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Kuva 1. Vanhakosken Natura-alueen (FI0200049) sijainti.
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Kuva 2. Vanhakosken suunnittelualue paikannimineen.
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Kuva 3. Vanhakosken Natura-alueella sijaitsevat valtion (Metsähallituksen hallintaan kuuluvat)
alueet, perustetut yksityiset luonnonsuojelualueet ja Huittisten kaupungin omistamat alueet.

Kosteat suurruohoniityt (6430)
Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt * (6270)
Lehdot (9050)
Tulvametsät * (91E0)
Hakamaat ja kaskilaitumet (9070)
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210)
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Kuva 4. Alueella esiintyvien Natura-luontotyyppien sijainti.
Taulukossa * merkityt ovat ns. priorisoituja luontotyyppejä.
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Kuva 5. Vanhakosken alueen palvelurakenteet. Alueella keskitytään
olemassa olevien, kartalla näkyvien rakenteiden ylläpitoon.
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Kuva 6. Vanhakosken Natura-alueen nykyisten laidunalueiden sijainti.
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Kuva 7. Maankäytön vyöhykkeet: Retkeily- ja luontomatkailuvyöhykettä luluunottamatta alue
kuuluu syrjävyöhykkeeseen.
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Tulvametsät * (91E0)
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Liite 1. Hoidettavilla alueilla tavoitellut luontotyypit ja niiden sijainti.

Liite 2. PAPPILANNIEMEN
KUVIOITTAIN

NYKYTILA,

TAVOITETILA

JA

HOITO

Pappilanniemessä laidunnetun alueen pinta-ala on 7,0 ha, ja laidunnuksen ohella
puustoa ja pensaikkoa raivataan 3,0 ha alalla. Kokonaan hoitamatta jätetään ainoastaan kuvion 15 viljelty pelto. Kuvioilta 16 (0,18 ha) ja 17 (0,19 ha) hävitetään
jättipalsamikasvustot. Kuviolla 5 kasvavat isotuomipihlajat hävitetään laidunalueiden raivausten yhteydessä.
Hoitotöiden sijainti on esitetty liitteessä 3. Alla kuvattujen kuviointi viittaa liitteeseen 4.
Taulukko 1. Kasvillisuuskuvioiden Natura 2000 –luontotyyppien edustavuuden
ja luonnontilaisuuden arvioinnissa käytetty asteikko (Metsähallitus 2007).
Edustavuus Kuvaus
10
Erinomainen (kohde vastaa täysin määritelmäänsä, ja siinä tavataan tyypille tunnusomaiset lajit sekä muut ominaispiirteet)
20
Hyvä (kohde on määritelmän mukainen, ja siinä tavataan oleellisimmat tyypille tunnusomaiset lajit ja ominaispiirteet)
30
Merkittävä (kohde on jokseenkin määritelmän mukainen ja omaa
joitakin tyypille tunnusomaisia lajeja ja ominaispiirteitä)
40
Ei merkittävä (kohde ei ole lainkaan tyypillinen eikä siinä esiinny
juuri lainkaan tyypille tunnusomaisia lajeja ja ominaispiirteitä

Kuvio 1
Nykytila: Kuvio on voimakkaasti heinittynyttä rehevöitynyttä niittyä. Kuviolla ei
ole merkittäviä niittykasveja. Joen varrella kasvaa muutamia pajuja. Kenttäkerroksen runsaita kasvilajeja ovat esimerkiksi mesiangervo, nurmipuntarpää, rantanurmikka, rantatädyke, timotei, koiranputki, peltopähkämö, niittynätkelmä ja
niittynurmikka. Rannalle vie omakotialueelta useita polkuja, ja rannalla säilytetään myös muutamia veneitä. Kuvion pinta-ala on 0,50 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei täytä minkään luontotyypin määritelmää liiallisen rehevöitymisen vuoksi.
Tavoite: Nykyistä huomattavasti monimuotoisempi tuore niitty. Typensuosijalajit,
kuten nurmipuntarpää ja timotei, ovat kadonneet tai ainakaan ne eivät enää ole
vallitsevia. Niityllä kasvaa taantuneita laidunnuksesta hyötyviä niittykasveja.
Hoidon seurauksena kuvio kehittyy runsaslajiseksi tuoreeksi niityksi (6270) ja
tuoreeksi suurruohoniityksi (vuoristojen niitetyt niityt 6520).

Hoito: Laidunnus ja muutamana vuotena mahdollisuuksien mukaan kunnostusniitto. Niitetty kasviaines tulee kuljettaa pois. Laiduneläiminä tulisi ensijaisesti
olla nautoja, koska ne sopivat lampaita paremmin luontaisesti rehevälle niitylle.
Kuvio 2
Nykytila: Kostea suurruohoniitty. Kenttäkerroksen valtalaji on mesiangervo. Kuvio vaihettuu vähitellen ympäröiviin kuvioihin korkeuskäyrien mukaan. Pensaskerroksessa kasvaa muutamia kookkaita pajuja. Kuvion pinta-ala on 0,29 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kosteat suurruohoniityt (6430), edustavuus
30.
Tavoite: Kostea suurruohoniitty (6430).
Hoito: Laidunnus osana muuta laidunta. Pajut poistetaan ja raivaustähteet kuljetetaan pois.
Kuvio 3
Nykytila: Kuvio on voimakkaasti heinittynyttä ja rehevöitynyttä tuoretta-kosteaa
niittyä. Kasvillisuuteen kuuluvat mm. hiirenvirna, voikukka, rantanurmikka,
niittynätkelmä, nurmipuntarpää ja koiranputki. Kosteammilla kohdilla kasvavat
esim. viiltosara, nurmilauha ja luhtatähtimö. Mäen päällä on muutamia katajia.
Niiden ympärillä on säilynyt muuta kuviota selvästi monimuotoisempaa matalakasvuista niitty- ja ketokasvistoa kuten niittynurmikkaa, heinätähtimöä, päivänkakkaraa, keltamataraa, nurmirölliä, hopeahanhikkia ja kissankelloa. Kuviolla on kaksi omakotialueelta saarille vievää polkua. Reunoilla ja joen varrella kasvaa pajuja. Kuvion pinta-ala on 1,43 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Mäen laella on muutama aari runsaslajista
kuivaa niittyä (6270), edustavuus 30. Muuten kuvio ei täytä minkään Natura 2000
–luontotyypin määritelmää liian rehevöitymisen vuoksi.
Tavoite: Nykyistä huomattavasti monimuotoisempi tuore-kostea niitty. Typensuosijalajit, kuten nurmipuntarpää häviävät tai ainakaan ne eivät enää vallitse
kasvillisuutta. Niityllä kasvaa nykyisin taantuneita laidunnuksesta hyötyviä niittykasveja. Hoidon seurauksena mäen laet ja muut hieman korkeammat alueet
kehittyvät runsaslajiseksi kuivaksi-tuoreeksi niityksi (6270), tuoreeksi suurruohoniityksi (vuoristojen niitetyt niityt 6520) ja tuoreeksi pienruohoniityksi
(alavat niitetyt niityt 6510) ja maaston notkot kosteaksi suurruohoniityksi (6430),
kun kosteita notkoja nykyisin vallitseva nurmilauha korvautuu luontotyypin
tunnuslajeilla kuten mesiangervolla.
Hoito: Laidunnus osana muuta laidunta. Pajut poistetaan ja raivaustähteet kuljetetaan pois.

Kuvio 4
Nykytila: Kuvio on melko tiheän pajukon vallitsemaa kosteaa niittyä. Kenttäkerroksessa kasvavat mm. mesiangervo, nurmilauha, timotei, rantanurmikka, nurmipuntarpää, voikukka, hiirenvirna ja korpikastikka. Niitty tulvii korkean veden
aikaan. Sen kautta kulkee polku omakotialueelta Helenansaareen ja Lammassaaren. Polun vieressä on ruostunut tynnyri. Kuvion pinta-ala on 1,01 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kosteat suurruohoniityt (6430), edustavuus
40.
Tavoite: Kostean suurruohoniityn (6430) edustavuuden parantuminen.
Hoito: Laidunnus osana muuta laidunta. Jo aiemmin aloitettua pajujen raivausta
jatketaan siten, että nykyisistä pajuista poistetaan noin puolet. Raivaustähteet
kuljetetaan pois.
Kuvio 5
Nykytila: Melko rehevöitynyt ja voimakkaasti heinittynyt tuore niitty. Kasvistoon
kuuluu runsaasti typensuosijoita kuten nurmipuntarpää, mesiangervo, voikukka,
koiranputki ja nokkonen. Melko kuivilla rinteillä ja jokitörmillä on kuitenkin säilynyt myös edustavampaa niittykasvistoa kuten kissankello, heinätähtimö, ahomatara, keltamatara, ahopukinjuuri, harakankello, nurmirölli, särmäkuisma, niittynätkelmä, päivänkakkara, piikkiohdake, hiirenvirna, punanata, nurmitädyke ja
jopa hakarasara. Siellä täällä kasvaa isotuomipihlajia ja terttuseljoja. Kuvion eteläreunan mäellä on muutaman metrin korkuinen pylväsmäinen kataja. Kuvion
pinta-ala on 1,74 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Jyrkillä jokitörmillä on säilynyt runsaslajisia
tuoreita ja kuivia niittyjä (6270), edustavuus 30. Muutoin kuvio on liian rehevöitynyt vastatakseen minkään Natura 2000 –luontotyypin määritelmää.
Tavoite: Nykyistä huomattavasti monimuotoisempi tuore-kuiva niitty. Typensuosijalajit, kuten nurmipuntarpää, ovat kadonneet tai ainakaan ne eivät enää
vallitse kasvillisuutta. Niityllä kasvaa nykyisin taantuneita laidunnuksesta hyötyviä niittykasveja. Hoidon seurauksena kuvio kehittyy runsaslajiseksi kuivaksituoreeksi niityksi (6270), tuoreeksi pienruohoniityksi (alavat niitetyt niityt 6510)
ja tuoreeksi suurruohoniityksi (vuoristojen niitetyt niityt 6520). Hakarasaran
esiintymä alkaa laajeta.
Hoito: Laidunnus osana muuta laidunta. Vieraslajina isotuomipihlajat raivataan
kuviolta pois..

