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Tiivistelmä  

 

Palakosken virkistysalue sijaitsee Vihdin kunnan eteläosassa, ja sen 85 hehtaaria tarjoavat hyviä 

ulkoilumahdollisuuksia sekä vaihtelevaa luontoa ja maisemaa. Alueen hallitsevimpia elementtejä ovat 

metsäiset kallioalueet sekä Palojärvi ja siitä lähtevä Palojoki. Puustoltaan karut kalliometsät ovat 

mäntyvaltaisia, mutta alavilla paikoilla kuusen ja lehtipuiden osuus kasvaa erityisesti kohti Palojärveä 

mentäessä. Kalliometsät ovat karuimmilta paikoilta kitumaata, mutta muilta osin pääasiassa 

karukkokangasta ja kuivaa kangasta. Alavammilla paikoilla kangasmaiden kasvupaikat vaihtelevat 

kuivahkosta kankaasta lehtoon. Suonotkelmat ovat pääosin rämeitä.  

Palakosken sijainti lähellä suuria asutuskeskuksia, alueen monipuolinen luonto sekä hyvät mahdollisuudet 
retkeilyyn ja luontoliikuntaan lisäävät sen potentiaalia kiinnostavana ulkoilukohteena. Palakosken 
vetovoiman avaintekijöinä ovat alueen erämainen luonne, hienot kallioalueet ja niiltä avautuvat kauniit 
maisemat. Arvio Palakosken tämänhetkisestä käyntimäärästä on 1500–2000 käyntiä vuodessa, mutta siihen 
on odotettavissa kasvua, johon varaudutaan alueen virkistyskäyttöpalveluiden parantamisella ja 
luonnonhoidon toimenpiteillä.  

Tämä käyttö- ja hoitosuunnitelma on laadittu ohjaamaan virkistysalueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. 
Sen periaatteellinen aikajänne on noin kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo 
aiemminkin. Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen kehittämistä on lähestytty kahden erilaisen näkökulman 
– konseptin – kautta. Näiden konseptien avulla on hahmotettu ja saatu näkyväksi erilaisille käyttäjäryhmille 
oleellisia teemoja ja kehittämistarpeita. Esiin nousseista tarpeista on johdettu konkreettiset 
kehittämistoimenpiteet.  

Vuosina 2018–2019 alueella on tehty virkistyskäytön palveluiden kehittämistoimia, joissa on sovellettu 
aiempaa, vuodelta 1998 olevaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Virkistyskäytön peruspalveluihin Palakoskella 
ovat jo pitkään kuuluneet pysäköintipaikka ja infotaulu sekä niiden välittömässä läheisyydessä oleva 
kompostikäymälä. Nyt alueelle on suunniteltu ja toteutettu uudet opasteet sekä merkitty reitti, joka 
viimeistellään vuonna 2020. Alueen komeimmalle näköalapaikalle on rakennettu taukopaikka sekä uudet 
portaat. Alueen pysäköintijärjestelyjä on myös parannettu. Tavoitteena on ollut luoda selkeä kokonaisuus, 
jossa palvelut on mitoitettu käyntimäärien kannalta mielekkäästi ja niiden käyttäminen, esimerkiksi 
merkittyjen reittien valitseminen ja reittimerkkien seuraaminen, on kävijöille helppoa.  

Palakosken virkistysalueen luonnonhoidossa toteutetaan ensisijaisesti virkistyskäyttöä ja luonnon 
elinvoimaisuutta palvelevia toimenpiteitä. Virkistyskäytön kannalta on olennaista, että alueen 
metsäluonnossa on viihtyisää kulkea ja samalla alueen kävijällä on mahdollisuus havainnoida ympäristöään, 
niin alueen sisäistä lähimaisemaa kuin maisemaa alueen ulkopuolelle. Palakosken kohdalla virkistysalueen 
korkeiden kallioalueiden tarjoamat maisemat ja eri luontotyyppien kontrastit (avokallio, suo, lehto) ovat 
tärkeä osa alueen viihtyisyyttä. Alueelle suunnitelluista luonnonhoitotoimenpiteistä lahopuun lisääminen, 
soiden ennallistaminen ja lehtojen kuusettumisen ehkäisy palvelevat luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi 
nämä toimenpiteet palvelevat kävijäkokemusta, sillä suo- ja lehtometsät sijaitsevat lähellä reitistöä. 
Yksittäisille metsikkökuvioille suunnitellut harvennushakkuut parantavat ylitiheiden metsiköiden puuston 
elinvoimaisuutta ja lisäävät kenttäkerroksen valoisuutta, mikä parantaa virkistysalueen 
hyödyntämismahdollisuuksia esimerkiksi marjastukseen.  
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1 Tausta ja tavoitteet  

 

Uudenmaan virkistysalueyhdistys (Uuvi) laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka 
ohjaa virkistysalueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on noin kymmenen 
vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo aiemminkin.  

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetään virkistyskäytön kehittämistoimenpiteet sekä virkistysalueen 
luonnonhoitosuunnitelmat perusteluineen. Niitä laadittaessa pyritään kehittämistä tarkastelemaan itse 
virkistysalueen lisäksi myös ympäröivien alueiden toimintojen ja palveluiden näkökulmasta.  

