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Luonnonarvometsien KartoitushanKe KemiönsaareLLa

Kemiönsaaren luonto r.y. selvitti vuoden 2009 aikana biologisen monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaita metsäkohteita Kemiönsaaren kunnan metsissä.  tulokset ovat kun-
nan metsäsuunnittelussa vapaasti käytössä. 

Kartoituksella pyrittiin tunnistamaan, määrittämään ja rajaamaan luonnonarvoiltaan ar-
vokkaimmat metsäkohteet.  Yhditys ehdottaa näiden kartoituksessa löytyneiden 
n. 100 ha jättämistä taloudellisen toiminnan ulkopuolle. 

Kartoituksen yhtenä tavoitteena oli myös lisätä asukkaiden tietoisuutta yhteisten met-
siemme käytöstä ja hoitotavoista sekä parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksente-
koon.

Kunnan omistamien n. 400 ha metsien käytössä tulisi painottaa virkistyskäyttöä, maise-
man- ja luonnonsuojelua. metsä merkitsee paljon joko henkisenä arvona tai virkistäy-
tymiskohteena ja ihmiset virkistäytyvät ja liikkuvat mieluummin luonnonmetsässä kuin 
metsätalouskäsittelyn kokeneessa maastossa. myös luonnonarvojen, kuten uhanalaisten 
metsälajien, kannalta tilanne on todella akuutti. sukupuuttovelka ja häviäminen uhkaa-
vat lähitulevaisuudessa noin 1000 suomalaista metsälajia. 
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Suomen n. 43 000 eliölajista hieman vajaa puolet elää metsissä. Metsät ovat siis lajistollinen aarre-
aittamme. Luonnontilaisen metsän piirteitä ovat puulajien runsaus, puuston eri-ikäisyys, metsänpalon 
jäljet, runsas lahopuun sekä kuolleiden pystypuiden määrä ja koskematon maaperä, joka suomalaisissa 
kuusikoissa on usein märkä. Kaikki nämä piirteet ovat dramaattisesti vähentyneet metsistämme viime 
vuosikymmenien aikana. 

Kasvimaantieteellisesti Kemiönsaari sijoittuu hemiboreaaliselle vyöhykkeelle, jolla on monia eliömaan-
tieteellisesti erityisiä piirteitä, joita ei muualla Suomessa ole. Suojelua ei siis voida keskittää esimerkiksi 
vain Pohjois-Suomeen, koska luontotyypit ja eliölajisto vaihtelevat maamme eri osissa. Eliölajien po-
pulaatioiden erilaisen geneettisen perimän vuoksi on tärkeää suojella lajeja eri puolilla niiden levinnei-
syysaluetta, jotta lajin perimä ei pääse supistumaan liiaksi. Ns. avainbiotooppien suojelu ei ole riittävää, 
koska nämä hyvin pienialaiset ja toisistaan eristyneet metsäsirpaleet eivät pysty ylläpitämään vaateliaita 
lajeja.

Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain 1%. Tutkimusten mukaan luonnontilaisia tai niiden kaltaisia 
metsiä tulisi olla vähintään 10 % metsämaan pinta-alasta, jotta uhanalaiset ja vaateliaat lajit välttyisi-
vät sukupuutolta. Vuosittain Suomessa avohakataan 150 000 hehtaaria metsää – joukossa myös näitä 
monimuotoisuuden kannalta tärkeitä aarniometsäkohteita. Metsä on korvaamaton ekologinen kokonai-
suus, joka ylläpitää luonnon kiertokulkua ja kehitystä. 
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Johdanto
Kimitoöns natur r.f. , Kemiönsaaren Luonto r.y. sopi biologi Panu Kuntun kanssa keväällä 2009 samana vuonna toteutettavista Ke-
miönsaaren kunnan metsien luonnonarvojen peruskartoituksesta. 

Menetelmä
metsäkartoitukset tehtiin 24.5.–18.6.. Kemiönsaaren kunta omistaa noin 400 ha metsää. Kartoitukset perustuivat pääosin etelä-
suomen metsien monimuotoisuus -ohjelman eli metso-ohjelman luonnontieteellisiin kriteereihin (metson valintaperustetyö-
ryhmä 2008). Kohteiden arvioinnissa huomioitiin myös alueelliset näkökulmat metsiensuojelutilanteessa ja luontotyyppien esiinty-
misessä.