Kuvio 6
Nykytila: Kostea suurruohoniitty – saraniitty. Kuviolla on muutamia pajuja. Kuvion pinta-ala on 0,21 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kosteat suurruohoniityt (6430), edustavuus
30.
Tavoite: Kostean suurruohoniityn (6430) edustavuuden parantuminen.
Hoito: Laidunnus osana muuta laidunta. Pensaat raivataan ja raivaustähteet kuljetetaan pois.
Kuvio 7
Nykytila: Enimmäkseen harmaalepästä koostuva harvahko metsikkö. Sekapuuna
kasvaa myös muutama kuusi. Kenttäkerroksessa kasvavat esim. kyläkellukka,
nurmipuntarpää, nurmilauha, koiranputki ja nokkonen. Kuvio on aiemmin ollut
ilmeisesti haka. Kuvion pinta-ala on 0,07 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 40.
Tavoite: Boreaalinen lehto (9050).
Hoito: Laidunnus osana muuta laidunta. Kuviolla ei ole puuston tai pensaikon
raivaustarvetta.
Kuvio 8
Nykytila: Tiheä, kosteaa suurruohoniittyä, kasvava kiiltopajukko. Kenttäkerroksessa esiintyvät esim. mesiangervo, nurmipuntarpää, rantanurmikka, rantakukka, rantamatara, viiltosara, nokkonen, hiirenvirna ja korpikastikka. Kuvion pintaala on 0,04 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kosteat suurruohoniityt (6430), edustavuus
40.
Tavoite: Kostean suurruohoniityn (6430) edustavuuden parantuminen.
Hoito: Laidunnus osana muuta laidunta. Pajut poistetaan ja raivaustähteet kuljetetaan pois.
Kuvio 9
Nykytila: Iäkästä ja järeää kuusimetsää kasvava lehto. Koilliskulmassa on useita
kookkaita haapoja. Kasvillisuus on voimakkaan varjostuksen ja osittain myös
virkistyskalastajien ja ulkoilijoiden aiheuttaman kulutuksen vuoksi niukkaa. La-

jistoon kuuluu varsinaisia metsäkasveja kuten käenkaali, valkovuokko ja ahomansikka, mutta myös avomaita suosivia lajeja kuten nurmirölli, ahomatara,
koiranputki, nokkonen, nurmitädyke ja voikukka. Jokeen rajoittuva kuvion länsireuna on maanvyörymien muodostama törmä. Kuvion pohjoisreunalla kasvaa
harmaaleppää ja tuomea. Kuvion pinta-ala on 0,90 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaaliset lehdot (9050), edustavuus 40.
Tavoite: Metsälaidun (laidunnettu lehto 9050).
Hoito: Laidunnus osana muuta laidunta.
Kuvio 10
Nykytila: Varttuneen ja tiheän kuusimetsän ympäröimä niittyaukio. Niitty on
erittäin rehevä. Korkea kasvillisuus on estänyt tehokkaasti puuston ja pensaikon
kasvua. Kasvilajistoa ovat esim. mesiangervo, nurmipuntarpää, rantanurmikka,
kyläkellukka, harakankello, koiranputki, nokkonen ja nurmilauha. Kuvion pintaala on 0,11 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Niitty on liian rehevöitynyt edustaakseen
mitään Natura 2000 –luontotyyppiä.
Tavoite: Runsaslajinen ja monimuotoinen tuore niitty. Kuvio täyttää runsaslajisten kuivien ja tuoreiden niittyjen (6270) Natura 2000 –luontotyypin määritelmän.
Hoito: Laidunnus osana muuta laidunta.
Kuvio 11
Nykytila: Kaakkoon viettävä, melko hyvin säilynyt kuivahko niitty. Rinteen alaosassa kasvillisuus vaihettuu korkeammaksi ja rehevämmäksi, ja niittytyyppi
muuttuu kosteaksi suurruohoniityksi aivan rannassa. Kasvilajistossa esiintyvät
esim. kissankello, hiirenvirna, nurmihärkki, keltamatara ja niittynätkelmä. Niiden ohella kasvaa myös typensuosijoita kuten nurmipuntarpäätä ja koiranputkea. Kuvion pinta-ala on 0,11 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Niitty on liian rehevöitynyt edustaakseen
mitään Natura 2000 –luontotyyppiä. Ylärinne palautuisi kuitenkin hoidolla nopeasti runsaslajiseksi kuivaksi – tuoreeksi niityksi (6270).
Tavoite: Ylärinne runsaslajinen ja monimuotoinen kuivahko-tuore niitty (6270).
Alarinne tuore pienruohoniitty (alavat niitetyt niityt 6510) ja tuore suurruohoniitty (vuoristojen niitetyt niityt 6520).
Hoito: Laidunnus osana muuta laidunta.

Kuvio 12
Nykytila: Joesta irti kuroutunut lampi. Tulva-aikoina vesi virtaa lammen kautta
kulkevaa sivu-uomaa pitkin. Vesi on voimakkaasti savisameaa ja runsasravinteista. Kasvistossa esiintyvät esim. ulpukka, uistinvita, järvikorte, pystykeiholehti
ja ahvenvita. Kuvion pinta-ala on 0,32 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvion voidaan arvioida edustavan Fennoskandian luonnontilaisia jokireittejä (3210), koska jokivesi virtaa sen kautta korkean veden aikaan.
Tavoite: Kuvion säilyminen ennallaan.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 13
Nykytila: Umpeenkasvava melko rehevä lampi. Tulva-aikoina lampi muodostaa
osan sivu-uomasta. Rantakasvillisuus kuvastaa runsasravinteisuutta. Kasvilajistossa esiintyvät esim. järvikorte, ratamosarpio, pystykeiholehti, katkeratatar,
ojasorsimo, viiltosara, pikkulimaska, leveäosmankäämi, rantamatara ja rantakukka. Kuvion pinta-ala on 0,05 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvion voidaan katsoa edustavan Fennoskandian luonnontilaisia jokireittejä (3210), koska jokivesi virtaa sen kautta korkean veden aikaan.
Tavoite: Kuvion säilyminen ennallaan.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 14
Nykytila: Kostea – tuore suurruohoniitty. Osaa kuviosta on laidunnettu ilmeisesti
korkeintaan muutama vuosi sitten. Maastossa on hyväkuntoista verkkoaitaa.
Kasvistossa tavataan esim. mesiangervo, hiirenvirna, rantanurmikka, nurmipuntarpää, pietaryrtti, koiranputki, pelto-ohdake, vuohenputki, juolavehnä, isokierto
ja viitakastikka. Pellon reunalla on tuoretta heinäniittyä. Kuvion keskellä kasvaa
harmaaleppäryhmä ja kookas tuomi. Kuvion pinta-ala on 0,13 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta liian rehevöitymisen vuoksi
mitään Natura 2000 –luontotyyppiä.
Tavoite: Runsaslajinen tuore niitty (6270), tuore suurruohoniitty (vuoristojen niitetyt niityt 6520) ja kostea suurruohoniitty (6430).

