimenpiteet Sippulanniemen hoitosuunnitelman
alueella
Sippulanniemen hoitosuunnitelma pitää sisällään kaikkiaan noin 100 hehtaaria kaupungin
omistamia metsiä. Maisematyöluvan vaativia toimenpiteitä on suunniteltu 6,7 hehtaarin
alueelle. Näistä kohteissa on suunniteltu käytettävän seuraavia uudistamismenetelmiä:
-

siemenpuuhakkuu 2,3 ha (4 kuviota)
kaistalehakkuu 2,4 ha (6 kuviota)
pienaukkohakkuita 0,8 ha (4 kuviota)
useampaa yllä mainittua menetelmää samalla kuviolla käyttäen 1,2 ha (2 kuviota)

Kuva 14. Maisematyölupaa vaativat kuviot koko Sippulanniemen suunnittelualueella
(punaisella viivalla rajatut alueet).
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4.1.2 Majamäen alueelle suunnitellut maisematyölupaa vaativat toimenpiteet

Kuva 15. Maisematyölupaa vaativat toimenpiteet Majamäen alueella (punaisella viivalla rajatut alueet).
-

Kuvio 170.1, pinta-ala 0,6 ha.
Kaistalehakkuu, joka jatkuu ulkoilureitin varressa noin 300 m matkalla. Kuvio on
osittain taimettunut ja tätä taimiainesta pyritään myös hakkuussa säästämään. Kaistale sijoittuu korkeuskäyrien suuntaisesti, jolloin sillä ei ole vaikutusta maisemaselänteen siluettiin. Ulkoilureitin ja golfkentän välissä oleva puustoinen kaistale
pehmentää näkymää länsisuunnasta.

-

Kuvio 173, pinta-ala 0,5 ha.
Uudistuskypsän kuusikon keskelle sijoitettu korkeuskäyrien suuntainen kaistalehakkuu, jonka pituus noin 200 m. Tämän kuvion hakkuulla on tavoitteena se, että pitkällä aikavälillä pystyttäisiin uudistamaan hiljalleen iäkästä puustoa siten, että alueen
kokonaisilme säilyy jatkuvasti puustoisena.
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-

Kuvio 178, pinta-ala 0,3 ha.
Pienaukkohakkuu, jossa ylitiheässä kasvanut ja huonokuntoinen kuusikko poistetaan. Luontopolun suojavyöhykkeeksi jätetään 20 leveä käsittelemätön kaistale kuvion pohjoispuolelle, tämän puuston elinvoimaisuudesta vastaa ympäristönsuojelu.

-

Kuvio 156.1, pinta-ala 0,1 ha
Kaistalehakkuu, jossa poistetaan nurmialuetta varjostavaa puustoa pieneltä alalta
viheriön eteläpuolelta.
4.1.3 Pirunvuoren alueelle suunnitellut maisematyölupaa vaativat hakkuut

Kuva 16. Maisematyölupaa vaativat toimenpiteet Pirunvuoren alueella (punaisella viivalla rajatut alueet).
-

Kuvio 181.1, pinta-ala 0,2 ha.
Pienaukko, jossa muutamia kymmeniä isoja kuusia poistamalla saadaan valoa nuoremmalle puustolle.
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-

Kuvio 182, pinta-ala 0,8 ha.
Kuviolla vaihteleva puusto, jonka käsittelyssä käytetään kaikkia luontaisen uudistamisen menetelmiä sekä ylispuiden poistoa. Alueen puusto on paikoin mänty- ja paikoin kuusivaltainen. Mäntyvaltaisilla kohdilla valtapuustoa harvennetaan siemenpuuasentoon ja kuusivaltaisilla alueilla käytetään pienaukotusta ja kaistalehakkuuta.
Kuvio on osittain hyvin taimettunutta ja valtapuustoa poistamalla voidaan vapauttaa
kasvutilaa nuoremmalle puustolle. Myös eri-ikäisrakenteisuutta suositaan kuviolla
jättämällä välipuita kasvamaan. Alueella olevia lehtipuuryhmiä säästetään.

-

Kuvio 216, pinta-ala 0,7 ha.
Ulkoilureitin varressa oleva kaistalehakkuukuvio, jossa reitin varrelta ja tonttiin rajoittuvalta alueelta poistetaan vanhaa kuusikkoa. Alue on asemakaava-alueella ja
etenkin tonttiin rajoittuvalla osalla kuunnellaan asukkaiden puunkaatotoiveita ennen
toimenpiteiden toteuttamista.