METSO-ohjelman mukaisia elinympäristöjä ovat:
1. Lehdot
2. runsaslahopuustoiset kangasmetsät
3. Pienvesien lähimetsät
4. Puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat
5. metsäluhdat ja tulvametsät
6. harjujen paahdeympäristöt
7. maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet
8. Puustoiset perinnebiotoopit
9. Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden metsäiset elinympäristöt
10. muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot.

nämä elinympäristöt jaetaan valintaperusteissa kolmeen arvoluokkaan luonnontilaisuuden, puuston iän, lahopuun määrän, eliöla-
jiston ja alueen sijainnin perusteella. maastokartoituksissa keskityttiin metsien rakennepiirteiden, metsätyypin, helposti havaittavan 
suojelullisesti arvokkaan eliölajiston sekä metsän historian selvittämiseen. metsän rakennepiirteistä tärkeimpinä pidettiin lahopuun 
määrää (m3/ha) ja laatua (koko ja lahoaste), metsän erirakenteisuutta, aluskasvillisuuden eheyttä ja maaperän rikkoontumattomuut-
ta, lehtipuiden määrää ja osuutta metsän kokonaispuustosta, jaloja lehtipuita, keloja ja hiiltyneitä runkoja. metsätyypit määritettiin 
etelä-suomessa yleisesti käytössä olevan maaperän ravinneisuuteen perustuen (Kuusipalo 1996). muita metsäelinympäristöjen mo-
nimuotoisuutta lisääviä ekologisia vaihtelusuuntia ja ominaisuuksia ovat: topografian vaihtelu, mikroilmasto, luonnontilaisen kal-
tainen vesitalous, pohjavesivaikutus, luhtaisuus, korpisuus ja yleinen häiriintymättömyys ihmistoiminnalta.  metsän käyttöhistoriaa 
ja jatkumoa tarkasteltiin paikalta löytyneistä ihmistoiminnan merkeistä maastossa, kuten sahakannoista ja -rungoista, ajourista ja 
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luonnollisesti kuolleen puuston määrästä ja laadusta. eliölajeissa huomio kiinnitettiin puiden lahottajasieniin, lintuihin, päiväperho-
siin ja helposti maastossa havaittaviin ja tunnistettaviin indikaattorijäkäliin ja -sammaliin. Lisäksi kohteilta tarkistettiin liito-oravan 
esiintyminen. Luontotyypeistä etsittiin metso-kriteerit täyttävien metsien lisäksi luonnonsuojelulain 29 § sekä metsälain 10 § 
mukaisia luontotyyppejä.  
metsäalueet kuljettiin läpi siten, että jokaisen olosuhteiltaan sisäisesti samankaltainen metsäkuvio tarkastettiin sellaisella tarkkuudella, 
että edellä mainituista metsän piirteistä saatiin yleiskäsitys. Luonnonarvoiltaan ympäristöstään eduksi poikkeavat ja metso-kritee-
rit täyttäneet metsät valokuvattiin. valokuvat ovat tämän raportin sähköisenä liitteenä (CD-levy).

Tulokset
Luonnonarvoja sisältäviä ja pääosin metso-kriteerit täyttäviä metsäkohteita löytyi kunnan omistamista metsistä 100,9 ha tarkem-
mat kohdetiedot selviävät taulukosta 1.

Taulukko 1. Kemiönsaarelta löytyneet luonnonarvoiltaan merkittävät metsäkohteet.
Alue Paikka Pinta-ala
Dragsfjärd Genböle, Lillträsket 2 ha
Dragsfjärd Genböle, Bofallsbergen 4 ha
Dragsfjärd Kärra 2 ha
Dragsfjärd stormossen Kuviot 126 + 120: 10 ha  Kuvio 122: 4 ha
Kemiö Brinkkullen Kuvio 164: 4,4 ha
Kemiö engelsby, småland 30 ha
Kemiö engelsby, norrskogen 3 ha (+ 9 ha)
Kemiö Gesterby, Kattögon Kuvio 31: 4,5 ha  Kuvio 32: 2,3 ha
Kemiö Gesterby, mattböleträsket Kuvio 21: 3,7 ha
Kemiö sandö , starrmyran 15 ha
Kemiö sandö, hyttyssuo 6,5 ha
Kemiö stenmo, Bränselbacken Kuvio 98: 2 ha  Kuvio 90: 1 ha
   
