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Selvitin 9.-10.6.2016 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry:n toimeksiannosta Natura-luontotyyppien esiintymistä

Kajaanin kaupungissa sijaitsevassa Oulujärven Ärjänsaaressa, joka kuuluu kokonaan Natura-alueeseen FI 

1200 104, ”Oulujärven saaret ja ranta-alueet”. Kyseisen Natura-alueen suojeluperusteina ovat seuraavat 

luontotyypit: vaihettumis- ja rantasuot, boreaaliset luonnonmetsät, boreaaliset lehdot, harjumetsät, ja 

puustoiset suot. Maastotyöhön oli käytettävissä aikaa niukasti - yhteensä n. 15 h - minkä johdosta en ehtinyt

käymään saaren läntisimmän osan (Karkeapää) sisäosissa enkä saaren eteläisimmän osan (Säippä) soiden 

itä- ja kaakkoispuolisilla alueilla Säipän hiekkarantaa lukuun ottamatta.

mailto:mikkolajyri@gmail.com


Natura-luontotyyppien tulkinnan tein ympäristöhallinnon julkaisun ”Natura 2000 –luontotyyppien 

inventointiohje, versio 6 ” (SYKE, Metsähallitus 28.1.2016) 

https://www.dropbox.com/s/rt63g1emyju6bz6/Luontotyyppiohjeistus_6_MH_SYKE_2016-1.pdf?dl=0 

mukaan.  Käytännössä koko saari – rakennusten välittömiä pihamaita, hiekkarantoja, avoimia hiekkatörmiä, 

puoliavoimia dyynialueita sekä rantakivikoita lukuun ottamatta - kuuluu yhteen tai useampaan edellä 

mainituista kyseisellä Natura-alueella suojelluista luontotyypeistä. Luontotyyppiin boreaaliset 

luonnonmetsät kuuluvista Ärjänsaaren metsikkökuvioista valtaosa kuuluu (asteikolla erinomainen – hyvä – 

merkittävä – ei merkittävä) luokkaan ”merkittävä”. Tässä yhteydessä on syytä korostaa että kolme 

edustavinta luokkaa ovat laajoja, ts. luokan ylärajaa edustavan kohteen luonnontila ja luonnonarvot ovat 

huomattavasti korkeammat kuin saman luokan alarajaa edustavalla kohteella. Ärjänsaaren luokkaan 

”merkittävä” kuuluvat boreaaliset luonnonmetsät jakautuvat edustavuudeltaan luokan koko sisäiselle 

vaihteluvälille. Rajatapauksia boreaalinen luonnonmetsä/kriteerit täyttämätön metsikkö on melko runsaasti.

Ärjänsaaresta löytyy myös joitakin edustavuusluokan ”hyvä” boreaalisia luonnonmetsiä. Yksittäisten 

metsikkökuvioiden edustavuusluokkaa määrittäessä en ottanut huomioon sitä, että osa Ärjänsaaren 

boreaalisista luonnonmetsistä sijoittuu tilanteisiin, jotka koko maan mittakaavassakin ovat harvinaisia, kuten

passivoituneille tai osittain aktiivisille vyörytörmille sekä dyynialueille. Jos sijainti tällaisella kohteella 

otettaisiin huomioon, ainakin joidenkin vyörytörmillä sijaitsevien metsikkökuvioiden edustavuusluokka 

nousisi. Ärjänsaaren lehdot täyttävät myös boreaalisen luonnonmetsän kriteerit. Boreaalisena 

luonnonmetsinä ne edustavat tällä hetkellä edustavuusluokan ”merkittävä” ylärajaa, lehtoina ne kuuluvat 

edustavuusluokkaan merkittävä. Sellaiset Ärjänsaaren puustoiset metsikkökuviot jotka eivät ole lehtoja tai 

https://www.dropbox.com/s/rt63g1emyju6bz6/Luontotyyppiohjeistus_6_MH_SYKE_2016-1.pdf?dl=0


soita eivätkä täytä boreaalisen luonnonmetsän kriteereitä, kuuluvat Natura-luontotyypiin harjumetsät. 