Hoito: Laidunnus osana muuta laidunta. Kunnostusniitto ja niitetyn kasviaineksen kuljettaminen pois kuviolta on tarpeen muutamana ensimmäisenä vuotena.
Kuvio 15
Nykytila: Viljelty pelto. Kuvion pinta-ala on 0,13 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei ole mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Ei määritelty.
Hoito: Kuvio tulee aidata pois laitumesta, ettei siltä siirry rehevöittäviä ravinteita
niityille.
Kuvio 16
Nykytila: Kostea suurruohoniitty. Kuviolla on kataja, muutama kiiltopaju sekä
pellon reunalla muutama kookas tuomi. Kasvistoa ovat esim. mesiangervo, korpikastikka, isokierto, järvikorte, peltopähkämö sekä rannassa isosorsimo ja sarjarimpi. Kuviolla esiintyy vähän jättipalsamia. Kuvion pinta-ala on 0,18 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kostea suurruohoniitty (6430), edustavuus
30.
Tavoite: Niityn edustavuuden parantuminen ja jättipalsamin leviämisen pysäyttäminen.
Hoito: Laidunnus osana muuta laidunta.
Kuvio 17
Nykytila: Kookasta ja tiheää pajukkoa kasvava, ajoittain tulviva, pensaikko. Kuviolla kasvaa myös isoja puumaisia valkopajuja. Tiheän pensaikon vuoksi liikkuminen on varsin hankalaa. Kenttäkerroksen ehdoton valtalaji on yli kaksimetrisenä kasvava jättipalsami. Sen ohella kuviolla esiintyvät esim. isokierto, järvikorte, rentukka, peltopähkämö, rantakukka, rantamatara, rantanurmikka, isosorsimo, mesiangervo, korpikastikka, hiirenvirna, punakoiso, niittynätkelmä, rantatädyke, lehtotähtimö sekä nokkonen. Kuvion pinta-ala on 0,19 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei ole mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Jättipalsamin leviämisen estäminen muille kuvioille.

Hoito: Koko Pappilanniemeä aletaan laiduntaa kuviota 15 (viljelty pelto) ja tätä
kuviota lukuun ottamatta. Riittävä laidunnuspaine estää jättipalsamin leviämisen
muualle, laidunnettaville alueille.
Kuvio 18
Nykytila: Joen melko suojainen lahti. Helenansaaren eteläpuolella on muutama
pieni kivikkoinen saari. Kuvion pinta-ala on 1,32 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
(3210).
Tavoite: Kuvion säilyminen ennallaan.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 19
Nykytila: Joen suojaisa lahti omakotialueen eteläpuolella. Kuvion pinta-ala on
2,79 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
(3210).
Tavoite: Kuvion säilyminen ennallaan.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
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Liite 3. Pappilanniemen hoitotyöt.
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Liite 4. Pappilanniemen hoito- ja kasvillisuuskuviot.
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Liite 5. VANHAKOSKEN LEHTOALUEEN NYKYTILA, TAVOITETILA JA
HOITO KUVIOITTAIN
Vanhakoskella laidunnetun alueen pinta-ala on 10 ha, ja laidunnuksen ohella
puustoa ja pensaikkoa raivataan 3,0 ha alalla.
Hoitotöiden sijainti on esitetty liitteessä 6. Alla kuvattujen kuviointi viittaa liitteisiin 7 ja 8.
Taulukko 1. Kasvillisuuskuvioiden Natura 2000 –luontotyyppien edustavuuden
ja luonnontilaisuuden arvioinnissa käytetty asteikko (Metsähallitus 2007).
Edustavuus Kuvaus
10
Erinomainen (kohde vastaa täysin määritelmäänsä, ja siinä tavataan tyypille tunnusomaiset lajit sekä muut ominaispiirteet)
20
Hyvä (kohde on määritelmän mukainen, ja siinä tavataan oleellisimmat tyypille tunnusomaiset lajit ja ominaispiirteet)
30
Merkittävä (kohde on jokseenkin määritelmän mukainen ja omaa
joitakin tyypille tunnusomaisia lajeja ja ominaispiirteitä)
40
Ei merkittävä (kohde ei ole lainkaan tyypillinen eikä siinä esiinny
juuri lainkaan tyypille tunnusomaisia lajeja ja ominaispiirteitä
Suunnitellut laidunkohteet on jaettu neljään erilliseen alueeseen hoitojen tärkeysjärjestyksen mukaisesti.
Laidun 1
Tärkein ja edustavin laidunlohko sijaitsee alueen eteläosassa (laidun 1). Tähän
laitumeen kuuluvat kuviot 41, 42, 58, 63, 66 ja 67. Lohkon pinta-ala on yhteensä
hieman vajaa 4 ha Tällä alueella on parhaiten säilynyt perinnebiotooppien ominaisuuspiirteitä, ja sitä on myös raivattu sekä laidunnettu 2000 -luvulla. Lohkolla
kasvavat ainoat Vanhakoskelta v. 2007 löydetyt huomionarvoiset niittykasvit
ketoneilikka ja pölkkyruoho. Alueella on myös luontopolku, ja hoidon jatkaminen parantaa myös virkistys- ja opetuskäyttömahdollisuuksia. Näistä syistä eteläisimmän laitumen hoitoa tulisi jatkaa ensimmäisenä. Laitumella 1 kuvion 41
istutuskoivikkoa tulee harventaa niin, että puuston nykyinen säännöllisyys voidaan häivyttää ja muuttaa alue siten hakamaisemmaksi. Kuviolla 42 on tarvetta
vähäiselle puuston raivaukselle, kun taas kuviolta 67 poistetaan kaikki puusto ja
kuviolta 66 noin puolet nykyisestä puustosta. Osittain tai kokonaan raivattavien
kuvioiden pinta-ala on yhteensä 2,5 ha.
Laidun 2
Toiseksi tärkein alue on Mommolankosken koillispuoli (laidun 2), koska siellä on
vielä säilynyt niittyjen ja hakamaiden rakennepiirteitä. Tähän laitumeen kuulu-

vat kuviot 51, 54 ja 56 sekä osia kuvioista 50, 53 ja 55. Laitumen pinta-ala on
kaikkiaan n. 2 ha. Kuviolla 56 on hieman puuston ja pensaikon raivaustarvetta.

Laidun 3
Kolmanneksi tärkein on Härkälänkosken itäpuolen lohko (laidun 3). Tähän alueeseen kuuluvat kuviot 28, 29, 30 ja 32 sekä osa kuviosta 31. Alueen pinta-ala on
n. 2 ha. Nurmilaitumia voidaan laiduntaa yhdessä joenrantaniittyjen kanssa,
koska joenrantaniityt ovat luontaisestikin reheviä tulvien tuoman ravinnelisäyksen vuoksi. Näin nurminiittyjen ja muun laitumen välillä ei tapahtune suurta
ravinteiden nettosiirtymää. Kuviolla 30 raivataan hieman pensaikkoa.
Laidun 4
Mommolankosken itäpuolen nurminiittyä (kuvio 57, pinta-ala n. 1,3 ha) tulisi
laiduntaa erillisenä lohkona, jotta ylimääräisiä ravinteita ei siirry ympäröiville
niityille ja hakamaille. Tällä kuviolla tavoitteena on maiseman avoinna pitäminen, mutta kuviolle voi hoitojen ansiosta kuitenkin kehittyä arvokkaampaa niittykasvistoa.
Muut mahdolliset laidunalueet
Edellä mainittujen lohkojen lisäksi laidunnus parantaisi luonnon tilaa myös kuvioilla 20, 21 ja 26, mutta laidunnusjärjestelyjen vuoksi laidunnusta on todennäköisesti vaikea toteuttaa näillä paikoilla, eikä niitä ole esitetty hoitokohteiksi (ks.
kuviokuvaukset).
Tarvittaessa laidunnusta voidaan harjoittaa myös kuvioilla 23, 24, 25, 26, 31, 33,
34, 35, 47, 48, 50 ja 55 ilman, että siitä on haittaa luontoarvoille tai alueen muulle
käytölle. Erityistä luontoarvoista aiheutuvaa tarvetta laidunnukselle ei kuitenkaan ole. Muu osa Vanhakoskesta tulee jättää laiduntamatta.
Kuvio 20
Nykytila: Kostea suurruohoniitty. Kasvillisuus on luontotyypille tunnusomaista ja
melko monilajista. Kasvilajistossa esiintyvät esim. mesiangervo, rantatädyke,
vesitatar, nokkonen, keltaängelmä, peltopähkämö, rantanurmikka, lehtovirmajuuri, hiirenvirna, ruokohelpi, rantamatara, viiltosara, viitakastikka, isosorsimo ja
humalanvieras. Kuvion keskiosa on muuta kuviota hieman korkeammalla. Hieman kuivemman kasvupaikan vuoksi kasvillisuustyyppi muuttuu siellä rehevöityneeksi tuoreeksi niityksi. Kasvistoa ovat esim. pietaryrtti, nurmipuntarpää,
ojakärsämö, juolavehnä, koiranputki ja pelto-ohdake. Kuvion pinta-ala on 1,01
ha.

Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio on valtaosin kosteaa suurruohoniittyä
(6430), edustavuus 30. Keskiosan hieman korkeampi alue on kostean ja tuoreen
suurruohoniityn väliltä.
Tavoite: Niityn (valtaosin kosteaa suurruohoniittyä (6430)) säilyminen avoimena
ennen kaikkea maisemallisista syistä.
Hoito: Mahdollisesti laidunnus, mutta laidunnuksen järjestäminen lienee käytännössä vaikeaa, koska laidunaluetta ei voi yhdistää Vanhakosken laidunten kanssa. Yksinään kuvio on laitumeksi pieni.
Kuvio 21
Nykytila: Tuore heinäniitty pellonreunan länteen viettävällä rinteellä. Kasvisto
muodostuu yleisistä rehevöityneiden niittyjen lajeista kuten nurmipuntarpäästä,
koiranputkesta, peltokortteesta, hiirenvirnasta, pelto-ohdakkeesta ja juolavehnästä, mutta rinteellä kasvaa myös esim. keltamataraa. Kuvion pinta-ala on 0,15 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio on liian rehevöitynyt edustaakseen
mitään Natura 2000 –luontotyyppiä.
Tavoite: Niityn säilyminen avoimena maisemallisista syistä.
Hoito: Mahdollisesti laidunnus, mutta laidunnuksen järjestäminen lienee käytännössä vaikeaa, koska laidunaluetta ei voi yhdistää Vanhakosken laidunten kanssa. Tämä ja edellinen kuvio ovat yhdessäkin laitumeksi liian pieniä.
Kuvio 22
Nykytila: Joen sivu-uomaa, joka on tiheän ilmaversoiskasvillisuuden osittain peittämä seisovavetinen lahti. Kasvilajistoa ovat esim. järvikorte, rantakukka, uistinvita, isosorsimo, pystykeiholehti, viiltosara, pikkulimaska ja vesitatar. Tulvaaikoina vesi virtaa tätä kautta siten, että kuvion 20 länsiosa muodostaa saaren.
Kuvion pinta-ala on 0,28 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
(3210).
Tavoite: Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210).
Hoito: Ei tarvetta hoidolle.
Kuvio 23
Nykytila: Yksityismaan luonnonsuojelualue viereisen omakotitalon ja joen välissä.
Kuvio on kosteaa suurruohoniittyä ja pensaikkoa. Kuvion pinta-ala on 0,09 ha.

Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Osittain kostea suurruohoniitty (6430).
Tavoite: Kuvion säilyminen ennallaan / kostean suurruohoniityn edustavuuden
parantuminen.
Hoito: Kuvion hoito ei ole välttämätöntä, mutta niitto ja pensaikkojen ajoittainen
raivaus varmistaa luontotyypin säilymisen.
Kuvio 24
Nykytila: Tiheä virpa-kiiltopajukko joen rannalla. Kasvilajistoa ovat esim. mesiangervo, rantakukka, rantamatara, nokkonen ja punakoiso. Kuvion pinta-ala on
0,08 ha.
Kuvion nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Kuvio voidaan tarvittaessa raivata kokonaan tai osittain pensaattomaksi,
mikäli siitä on hyötyä laidunnukselle. Välitöntä tarvetta raivaukseen ei kuitenkaan ole.
Hoito: Pensaikon raivaus ja laidunnus tarvittaessa.
Kuvio 25
Nykytila: Entiselle niitylle istutettu koivikko. Puusto on muutaman kymmenen
vuoden ikäistä ja melko harvaa. Kuvion länsireunalla joen varrella kasvaa myös
harmaaleppää. Metsä on heinäinen, ja sen kasvistoon kuuluvat esim. mesiangervo, vadelma, punaherukka, nurmipuntarpää, pietaryrtti, koiranputki ja viitakastikka. Kuvion pinta-ala on 0,20 ha.
Kuvion nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Kuviota voidaan tarvittaessa alkaa laiduntaa ja myös puustoa voidaan
tarvittaessa harventaa tai poistaa kokonaan. Välitöntä tarvetta hoitotöihin ei ole.
Hoito: Laidunnus ja puuston harvennus tai poisto mahdollinen.
Kuvio 26
Nykytila: Rehevöitynyt kostea suurruohoniitty. Kasvisto vastaa muiden vastaavien kuvioiden lajistoa. Kuvion pinta-ala on 0,36 ha.
Kuvion nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kosteat suurruohoniityt (6430), edustavuus 30.

Tavoite: Kostea suurruohoniitty (6430). Kuvion edustavuus paranisi, jos sitä laidunnettaisiin. Laidunnus on kuitenkin hankalaa toteuttaa, koska kuviota ei voi
ympäröivän maankäytön vuoksi laiduntaa yhdessä muiden kuvioiden kanssa.
Hoito: Laidunnus, jos se on toteutettavissa.
Kuvio 27
Nykytila: Nurmikko. Kuvion pinta-ala on 0,14 ha.
Kuvion nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Ei määritelty.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 28
Nykytila: Rehevöitynyt tuore heinäniitty. Kasvilajisto vastaa muita vastaavia kuvioita. Kuvion pinta-ala on 0,34 ha.
Kuvion nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio on liian rehevöitynyt edustaakseen mitään Natura 2000 –luontotyyppiä.
Tavoite: Tuore suurruohoniitty (6520) / runsaslajinen tuore niitty (6270).
Hoito: Laidunnus muun laitumen osana.
Kuvio 29
Nykytila: Edelleen käytössä oleva nurmipelto. Kuvion pinta-ala on 0,32 ha.
Kuvion nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Runsaslajinen tuore niitty (6270) / tuore suurruohoniitty (6520).
Hoito: Laidunnus muun laitumen osana.
Kuvio 30
Nykytila: Melko rehevöitynyt ja osittain pensoittunut heinäniitty. Kasvilajisto
vastaa muiden vastaavien kuvioiden lajistoa. Kuvion pinta-ala on 0,14 ha.
Kuvion nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä liian rehevöitymisen vuoksi.

Tavoite: Runsaslajinen tuore niitty (6270) / tuore suurruohoniitty (6520).
Hoito: Kuviolla kasvavat pensaat raivataan ja raivaustähteet kuljetetaan pois kuviolta tai poltetaan sopivalla paikalla. Kuviota aletaan laiduntaa osana muuta
laidunta.
Kuvio 31
Nykytila: Tiheä ja melko edustava tuomi-harmaaleppälehto. Siellä täällä on kookkaita kuusia. Monin paikoin metsä on miltei läpitunkematonta. Pensaskerroksessa kasvavat tuomen ohella esim. taikinamarja, punaherukka, vadelma ja terttuselja. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat esim. käenkaali, lehtotähtimö, mesiangervo, nokkonen, hiirenporras, koiranvehnä, lehtopalsami, kyläkellukka ja
kielo. Kuvion pinta-ala on 1,74 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 30.
Tavoite: Boreaalinen lehto (9050). Metsän ikääntyessä se harventuu luontaisesti ja
lahopuun määrä lisääntyy.
Hoito: Karttaan x merkitty osa kuviosta aidataan mukaan laitumeen laidunnuksen käytännön järjestelyn yksinkertaistamiseksi. Tarvittaessa voidaan muukin
osa kuviosta ottaa laidunnukseen, mutta puustoa tulisi harventaa mahdollisimman vähän.
Kuvio 32
Nykytila: Nurminiitty (kuva 5). Niitty on edelleen käytössä, koska siltä oli kerätty
heinää ainakin kerran kasvukauden aikana. Kasvistoa ovat esim. hiirenvirna,
puna-apila, nurminata, timotei, ahojäkkärä, heinätähtimö, voikukka, paimenmatara, särmäkuisma, kissankello, ahopukinjuuri, harakankello, nurmirölli, nokkonen, numitädyke ja nurmipuntarpää. Kuvion pinta-ala on 1,00 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei täytä minkään Natura 2000 –
luontotyypin määritelmää.
Tavoite: Runsaslajinen tuore niitty (6270) / tuore suurruohoniitty (6520).
Hoito: Laidunnus.
Kuvio 33
Nykytila: Kallioketo. Kuvio on reunoiltaan heinittynyt, mutta sillä kasvavat yhä
esim. ahosuolaheinä, punanata, keltamatara (ilmeisesti melko lajipuhdas esiintymä), hopeahanhikki, kissankello ja ahomansikka. Muuta kasvistoa ovat esim.
heinätähtimö ja niittysuolaheinä. Kuvion pinta-ala on 0,12 ha.

Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Runsaslajinen kuiva niitty (6270), edustavuus
40.
Tavoite: Edustavuudeltaan selkeästi kohentunut runsaslajinen kuiva niitty (6270).
Kasvillisuus muuttuu nykyistä monimuotoisemmaksi ja ketokasvien lajimäärä ja
esiintymien koko kasvavat.
Hoito: Niitto loppukesällä ja niitetyn kasviaineksen vienti pois kuviolta. Kuviota
voidaan vaihtoehtoisesti laiduntaa.
Kuvio 34
Nykytila: Viljelystä poistunut pelto. Kasvistoa ovat esim. timotei, koiranputki,
nurminata, juolavehnä ja nokkonen. Kuvion pinta-ala on 0,05 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Kuvion luontainen metsittyminen tai avoin laidunnettu niitty.
Hoito: Kuviota voidaan tarvittaessa laiduntaa, mutta luontoarvoihin liittyvää tarvetta tähän ei ole.
Kuvio 35
Nykytila: Kivinen, maapohjaltaan rehevä hakkuuaukko. Lammen rannalle on
jätetty kookkaita kuusia. Kasvilajistoa ovat esim. kultapiisku, kissankello, metsäalvejuuri ja rönsyleinikki. Kuvion pinta-ala on 0,15 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Mahdollisesti runsaslajinen tuore - kuiva niitty (6270) / tuore suurruohoniitty (6520) tai kuvion metsittyminen lehdoksi.
Hoito: Kuviota voidaan tarvittaessa laiduntaa, ja sille on mahdollista kehittyä
niittyä melko nopeastikin.
Kuvio 36
Nykytila: Tuore, varttunut lehto. Harvahkossa puustossa on kookkaita haapoja,
kuusia ja lammen rannalla muutama tervaleppä. Kasvistoa ovat esim. käenkaali,
nokkonen, lehtotähtimö, kyläkellukka, hiirenporras, lehtopalsami, koiranvehnä
ja rönsyleinikki. Lammen rannalla oli käyttämätön vene v. 2007. Kuvion pinta-ala
on 0,15 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 30.