seuraavassa esitellään metsäkohteet taulukon 1 mukaisessa järjestyksessä. metsäkuvauksissa käytetyt lyhenteet ovat: vu (vaarantunut), 
nt (silmälläpidettävä), Dir (euroopan unionin lintudirektiivin i-liitteen laji) ja inD (vanhan metsän indikaattorilaji). uhanalai-
suusluokat ovat rassin ym. (2001) ja kääväkkäiden indikaattoriluokittelu Kotirannan ja niemelän (1996) mukaisia. Puiden kokoa 
on ilmaistu käyttämällä niiden läpimittaa senttimetreissä rinnankorkeudella (1,3 m), joka on ilmaistu tekstissä Ø-merkin yhteydessä. 
Keskipuuston korkeus on ilman hypsometriä tehty arvio.
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DraGsfjärD, GenBöLe, LiLLträsKet

Kiinteistötunnus on skräddars 40-404-5-60. alue kartoitettiin 
28.5.2009. alueelta löydettiin kolme luonnonoloiltaan ympäris-
töstään erottuvaa pienialaista luonnonarvokohdetta.

Dragsjärd, Genböle, Lillträsket 

 

Genböle, Lillträsket, 2 ha 

Genböle, Bofallsbergen, 4 ha 

Pieni, 0,5 ha kokoinen korpi. metsäpalstan lähinnä Genbölen ky-
lää sijaitseva kohde, yhtenäiskoordinaatit 6671763:3251737. Korven 
kuivattamiseksi kaivetut ojat ovat pääosin umpeutuneet ja ne kasvavat 
paksulti rahkasammalta. umpeutuneet ojat luovat kohteelle luhta-
maisia piirteitä. rahkasammalet ovat aluskasvillisuudessa hallit-
sevia, paikoin kasvaa karhusammalia ja mättäillä puolukkaa ja mus-
tikkaa.  alueella on kymmeniä pystyyn kuolleita kuusia (Ø 20 cm). 
Kuollutta puuta on ainakin 5 m3/ha, jonka joukossa useita Ø 30 cm 
kuusirunkoja. 

Kohde on keskimmäinen saman metsäpalstan kolmesta kohderaja-
uksesta, yhtenäiskoordinaatit 6671152:3252105. metsäkohde on tuo-
reen kankaan havupuuvaltainen entinen talousmetsä. metsä on jätetty 
hoitamatta ja se on kehittymässä luonnontilaa kohti. Kohteen puus-
ton kasvua parantamaan kaivetut ojat ovat nykyään matalia ja osin 
rahkasammaleesta umpeutuneita. ylispuustona kasvaa Ø 35–40 cm 
kuusta ja mäntyä. nuorena puusukupolvena kasvaa runsaasti koivua, 
joka on vielä melko pienikokoista, mutta luo metsään talousmetsää 
monipuolisempaa ilmettä erirakenteisuuden muodossa. jonkin ver-
ran kohteelta löytyy vanhoja sahakantoja, jotka ovat hautautuneet jo 
sammalkasvustojen alle. Lahopuuta on toistaiseksi määrällisesti vähän 
ja kooltaan se on ohutta (Ø 10 cm).

Kohde on metsäpalstan lähinnä Lillträsketiä sijaitseva rajatta alue, 
yhtenäiskoordinaatit 6670866:3252250. Parin hehtaarin kokoinen 
tuoreen kankaan havumetsän osa, jossa kuusi on pääpuulaji ja män-
tyä kasvaa sekapuuna. maaperä on eheä ja aluskasvillisuus eheää ja 
monipuolista. metsä on erirakenteinen, valtapuuston koko Ø 35 cm. 
Lahopuuta on vähän (<5m3) ja se on ohuehkoa, joukossa muutama 
pystyyn kuollut järeämpi kuusi. vanhat sahakannot ovat lahoja ja sam-
maleen peittämiä.
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D r a G s f j ä r D, G e n B ö L e , L i L Lt r ä s K e t
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DraGsfjärD, GenBöLe, BofaLLsBerGen
 
Kiinteistötunus on smeds 40-404-6-25. metsäalue kartoitettiin 
28.5.2009. Lillträsketin ja Bofallsbergenin väliin jäävä suojelunar-
voinen alue on osa laajempaa metsäpalstaa. alue rajautuu etelässä 
kalliomännikköön ja pohjoisessa/lännessä natura-alueena olevaan 
Lillträsketiin. 