Harjumetsinä niiden edustavuus on luokkaa "merkittävä” tai ”ei merkittävä”.



Lisäksi Ärjänsaaressa esiintyy useita luontotyyppejä (variksenmarjadyynit, harmaat dyynit, kuivat 

variksenmarja- ja kanervadyynit, metsäiset dyynit, hiekkarannat, kivikkorannat, sekä harjusaaret - koko 

saari), jotka on luokiteltu Suomessa Natura-luontotyypeiksi, mutta vain siinä tapauksessa että ne sijaitsevat 

Itämeren rannikolla tai saaristossa. Luonnontilaiset hiekkarannat sekä puuttomat tai luontaisesti 

vähäpuustoiset hiekkadyynit ovat myös luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä, myös

sisämaassa.





Ärjänsaareen aiemmin tehdyssä Natura-luontotyyppiselvityksessä (Lehtelä 2014) 

https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Documents/Liite%201%20%20%C3%84rj

%C3%A4nsaaren%20inventointiraportti.pdf saarelta on tunnistettu todelliseen tilanteeseen nähden 

huomattavan vähän Natura-luontotyyppejä edustavia metsikkökuvioita, etenkin boreaalisia luonnonmetsiä. 

Tähän voi olla useita syitä:

- Maastotöihin käytettävissä ollut aika on ollut liian niukka. Maastotöitä on raportin mukaan tehty 

kahtena päivänä, mikä on saaren laajuus ja käytettävissä olleiden pohjatietojen heikkous huomioon 

ottaen liian vähän jotta inventointi olisi voitu tehdä riittävällä tarkkuudella. Todennäköisesti kaikissa 

saaren osissa ei ole kartoitusta tehdessä edes käyty – tämä on pääteltävissä siitä että sen paremmin 

saaren itäosassa saaren poikki kulkevaa vaihettumissuota kuin sen itäpuolella sijaitsevia, 

dyynialueelle syntyneitä edustavuusluokan ”hyvä” boreaalisia luonnonmetsiäkään ei ole tunnistettu 

selvityksessä, mikä olisi täysin mahdotonta mikäli inventoija todella olisi käynyt paikan päällä. 

https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Documents/Liite%201%20%20%C3%84rj%C3%A4nsaaren%20inventointiraportti.pdf
https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Documents/Liite%201%20%20%C3%84rj%C3%A4nsaaren%20inventointiraportti.pdf




- Inventoija ei ole soveltanut boreaalisen luonnonmetsän tulkinnassa inventointiohjeen kirjausta, 

jonka mukaan puuston kerroksellisuutta (erirakenteisuutta) arvioitaessa puuston ikäluokkien ja 

läpimittaluokkien vaihtelu rinnastetaan ominaisuutena kerroksellisuuteen. Etenkin saaren 

sisäosissa mutta paikoin myös lähellä ranta-alueita on paljon vanhapuustoisia, puuston 

tilajakaumaltaan satunnaisia boreaalisen luonnonmetsän edustavuusluokan ”merkittävä” 

männiköitä, joissa ei vähäisiä poimintahakkuun jälkiä lukuun ottamatta ole näkyviä merkkejä 

aiemmista hakkuista, ja jotka edustavat tyyppiä voimakkaan palon jälkeen kehittyneet tuoreen ja 

kuivahkon kankaan metsät, joihin on kehittynyt aikaa myöten tehokkaasti taimettumista estävä 

paksu sammalkuntta ja tiheä varvikko, ja joissa täysin luonnontilaisenakaan ei esiintyisi merkittävää 

puuston pituusvaihtelua. Merkittävää puuston läpimittavaihtelua sen sijaan esiintyy. Osassa vielä 

latvuskerroksen suuri peittävyys pitää huolen siitä että vähäisetkin taimet kuolevat melko 

pienikokoisena. Taimettumiselle (ja siten puuston pituusjakauman erirakenteistumiselle) syntyy 

kunnon edellytyksiä vasta uuden palon, merkittävien tuulituhojen (juurineen kaatuneiden puiden 

paljastama kivennäismaa), tai valtapuuston kuolemisen (lumenmurrot, itseharveneminen) myötä. 