Palakosken virkistysalue on tullut Uuvin hallintaan vuonna 1996, ja sille on tehty edellinen käyttö- ja 
hoitosuunnitelma vuonna 1998. Palakoski on ollut osa Uuvin virkistysalueverkostoa jo pitkään, mutta 
alueen kehittämistoimien ja aiempaa paremman viestinnän myötä alueen käyntimäärissä on odotettavissa 
kasvua, johon käyttö- ja hoitosuunnitelmassa varaudutaan.  

 

2 Suunnittelualueen tarkastelu  
2.1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus  

 

Palakosken virkistysalue sijaitsee Vihdin kunnan eteläosassa. Seutu on luonteeltaan varsin metsäistä ja jopa 
erämaista ottaen huomioon sen sijainnin sangen lähellä pääkaupunkiseutua.  

Virkistysalue on 85 hehtaarin kokoinen. Sen hallitsevimpia elementtejä ovat metsäiset kallioalueet sekä 
Palojärvi ja siitä lähtevä Palojoki, joihin virkistysalueen länsipuoli rajautuu.  

Alueen sijainti lähellä isoja asutuskeskuksia tekee sen potentiaalisten käyttäjien määrästä suuren. 
Uudenmaan liiton saavutettavuusaineisto kuvaa, kuinka suuri väestömäärä voi saavuttaa tietyn alueen 
tieverkkoa pitkin 30 minuutin kuluessa. Tässä aineistossa Palakoski kuuluu luokkaan 100 001–500 000 
henkilöä.  

Uudenmaan liiton kartta-aineistoa Uudenmaan eri osien saavutettavuudesta. Palakosken virkistysalueen sijainti 
on merkitty nuolella. 
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2.2 Kehittämisen suunnittelua ohjaavat asiakirjat 

 

Suunnittelualueen kaavoitus 

Vihdin kunnan yleiskaava 1986 

Alueelle on kaavassa osoitettu merkinnät: 

SL (Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettavaksi tarkoitettu luonnon- tai linnustonsuojelualue): Palokosken 

ja Palojärven rannassa. 

MU (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja): 

Mustalahdenvuoren pohjoispuolinen alue Palojärven rantaan asti. 

M (Maa- ja metsätalousalue): suurin osa virkistysalueesta  

Palakosken virkistysalueen sijoittuminen Veikkolan sekä Nuuksion kansallispuiston läheisyyteen. 
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Pohjatalon rantakaava 1993 

Alueen luoteisosassa, Palojärven ja Palokosken rannalla, on kaavassa merkintä SL-1 osoittamassa arvokasta 

rantalehtoa.  

 

 Ote kaavakartasta, Vihdin yleiskaava 1986 
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Muut suunnittelualuetta koskevat asiakirjat 

Palakosken virkistysalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma, Uudenmaan virkistysalueyhdistys/Terhi Ajosenpää 

1998  

 

2.3 Luonnon yleispiirteet  

 

Virkistysalue on osa laajempaa maisemakokonaisuutta Vihdin ja Siuntion rajalla. Suuri osa virkistysalueesta 
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen kallioalueeseen Kimpari-Mustalahdenvuori. Sitä edustavat 
maisemallisesti Mustalahdenvuoren ja Mummusalin lakialueet, joilta avautuu sekä erämaaluontoinen 
kaukomaisema että tasainen silokalliomainen lakialueen lähimaisema (Husa & Teeriaho 2004). Palokosken 
ja Palojärven ranta-alue kuuluu puolestaan valtakunnallisesti arvokkaaseen Degerbyn-Pikkalanjoen-
Palojoen kulttuurimaisema-alueeseen, jolle on tyypillistä viljelylaaksojen ja kallioalueiden vaihtelu 
(Arvokkaat maisema-alueet 1992).  

Virkistysalueen luonto on vaihtelevaa kallion ja kangasmaan mosaiikkia, missä syvimmät notkelmat ovat 
pääosin ojitettuja tai luonnontilaisia rämeitä. Kallioalueilla on monin paikoin jyrkänteitä, joiden korkeus 
vaihtelee muutamasta metristä noin kymmeneen metriin. Kallioalueilla kasvupaikan viljavuus vaihtelee 
lähes puuttomasta avokallioisesta kitumaasta karukkokankaaseen ja osin myös kuivaan kankaaseen. 
Kallioalueita ympäröivät kivennäismaat ovat jo kasvupaikaltaan viljavampia aina kuivahkosta tuoreeseen ja 
lehtomaiseen kankaaseen. Palakosken ja Palojärven ranta-alueelta löytyy lehtoakin. Puulajeista mänty on 
virkistysalueella hallitsevin, mutta kuusen ja lehtipuiden osuus kasvaa kohti Palokoskea ja Palojärven rantaa 
siirryttäessä. Ranta-alueella esiintyy monimuotoisuuden kannalta merkityksellisiä järeitä haapoja, raitoja ja 
rauduskoivuja sekä alikasvoksena jopa yksittäisiä, nuoria jaloja lehtipuita (vaahtera, metsälehmus). Metsät 
ovat suurelta osin tasarakenteisia ja hoidettuja, päätehakkuun jälkeen syntyneitä. Puustorakenteeltaan 
vaihtelevammat metsiköt keskittyvät karuille kallioalueille ja Palojärven rehevälle ranta-alueelle.  
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2.4 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto  

 