Dragsjärd, Genböle, Lillträsket 

 

Genböle, Lillträsket, 2 ha 

Genböle, Bofallsbergen, 4 ha 

tuoreen kankaan metsä on puustoltaan havupuuvaltaista ja koo-
kasta (Ø 40 cm). metsä on kauttaaltaan erirakenteista, kaikenko-
koista havupuuta, vähän koivua joukossa. Kalliomännikössä on 
vanhoja matalia lakkapäisiä mäntyjä, joukossa muutama kelokin. 
Kookasta lahopuuta (Ø >30 cm) on alueella siellä täällä, mutta 
ohuempaa on sen sijaan enemmän. ohutläpimittaista kuollutta 
puuta on erityisesti alueen lounaisosan tiheässä kuusikossa.  met-
sän pohjan kenttäkerros on eheä ja aluskasvillisuus hyvin kehit-
tynyt. alueella ei ole metsäkoneen uria, vain kapea polku kul-
kee lähellä Lillträsketiä. Lajistoa: tiltaltti (VU), metso (NT) ja 
töyhtötiainen. 
muuten tällä pitkällä kapealla metsäkuviolla Lillträsketistä luotee-
seen ei ollut erityisiä luontoarvoja, sillä kuvio koostuu avohak-
kuista, istutustaimikoista ja nuorista kasvatusmetsistä. Kaksi metsä-
kuviota, jotka sijaitsevat Genbölen kylän pohjoispuolella, nydalin 
itäpuolella kuuluvat myös samaan kiinteistöön. nämä kuviot (9 
ha) olisivat sopivia asutuksen lähellä sijaitessaan virkistys- ja ulkoi-
lumetsiksi. niiden metsä on käsiteltyä, harvennettua, mutta ylis-
puusto on kookasta koostuen lähinnä männystä ja kuusesta.
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D r a G s f j ä r D, G e n B ö L e , B o f a L L s B e r G e n  
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metsätyypiltään se on tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan 
kuusivaltaista metsää, jossa mäntyä kasvaa lähes yhtä paljon. se-
kapuuna kuviolla kasvaa vähän koivua, haapaa ja raitaa. tuoreen 
kankaan osilla aluskasvillisuuden valtalajeja ovat mustikka, puo-
lukka, oravanmarja, seinäsammal. Lehtomaisen kankaan osilla 
aluskasvillisuuden valtalajeina kasvavat käenkaali, oravanmarja ja 
valkovuokko. metsä on kauttaaltaan erirakenteista, jossa on selvästi 
toisistaan erottuvat kenttä-, pensas- ja puustokerros. Kuviolla on 
rahkasammalpainanteita siellä täällä. Kuvion lounaisosassa on pie-
nialaisia luhtia, joissa on kausiluontoisesti matalaa seisovaa vettä. 
näiden ympärillä puusto on kuusi- ja lehtipuuvaltaista, erityisen 
paljon ohuehkoa koivu-, raita- ja haaparunkoja sekä pystypökke-
löinä ja maapuina. maapohja on eheä ja kasvillisuus hyvin kehit-
tynyt. Kuviolla ei ole teitä, vain muutama kapea polku ja kuvi-
on lounaisimmassa kolkassa lyhyt, osin jo umpeutunut koneura. 
sahakannot ovat pitkälle lahonneita ja useissa tapauksissa paksun 
sammalikon alle hautautuneita. 

valtapuuston keskimääräinen läpimitta rinnankorkeudella on noin 
40 cm, mutta suurimmat elävät puut ovat halkaisijaltaan jopa 50 
cm. niiden ikä on luultavasti lähes 100 vuotta. Lahopuuta, joka 
koostuu sekä maapuista että pystyyn kuolleista rungoista on noin 
5 m3/hehtaari. maassa oleva lahopuu jakautuu eri lahoasteisiin 
ja eri suuruusluokkiin. suurin osa lahopuusta on läpimitaltaan 
ohuehkoa (<20 cm), mutta joukossa on monia kymmeniä järeitä 
(>35 cm) runkoja.  vanhan metsän indikaattori riukukääpä ja 
tiltaltti (VU).