Ärjänsaaren sisäosien vanhapuustoisissa männiköissä itseharveneminen on juuri vasta 

käynnistymässä. Tulkintaa on todennäköisesti myös vaikeuttanut se että saaren sisäosien 

männiköissä boreaaliset luonnonmetsät vaihtuvat liukuvasti voimakkaamman käsittelyhistorian 

omaavien alueiden kanssa, joten kuviorajat eivät ole selkeitä, ja rajatapauksia on runsaasti.





- Inventoija ei ole soveltanut boreaalisen luonnonmetsän tulkinnassa inventointiohjeen kirjausta 

jonka mukaan huomattavasti uudistuskypsää metsää nuorempikin metsä voi olla boreaalista 

luonnonmetsää, mikäli se on kehittynyt luontaisesti. Tämä tulee esiin erityisesti saaren 

passivoituneille vyörytörmille luontaisesti syntyneiden metsien, joiden puusto vaihtelee nuoresta 

iäkkääseen, kohdalla. 





- Ärjänsaaren boreaalista luonnonmetsää edustavista kuviosta vain harva edustaa tyypillisiä 

kainuulaisen boreaalisen luonnonmetsän tilanteita. Valtaosa edustaa erikoistilanteita kuten palon 

jälkeen kehittyneitä harjualueen metsiä (saaren länsipään lisäksi myös saaren keskiosista löytyy sieltä

täältä merkkejä palosta, vaikka ne ovat enimmäkseen peittyneet sammalen alle), dyynialueiden 

metsiä, vyörytörmien metsiä, tai muita tilanteita jossa näkyy sijainti keskellä järvenselkää yhdessä 

harjumaaperän vaikutuksen kanssa.









- Luontotyyppi-inventointi on tehty melko karkean metsikkökuvioinnin perusteella.

Tämä korostuu erityisesti saaren sisäosissa (esim. yllä olevan kartan kuviot 15,25 ja valtavan laaja 

27) joissa metsät ovat olleet jo ennen alkuvuodesta 2016 saaren keski- ja itäosiin kohdistuneita 

harvennus- ja pienaukkohakkuita huomattavasti heterogeenisempia kuin yllä olevasta kuviokartasta 

on pääteltävissä. Tästä todistaa myös UPM:n oma metsikkökuviokartta, joka on peräisin Ärjänsaaren

hoito- ja käyttösuunnitelmasta 

https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Documents/%C3%84rj

%C3%A4nsaaren%20HKS%20271114.pdf

https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Documents/%C3%84rj%C3%A4nsaaren%20HKS%20271114.pdf
https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Documents/%C3%84rj%C3%A4nsaaren%20HKS%20271114.pdf


Kumpikaan edellä olevista metsikkökuviokartoista ei vastaa kuviojaoltaan riittävästi Natura-

luontotyyppikartoituksen tarpeisiin Ärjänsaaressa, semminkin kun alkuvuoden 2016 hakkuut ovat vielä 

aiheuttaneet muutoksia kuviojakoon.  Tämän vuoksi olen esittänyt kartoitustulokseni em. karttojen, orto-

ilmakuvien, sekä maastohavaintojen pohjalta muotoilemallani omalla kartalla. 