Tavoite: Boreaalinen lehto (9050). Kuviolla ei ole tarvetta kuusen poistoon.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 37
Nykytila: Vaikeakulkuinen ja melko rehevä tuomi-harmaaleppälehto. Metsä on
tiheää ja ryteikköistä, runsaslahopuustoista ja muutaman kymmenen vuoden
ikäistä. Lammen rannalla kuvion pohjoisosassa kasvaa tervaleppää. Ylärinteessä
on hieman kuusia. Kasvistoa ovat vadelma, käenkaali, lehtotähtimö, mesiangervo, nokkonen, rönsyleinikki, kyläkellukka ja koiranvehnä. Kuvion pinta-ala on
0,47 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 30.
Tavoite: Boreaalinen lehto (9050). Kuviolla ei ole tarvetta kuusten poistoon, vaan
puuston annetaan kehittyä luonnontilaisena.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 38
Nykytila: Harvennettu muutaman kymmenen vuoden ikäinen koivikko. Kasvisto
on melko harvaa, ja paljasta maata on runsaasti. Kasvistoa ovat esim. voikukka ja
rönsyleinikki. Kuvion pinta-ala on 0,06 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Metsän kehittyminen nykyistä luonnontilaisemmaksi.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 39
Nykytila: Kostea suurruohoniitty. Kuviolla ei ole lainkaan puita. Kasvistoa ovat
esim. mesiangervo, lehtotähtimö, karheanurmikka, lehtopalsami ja nokkonen.
Kasvilajisto viittaa ajoittaiseen tulvimiseen, mikä estänee yhdessä korkean ruohokasvillisuuden kanssa tehokkaasti niityn umpeenkasvua. Kuvion pinta-ala on
0,08 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kostea suurruohoniitty (6430), edustavuus
20.
Tavoite: Kostea suurruohoniitty (6430) / boreaalinen lehto (9050).

Hoito: Ei tämänhetkisiä toimenpiteitä. Kuviolla ei ole tarvetta laidunnukseen,
mutta tulevaisuudessa kuviolle mahdollisesti kehittyvä puusto ja pensaikko voidaan raivata.
Kuvio 40
Nykytila: Erittäin edustava, varttunutta kuusimetsää kasvava, käenkaalioravanmarjatyypin lehto. Kuvion läpi kulkee Loimijoen entinen uoma. Metsä on
varsin tiheää, ja lahopuuta on alkanut muodostua runsaasti. Osa maapuista on
kookkaita. Metsässä on myös runsaasti harmaaleppäpökkelöitä. Mikroilmasto on
varjoisa ja kostea. Maasto on melko kivistä ja siellä täällä esiintyy notkelmia.
Korkean veden aikaan vesi tulvii entiseen uomaan. Tämän vuoksi kivillä kasvaa
esim. koskikoukkusammalta. Muu sammallajisto on rehevien tuoreidenkosteiden lehtojen tyyppilajistoa kuten isokastesammal, metsälehväsammal,
isomyyränsammal ja palmusammal. Kasvilajistoa ovat esim. käenkaali, metsäorvokki, ojakellukka, lehtotähtimö, lehtopalsami, lehtoarho, metsäkurjenpolvi, koiranvehnä ja sudenmarja. Pensaskerroksessa kasvavat esim. vadelma, punaherukka, isotuomipihlaja (yksi pensas), terttuselja ja tuomi. Kuviolla on runsaasti
vaahteran taimia. Lounaisosassa kasvaa useita kookkaita haapoja ja Saaren tilan
vieressä tien varrella kookas lehmus. Kuvio soveltuu hyvin liito-oravan elinympäristöksi, mutta se on niin eristynyt, että laji ei varmaankaan pääse alueelle leviämään. Kuvion länsireunalla on kiviaita ja vähän ruostuneita sankoja ym. Kuvion pinta-ala on 3,05 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 20. Boreaalinen luonnonmetsä (9010), edustavuus 40.
Tavoite: Puustoltaan nykyistä luonnontilaisempi boreaalinen lehto (9050), joka
täyttää myös edustavamman boreaalisen luonnonmetsän (9010) määritelmän.
Hoito: Ei toimenpiteitä. Mikäli luontopolulle kaatuu puita, tulee polku raivata
katkaisemalla tuulenkaadot. Tuulenkaatoja ei kuitenkaan viedä pois kuviolta,
vaan ne siirretään polun viereen. Romut kerätään pois. Kuviota ei tule laiduntaa.
Kuvio 41
Nykytila: Entiselle pellolle istutettu koivikko. Puusto on noin 40 –vuotiasta. Metsää on harvennettu vuonna 1994. Kuviota on laidunnettu lampailla ajoittain,
mutta vuonna 2007 laidunnusta ei ollut. Alhaisen laidunpaineen ja epäsäännöllisen laidunnuksen vuoksi hoito ei ole mainittavasti vaikuttanut kasvillisuuteen.
Kasvilajistossa ovat edelleen vallitsevina typensuosijat, vaikka koivujen kuivattavan vaikutuksen vuoksi kenttäkerros ei vaikutakaan kovin rehevältä. Kasvistoa
ovat esim. valkoapila, nurmirölli, niittynurmikka, metsäkurjenpolvi, nurmilauha,
hiirenvirna, kyläkellukka, koiranputki, nurmipuntarpää, nokkonen, särmäkuisma, niittynätkelmä, peltopähkämö, mesiangervo, koiranvehnä, nurmitädyke,
puna-apila, niittysuolaheinä, hietakastikka, niittyhumala ja ojakellukka. Huomionarvoisia niittykasveja ei löytynyt. Kuvion pinta-ala on 1,21 ha.

Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Hakamaa (9070). Typensuosijalajit vähenevät ja muut niittykasvit runsastuvat.
Hoito: Koivuista kaadetaan noin puolet siten, että puuston nykyisin varsin säännöllinen rakenne muuttuu epäsäännölliseksi. Kaadetut puut kuljetetaan pois kuviolta. Puuston käsittelyn jälkeen kuviota aletaan laiduntaa.
Kuvio 42
Nykytila: Miltei puuton, enimmäkseen rehevöitynyt, niitty. Kuviolla reunoilla on
kookas vaahtera, omenapuu ja muutamia kookkaita kuusia. Eteläreunalla kasvaa
pieni tiheikkö enimmäkseen nuorta puustoa. Kuviolla on sijainnut riihi. Nykyisin
siellä on tiilistä rakennettu, mutta roskainen nuotiopaikka luontopolun vieressä.
Kuviota on laidunnettu useana vuotena, mutta vuonna 2007 laidunnusta ei ollut.
Hoidon vaikutukset kasvillisuuteen ovat hyvin vähäisiä. Valtaosa kuviosta on
rehevöitynyttä niittyä. Kasvistoa ovat esim. metsäkurjenpolvi, päivänkakkara,
heinätähtimö, nurmipuntarpää, nurmitädyke, puna-apila, nokkonen, koiranputki, harakankello, juolavehnä, niittynätkelmä, hiirenvirna, niittynurmikka, nurmirölli ja särmäkuisma. Mäen laella on säilynyt pieni kuvio runsaslajista ketoa. Sen
kasvistoa ovat esim. pölkkyruoho, silmälläpidettävä ketoneilikka, jänönsara, kissankello ja huopakeltano. Polulla kasvaa niittyliekosammalta merkkinä aiemmasta laidunnuksesta. Kuvion pinta-ala on 0,46 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Mäen laen keto on runsaslajista kuivaa niittyä (6270). Muutoin kuvio on liian rehevöitynyt täyttääkseen minkään Natura
2000 –luontotyypin määritelmää.
Tavoite: Runsaslajien kuiva ja tuore niitty (6270) / tuore suurruohoniitty (6520).
Hoito: Rinnankorkeusläpimitaltaan alle 25 cm kokoiset puut kaadetaan ja kuljetetaan pois kuviolta. Kuviota aletaan laiduntaa uudelleen. Roskat siivotaan ja nuotiopaikka poistetaan käytöstä.
Kuvio 43
Nykytila: Seisovavetinen ja savisamea Isolampi. Lampi on muodostunut joen
muuttaessa uomaansa, kun maaston painanteeseen on jäänyt vettä. Kyseessä on
siis eräänlainen makkarajärvi. Korkean veden aikaan lammen vesi vaihtuu, kun
tulvavesi virtaa myös entistä uomaa myöten. Lammen ranta- ja vesikasvillisuus
on erittäin rehevää. Erityisesti lammen pohjoisrannalle on muodostunut leveydeltään vaihteleva, edustava luhtavyöhyke. Kasvistoa ovat esim. kurjenmiekka, pikkulimaska, hiirenporras, rantayrtti, kilpukka, vehka, rantakukka, lumme,
järvikaisla, rantamatara, haarapalpakko, lehtopalsami, järvikorte, suoputki, ratamosarpio, vesihierakka, uistinvita, jokapaikansara, suohorsma, punakoiso,