 

Stormossen, 14 ha 

Kärra, 3 ha 

DraGsfjärD, stormossen

alue kartoitettiin 24.5.2009. 
stormossenin natura-alueen länsipuolella sijaitseva Kemiönsaa-
ren kunnan omistama metsäalue. Kuvio 126 on tämän metsäko-
konaisuuden suurimpia metsäkuvioita. se sijaitsee metsäautotien 
muodostaman renkaan keskellä.
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Kuvio 122 rajautuu eteläpuolella ojittamattomaan isovarpurämee-
seen, jossa kasvaa tasaikäistä mäntyä. Kaakkoispuolella on edellä 
kuvattu luonnontilaisen kaltainen kangasmetsäkuvio 126. Kuvio 
122 on kostea, monin paikoin korpimainen kuusivaltainen pie-
nehkö kuvio, jossa entisen ojan, mutta nykyisen metsäluhdan lai-
teet ovat kuvion reunaosissa tuoreen kankaan metsää. Kuusi on 
pääpuulaji, mutta joukossa kasvaa melko paljon koivua, vähemmän 
myös mäntyä. Kuivemmilla kohdilla kangaskasvillisuuden seassa 
on näyttäviä karhunsammalkasvustoja ja kosteissa kohdin laajoja ja 
yhtenäisiä rahkasammalkasvustoja. Luhdalla kasvaa kosteikkokas-
veja, kuten saroja.

Kuvio 120 sijaitsee edellisiin rajautuen. Lahopuuta on melko run-
saasti, vaikkakin se valtaosaksi se ei ole kovin paksua (<30 cm), 
mutta joukossa on myös tätä kookkaampia runkoja. Kuviolla on 
useita lahopuukeskittymiä, joissa kasaan on kaatunut monia run-
koja. Puusto koostuu pääosin kuusesta ja koivusta. Kuvion keskellä 
on umpeutunut ja luonnontilaistunut oja, jossa vesi näyttää sei-
sovan. nämä kohdat ovat niin märkiä, että kosteutta ja pintavet-
tä riittänee paikalla ympäri vuoden. tämän luhdan ympärille on 
syntynyt korpimaisia osia, joiden yhteydessä kasvaa useita kosteik-
koihin erikoistuneita putkilokasvilajeja. tästä luhdasta lähtee pie-
ni, luonnontilaisen kaltainen laskupuro kuvion 121 kautta kohti 
alempana rinteessä olevaa hakattua kuviota 112. 
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D r a G s f j ä r D, s t o r m o s s e n
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Stormossen, 14 ha 

Kärra, 3 ha 

Kyseessä on suosittu ulkoilukohde, jossa kulkee useita paljon käy-
tettyjä polkuja, muun muassa kirkonkylän ala-asteen ja uimaran-
nan välillä. rantavyöhykkeestä korkeammalla olevat metsikön 
osat ovat tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan sekametsiä. 
mänty ja kuusi ovat niissä pääpuulajeja ja sekapuuna kasvaa koi-
vua, haapaa ja pihlajaa. Lähempänä rantaa ja etenkin skolvikenin 
puoleisessa rinteessä ja rannalla metsä on lehtoa, joissa valtapuuna 
kasvavat vaahtera, tuomi ja koivu. Pensaskerros on kaikkialla hyvin 
kehittynyt ja metsä erirakenteinen. metsikössä kasvaa eri puusu-
kupolvia, ja kookkaimmat rungot ovat läpimitaltaan puolimetrisiä. 
Puulajien runsaus on merkittävä, mutta lahopuuta on sen sijaan 
hyvin vähän. Kohde on erinomainen ulkoilu- ja virkistys-
kohde asutuksen välittömässä läheisyydessä. Monipuolisen 
puustorakenteen ja rehevän kasvillisuuden takia se olisi 
arvokasta jättää luonnontilaiseksi. 