Kuvioiden kuvausten numerot vastaavat ilmakuville siirretyllä kuviokartalla esitettyjä. Korostettakoon, että 

kaksi maastopäivää ei ole riittävä aika edes koko saaren läpikäymiseen Natura-luontotyyppikartoituksen 

tarpeita varten, saati sitten metsikkökuviorajojen korjaamista varten. Hakkuiden aiheuttamien muutosten 

vieminen kuviokarttaan edellyttäisi lisäksi hakkuiden jälkeen otettujen ilmakuvien käyttöä. Tällaisia ei 

kuitenkaan ole toistaiseksi käytettävissä. Esittämiini metsikkökuviorajoihin tulee edellä mainituista syistä 

suhtautua vain suuntaa antavina. Osa kevättalvella 2016 hakatuista kohteista on esitetty kartoilla muulla 

tavoin (ha = harvennettu, pa = pienaukko). Esimerkkejä alueista joilla on boreaalisia luonnonmetsiä, mutta 

joiden rajoja ei ollut mahdollista määrittää tässä yhteydessä, on rajattu ilmakuville vihreällä. Mikäli 

kuviokuvausten yhteydessä on esitetty valtapuuston ikä, se on peräisin UPM:n tekemän hakkuuilmoituksen 

tiedoista.



1. Boreaalista luonnonmetsää. Edustavuusluokka merkittävä-hyvä. Puuston tilajakauma satunnainen, 

puusto erirakenteinen. APS-mäntyjä.

2. Lehtelän inventoinnin mukaan palon jälkeen syntynyttä boreaalista luonnonmetsää.

3. Boreaalista luonnonmetsää. Edustavuusluokka hyvä. Puuston tilajakauma satunnainen, puusto 

erirakenteinen. APS-mäntyjä, joukossa saaren vanhimpiin kuuluvia puita



4. Ei boreaalista luonnonmetsää, mutta harjumetsää ja hoito- ja käyttösuunnitelman mukainen 

säästökuvio.

5. Boreaalista luonnonmetsää. Edustavuusluokka merkittävä. Puusto vanhaa, tilajakauma satunnainen, 

puusto kasvupaikalle tyypillisen niukasti erirakenteista. Niukasti pysty-ja maalahopuuta.

6. Passivoituneen vyörytörmän nuorehkoa boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. 

Joitakin APS-mäntyjä.



7. Passivoituneen vyörytörmän nuorehkoa boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. 

8. Passivoituneen vyörytörmän boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.

9. Aktiivinen vyörytörmä

10.  Passivoituneen vyörytörmän boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.

11. Aktiivinen vyörytörmä. Avoin hietikko.

’

12. Passivoituneen vyörytörmän boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.

13. Ainakin harjumetsää ja hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuvio.

14. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka hyvä.

15. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka hyvä.

16. Passivoituneen vyörytörmän nuorehkoa boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.



17. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.

18. Rantahietikko.



19. Passivoituneen vyörytörmän boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.

20. Passivoituneen vyörytörmän boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.

21. Aktiivinen vyörytörmä

22. Vanha, puistomainen, 1-jaksoinen, tilajakaumaltaan satunnainen puusto. Ei kantoja. Ainakin 

harjumetsää ja oito- ja käyttösuunnitelman säästökuvio.

23. Vanha, 1-jaksoinen puusto, ei kantoja. Hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuvio.



24. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Vanha, tilajakaumaltaan satunnainen, 

erirakenteinen (etenkin läpimittavaihtelua) puusto. 



25. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Vanha, tilajakaumaltaan satunnainen, 

erirakenteinen puusto. 



26. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä-hyvä. Vanha, tilajakaumaltaan satunnainen, 

erirakenteinen puusto.  Erityispiirteenä tiheä kataja-alikasvos. Jonkin verran pysty- ja maalahopuuta.



27. Passivoituneen vyörytörmän boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.



29. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.

30. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Erirakenteinen, tilajakaumaltaan satunnainen

puusto. Eri lahoasteiden maapuuta.

31. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.

32. Aktiivinen vyörytörmä, melko runsaasti maapuuta.



33. Avointa lentohiekka-aluetta

34. Lentohiekka-alueen vanhapuustoista boreaalista luonnonmetsää. Melko runsaasti pysty- ja 

maalahopuuta.



35. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. 2-jaksoinen puusto, 1.jakso vanha, puuston 

tilajakauma satunnainen, eri-ikäistä lahopuuta yli 10 m3/ha.

36. Ainakin harjumetsää ja hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuvio

37. Ainakin harjumetsää ja hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuvio

38. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.



39. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Vanha erirakenteinen (etenkin 

läpimittavaihtelua puusto, tilajakauma satunnainen. Joitakin vanhoja ajouria, mutta mahdollisen 

poimintahakkuun jäljet jo kadonneet. Sisältyi Ärjänsaaren hakkuusuunitelmaan.



40. 1-jaksoinen vanha puusto, ei kantoja. Runsaasti lahopuuta (tuoreen lisäksi myös vanhempaa). Hoito- ja 

käyttösuunnitelman säästökuvio. Kehittynee nopeasti boreaalisen luonnonmetsän kriteerit täyttäväksi.

40.1 Nuoripuustoista harjumetsää ja hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuvio.



41. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Vanha, tilajakaumaltaan satunnainen, 

erirakenteinen puusto. Lahopuuta niukasti. Sisältyi Ärjänsaaren hakkuusuunnitelmaan.



42. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Vanha, tilajakaumaltaan satunnainen, 

erirakenteinen puusto. kenttäkerroksessa runsaasti suopursua.

42.1 Puustoista suota jo Lehtelän inventoinnissa.

42.2 Puustoista suota jo Lehtelän inventoinnissa.

43. Ei käyty, ilmakuvan perusteella todennäköisesti boreaalista luonnonmetsää. Ainakin harjumetsää ja 

hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuvio.

43.1 Ei käyty. Ainakin harjumetsää ja hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuvio.

44. Ei käyty, ilmakuvan perusteella todennäköisesti boreaalista luonnonmetsää. Ainakin harjumetsää ja 

hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuvio. Mökkejä.

45. Kuusivaltaista boreaalista luonnonmetsää jo Lehtelän inventoinnin mukaan. Edustavuusluokka 

merkittävä.

46. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.

47. Boreaalista luonnonmetsää (kangasrämettä), edustavuusluokka merkittävä.

48. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.

49. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Sisältyy Ärjänsaaren hakkuusuunnitelmaan.



50. Kuusivaltaista boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Puusto vanhaa, tilajakauma 

satunnainen, erirakenteisuutta erityisesti läpimittavaihteluna.

51. Vanhapuustoista boreaalista lehtoa, joka täyttää myös boreaalisen luonnometsän kriteerit, 

edustavuusluokka merkittävä, boreaalisena luonnonmetsänä merkitävä-hyvä. Lahopuuta jonkin verran. 

Mökkejä.



52. Lomakylän keskusrakennuksen pihamaata

53. Lomakylän rakennusten pihamaata.

54. Jyrkän rantatörmän boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä-hyvä. Lehtolaikkuja ja 

karumpia osia sekaisin. Lahopuuta jonkin verran. Sauna. 



55. Boreaalista luonnonmetsää, lehdon ja kangasmaiden mosaiikki (lounaisosa luokiteltu Lehtelän 

inventoinnissa boreaaliseksi lehdoksi). Puusto tilajakaumaltaan satunnainen, erirakeinteisuutta (etenkin 

läpimittavaihteluna), paikoin tiheä kataja-alikasvos. Kaakkoisosassa mökkejä.



56. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Puuston tilajakauma satunnainen, puusto 

vanha ja erirakenteinen. Kenttäkerroksessa runsaasti suopursua.





57. Jyrkän rantatörmän boreaalista lehtoa jo Lehtelän inventoinnissa, edustavuusluokka merkittävä. Täyttää 

myös boreaalisen luonnonmetsän kriteerit, tällöin edustavuusluokka merkittävä-hyvä. Lahopuuta jonkin 

verran.



58. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Vanha, tilajakaumaltaan satunnainen ja 

erirakenteinen puusto. Niukasti lahopuuta.