-

Kuvio 289, pinta-ala 0,2 ha.
Pienaukkohakkuu, jossa uudistetaan vanhaa kuusikkoa ja avarretaan polkujen risteysalueen näkymiä. Eteläpuolella kulkevaan luontopolkuun jätetään 20 metrin käsittelemätön vyöhyke. Itäpuolella olevan notkelman alueella ei tehdä hakkuita.

-

Kuvio 289.1, pinta-ala 0,2 ha.
Mäntyvaltainen puusto, jossa siemenpuuhakkuulla saadaan tehtyä tilaa nuoremmalle puusukupolvelle. Eteläpuolella kulkevaan luontopolkuun jätetään noin 20 metrin
käsittelemätön vyöhyke.

-

Kuvio 287, pinta-ala 0,4 ha.
Siemenpuuhakkuu, jossa mäntyä ja pienempää alla olevaa puustoa jätetään kasvamaan.
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4.1.4 Sippuvuori-Sippula-alueelle suunnitellut maisematyölupaa vaativat hakkuut

Kuva 17. Maisematyölupaa vaativat toimenpiteet Sippuvuoren-Sippulan alueella
(punaisella viivalla rajatut alueet).
-

Kuvio 293, pinta-ala 0,1 ha.
Pienaukkohakkuu.

-

Kuvio 291.1, pinta-ala 0,3 ha.
Kaistalehakkuu.

-

Kuvio 283.1, pinta-ala 0,2 ha.
Kaistalehakkuu.
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-

Kuvio 284, pinta-ala 0,4 ha.
Ylispuuston poisto sellaisilta osin aluetta, jossa on valmiiksi erikokoista taimiainesta.
Loppukuvion alueelta poistetaan pienaukkoluonteisesti valtapuustoa, vaikka alle ei
vielä olisikaan syntynyt täystiheää taimikkoa.

-

Kuvio 331, pinta-ala 1,2 ha.
Mäntyvaltainen puusto, jossa tehdään siemenpuuhakkuu, jolloin saadaan alue luontaisesti uudistumaan.

-

Kuviot 332.1, pinta-ala 0,5 ha.
Siemenpuuhakkuu.

4.2 Erityiskohteet ja niiden käsittely
Kuvassa 18 esitetyt erityiskohteet ovat virkistysmetsiä, joissa on erityisiä luonnonhoidon
tavoitteita. Niiden hoitomenetelmät esitellään tässä kappaleessa. Metsäkuvio 1 kuuluu hoitosuunnitelmassa osoitettuun suojelualueeseen, mutta aivan sen reunassa tehdään puiden kaatoja ulkoilureitin turvallisuuden takaamiseksi.
Metsäkuvio 175
 Vaalitaan hakkuussa kuvion eri-ikäisrakenteista puustoa.
 Harvennuksessa poistetaan kaiken kokoista puustoa ja kasvamaan jätetään
elinvoimainen eri-ikäisrakenteinen puusto, jossa myös nuoremmalla puusukupolvella on hakkuun jälkeen tilaa kehittyä.
 Harvennuksessa järeästä latvuskerroksesta poistetaan etenkin kuusta, mutta myös mäntyä ja koivua. Harvennuksessa poistetaan noin 1/3
järeän valtapuuston runkoluvusta.
 Pienempää välikerroksen puustoa harvennetaan tarpeen mukaan.
 Raitoja ja harmaaleppää jätetään monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.
 Vaarallisia puita kaadetaan luontopolun turvallisuuden edistämiseksi. Kuviolle jätetään maassa olevat lahopuut ja lahopuuksi kehittyvää puuta metsätuhojen torjunnasta annetussa laissa asetettuja säädöksiä noudattaen.
 Kuviolla ei tehdä raivausta tällä käsittelykerralla.
Metsäkuvio 164
 Kuviolla tehdään ylispuiden poisto = järeän latvuskerroksen puuston poisto
 Siellä missä alla ei ole kasvatuskelpoista taimikkoa, tehdään valtapuustolle
harvennus
 Käsittelyä kevennetään kuvion länsilaidan suojelukuviota kohti mentäessä:
 Ylispuustoa jätetään kuvion länsilaidalle
 Kasvatettavaksi jätettävää taimikkoa raivataan normaalisti virkistysreitin läheisyydessä. Taimikon tiheyttä lisätään vähitellen kohti kuvion
länsireunaa ja S-alueen rajaa.
Metsäkuvio 162.1
 Puusto harvahkossa asennossa, mutta eri-ikäisrakenteinen. Taimikon raivaus ja huonokuntoisten puiden kaato tehdään virkistysreitin vieressä.
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Kuvion sisään on rajattu metsälain 10 §:n tarkoittama lehtolaikku, joka jätetään käsittelemättä.