DraGsfjärD, Kärra

tämä noin kolmen hehtaarin kokoinen metsikkö kartoitettiin 
16.6.2009. se sijaitsee Dragsfjärdin kirkonkylän taajamassa, yleisen 
uimarannan ja kirkon välissä. 
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Kuvio 164 on kallioinen ja mäntyvaltainen metsäkuvio mäen 
päällä. Kohde on kuivaa kangasta, avokalliota ja alempana rinteessä 
kuivahkoa kangasta. männyt ovat läpimitaltaan 30–40 cm ja 10 m 
korkeita. elävien runkojen joukossa on joitakin pysty- ja maakelo-
ja, mutta myös paikoin lahoja sahakantoja kertomassa metsänkäyt-
töhistoriasta. osa elävistä männyistä on rungoiltaan kilpikaarnaisia 
eli iältään vanhoja. Kuvion pohjoisosassa eli rinteen yläosassa kas-
vaa runsaasti haavan taimia. mäntyjen joukossa kasvaa yksittäisiä 
kuusia ja katajia. Kalliomänniköstä löytyi metson (NT) jätöksiä 
ja kuvion eteläpuolella havaittiin tiltaltti (VU).

Kemiö, Brinkkullen 

 

Brinkkullen, 4,4 ha 

Kemiö, BrinKKuLLen

alue kartoitettiin 10.6.2009. Kunnan omistamat metsät Brink-
kullenissa ovat kuviota 164 lukuun ottamatta voimakkaassa ta-
louskäytössä. 
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metsän luonnonarvot perustuvat metsämaiseman sisäiseen vaih-
teluun. Puusto on alueella eri-ikäistä ja siten erirakenteista,  puu-
lajeja esiintyy useita ja metsätyyppien vaihtelu sisältää monia eri 
rehevyystasoja. Lisäksi alueen topografia on vaihtelevaa, joka luo 
metsäluontoon lukuisia olosuhteiltaan vaihtelevia pienelinympä-
ristöjä. ainoa merkittävä puute on kuolleen ja lahoavan puuainek-
sen vähyys. Luonnontilaisimmat osat löytyivät palstan pohjoisosas-
ta, erityisesti kuviolta 52, mutta myös kuvioilta 53 ja 56. Kuvio 
52 on pääosin tuoreen kankaan metsää, jossa kuusi on pääpuulaji. 
Puuston rakenne on luonnontilaisen kaltainen, vain lahopuun vä-
hyys on huomattava. Kuvio 53 on kallioinen ja männikkövaltai-
nen, puusto matalaa, mutta melko vanhaa, kuivaa ja karukkokan-
gasta. Asutuskeskuksen vieressä olevan sijaintinsa johdosta 
metsäalueen arvot ovat hyvin merkittäviä virkistyskäytön 
ja ulkoiluharrasteiden kannalta.

Kemiö, enGeLsBy, norrsKoGen
Kemiön keskustan pohjoispuolella sijaitseva norrskogenin met-
säalue kartoitettiin 10.6.2009. hakkuilta ja rakentamiselta metsä-
kokonaisuuden alueella ovat luonnontilaisimpina säilyneet metsä-
kuviot 136 ja 141. Kuvio 136 on lehtomaisen kankaan kuusikkoa, 
jonka puusto pääosin vielä melko nuorta, mutta lahopuuta on 
muodostunut jo jonkin verran. joukossa kasvaa myös vanhempia 
kuusia, ja myös lehtipuita, kuten leppiä. Kuvio 141 on kalliomän-
nikkö, joka koostuu kuivan ja karukkokankaan männiköstä ja avo-
kallio-osista. Puusto on melko vanhaa, mutta kuollutta puustoa on 
vain vähän. Kallion topografia on vaihteleva ja siellä on lohkareisia 
kohtia. muut metsäkuviot ovat talouskäytössä olleita tasaikäisiä ja 
puulajistollisesti yksipuolisia kasvatusmetsiä, joilla sijaintinsa puo-
lesta on virkistys- ja ulkoiluarvoa. osa palstan reunakuvioista on 
otettu rakentamisen piiriin.

Kemiö, Engelsby, Småland & Norrskogen 

 

Engelsby, Småland, 30 ha 

Engelsby, Norrskogen, 3 ha (+ 9 ha) 