72. Jyrkän rantatörmän boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.



73. Melko pienipiirteisesti vaihtelevaa vanhapuustoista boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka 

merkittävä.  Tilajakaumaltaan satunnainen, erirakenteinen puusto, niukasti lahopuuta. Alikasvoksessa 

paikoin katajaa, kenttäkerroksessa paikoin suopursua.









74. Ainakin harjumetsää ja hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuvio.

75. Aktiivinen vyörytörmä.

76. Passivoituneen vyörytörmän puustoltaan nuorehkoa boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka 

merkittävä.



77. Harjumetsää ja hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuviota.



78. Passivoituneen vyörytörmän puustoltaan nuorehkoa boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka 

merkittävä.

79. Passivoituneen vyörytörmän puustoltaan nuorehkoa boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka 

merkittävä.

80. Ainakin harjumetsää ja hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuvio.

81.vanhapuustoista boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Tilajaukamaltaan 

satunnainen, kasvupaikalle tyypillisesti erirakenteinen puusto, jonkin verran lahopuuta.







82. Boreaaliseen luonnonmetsään (edustavuusluokka merkittävä) syntynyt tuulenkaatoaukko, josta 

kaatuneet puut on hiljattain korjattu pois! Kyseessä on myös hoito-ja käyttösuunnitelman säästökohde! 



83. Passivoituneille vyörytörmä osille syntyneen nuorehkon boreaalisen luonnonmetsän ja aktiivisten, 

avoimien törmän osien mosaiikki. Edustavuusluokka merkittävä.

84. Vanhapuustoista boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Puuston tilajakauma 

satunnainen, erirakenteisuutta (etenkin läpimittavaihteluna), jonkin verran lahopuuta.







86. Vanhapuustoista metsää. Puuston tilajakauma satunnainen. Ei kantoja. Täyttää boreaalisen 

luonnonmetsän kriteerit mikäli puuston paksuusvaihtelu on riittävän suurta. Joka tapauksessa ainakin 

harjumetsää.

87. Boreaaliseen luonnonmetsään (edustavuusluokka merkittävä) syntynyt tuulenkaatoaukko, josta valtaosa

kaatuneista puista on korjattu hiljattain pois! On myös hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuviota.



88. Aktiivista vyörytörmää, maapuuta jonkin verran.

90. Vanhapuustoista boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.  Puuston tilajakauma 

satunnainen, puusto erirakenteista. Lahopuuta jonkin verran.



91. Vanhapuustoista boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.  Puuston tilajakauma 

satunnainen, puusto erirakenteista. Lahopuuta jonkin verran.





95. Harjumetsää. Hoito- ja käyttösuunnitelman säästökuvio.

96. Jyrkässä rinteessä ja sen harjalla sijaitsevaa vanhapuustoista boreaalista luonnonmetsää, 

edustavuusluokka merkittävä. Puuston tilajakauma satunnainen, puusto erirakenteista, lahopuuta jonkin 

verran. Puustossa myös yksittäiset haapa ja raita! (kumpaakaan puulajia ei Ärjänsaaresta juuri tapaa).





59. Passivoituneen vyörytörmän boreaalista luonnonmetsää.

60. Passivoituneen vyörytörmän boreaalista luonnonmetsää.

61. Passivoituneen vyörytörmän nuoripuustoista boreaalista luonnonmetsää.

63. Vanhapuustoista boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Puuston tilajakauma 

satunnainen, erirakenteisuus ilmenee erityisesti läpimittavaihteluna, niukasti lahopuuta.



65. Aktiivista vyörytörmää.

66. ja 67. Passivoituneen vyörytörmän puustoltaan nuorehkoja boreaalisia luonnonmetsiä.

68. Vanhapuustoista boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä. Puuston tilajakauma 

satunnainen, puusto kasvupaikalle tyypillisen erirakenteista.