korpikastikka ja kalmojuuri. Rannoilla kasvaa virpapajua ja kiiltopajua. Luontopolku sivuaa lammen länsirantaa. Rannalle on rakennettu penkki. Lammen pohjoispäähän (laskusuu) kaivettua ojaa täytettiin joulukuussa 2008. Kuvion pintaala on 0,96 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvion voidaan tulkita olevan Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit –luontotyyppiä (3210), koska se muodostaa korkean
veden aikaan osan Loimijoen nykyisestä sivuhaarasta, ja koska lampi sijaitsee
joen entisessä uomassa. Toisaalta rantaluhdat ovat rantasuota (7140), mutta niitä
ei ole tässä erotettu muusta lammesta veden korkeuden epäsäännöllisestä ja
voimakkaasta vaihtelusta aiheutuvan rantaviivan rajaamisen vaikeuden ja myös
luhtien kapeuden vuoksi.
Tavoite: Lammen luonnonmukainen kehitys.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 44
Nykytila: Osittain pensoittunut rehevöitynyt niitty. Kasvistoa ovat esim. käenkaali, nurmitädyke, metsäkurjenpolvi, lehtotähtimö, ojakellukka, voikukka, koiranputki, nurmirölli ja koiranvehnä. Kuvion maapohja on lähinnä kosteaa lehtoa.
Pensaskerroksessa on korkeiden pajujen ohella runsaasti vadelmaa sekä myös
tuomea, katajaa, punaherukkaa sekä yksi aitaorapihlaja. Kuvion reunalla kasvaa
noin 5 metriä korkea tammi. Kuvion pinta-ala on 0,34 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Kuvion luontainen kehitys lehdoksi (9050). Aitaorapihlaja voidaan poistaa.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 45
Nykytila: Melko tiheä harmaaleppä-tuomilehto. Puusto on nuorta ja vaihtelevaa.
Kasvistoa ovat esim. käenkaali, hiirenporras, metsäalvejuuri, mesiangervo ja lehtotähtimö. Kuvion pinta-ala on 0,16 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 30.
Tavoite: Boreaalinen lehto (9050).
Hoito: Ei toimenpiteitä.

Kuvio 46
Nykytila: Voimakkaasti luhtainen rehevä lehto. Ryteikköinen puusto on enimmäkseen harmaaleppää, mutta myös yksittäisiä kuusia esiintyy. Tulvaveden vaikutus ajoittuu säännöllisimmin kevääseen, kun joki tuo mukanaan sedimentoituvaa ainesta, mutta muinakin vuodenaikoina metsä tulvii ajoittain. Kasvistoa ovat
esim. mesiangervo, lehtotähtimö, nurmilauha, rantayrtti, lehtopalsami, vehka,
rönsyleinikki, käenkaali, hiirenporras, kurjenmiekka, rentukka ja ranta-alpi. Kuvion pinta-ala on 0,08 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Tulvametsä (91E0), edustavuus 30.
Tavoite: Tulvametsä (91E0).
Hoito: Ei toimenpiteitä. Kuvion säilyminen tulvametsänä riippuu ennen kaikkea
joen tulvimissyklin säilymisestä mahdollisimman luontaisena.
Kuvio 47
Nykytila: Kostea puustoltaan varttunut lehto. Kuvion pääpuulaji on kuusi. Mukana kasvaa myös hieman harmaaleppää. Metsässä on runsaasti harmaaleppäpökkelöitä ja –maapuuta. Kasvistoa ovat esim. käenkaali, lehtotähtimö, metsäkurjenpolvi, mesiangervo, ojakellukka, nokkonen, hiirenporras, ahomansikka,
koiranvehnä ja metsäorvokki. Niukassa pensaskerroksessa kasvavat vadelma ja
punaherukka. Kuvion pinta-ala on 0,26 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 30.
Tavoite: Boreaalinen lehto (9050) / metsälaidun.
Hoito: Kuviota voidaan tarvittaessa laiduntaa ilman, että siitä on haittaa luonnonarvoille. Erityistä tarvetta tähän ei kuitenkaan ole.
Kuvio 48
Nykytila: Melko edustava kostea suurruohoniitty. Kuvio on kuitenkin vähitellen
pensoittumassa. Kenttäkerroksessa esiintyvät esim. mesiangervo, nokkonen, kurjenmiekka, lehtotähtimö, lehtopalsami, rentukka, ranta-alpi ja koiranvehnä. Kuvion länsireunaa pitkin on kaivettu oja. Kuvion pinta-ala on 0,05 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kostea suurruohoniitty (6430), edustavuus
30.
Tavoite: Kostea suurruohoniitty (6430).

Hoito: Ei toimenpiteitä. Kuviolle kaivettua ojaa ei ole tarpeen tukkia, koska se on
jo pitkälle umpeutunut. Tukkimisen edellyttämä työ raskailla koneilla aiheuttaisi
tarpeetonta maaston kulumista. Kuviota voidaan tarvittaessa laiduntaa.
Kuvio 49
Nykytila: Umpeenkasvava ja savisamea, entisessä jokiuomassa sijaitseva lampi.
Korkeanveden aikaan vesi virtaa yhä lammen kautta, mutta kesäisin vesi on seisovaa. Kosteikkokasvillisuus on varsin rehevää, ja pensaikko ulottuu paikoin
aivan rantaan. Kasvistoa ovat esim. leveäosmankäämi, suohorsma, rantamatara,
järvikorte, rantakukka, kilpukka, ratamosarpio, pikkulimaska, myrkkykeiso ja
kalmojuuri. Kuvion pinta-ala on 0,09 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvion voidaan tulkita olevan Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit –luontotyyppiä (3210), koska se muodostaa korkean
veden aikaan osan Loimijoen nykyisestä sivuhaarasta, ja koska lampi sijaitsee
joen entisessä uomassa.
Tavoite: Kuvion luontainen kehitys.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 50
Nykytila: Korkeaa pajukkoa kasvava, tulva-aikoina veden alle jäävä, laakso.
Maasto on erittäin vaikeakulkuista tiheän ja ryteikköisen pensaikon ja rehevän
kasvillisuuden vuoksi. Pajukon valtalajit ovat kiiltopaju ja tuhkapaju. Muuta
kasvistoa ovat esim. hiirenporras, lehtopalsami, mesiangervo, nokkonen, kurjenmiekka ja korpikastikka. Kuviolla oli oja, joka täytettiin joulukuussa 2008. Kuvion pinta-ala on 0,39 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Kuvion luontainen kehitys.
Hoito: Pajukkoa voidaan raivata vesitalouden palautumisen edistämiseksi.
Kuvio 51
Nykytila: Melko edustava kostea suurruohoniitty. Kauempana rannasta niitty
muuttuu kuivemmaksi ja on tyypiltään lähempänä tuoretta kuin kosteaa niittyä.
Kasvistoa ovat esim. mesiangervo, rantatädyke, hiirenvirna, pietaryrtti, paimenmatara, rantanurmikka, pujo, humalavieras, lehtovirmajuuri, rantakukka, nokkonen, ruokohelpi, ranta-alpi, viitakastikka, peltopähkämö, järvikorte, maitohorsma, vuohenputki, pelto-ohdake, viiltosara, koiranvehnä, ahdekaunokki,
käenkukka, rentukka, isosorsimo ja korpikastikka. Siellä täällä kasvaa kiiltopaju-