Kemiö, enGeLsBy, småLanD

Kunnan omistama metsäpalsta smålandin alueella kartoitettiin 
10.6.2009. alue on kuvioita 48 ja 57 lukuun ottamatta eheä ko-
konaisuus metsää, jota ei ole laajamittaisesti hakattu. 
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Kemiö, GesterBy, mattBöLeträsKet

alue kartoitettiin 9.6.2009. mattböleträsketin lounaisreunassa 
sijaitseva kuvio 21 on ilmeisesti primaarisukkesion metsää, jossa 
metsä on alkanut kasvaa kuivuneelle, entiselle vesijättömaalle. Ku-
vion reunoilla kasvaa ohutläpimittaista (noin Ø 10 cm) koivua, 
jonka joukossa yksittäisiä selvästi järeämpiä runkoja. maapohja on 

luhtainen, kausikos-
tea. sisempänä ku-
violla puusto on 
mäntyvaltaista, pie-
nehköjä kuusia kas-
vaa joukossa. alue 
on monipuolinen 
ja luontotyypeil-
tään pienipiirteinen 
koostuen kangas-
metsästä, rämeestä, 
korvesta ja luhdas-
ta.  Kuvion halkovat 
ojat ovat umpeutu-
neet, eikä niissä ol-
lut pintavettä. Laho-

puuta on eri puolilla aluetta, mutta pääsääntöisesti se on ohuehkoa 
(Ø < 20 cm). valtapuusto on noin Ø 20 cm, mutta seassa kasvaa 
selvästi kookkaampiakin runkoja. metsä on erirakenteista, eikä 
siellä ole havaittavissa kuin yksittäisiä sahakantoja. alueella havait-
tiin tiltaltti (VU) ja harvinainen lakkakääpä.

Kemiö, GesterBy, KattöGon

Kattögonin laella on kaksi hakkuilta säästynyttä metsäkuviota 31 
ja 32. näiden ympärillä olevat metsät on avohakattu, mutta näis-
sä kalliolakimänniköissä puusto on kuitenkin melko vanhaa ja 
joukossa on kuollutta puutakin. metsätyypit ovat näissä kuivan ja 
karukkokankaan männiköitä, notkelmissa rehevämpiäkin kohtei-
ta. Puusto on mäntyvaltaista, jou-
kossa yksittäisiä koivuja ja kuusia. 
tuoreita sahakantoja ei näillä ku-
vioilla mainittavasti ole. sen si-
jaan kuollutta puustoa on hieman 
jo muodostunut sekä pysty- että 
maapuuksi. Kuvioilta löytyi jälkiä 
metson (NT) hakomismäntyjä. 
tämä tarkoittaa, että metsä lu-
keutuu metson elinpiiriin, jota se 
käyttää ainakin ruokailuun.
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Kemiö, sanDö, starrmyran

alue kartoitettiin 10.6.2009. Kuvio 16 on luonnontilaistuva iso-
varpuräme, jonka kenttäkerrosta luonnehtivat suopursu, tupasvilla, 
puolukka, juolukka, mustikka ja tupasvilla. valtapuuston männyt 
ovat kooltaan Ø 25 cm ja korkeudeltaan noin 10 m. Lahopuuta 
on vähän, mutta siellä täällä keloutuneita pysty- ja maapuita, jot-
ka valtaosaksi vielä puuainekseltaan kovia. aluetta halkovat ojat 
ovat umpeutuneet rahkasammalkas-
vustoista. rämeen pohjoisosat olivat 
metsärakenteellisesti hieman eteläosia 
monipuolisemmat. rämeissä saattaa 
piillä erityisiä, vaikeasti havaittavia la-
jistollisia arvoja, kuten turun Pom-
ponrahkan natura-alueella on todettu.  
Kohteella tavattiin palokärki (DIR), 
käki (NT) ja vanhoja metsiä suo-
siva töyhtötiainen.

Pieni kangasmetsäkuvio 5.1 sijaitsee 
kuvion 16 rämeen länsipuolella rajau-
tuen toiselta puolen metsäautotiehen. 
Kuvio on pääosaksi tuoretta kangasta, 
jossa kasvaa kookasta mänty- ja kuusi-
puuta (Ø 45 cm) ja alikasvoksena run-
saasti nuorta koivua. myös nuorempia havupuita on, joten metsä 
on erirakenteista. Kuviolla on yksittäisiä erikokoisia maapuita.