69. Aktiivista vyörytörmää. Jonkin verran lahopuuta.



94. Tuulenkaatoaukko jolta valtaosa kaatuneista puista on korjattu pois. Nykyisellään harjumetsää.

97.  Dyynialueen boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka hyvä. Tilajakaumaltaan satunnainen, 

erirakenteinen sekapuusto.  Runsaasti saaren vanhimpiin kuuluvia mäntyjä, runsaasti tuulenkaatoja ja myös 

muuta lahopuuta esiintyy. Kuvioon 99 rajoittuvalla osalla joitakin pienialaisia kausikosteikoita. Runsaasti 

suuria muurahaispesiä.











98. .  Dyynialueen boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka hyvä. Tilajakaumaltaan satunnainen, 

erirakenteinen puusto.  Runsaasti saaren vanhimpiin kuuluvia mäntyjä, jonkin verran lahopuuta.  Runsaasti 

suuria muurahaispesiä. Eteläosassa rakennuksia.







99. Vaihettumissuo (saranevaa). Eteläosassa jokunen puu.





100. Dyyneille syntynyttä nuorehkoa boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.



101. Avointa hiekkarantaa.

102. Puoliavointa dyynialuetta





103. Avointa ranta-aluetta, tuulenkaatoja.



104. Boreaalista luonnonmetsää, edustavuusluokka merkittävä.

105. Boreaalista luonnonmetsää, puusto kaatunut kokonaan.



Kuten jo aiemmin on mainittu, Ärjänsaaren sisäosien metsien riittävän tarkkaan luontotyyppi-inventointiin 

ei ollut aikaa. Tehty kartoitus kuitenkin osoitti, että myös saaren sisäosissa on vanhapuustoisia 

(edustavuusluokan ”merkittävä”) boreaalisia luonnonmetsiä. 

o

Näitä on esimerkiksi kuviolla 71 ja siitä länteen…



…kuviolla 62 ja sitä ympäröivillä alueilla, joilla on jonkin verran sammalen alle jääneitä maapuita sekä 

merkkejä aiemmasta metsäpalosta, sekä hyvin harvassa järeitä ns. pitkiä kantoja ja vanhoja ajouria 

merkkinä kauan sitten tehdystä poimintahakkuusta, joka ei kuitenkaan ole juuri muuttanut puuston 

tilajakaumaa…





… ja saaren itäosassa.

Näissä metsissä vanhimpien puiden rungoilla kasvaa melko runsaasti luppoja. Edellä mainitut kohteet 

sisältyivät valtaosin Ärjänsaaren hakkuusuunnitelmaan, mutta ne jäivät hakkaamatta hakkuiden 

keskeydyttyä. Vastaavia kohteita voi edellä mainittujen lisäksi olla myös muualla saaren sisäosissa sellaisilla 

alueilla jotka eivät joutuneet hakkuiden kohteiksi vuonna 2016. Boreaalisten luonnonmetsien tarkka 

rajaaminen Ärjänsaaren sisäosissa vaatisi uuden kartoitusretken ja riittävästi aikaa työn tekemiseen, sekä 

ilmakuvan josta näkyisivät vuonna 2016 hakattujen alueiden rajat.

Ärjänsaaressa vuonna 2016 tehdyt hakkuut jäivät huomattavasti suunniteltua vähäisemmiksi. Alla olevaan 

karttaan on hyvin karkeasti rajattu keltaisella ne alueet, joille ainakin pääosa toteutetuista hakkuista 

kohdentui. Hakkuiden motiiviksi ilmoitettiin hakkuutulojen hankkimisen sijaan ”monotonisten metsien 

monipuolistaminen ja luonnonarvojen lisääminen.”



Itäisemmällä alueella on tehty sekä harvennus- että pienaukkohakkuita, joissa hakkuu on painottunut 

metsän järeimpiin puihin, ja vaikka hakkuut nopeuttanevatkin uuden puusukupolven syntymistä nykyisten 

alle, sen seurauksena metsän rakenne on selkeästi yksipuolistunut, eikä aikaa myötenkään tulle 

muodostumaan yhtä monipuoliseksi kuin jos hakkuissa olisi poistettu vain osa lisävaltapuista. 