ja. Kuviolla on myös ainakin yksi halava. Kuviolla oli oja, joka täytettiin joulukuussa 2008. Kuvion pinta-ala on 0,74 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio on suurimmaksi osaksi kosteaa suurruohoniittyä (6430), edustavuus 30.
Tavoite: Kostea suurruohoniitty (6430) ja kauempana rannasta paikoin tuore
suurruohoniitty (6520) ja runsaslajinen tuore niitty (6270).
Hoito: Laidunnus ja mikäli mahdollista kunnostusniitto muutamana ensimmäisenä vuotena. Niitetty heinä tulee viedä pois kuviolta.
Kuvio 52
Nykytila: Kosteaa suurruohoniittyä ja pajukkoa kasvava saari Härkälänkoskessa.
Kuvion pinta-ala on 0,16 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kostea suurruohoniitty (6430), edustavuus
30.
Tavoite: Kostea suurruohoniitty (6430).
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 53
Nykytila: Melko tiheä harmaaleppävaltainen lehto. Osalla kuviota puusto on
kookasta haapaa. Myös koivua esiintyy hieman. Maasto on melko kivistä. Metsän läpi kulkee polku Mommolankoskelle. Muuten maasto ei ole kulunut eikä
roskaantunut. Kasvistoa ovat esim. metsäkurjenpolvi, vuohenputki, mesiangervo, koiranvehnä, lehtotähtimö, kyläkellukka, sudenmarja, koiranheinä ja käenkaali. Pensaskerroksessa kasvavat punaherukka ja terttuselja. Kuvion pinta-ala
on 0,91 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 30.
Tavoite: Boreaalinen lehto (9050). Kävijöiden ohjaaminen kulkemaan selvemmin
nykyistä polkua rantaan.
Hoito: Nykyinen polku rantaan tulisi avata kunnolla ja merkitä. Ei muita toimenpiteitä.
Kuvio 54
Nykytila: Rehevöitynyt ja heinittynyt niitty. Kuviolla on yksittäisiä katajia. Kasvistoa ovat esim. metsäkurjenpolvi, nurmipuntarpää, hiirenvirna, nurmilauha,
koiranputki, pelto-ohdake, paimenmatara ja mesiangervo. Niityllä sijaitsee kos-

tea painanne. Siinä kasvavat esim. jokapaikansara, luhtasara, ketohanhikki ja
rantamatara. Kuviota ei ole laidunnettu ilmeisesti useaan vuoteen, vaikka se on
aidattu, eivätkä laidunnuksen vaikutukset näy mitenkään kasvillisuudessa. Kuvion pinta-ala on 0,63 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Runsaslajien tuore niitty (6270) / tuore suurruohoniitty (6520). Typensuosijat vähenevät ja muut niittykasvit runsastuvat.
Hoito: Laidunnus erillään viereisestä kylvönurmesta. Näin voidaan välttää ylimääräisten ravinteiden kulkeutumista kylvönurmelta kuviolle.
Kuvio 55
Nykytila: Käenkaali-oravanmarjatyypin hieman kulttuurivaikutteinen lehto.
Puusto on varttunutta kuusikkoa. Kuvion lounaisreunalla kasvaa myös tuomea
ja harmaaleppää. Kenttäkerros on varjostuksen vuoksi niukkaa. Kasvistoa ovat
esim. käenkaali, metsäkurjenpolvi, ahomansikka, lehtoarho, sormisara, metsäalvejuuri, sudenmarja, nokkonen ja kivikkoalvejuuri. Pensaskerros koostuu punaherukasta, vadelmasta, taikinamarjasta ja terttuseljasta. Kuviolla on hieman kapeaa maapuuta. Kuvion pinta-ala on 0,57 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 30.
Tavoite: Boreaalinen lehto (9050).
Hoito: Ei toimenpiteitä. Kuviota voidaan tarvittaessa laiduntaa ilman, että siitä on
haittaa luonnonarvoille.
Kuvio 56
Nykytila: Niityn ja puuryhmien mosaiikki. Puusto koostuu enimmäkseen harmaalepästä ja koivusta, mutta kuviolla kasvaa myös iso kuusi. Kasvistoa ovat
esim. metsäkurjenpolvi, nurmipuntarpää, mesiangervo, paimenmatara, nokkonen, harakankello, nurmilauha ja särmäkuisma. Pensaskerroksessa kasvaa katajaa ja terttuseljaa. Kuvion pinta-ala on 0,31 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Runsaslajinen tuore niitty (6270) / tuore suurruohoniitty (6520).
Hoito: Harmaalepät ja koivut kaadetaan. Katajat jätetään kasvamaan, mutta terttuseljat poistetaan. Raivauksen jälkeen kuviota aletaan laiduntaa.

Kuvio 57
Nykytila: Nurminiitty. Kuviolta on korjattu rehua vuonna 2007, ja kiinteistörajalla
sijaitsevan ojan varrelta on kaadettu osa nuorista harmaalepistä. Kasvistoa ovat
esim. metsäkurjenpolvi, nurmipuntarpää, harakankello, heinätähtimö, nurmirölli, nokkonen, koiranputki, voikukka, hiirenvirna, syysmaitiainen, paimenmatara,
juolavehnä ja nurmilauha. Kuvion pinta-ala on 1,33 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Runsaslajinen tuore niitty (6270) / tuore suurruohoniitty (6520).
Hoito: Ojavarren loputkin harmaalepät kaadetaan ja kuljetetaan pois. Kuviota
aletaan laiduntaa mahdollisuuksien mukaan omana erillisenä laitumenaan. Näin
ehkäistään ravinteiden kulkeutumista nurminiityltä muille laitumille.
Kuvio 58
Nykytila: Voimakkaasti heinittynyt viljelykäytöstä poistunut pelto. Kuvion pohjoisreunalla sijaitsee entinen joen uoma ja siihen liittyvä pieni lampare. Kuvio on
edelleen säilynyt puuttomana ja melko pensaattomana. Kasvistoa ovat esim.
metsäkurjenpolvi, nurmipuntarpää, niittynätkelmä, hiirenvirna, nurmirölli, koiranputki, pelto-ohdake, mesiangervo, nurmilauha, särmäkuisma, harakankello,
juolavehnä ja nokkonen. Kuvion pinta-ala on 0,79 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Runsaslajinen tuore niitty (6270) / tuore suurruohoniitty (6520).
Hoito: Laidunnus.
Kuvio 59
Nykytila: Kaksi lähekkäistä rehevää lampea entisessä joenuomassa. Läntisempää
ei ole merkitty peruskarttaan. Tämä onkin huomattavasti enemmän umpeenkasvanut kuin itäinen lampi. Vesi virtaa tulva-aikoina edelleen lampien kautta, mutta kesällä vesi on seisovaa. Lampia yhdistää uoma, joka on kesällä lähes täysin
kuiva. Uoman yli on rakennettu silta. Erittäin rehevää kasvistoa ovat esim. rentukka, lehtopalsami, rantamatara, korpikaisla, pikkulimaska, rantakukka, kurjenmiekka, leveäosmankäämi, ojasorsimo, ratamosarpio, vehka, suoputki, järvikorte, kilpukka, suohorsma, myrkkykeiso ja kalmojuuri. Kuvion pinta-ala on 0,18
ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvion voidaan tulkita olevan Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit –luontotyyppiä (3210), koska se muodostaa korkean

veden aikaan osan Loimijoen nykyisestä sivuhaarasta, ja koska lampi sijaitsee
joen entisessä uomassa.
Tavoite: Luontainen kehitys.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 60
Nykytila: Nuorta lehtimetsää kasvava kuvio. Itäosassa kasvaa runsaasti haapaa.
Muuten puusto on lähinnä harmaaleppää. Kuviolla on runsaasti kapeaa maapuuta. Kasvistoa ovat esim. metsäalvejuuri ja käenkaali. Pensaskerroksessa kasvavat esim. punaherukka, terttuselja ja vadelma, ja pohjakerroksessa metsälehväsammal, isomyyränsammal, metsäliekosammal sekä aiemmin avoimemmasta
kuviosta kertova niittyliekosammal. Kuvion pinta-ala on 0,29 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 30.
Tavoite: Boreaalinen lehto (9050).
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 61
Nykytila: Saaren tilan piha ulkorakennuksineen, jossa muutama puupenkki ja
nuotiopaikka.
Päärakennuksella
on
purkutuomio
(A.
Ojansuu
henk.koht.tiedonanto). Metsänreunaan on rakennettu hiukan riukuaitaa. Entistä
koriste- ja hyötykasveista kasvavat pihassa vielä esim. syreeni, omenapuu, varsankello, isotuomipihlaja ja aitaorapihlaja. Myös vaahterat ovat varmaankin istutettuja. Pihaa hoidetaan niittämällä. Talon vieressä on roska-astia, mutta kuviolla
on paikoin hieman roskia ja metsänreunassa ruostuneita romuja. Kuvion pintaala on 0,53 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Pihaa kehitetään nuotio- ja levähdyspaikkana.
Hoito: Maisemallisista syistä nurmikon niittoa tulee jatkaa ja riukuaitaa ylläpitää.
Nurmikon leikkaaminen ruohonleikkurilla ei istu perinteiseen maisemaan ja alueen muuhun hoitoon. Metsänreunan romut tulee kerätä pois. Nuotiopaikkaa
kunnostetaan ja polttopuuhuolto järjestetään.
Kuvio 62
Nykytila: Tiheä ja rehevä, puustoltaan melko nuori tuomi-harmaaleppälehto.
Puusto koostuu harmaalepän ohella myös vaahterasta, haavasta, pihlajasta ja