Palokosken ja Palojärven ranta-alueella esiintyy lehtolajistoa (mm. näsiä, sudenmarja, hiirenporras, 
lehtokuusama) kahdella metsikkökuviolla (50 & 68). Rannan lehtomainen kangas (68), joka on varsinkin 
rannan tuntumasta laikuittain lehtoa, on todettu linnustollisesti ja kasvistollisesti merkittäväksi mm. 
Helsingin seudun seutukaavan luontoselvityksessä (Laamanen 1971) ja valtakunnallisessa 
lehtojensuojeluohjelmassa (Komiteanmietintö 1988). Pohjatalon rantakaavassa (1993) ranta-alue on 
osoitettu SL-1 -merkinnällä, ja sille on mahdollisuus hakea rauhoitusta luonnonsuojelulain nojalla. Metsikön 
puuston kokojakauma on vaihteleva ja lahopuustoa on paikoin melko runsaasti, mutta lahoaste ei juurikaan 
vaihtele. Metsikkökuviolla on pienialainen noro, joka voidaan luokitella metsälain 10§:n erityisen tärkeäksi 
elinympäristöksi. Sen läheisyydessä on useita kaatuneita järeitä kuusia.  

Toinen metsikkökuvio (50), missä lehtolajistoa esiintyy, on lehtolajistoltaan edustavampi (runsaammat ja 
yhtenäisemmät kasvustot koko kuviolla). Puuston kokojakauma on kuitenkin melko tasarakenteinen ja 
iältään nuorta eikä lahopuuta juurikaan ole.  

Kartta alueen arvokkaista elinympäristöistä ja lajistosta. 
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Palokoski, aivan virkistysalueen rajan tuntumassa, toimii tärkeänä elinympäristönä koskikaralle, joka on 
riippuvainen talvella avoimena pysyvistä vesistä (Siuntionjoen vesistön… 1989).  

 

3 Käytön ja hoidon periaatteet 
3.1 Virkistyskäyttö 

 

Virkistyskäyttö Uuvin alueilla pohjautuu perusperiaatteiltaan jokamiehenoikeuksien noudattamiseen. 
Alueilla tarjotaan virkistyskäyttöä tukevia peruspalveluita (esimerkiksi opasteet ja merkityt reitit, tauko- ja 
tulipaikat rakenteineen, laiturit, kompostikäymälät, pysäköintipaikat).  

Uudenmaan asukasluku kasvaa jatkuvasti, ja samanaikaisesti myös luonnon virkistyskäyttö, monenlainen 
luontoliikunta sekä luontomatkailu kasvattavat suosiotaan. Tämä näkyy monin tavoin myös Uuvin 
virkistysalueilla. Erilaiset käyttäjäryhmät kaipaavat yhä enenevässä määrin tarpeisiinsa soveltuvia 
palveluita, joiden tarjontaa Uuvi pyrkii alueillaan parantamaan.  

Metsikkökuviolta 50 Metsikkökuviolta 68 
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Monilla virkistysalueilla on kysyntää myös erilaisille kaupallisesti tuotetuille palveluille (esim. erilaiset 
opastus- ja ohjelmapalvelut, välinevuokraus, kahvila-, ravintola- ja majoituspalvelut jne). Uuvi ei itse tuota 
tällaisia palveluita, mutta niitä voidaan tarjota alueiden käyttäjille yhteistyöyritysten kautta.  

Palveluiden suunnittelua ja mitoittamista kunkin virkistysalueen käyttäjien ja käyntimäärien kannalta 
mielekkäästi edesauttaa alueiden profilointi. Siinä pyritään tunnistamaan alueen vahvuudet ja heikkoudet 
sekä keskeiset käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Näiden kautta tarkastellaan erilaisten mahdollisten 
kehityskulkujen vaikutusta alueen virkistyskäyttöön ja kestävyyteen. Läpileikkaavana teemana käytön ja 
hoidon suunnittelussa on alueiden luonto-, maisema-, kulttuurihistoria- ja virkistyskäyttöarvojen 
säilyminen. Palakosken tapaisilla virkistysalueilla, joilla varaudutaan käyntimäärien kasvuun, on palveluiden 
kokonaisvaltainen suunnittelu erityisen tärkeää kestävän käytön turvaamiseksi.  

Soveltava luontoliikunta ja esteettömyys ovat läpileikkaava teema Uuvin alueiden kehittämisessä. Ne 
huomioidaan kullakin alueella mahdollisuuksien mukaan, ja viestinnän keinoin tarjotaan kävijöille tietoa, 
jonka avulla kävijät voivat itse arvioida kohteen soveltuvuuden omiin tarpeisiinsa.  

Uuvin alueilla noudatetaan pääsääntöisesti roskattoman retkeilyn periaatetta, eli kävijät huolehtivat itse 
roskansa pois maastosta.  