Läntisemmällä alueella on myös sekä harvennus- että pienaukkohakkuita, mutta harvennuksessa puiden 

poisto on kohdentunut itäistä aluetta huomattavasti enemmän lisävaltapuihin, minkä seurauksena metsän 

rakenteen kehittymiseksi erirakenteiseksi on huomattavasti paremmat mahdollisuudet kuin itäisemmällä 

alueella.





Aiemmin metsikkökuviokuvauksissa mainittujen boreaalisista luonnonmetsistä tapahtuneiden 

tuulenkaatojen poistojen lisäksi myös osa saaren sisäosien hakkuista on saattanut ainakin läntisemmällä 

alueella kohdistua metsiköihin, jotka ovat täyttäneet boreaalisen luonnonmetsän edustavuusluokan 

”merkittävä” kriteerit. Tätä on kuitenkin jälkeenpäin työläs todentaa. Hakkuut ovat joka tapauksessa vieneet

hakatuilta alueilta mahdollisuudet itseharvenemisen kautta syntyvän järeähkön ja järeän lahopuun 

muodostumiseen hyvin pitkäksi aikaa. Toisaalta ne ovat kasvattaneet edellytyksiä tuulenkaatojen ja 

lumenmurtojen kautta tapahtuvalle lahopuun muodostumiselle. Jos Ärjänsaarta tarkastellaan 

kokonaisuutena, nyt tehtyjen hakkuiden vaikutus on pitkällä tähtäimellä Ärjänsaaren metsärakennetta 

monipuolistava verrattuna tilanteeseen jossa niitä ei olisi tehty – sillä edellytyksellä että nyt hakatut 

alueet jätetään kehittymään luonnontilaisina. Jos kuitenkin hakkuita olisi jatkettu hakkuusuunnitelman 

mukaisesti, Ärjänsaaren metsärakenne ja maisemakuva olisivat huomattavasti yksipuolistuneet, ja 

hakkuita olisi kohdistettu huomattavan paljon boreaalisiin luonnonmetsiin, mikä olisi ollut lainvastaista.

Edellä mainittujen lisäksi muita luontohavaintoja kertyi luontotyyppikartoituksen ohessa kiireestä ja 

sääolosuhteista johtuen varsin niukasti. Saaren lounaisrannan törmällä pyöri korppipoikue, ja kuvion 51 

lehdosta tuli havainto käpytikan pesinnästä sekä sirittäjästä. Kääpien esiintymistä saaressa en kartoittanut, 

ohi kulkiessa kertyi havaintoja taulakäävästä, pökkelökäävästä, pakurikäävästä, kantokäävästä, sekä 

männynkäävästä. Saarella esiintyvä lahopuu on pääsääntöisesti koivua ja mäntyä. Ärjänsaaren 

putkilokasvillisuus lienee monipuolisimmillaan ranta-alueiden lisäksi kuvioilla 40, 51 ja 55, käsittäen mm. 

metsä- ja korpi-imarretta, nuokkuhelmikkää ja metsäkurjenpolvea. Potentiaalisesti arvokkaimpien 

kasvillisuuskohteiden kartoittaminen olisi kuitenkin aikaa vievää, ja vaatisi osin erikoisvarusteita (törmä-

alueet). Ärjänsaaren puusto koostuu pääosin männystä, hieskoivusta, kuusesta, harmaalepästä, pihlajasta j 

katajasta ja pensasmaisista pajuista. Haapaa ja raitaa saaressa on äärimmäisen vähän (korkeintaan 

muutamia yksilöitä kumpaakin). Saaressa voisi olla hyödyllistä selvittää tarkemmin sen linnustoa sekä 

jäkälälajistoa. Myös hyönteislajiston selvittäminen voisi olla perusteltua.

Ärjänsaaren itäisimmässä kärjessä (Kirkkosäikkä) on linnuston kausirauhoitusalue.