Metsäkuvio 1: Yleiskaavan VL /s –alue (Lonkilan puronvarsilehto)
 virkistysreitin varrelta kaadetaan reunimmaiset, valaistuksen sähkölinjoja häiritsevät puut. Kaadettuja puita ei jätetä reitin varteen, vaan ajetaan pois virkistysarvon säilyttämiseksi.
13.9.2017 maastokatselmuksen jälkeen lisätty kohde:
Metsäkuvio 153




Varttunutta, tiheää kuusikkoa kasvava tuore keskiravinteinen lehto (OMaT).
Kohteelle tehdään varovainen harvennus, joka lisää valoisuutta lehdon pohjakerroksessa.
Kohteelle tuotetaan maalahopuuta kaatamalla yksittäisiä kuusia ja jättämällä
ne kohteelle. Tuotettavan lahopuun määrää arvioitaessa otetaan huomioon
talven 2017-2018 aikana syntyneet tuulenkaadot.
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Kuva 18. Metsänhoidon erityiskohteiden sijainti kartalla.

4.3 Käsittely muualla Sippulanniemen alueella
Kaikkiaan metsänhoitotöitä tullaan Sippulanniemen hoitosuunnitelman alueella tekemään
noin 50 hehtaarin alueella. Ristikiven lähimetsien käsittelyalueella käydään läpi noin 40
hehtaarin kokoinen alue. Kuvassa 19 näkyy vihreällä kaupungin maanomistus ja ruskealla
suojellut alueet, joihin toimenpiteet eivät ulotu.
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Jyväskylän kaupungin metsät on luokiteltu niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisiin hoitoluokkiin (kappale 3.1). Sippulanniemen ja Ristikiven alueiden hoitoluokituksessa
muilla kuin suojeluun varatuilla alueilla, erityiskohteilla ja maisematyöluvan alaisilla kuvioilla tullaan käsittelemään puustoa hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti (myöhemmin ”muut alueet”) tai kiertoaikaa pidentämällä.
Muut alueet ovat hoitoluokitukseltaan lähimetsiä, ulkoilu-virkistysmetsiä ja talousmetsiä, ja
niitä käsitellään lähtökohtaisesti metsänhoidollisen tarpeen mukaan. Käsittelyssä painotetaan kuitenkin hoitoluokituksen mukaista käyttötarkoitusta, joka tarkoittaa esimerkiksi lähimetsissä asukkaiden puunkaatotoiveiden kuulemista. Muilla käsiteltävillä alueilla ei tehdä
uudistamisluontoisia hakkuita, vaan toimenpiteet ovat lähinnä pienpuuston raivausta, harvennusta ja ylispuiden poistoa.
Uudistuskypsien metsien käsittelyssä poiketaan hyvän metsänhoidon suosituksista jatkamalla kiertoaikaa, jolloin uudistuskypsä metsä joko harvennetaan vielä kerran tai jätetään
kokonaan käsittelemättä tällä kierroksella. Kiertoajan pidentäminen ja pienipiirteinen uudistaminen heikentävät taloudellista kannattavuutta, mutta ovat eduksi alueen sosiaalisille ja
ekologisille arvoille. Liito-orava huomioidaan liito-oravaselvityksen (kappale 2.4.2) mukaisilla ydinalueilla.
Kuvassa 18 esitetyt luonnonsuojeluun varatut alueet jätetään hoitamatta luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Valaistujen ulkoilureittien reunametsää hoidetaan kuitenkin
viiden metrin vyöhykkeellä kumpaankin suuntaan ulkoilureitin reunasta myös suojelualueiden kohdalla. Yksittäisiä kaatumavaarassa olevia, kaatuessaan virkistysreitille ulottuvia
puita poistetaan, vaikka ne sijaitsisivat viittä metriä kauempana virkistysreitistä. Hoito tehdään ajaen metsätyökoneella virkistysreittiä pitkin.
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Kuva 19. Sippulanniemen alueen maanomistus, jossa kartalla vihreällä kaupungin omistuk-sessa olevat maat. Kartalla on ruskealla värillä alueet, jotka on varattu suojelukäyttöön