 

3.2 Luonnonhoito  

 

Virkistysalueiden luonnonhoidossa toteutetaan ensisijaisesti virkistyskäyttöä ja luonnon elinvoimaisuutta 

palvelevia toimenpiteitä. Virkistyskäytön kannalta on olennaista, että alueen metsäluonnossa on viihtyisää 

kulkea ja samalla alueen kävijällä on mahdollisuus havainnoida ympäristöään, niin alueen sisäistä 

lähimaisemaa kuin maisemaa alueen ulkopuolelle. Palakosken kohdalla virkistysalueen korkeiden 

kallioalueiden tarjoamat maisemat ja eri luontotyyppien kontrastit (avokallio, suo, lehto) ovat tärkeä osa 

alueen viihtyisyyttä. Sekä virkistyskäytön että luonnon monimuotoisuuden kannalta on merkityksellistä 

ylläpitää alueen luonnon vaihtelevuutta jättämällä osa alueesta käsittelemättä, ja turvata käsitellyilläkin 

alueilla luontainen vaihtelevuus esimerkiksi säästämällä pensaita ja alikasvospuustoa sekä kuolleita tai 

kuolevia puita. Luontotyyppien, joiden luonnontilaisuus on heikentynyt esimerkiksi metsätaloustoiminnan 

seurauksena, ennallistamisella voidaan pyrkiä palauttamaan luontotyypille ominaisia luonnontilaisuuden 

piirteitä. Palakoskella voidaan ennallistamisella pyrkiä ojitetun ja metsätalouskäytössä olleen suoluonnon 

vesitalouden palauttamiseen, joka palauttaa ojitetuille alueille suokasvilajiston hallitsevuuden verrattuna 

nykyiseen kuivatettuun turvekankaaseen. Luonnon monimuotoisuuden kannalta on lisäksi tärkeää turvata 

alueella esiintyvien arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet sekä niissä esiintyvän lajiston elinolot. 

 

4 Suunnittelualueen virkistyskäytön nykytila  
4.1 Vetovoimatekijöiden analyysi  

 

Palakosken vetovoiman avaintekijöinä ovat alueen erämainen luonne, hienot kallioalueet ja niiltä avautuvat 
kauniit maisemat. Palakoskella vallitsee metsäinen tunnelma, jonka myötä kävijä tuntee hetkittäin olevansa 
kuin salomaiden sydämessä. Oman lisänsä tunnelmaan ja maisemiin tuo vesielementti. Se on alueella läsnä 
niin Palojärven tyynissä vesissä kuin virtaavassa Palokoskessa, jonka luonne vaihtelee vedenkorkeuden 
mukaan.  
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Virkistysalueen korkeimpien kallioiden laelta avautuu komeita näköaloja lähes kaikkiin ilmansuuntiin. 
Maisemallisesti merkittävin on Palojoen jyrkkärinteinen murroslaakso, jonka pohjalla Palojoki kiemurtelee. 
Mummusalin kallioilta avautuu upea näköala laaksoon ja vanhan maatalouden luomaan 
kulttuurimaisemaan.  

Palakoski on monipuolinen ja erilaisten ulkoilijoiden tarpeisiin sopiva retkikohde. Sen 85 hehtaaria tarjoavat 
hyviä ulkoilumahdollisuuksia sekä vaihtelevaa luontoa ja maisemaa. Alueella voi esimerkiksi eväsretkeillä 
hienoja näköaloja ihaillen, nauttia maaston vaihtelevuudesta ja korkeuseroista polkujuoksun parissa tai 
marjastaa ja sienestää hyvillä apajilla. Mummusalin jylhä kallioseinämä tarjoaa haasteita kalliokiipeilyn 
harrastajille. Palakoski sopii hyvin myös lapsiperheille.  

 

4.2 Virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta  

 

Alueella ei ole tehty systemaattista kävijälaskentaa, mutta tietoa alueen kävijämääristä on kerätty 
havainnoimalla sekä arvioimalla sitä suhteessa alueen ylläpidon tarpeeseen. Arvio alueen tämänhetkisestä 
käyntimäärästä on 1500–2000 käyntiä vuodessa. 

Palakosken sijainti lähellä suuria asutuskeskuksia, alueen monipuolinen luonto sekä hyvät mahdollisuudet 
retkeilyyn ja luontoliikuntaan lisäävät sen potentiaalia kiinnostavana ulkoilukohteena. Palakosken 
virkistysalue sijaitsee lähellä Nuuksion kansallispuistoa, joka on koko Uudenmaan tunnetuimpia ja 
käyntimääriltään suurimpia ulkoilualueita. Vaikka Palakosken merkitys seudullisena ulkoilukohteena onkin 
pienempi, Nuuksion paikoin ruuhkiksi asti lisääntyneet käyntimäärät voivat saada osan ihmisistä 
hakeutumaan lähiseudun rauhallisemmille ulkoilualueille.  

Uuvi on viime vuosina uudistanut viestintäänsä, erityisesti internetissä ja sosiaalisen median palveluissa. 
Viestinnän tehostuminen niin omissa kuin yhteistyötahojen kanavissa herättänee jatkossa kasvavaa 
kiinnostusta Uuvin virkistysalueita kohtaan, niiden joukossa myös Palakoski. Uuvin internetsivujen 
käyttötilastoissa Palakoskea esittelevä sivu on Uuvin kymmenen katsotuimman kohteen joukossa.  

Kaiken kaikkiaan alueella on lähivuosina odotettavissa käyntimäärien kasvua, johon varaudutaan alueen 
virkistyskäyttöpalveluiden parantamisella ja luonnonhoidon toimenpiteillä.  

Virkistyskäytön peruspalveluihin Palakoskella ovat jo pitkään kuuluneet pysäköintipaikka ja infotaulu sekä 
niiden välittömässä läheisyydessä oleva kompostikäymälä.  