 

Starrmyran 15 ha  
Hyttyssuo 6,5 ha 
6,56ffdsfdshahah
a 

Kemiö, sanDö, hyttyssuo

Kuviot 3, 9, 2, 1, 6 ja 8 muodostavat yhtenäisen metsäkokonaisuu-
den kallionlaelle ja sen mereen viettävään rinteeseen. Kuvion 3 
kalliomännikkö koostuu pääosin kuivan ja karukkokankaan män-
niköstä, jossa on avokallio-osia. rungot ovat keskimäärin Ø 20 
cm ja 10 m korkuisia. joukossa on yksittäisiä ohuehkoja maa- ja 
pystykeloja. Puusto on melko vanhaa, vaikka sen ikää karulla kas-

vupaikalla on vaikea arvioida. Ku-
violla ei juurikaan sahakantoja.
merellä päin sijaitsevassa rinteessä 
kasvaa alempana tuoreen kankaan 
metsää, jossa mänty on valtapuu-
na, mutta joukossa kasvaa haapaa, 
koivua, kuusta ja rannassa terva-
leppää.  mäntyjen koko on rehe-
vämmällä metsätyypillä (Ø 35 cm, 
15 m korkeus), joukossa tosin pai-
koin karumpia kangasmetsätyyp-
pejä. Lahopuuta on näillä kuvioilla 
useita kuutioita hehtaaria kohden, 
joka on enemmän kuin ylempä-
nä karummilla metsätyypeillä. La-
hopuuston koostumus noudattaa 
puulajijakaumaa, mutta joukossa 

on myös Ø 30 cm maahan kaatuneita haapojakin ja kaatuneiden 
mäntyjen koko on jopa Ø 40 cm. alueella ei ole mainittavasti 
sahakantoja.  metsän topografiaa luonnehtivat jyrkät kalliorinteet, 
selvät korkeuserot ja runsas lohkareisuus. alueella havaittiin van-
hoja metsiä suosivat hömötiainen ja männynkääpä (IND).
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Kemiö, stenmo, BränseLBaCKen

entisen kaatopaikan eteläpuolinen metsäkuvio 98 kartoitettiin 
17.6.2009. se on pääosin tuoreen kankaan metsää, jossa kuusi sel-
västi pääpuulaji, mutta koivua kasvaa sekapuuna. metsä on raken-
teeltaan monipuolinen, valtapuuston koko on noin Ø 30 cm ja 
korkeudeltaan 15 m. rahkasammalpainanteita esiintyy siellä täällä, 
jotka luovat korpimaista vaihtelua kangasmetsään. metsän poikki 
menee jo kasvillisuuden peittämä ajoura. Puustoa on aikanaan ku-
violta poistettu, josta merkkinä ovat sammaloituneet sahakannot. 
Pysty- ja maalahopuuta, joskin vielä melko tuoretta, alkanut muo-
dostua. metsässä on pystyyn kuolleita koivuja, jotka ovat katken-
neet ja muodostavat nyt koivupökkelöitä. Lajeista tavattiin tiltaltti 
(VU) ja kirjopapurikko, jonka tärkeä elinympäristötyyppi ovat 
vanhat kuusi- ja sekametsät.

samankaltaista, mutta yksipuolisempaa – ei juuri lahopuuta, puusto 
tasaikäisempää – on kuvion 98 pohjoispuolella oleva metsäkuvio 
90. tämän voi huomioida mahdollisena suojeltavan elinympäris-
tön laajennuksena, jossa alkaisi olla luonnontilaistumisen piirteitä 
melko pian hoidon ulkopuolelle jättämisen jälkeen. yhdessä nämä 
kaksi kuviota muodostaisivat sopivan yhtenäisen kokonaisuuden.

 

Stenmo, 2 ha (+ 1 ha) 



23

Kirjallisuus:
Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996: uhanalaiset käävät suomessa. – suomen ympäristökeskus & edita, helsinki. 184 s.
Kuusipalo, J. 1996: suomen metsätyypit. Kirjayhtymä oy. rauma. 144 s.
METSOn valintaperusteryhmä 2008: metso-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet. ympäristöministeriö, 
alueidenkäytön osasto. helsinki. 75 s.
Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: suomen lajien uhanalaisuus 2000. ympäristöministeriö 
& suomen ympäristökeskus, helsinki. 432 s.

 Ordförande / puheenjohtaja / Ritva Kovalainen / 421968 / ritva.kovalainen@sci.fi
Sekreterare / sihteeri / Sara Ilveskorpi /040-5401223

www.kimito. f i/nsf

K E M I Ö N S A A R E N  L U O N T O  R.Y.

K I M I T O Ö N S  N A T U R  R . F.