tienreunan kuusista. Kuviolla on runsaasti lehtipuupökkelöitä ja –maapuuta.
Edellä mainituista syistä metsä on vaikeakulkuista. Kasvistoa ovat esim. kurjenkello, linnunkaali, käenkaali, koiranvehnä, kyläkellukka, rönsyleinikki, vuohenputki, lehtotähtimö ja nokkonen. Pensaskerroksessa kasvavat esim. punaherukka
ja terttuselja. Kuvion pinta-ala on 0,79 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 30.
Tavoite: Boreaalinen lehto (9050).
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 63
Nykytila: Tiheä nuori varjoisa lehtimetsä. Puusto koostuu miltei kokonaan enimmäkseen vesasyntyisistä ränsistyneistä pihlajista. Kuviolla on myös muutamia
kookkaita mäntyjä, muutama kookas vaahtera, yksi kookas raita, hieman koivua
ja kuusta sekä pohjoisreunalla runsaasti nuorta haapaa ja harmaaleppää. Metsää
on harvennettu muutama vuosi sitten, mutta kenttäkerros on edelleen niukka.
Kasvistoa ovat esim. nokkonen, maahumala, kyläkellukka, linnunkaali, lehtotähtimö, koiranvehnä, sudenmarja ja kalliokielo. Kuviolla on melko runsaasti vaahteran taimia. Kapeaa lehtimaapuuta on suhteellisen runsaasti. Pohjoisreunalla on
myös lehtipuupökkelöitä. Pensaskerroksessa kasvavat esim. punaherukka, terttuselja ja vadelma. Maasto on melko kivistä. Kuvion pinta-ala on 0,78 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 40.
Tavoite: Metsälaidun. Laidunnettu boreaalinen lehto (9050).
Hoito: Puustoa harvennetaan kaatamalla noin puolet pihlajista, ja laidunnus tulee
aloittaa uudelleen.
Kuvio 64
Nykytila: Kostea suurruohoniitty. Korkean veden aikaan vesi virtaa myös saaren
itäpuolen niityn kautta. Kasvistoa ovat esim. mesiangervo, rantatädyke, rantamatara, ruokohelpi, käenkukka, peltopähkämö, rantakukka, järvikorte, rentukka,
nokkonen, koiranvehnä, rantanurmikka, lehtovirmajuuri, leveäosmankäämi, punakoiso, hiirenvirna, isokierto, korpikastikka, isosorsimo ja viiltosara. Virtausuoma on melko kivinen. Kuvion pinta-ala on 0,23 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kostea suurruohoniitty (6430), edustavuus
20.
Tavoite: Kostea suurruohoniitty (6430).
Hoito: Ei toimenpiteitä.

Kuvio 65
Nykytila: Maurialankosken rannalla sijaitseva nuorehkoa lehtimetsää kasvava
lehto. Kuvio muodostaa korkean veden aikaan saaren, kun vesi virtaa sen itäpuolelta. Metsän pohja on korkean tulvan aikoina veden alla. Tulvavaikutus ei kuitenkaan ole niin säännöllistä tai usein toistuvaa, että se näkyisi kasvillisuudessa.
Kasvistoa ovat esim. metsäkurjenpolvi, ahomatara, ahomansikka, metsäorvokki,
koiranvehnä, lehtovirmajuuri, mesiangervo ja kyläkellukka. Puusto koostuu
enimmäkseen koivusta ja haavasta. Kuviolla on vaahteran taimia. Saarta halkoo
pohjoisosassa kesällä kuiva tulvauoma. Uoman pohjoispuolella kasvillisuustyyppi muuttuu tuomipensaikoksi. Kuvion pinta-ala on 0,21 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 30.
Tavoite: Boreaalinen lehto (9050).
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 66
Nykytila: Puustoltaan harvahko kivinen hakamaa. Kuvio on aiemmin ollut melko
tiheää metsää, minkä vuoksi maassa on runsaasti kariketta. Metsä on maapohjaltaan lehtoa. Kasvistoa ovat esim. metsäimarre, käenkaali ja lehtotähtimö. Harvassa pensaskerroksessa kasvavat esim. taikinamarja, vadelma ja punaherukka.
Melko vaihteleva puusto koostuu isoista männyistä, koivuista ja yhdestä kookkaasta raidasta sekä harmaalepästä, kuusesta, vaahterasta ja pihlajasta. Kuvion
epifyyttisammaliin kuuluu rehevissä lehdoissa viihtyvä suikalesammal. Lehtipuupökkelöitä on melko runsaasti. Hakamaata on myös laidunnettu, sillä sen
reunoilla on hyväkuntoista aitaa. Vuonna 2007 laidunnusta ei kuitenkaan harjoitettu. Kuvion pinta-ala on 0,22 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Hakamaa (9070), edustavuus 30.
Tavoite: Hakamaan (9070) edustavuuden koheneminen.
Hoito: Kuvion puustorakenne on onnistuttu hyvin palauttamaan hakamaiseksi
samalla kuitenkin säilyttäen arvokkaat kookkaat puut. Niinpä tarvetta lisäraivaukselle ei ole. Kuviota tulee laiduntaa osana laajempaa aluetta.
Kuvio 67
Nykytila: Entiselle pellolle istutettu erittäin tiheä nuori kuusikko. Kasvillisuus on
varjostuksen vuoksi niukkaa. Kasvistoa ovat esim. käenkaali, ahomansikka, metsäkurjenpolvi, maahumala ja nokkonen. Myös pensaita on varsin vähän. Kuvion
pinta-ala on 0,05 ha.

Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Runsaslajinen tuore niitty (6270) / tuore suurruohoniitty (6520).
Hoito: Koko puusto kaadetaan ja kuljetetaan pois. Kuviota aletaan laiduntaa osana laajempaa aluetta.
Kuvio 68
Nykytila: Erittäin tiheä harmaaleppä-tuomilehto. Kuvion pohjoisosassa sijaitsevan
entisen joenuoman pohjalla on vettä. Metsässä kasvaa muutamia runkomaisia
nuoria vaahteroita ja nuorta pihlajaa. Kasvistoa ovat esim. mesiangervo, lehtotähtimö, kyläkellukka, nokkonen, koiranvehnä ja rönsyleinikki. Pensaskerroksen
kasvavat punaherukka, vadelma ja terttuselja. Metsässä on runsaasti kapeaa lehtimaapuuta ja pökkelöitä. Kuvion pinta-ala on 0,99 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Boreaalinen lehto (9050), edustavuus 30.
Tavoite: Boreaalinen lehto (9050).
Hoito: Ei tällä hetkellä hoitotarvetta. Lehtoa ei uhkaa kuusettuminen lähitulevaisuudessa, koska kuusta ei siellä kasva kuin hyvin vähän. Erittäin rehevä ja korkea kenttäkerros sekä tiheä lehtipuusto ja –pensaikko estänevät tehokkaasti havupuiden taimettumista. Myöhemmin metsän kasvaessa ja harvetessa kuusettuminen tulee kuitenkin alkamaan. Se tulisi estää poistamalla kuusentaimet, kun
niitä alkaa enemmälti ilmaantua.
Kuvio 69
Nykytila: Jousiampumarata. Kuvion pinta-ala on 0,76 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Jousiampumarata.
Hoito: Ei hoitotoimenpiteitä.
Kuvio 70
Nykytila: Entinen pelto. Kuvio on nykyään rehevää tuoretta heinäniittyä. Kasvistoa ovat esim. mesiangervo, nurmipuntarpää, metsäkurjenpolvi, viitakastikka,
niittynätkelmä, pelto-ohdake, koiranputki, rantanurmikka ja nurmirölli. Kuvion
pinta-ala on 0,28 ha.

Nykyinen Natura –luontotyyppi: Kuvio ei edusta mitään Natura 2000 –
luontotyyppiä.
Tavoite: Jousiampumaradan varoalue.
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 71
Nykytila: Melko vuolaasti virtaava koski. Kosken itäpäässä on betonisen padon
rauniot. Kuvion pinta-ala on 0,68 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
(3210).
Tavoite: Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210).
Hoito: Ei välttämättömiä toimenpiteitä.
Kuvio 72
Nykytila: Kosken rannan kivinen suurruohoniitty. Kauempana rantaviivasta on
monin paikoin pajukkoa. Kasvistoa ovat esim. mesiangervo, maitohorsma, hiirenvirna, koiranvehnä, lehtotähtimö, rantatädyke, koiranputki, pietaryrtti, nokkonen ja kurjenmiekka. Pajuista kasvaa esim. kiiltopajua. Koskikivillä on kookkaita isonäkinsammalia. Kuvion pinta-ala on 0,42 ha.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Osittain Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210), osittain kostea suurruohoniitty (6430).
Tavoite: Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210) / kostea suurruohoniitty
(6430).
Hoito: Ei toimenpiteitä.
Kuvio 73
Nykytila: Joki.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
(3210), edustavuus 30.
Tavoite: Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210).
Hoito: Ei välttämättömiä hoitotoimenpiteitä.

Kuvio 74
Nykytila: Joki.
Nykyinen Natura 2000 –luontotyyppi: Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
(3210), edustavuus 30.
Tavoite: Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210).
Hoito: Ei välttämättömiä hoitotoimenpiteitä.
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Liite 6. Vanhakosken hoitotyöt.
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Liite 7. Vanhakosken hoito- ja kasvillisuuskuviot.
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Liite 8. Vanhakosken laidunalueiden hoitojärjestys.