Vuosina 2018–2019 alueella on tehty virkistyskäytön palveluiden kehittämistoimia, jotka pohjautuvat osin 
vuoden 1998 käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Merkittyjen reittien, rakenteiden ja pysäköintipaikkojen määrä 
on kuitenkin pienempi kuin ko. suunnitelmassa. Tavoitteena on ollut luoda selkeä kokonaisuus, jossa 
palvelut on mitoitettu käyntimäärien kannalta mielekkäästi ja niiden käyttäminen, esimerkiksi merkittyjen 
reittien valitseminen ja reittimerkkien seuraaminen, on kävijöille helppoa.  

Palakoskella ei tällä hetkellä harjoiteta luontomatkailutoimintaa. Seudulla toimii kuitenkin suuri määrä 
luontomatkailuyrityksiä, jotka hyödyntävät toiminnassaan esimerkiksi Nuuksion kansallispuistoa. Onkin 
mahdollista, että jatkossa myös Palakosken virkistysalue voisi olla luontomatkailuyrityksiä kiinnostava 
toimintaympäristö.  
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5 Virkistyskäytön tavoitetilan ja kehittämistarpeiden määrittely  
5.1 Konseptit ja niistä nousevat kehittämistarpeet  

 

Palakosken virkistyskäytön tavoitetilaa tarkastellaan seuraavassa kahden konseptin kautta, joissa 

kiteytetään idea konkreettisista toimintamalleista. Ne ovat pääasiallisten käyttäjäryhmien näkökulmia 

alueen käyttöön ja näistä nousevia kehittämistoimia.  

Konseptien kautta voidaan hahmottaa, mitä asioita kehittämisessä nostetaan esiin, ja miten ne juontuvat 

eri käyttäjäryhmien tarpeista. Kehittämistoimet johdetaan luontevasti näistä konsepteista ja niihin 

liittyvistä teemoista. Ne luovat siten perustelut kehittämistoimien valinnalle. Tämän myötä 

kehittämistoimilla on selkeä suunta ja tarkoitus, ne kytkeytyvät saman punaisen langan ympärille ja 

palvelevat tiettyä määriteltyä päämäärää. Palakosken virkistysalueella on vuosina 2018–2019 tehty 

virkistyskäytön kehittämistoimia, jotka on johdettu näiden konseptien kautta.  

On huomattava, että valitulla konseptien esittämisen järjestyksellä ei ole yhteyttä niiden painoarvoon 

alueen kehittämisessä. Esittämisjärjestys on valittu sillä perusteella, että ensimmäiseksi esiteltävien 

konseptien yhteydessä tuodaan esille sellaisia alueen kehittämisen yleisiä linjauksia, jotka lukijan on hyvä 

hahmottaa ennen muihin konsepteihin tutustumista. On myös merkille pantavaa, että konseptit eivät ole 

toisensa poissulkevia tai ristiriidassa keskenään, vaan ne ovat tapoja valottaa usein samojakin toimintoja ja 

asioita eri näkökulmista. Tässä esitetyt konseptit eivät myöskään ole ainoita näkökulmia alueen käyttöön ja 

kehittämiseen, vaan niitä voidaan tuoda esiin muistakin näkökulmista ja muillekin kohderyhmille. 

 

Konsepti 1: Palakoski retkikohteena  

Konseptissa tarkastellaan Palakoskea päiväretkiretkikohteena, jolla on hyvät mahdollisuudet nauttia 

monipuolisista maastoista ja maisemista. Virkistyskäytön palveluiden parantaminen on tehnyt alueesta 

sopivan nykyistä laajemmalle joukolle kävijöitä, esimerkiksi merkityt reitit monipuolistavat alueen käyttöä, 

helpottavat liikkumista ja edesauttavat turvallisen käyntikokemuksen syntymistä. Reittivalinnoilla kävijät 

voivat luoda omiin tarpeisiin sopivan retken: kaikki reitit kiertämällä saa kattavan kuvan alueen luonnosta, 

mutta hieman lyhyempää retkeä kaipaavatkin pääsevät näkemään alueen keskeisimmät 

luonnonnähtävyydet ja aistimaan sen tunnelmaa. Reittien seuraamisen lisäksi alueella on hyvät 

mahdollisuudet myös marjastamiseen ja sienestämiseen. Alue sopii monenlaisille ja -ikäisille kävijöille, ja 

myös lapsiperheet viihtyvät siellä.  

Onnistunut retki alkaa jo ennen itse käyntiä. Riittävät ennakkotiedot alueen saavutettavuudesta sekä 

palveluista ja niiden soveltuvuudesta erilaisten kävijöiden tarpeisiin tulee olla helposti löydettävissä. 

Vierailun aikana ovat tärkeitä selkeät opasteet, jotka ohjaavat alueella liikkumista ja palveluiden käyttöä 

sekä ohjeistavat toimintatavoista.  

 

TEEMAT KEHITTÄMISTOIMET 

Helppous, laadukkuus ja turvallisuus  

Alueen tavoiteltavan käyntikokemuksen tunnusmerkkejä ovat 
helppous, laadukkuus ja turvallisuus. 

Helppouden ulottuvuuksia 
ovat kaikille kävijöille tärkeä 
tiedon saamisen helppous, 
sekä alueella toimimisen 
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helppous.  

Alueen palvelut ovat 
laadukkaita, helppokäyttöisiä 
ja turvallisia. 

Kävijän on helppo saada tietoa 
palveluiden sopivuudesta 
omiin tarpeisiinsa: palveluista 
on selkeät kuvaukset 
esimerkiksi soveltavan 
luontoliikunnan näkökulmaa 
silmällä pitäen. 