(yleiskaavan ja asemakaavan suojelumerkinnät, metsälain ja luonnonsuojelulain kohteet
sekä vapaaehtoinen suojelu).
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4.4. Liito-oravan huomioiminen metsänhoidossa
Suunnittelualueelle tehdyn liito-oravaselvityksen perusteella alueella sijaitsee yhteensä
kymmenen liito-oravan reviirien ydinaluetta, joissa havaittiin sekä liito-oravalle sopivia pesäpuita että liito-oravan jätöksiä (ks. kappale 2.4.2). Liito-oravien ydinalueet jätetään kokonaan metsänhoidon ulkopuolelle lukuun ottamatta Sippuvuoren alueella sijaitsevaa metsäkuviota 309, jonka tasaikäinen kuusikko voidaan tarvittaessa harventaa. Harvennuksessa
jätetään pesäpuille 10 metrin levyinen käsittelemätön suojavyöhyke Keski-Suomen ELYkeskuksen ohjeistuksen mukaisesti (Auvo Hamarus, suullinen tiedonanto). Harvennuksessa säästetään kuviolla kasvavat haavat ja muut lehtipuut.
Muutos kuvion 309 käsittelyyn (Työt on sovittu ympäristönsuojelun ja metsäpalveluiden
yhteisellä maastokatselmuksella 15.9.2017 ja kirjattu raporttiin 31.10.2017):
Kuviolla sijaitseva nuori, tiheä haavikko harvennetaan, jotta haavat järeytyvät ja niistä
ke-hittyy ajan myötä potentiaalisia liito-oravan kolopuita. Harvennuksessa huomioidaan
liito-oravan ravintopuiden riittävä säilyminen reviirin ydinalueella.
Metsäkuvioiden 332 ja 310 välissä havaittiin tärkeä liito-oravan kulkuyhteys, jonka säilymisestä huolehditaan metsäkuvioiden 325 ja 331 metsänhoidossa. Liito-oravan jätöksiä löytyi
kyseiseltä kulkuyhteydeltä kuusten juurelta. Sen vuoksi kulkuyhteyden säilyttämiseksi hakkuissa säästetään mäntyjen seassa kasvavia kuusia.
Kaikkien alueelta havaittujen liito-oravan ydinalueiden välisten kulkuyhteyksien säilyttäminen on tärkeää. Ydinalueiden välisillä kulkuyhteyksillä tehdään harvennushakkuita, jotka
eivät vaaranna kulkuyhteyden säilymistä.

4.5. Luontopolun huomioiminen metsänhoidossa
Alueella sijaitseva kaupungin ylläpitämä luontopolku kulkee pääosin luonnonsuojeluun varatulla alueella, ja näiltä osin luontopolun ympäristö säilyy entisellään (kuva 20). Suojelualueen ulkopuolella luontopolun metsäisyyden säilyttämiseksi pienaukko- siemenpuu ja
kaistalehakkuut rajataan noin 20 metrin etäisyydelle luontopolusta. Luontopolun läheisyydessä edistetään mahdollisuuksien mukaan puuston eri-ikäisrakenteisuutta ja monilajisuutta. Taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsien hoidossa pyritään lisäämään puuston kerroksellisuutta.
Varttuneet ja hakkuukypsät metsät hoidetaan pyrkien edistämään ja vahvistamaan puuston eri-ikäisrakenteisuutta. Välikerroksen pienempää puustoa harvennetaan tarvittaessa
tiheimmissä kohdissa. Taimikonhoidossa säästetään monipuolisesti eri puulajeja ja jätetään tiheämpiä kohtia luomaan metsään vaihtelevuutta ja suojapaikkoja linnuille.
Aivan luontopolun vieressä kasvavat puut pyritään säästämään, elleivät ne ole huonokuntoisia ja vaarassa kaatua polulle. Polunreunuspuiden säästäminen on tärkeää siksi, että
luontopolku on merkitty niihin.
Metsätyökoneella ajettaessa pyritään välttämään aivan luontopolun vieressä ajamista aina, kun maastonmuodot sen mahdollistavat. Luontopolun yli metsätyökoneella ajettaessa
vältetään kulutusherkkiä maaston kohtia.
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Kuva 20. Sippulanniemen luontopolku ja suojeluun varattu alue (S).