Turvallisuuteen liittyvää tietoa 
ja ohjeistusta on löydettävissä 
sekä ennakkotiedoissa että 
itse kohteessa. 

Opastusviestintä on selkeää ja riittävää 
 
 

Kävijöiden on helppo saada 
tietoa alueesta ja sen 
palveluista sekä ennen käyntiä 
että sen aikana. Palveluista on 
informatiiviset kuvaukset 
(esim. kuva-
/videomateriaalia).  

Tietoa on saatavilla useilla eri 
kielillä. 

Alueelle saavuttaessa 
kulunohjaus ja 
pysäköintijärjestelyt ovat 
selkeitä. 

Opasteet ja viitat ovat selkeitä 
ja hyvässä kunnossa, jolloin 
palvelut ovat vaivattomasti 
löydettävissä ja reiteillä on 
helppo pysyä. 

Hyvät palvelut ja alueen vetovoimaisuus  

Virkistyskäytön palveluvarustus on hyväkuntoista ja tarpeeseen 
nähden riittävää.  

Alueelle rakennetaan hyvät 
virkistyskäytön peruspalvelut. 

Palvelut ovat hyvin suunniteltuja ja 
toteutettuja. 

Reitit ja rakenteet ovat 
hyvässä kunnossa. 

Virkistyskäytön palveluiden 
rakentaminen mahdollistaa 
alueen monipuolisen käytön ja 
tekee siitä sopivan 
retkikohteen nykyistä 
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laajemmille kävijäryhmille. 

Alue tunnetaan laadukkaana ulkoilukohteena. Alueen palvelut ovat laadukkaita ja 
niiden ylläpidon taso on mitoitettu 
käyttömäärien kannalta oikein.  

Alueesta viestimisellä rakennetaan 
mielikuvaa laadukkaasta 
ulkoilukohteesta. 

Luonto- ja maisema-arvoista sekä kestävyydestä huolehtiminen  

Alueen luonto- ja maisema-arvoista sekä kestävyydestä pidetään 
huolta. 

Virkistyskäyttöä ohjataan 
virkistyskäytön rakenteiden 
sijoittelulla, opastuksella ja 
merkittyjen reittien 
linjaamisella. 

Huolella suunnitellut ja 
korkeatasoiset rakenteet, reitit 
ja palvelut kanavoivat käyttöä 
ja minimoivat ongelmia. 

Opastusviestinnällä 
ohjeistetaan kävijöitä 
luontoarvojen huomioimiseen 
sekä virkistyskäytön 
pelisääntöihin yleisesti (esim. 
tuliturvallisuus, koirakuri, 
roskaton retkeily). 

Alueen käyttö on kestävällä pohjalla. Alueen käytön suunnittelussa ja 
ohjaamisessa noudatetaan 
kestävyyden periaatteita. 

Alueen käytössä ja hoidossa 
huolehditaan luonto-, maisema ja 
virkistyskäyttöarvoista. 

 

Konsepti 2: Palakoski luontoliikuntaympäristönä  

Konseptissa tarkastellaan Palakosken mahdollisuuksia luontoliikunnan näkökulmasta. Konsepti kietoutuu 

alueella harrastettavien ja sinne soveltuvien luontoliikunta-aktiviteettien ympärille, joita ovat pääasiassa 

kävely/patikointi ja polkujuoksu. Molemmille aktiviteeteille soveltuu samankaltainen reitistö.  

Luontoliikunnan näkökulmasta Palakoski on helposti saavutettava alue, joka on puitteiltaan ja palveluiltaan 

laadukas ympäristö monen tasoisille harrastajille. Se on päiväretkikohde, jonka erämainen ja kallioinen 

metsämaasto tuo harrastusympäristöön ainutlaatuista elämyksellisyyttä. Harrastamisessa korostuu 

mielenkiintoisesti vaihteleva luonto, esimerkiksi kalliot, suot ja rehevät kangasmetsät.  
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TEEMAT KEHITTÄMISTARPEET 

Monipuolisuus  

Alue tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen luontoliikuntaan. Alueelle luodaan eri luontoliikunnan 

lajeihin sopiva reittejä.  

Reitit suunnitellaan ja toteutetaan 

siten, että ne soveltuvat eri 

käyttötarkoituksiin. 

Alue tarjoaa mahdollisuuksia eri tasoisille harrastajille.  

 

Reiteissä on sekä pituus- että 

vaativuustasovaihtelua, jota alueen 

korkeuserot luontaisesti tarjoavat. 

Reitit luokitellaan vaativuuden 

mukaan.  

Vaativammatkin reitit toteutetaan 

niin, että niitä voivat käyttää 

mahdollisimman monen tasoiset 

harrastajat. 

Käyttäjälähtöisyys  

Alueen reitit ovat tarkoitukseensa suunniteltuja ja taidokkaasti 

toteutettuja. 

Reitit suunnitellaan ja toteutetaan 

tarkoitustaan varten.  

Reittien toteutus tehdään 

tarkoitusta silmällä pitäen ja 

erilaiset vaatimukset huomioiden.  

Reittien alkupisteet ovat loogisia ja 

reitit muodostavat mielekkään ja 

tarkoituksenmukaisen verkoston. 

Opastusviestintä on selkeää ja käyttäjälähtöistä. Kävijöiden on helppo saada tietoa 

alueesta ja sen palveluista sekä 

ennen käyntiä että sen aikana. 

Palveluista on informatiiviset 

kuvaukset (esim. kuva-

/videomateriaalia).  

Opasteet ovat selkeitä ja hyvässä 

kunnossa.  

Sopivia reittejä ja palveluita on 

helppo valita ja reiteillä on helppo 

pysyä. 

Hyvät palvelut  
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Alueella on erilaisia luontoliikunta-aktiviteetteja tukevia 

palveluita. 

Alueen palveluvarustuksen ja sen 

sijoittumisen suunnittelussa on 

huomioitu 

luontoliikuntaharrastusten tarpeet.  

Palveluvarustus sijoittuu luontevasti 

alueen reittien yhteyteen. 

Elämyksellisyys  

Alue on ainutlaatuinen ympäristö monenlaisen luontoliikunnan 

harrastamiseen. 

Alueelle luodaan laadukas 

palveluvarustus, joka yhdistettynä 

ainutlaatuiseen ympäristöön 

tarjoaa elämyksellisiä 

luontoliikuntakokemuksia. 

Alueen reitit ovat maastoltaan ja maisemiltaan vaihtelevia. Reitit suunnitellaan hyödyntäen 

alueen erilaisia maastoja ja 

maisemia. Esille tuodaan erityisesti 

alueen kiinnostavimpia ja 

luonteenomaisimpia piirteitä 

(kalliot, suot, rehevät rantametsät).  
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6 Kehittämistoimenpiteet 
6.1 Virkistyskäyttö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palakosken virkistysalueen palveluvarustusta on uusittu vuosina 2018–2019. Mustanlahdenvuoren 
pohjoispuolella sijaitsevaa pysäköintipaikkaa on laajennettu niin, että siihen mahtuu noin kymmenen 

Kartta Palakosken palveluvarustuksesta. 



19 
 

autoa. Mummusalin näköalakalliolle on rakennettu taukopaikka, mutta tulipaikkaa alueelle ei ole 
suunnitteilla. Mummusalilta alas Palokosken rantaan on rakennettu uudet portaat. 

Lisäksi alueelle on suunniteltu ja osin toteutettu uudet opasteet sekä merkitty reitti, Palakosken kierros. Se 
on suunniteltu niin, että kulkija kokee mahdollisimman suuren kirjon Palakosken luonnon ja maisemien 
monimuotoisuutta. Palakosken kierrokseksi nimetty reitti on linjattu alueen merkittävimpien kallioisten 
lakialueiden halki, hyödyntäen mahdollisimman paljon vakiintuneita polkulinjauksia. Pysäköintialueelta on 
viitoitettu suorin tie Mummusalin näköalapaikalle. Reittimerkinnät viimeistellään vuonna 2020. 

Suurten korkeuserojen ja vaikeakulkuisen maaston vuoksi Palakoskelle ei ole suunnitteilla esteettömiä 
palveluita, mutta soveltavan liikunnan näkökulma huomioidaan alueen viestinnässä. 

 

Toimenpide:  
Liikennejärjestelyt 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Virkistysalueelle johtavaa tietä parannetaan ja siihen rakennetaan ohituslevike. 

• Mustanlahdenvuoren pohjoispuolella sijaitsevaa pysäköintipaikkaa on vuonna 2018 laajennettu niin, 
että siihen mahtuu noin kymmenen autoa. Pysäköintipaikalle on tarvittaessa mahdollista tehdä 
lisälaajennus. 

• Pysäköintipaikan jälkeinen osuus tiestä suljetaan yleiseltä moottoriajoneuvoliikenteeltä puomilla. 

Toimenpiteen tarkoitus:  
Ohituslevikkeen rakentaminen parantaa liikenteen sujuvuutta kapealla tiellä. 
Pysäköinnin keskittäminen Mustanlahdenvuoren luoteispuolelle on järkevä ratkaisu alueen ylläpitoa ja 
muiden palveluiden sijoittamista ajatellen. Pysäköintipaikalta lähtevät alueen merkityt reitit, ja sen 
välittömässä läheisyydessä on kompostikäymälä. 
 
Tie jatkuu pysäköintipaikan ohi vielä vajaat 300 metriä Mummusalin suuntaan. Tämä osuus tiestä toimii 
reitin osana, ja kapealla tiellä on myös jyrkkä mäki. Lisäksi pysäköinti on keskitetty Mustalahdenvuoren 
pysäköintialueelle. Näin ollen on perusteltua sulkea tien loppuosuus yleiseltä 
moottoriajoneuvoliikenteeltä. 

Toimenpiteen ajankohta: 

0–2 vuotta 

 

Toimenpide:  
Opastus ja viitoitus, reittimerkinnät ja -rakenteet 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Alueen infotaulu uusitaan. Uusi taulu sisältää ajantasaisen kartan alueesta palveluineen sekä tietoa ja 
ohjeita alueella toimimiseen. Tietoa on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Infotaulu sijoitetaan 
pysäköintipaikan läheisyyteen siten, että se on helposti havaittavissa heti alueelle saavuttaessa.  

• Alueen palvelut ja reitit on osoitettu viitoituksella, joka on rakennettu vuonna 2019. Reittien 
merkitseminen viimeistellään vuonna 2020. 