4.6. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen
huomioiminen metsänhoidossa
4.6.1. Metsälain 10 § tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt
Metsälain 10 § (20.12.2013/1085) tarkoittamat monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kohteita, jotka erottuvat
ympäröivästä metsäluonnosta selvästi. Näiden kohteiden ominaispiirteitä ovat:
1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 0,5
hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto;
2) seuraavat a–e-alakohdissa luetellut suoelinympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous:
a) lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias kasvillisuus, erirakenteinen
puusto ja pensaskasvillisuus;
b) yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat erirakenteinen puusto ja
yhtenäisen metsäkorte- tai muurainkasvillisuuden vallitsevuus;
c) letot, joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, puuston vähäinen määrä ja vaatelias kasvillisuus;
d) vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot; sekä
e) luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai pensaskasvillisuus sekä pintavesien pysyvä vaikutus;
3) rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias kasvillisuus sekä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja pensaskasvillisuus;
4) kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla, joissa luontainen vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana;
5) kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset, pääosiltaan vähintään kymmenen metriä syvät rotkot ja kurut, joiden ominaispiirteenä on luonteenomainen muusta ympäristöstä poikkeava kasvillisuus;
6) pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät;
7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto.

Sippulanniemen suunnittelualueen suojelualueilla sijaitsee metsälain 10 §:n tarkoittamia
korpia, vähäpuustoisia soita, luhtia ja lehtolaikkuja. Pirunvuoren eteläreunassa sijaitsee
metsälain tarkoittama jyrkänne. Suunnittelualueella sijaitsee kaksi metsälain tarkoittamaa
puron välitöntä lähiympäristöä. Puronvarsien metsälakikohteet on rajattu suojelualueiksi.
Metsäkuvio 162.1 sisältää metsälain 10 §:n tarkoittaman lehtolaikun, joka jätetään käsittelemättä.
4.6.2. Muut tärkeät elinympäristöt
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Suunnittelualueella sijaitsee metsälakikohteiden lisäksi muita tärkeitä elinympäristöjä:




Metsäkuvioilla 283 ja 297 sijaitsevan noron elinympäristö (kuva 21) sekä
Lonkilan lammesta laskevan noron elinympäristö. Noroille jätetään käsittelemätön suojavyöhyke.
Metsäkuvioilla 289.1 ja 181 sijaitsevat jyrkänteet, joiden välitön alusmetsä jätetään käsittelemättä.
Metsäkuviolla 191 sijaitsevan jyrkänteen alusmetsä huomioidaan metsänhoidossa.

Kuva 21. Metsäkuvioilla 283 ja 297 sijaitsee luonnontilaisen kaltainen noro, jonka lähiympäristössä puusto ei ole luonnontilaisen kaltaista. Puuston luonnontilaisuutta edistetään jättämällä noronvarsimetsä käsittelemättä.

4.7. Yhteenveto hoitotoimista
Maisematyölupaa vaativat uudistustoimet sijoittuvat pääasiallisesti osayleiskaavan VLalueelle. Pieni osa sijoittuu myös VU-alueelle (kuva 22).
Tumman vihreät alueet on osayleiskaavan VL-aluetta, turkoosit alueet VL/s-aluetta sekä
vaalean vihreät alueet VU-aluetta. Kuviot, joille esitetty uudistamistoimia näkyy kartassa
violetilla vinoviitoituksella.

35

Kuva 22. Tumman vihreät alueet ovat osayleiskaavan VL-aluetta, turkoosit alueet VL/saluetta sekä vaalean vihreät alueet VU-aluetta. Kuviot, joille esitetty uudistamistoimia näkyy kartassa violetilla vinoviitoituksella.
Seuraavaan karttaan (kuva 23) on koottu yhteen kaikki esitetyt hoitotoimet, suojellut alueet, erityiskohteet sekä liito-oravan ydinalueet. Valkoiset alueet ovat joko golfkentän alueita tai yksityisessä maanomistuksessa.

36

Kuva 23. Hoitotoimenpiteet suunnittelualueella.
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