• Pysäköintipaikalta lähtevä Palakosken kierros on 4,3 km pituinen ympyräreitti (merkitty karttaan 
oranssilla viivalla). Reitti on toteutettu kapeana ja kestävöimättömänä polkuna. Parilla kosteimmalla 
osuudella on pitkospuurakenteet. 

• Pysäköintipaikalta on viitoitettu suorin reitti (1 km) Mummusalin näköalakalliolle (merkitty karttaan 
pinkillä viivalla). Reitti kulkee alkumatkan sorapintaista tietä ja sen jälkeen kestävöimättömänä 
polkuna. Kosteimmalla osuudella on pitkospuurakenteet. 

• Reittien pitkospuurakenteet uusitaan. 

Toimenpiteen tarkoitus:  
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Infotaulusta ovat saatavilla tiedot alueen palveluista ja ohjeet siellä toimimisesta. Virkistyskäytön 
ohjaaminen opasteiden, viittojen ja reittimerkintöjen avulla helpottaa kävijöiden liikkumista alueella ja 
lisää turvallisuutta. Lisäksi niiden avulla tuodaan esille alueen vetovoimaisimpia osia ja maisemia. 
Virkistyskäytön ohjaaminen on myös osa alueen kestävää käyttöä. 
 
Reittien turvallisuutta ylläpidetään uusimalla niiden varrella olevat puurakenteet. 

Toimenpiteen ajankohta: 

0–2 vuotta 

 

Toimenpide:  
Kävijäseuranta  

Toimenpiteen kuvaus:  

• Asennetaan kävijälaskurit sekä Mummusalin näköalapaikalle menevälle suoralle reitille että 
Palakosken virkistysalueen kiertävälle pidemmälle reitille.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Systemaattinen kävijäseuranta virkistysalueella, jotta saadaan tietoa alueen kävijämäärästä ja 
esimerkiksi viestinnän vaikutuksesta kävijämäärään.  

Toimenpiteen ajankohta: 

0–1 vuotta 
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6.2 Luonnonhoito  

 

 

 

 

 

 

  

Kartta alueella toteutettavista luonnonhoitotöistä 
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Toimenpide:  
Kuusettumisen ehkäisy  

Toimenpiteen kuvaus:  

• Metsikkökuvioilla 50 ja 68 poistetaan aluspuu- ja alikasvoskuusia sekä yksittäisiä suurempia kuusia.  

• Metsikkökuviolla 50 toimenpide kohdistuu koko kuviolle, mutta on kuitenkin tärkeää välttää kaikkien 
aluspuu-/alikasvoskuusien poistamista monikerroksellisuuden ja paikoittaisten tiheikköjen 
säilyttämiseksi.  

• Metsikkökuviolla 68 toimenpide kohdistetaan vain pienialaisesti eri puolille kuviota, minne on 
mahdollisuus saada auringonvaloa ilman jyrkän rinteen varjostusta.  

• Raivatut alikasvoskuuset poltetaan tai siirretään pois näkyviltä paikoilta. Järeämmät rungot jäävät 
lahopuuksi metsikkökuvioille.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Kenttäkerrokseen tulevan valonmäärän lisääminen, jotta siitä riippuvainen lehtolajisto kehittyy/pysyy 
elinvoimaisempana. Molemmilla metsikkökuvioilla kulkee myös polkureitti, joten virkistyskäytön 
näkökulmasta tarjoutuu alueen kävijöille mahdollisuus tarkastella polun lähiympäristön rehevää 
lehtolajistoa.  

Toimenpiteen ajankohta:  
0–2 vuotta 

 

Toimenpide:  
Lahopuun lisäys  

Toimenpiteen kuvaus:  

• Yksittäisten puiden kaulaaminen ja/tai kaataminen metsikkökuvioilla 24; 46; 48; 58 ja 64.  

• Puut jätetään lahoamaan.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Lahopuun tuottaminen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sellaisilla metsikkökuvioilla, joilla sitä 
joko on jo entuudestaan tai ei vielä ole. Toimenpiteellä luodaan lahopuujatkumoa kuvioilla, joilla on 
lahopuuta jo entuudestaan, kun lahopuut ovat eri aikoina kuolleita.  

Toimenpiteen ajankohta:  
0–2 vuotta  

 

Toimenpide:  
Yksittäisten puiden kaataminen  

Toimenpiteen kuvaus:  

• Metsikkökuviolta 51 kaadetaan rannan tuntumasta läheltä polkureittiä yksittäisiä kuusia, sekä 
alikasvospuita että suurempia valtapuita.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Parantaa näkyvyyttä idässä vastarannalla olevalle jylhälle kalliojyrkänteelle sekä tuoda esiin polkureitin 
tuntumassa kasvavien järeiden haapojen uurteisia runkoja.  

Toimenpiteen ajankohta:  
0–2 vuotta 

 

Toimenpide:  
Taimikonhoito  

Toimenpiteen kuvaus:  

• Ennallistetulla rämesuolla, metsikkökuvio 38, raivataan hieskoivuvesakko ja jätetään seassa kasvavat 
luontaisesti syntyneet sekä melko harvassa olevat männyt kasvamaan.  

• Kuvion reuna-alueille ja säästöpuuryhmien sekaan jätetään tiheikköä vaihtelevuuden turvaamiseksi.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
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Rämeelle tyypillisen harvapuustoisen männikön kehittyminen sekä vedenpinnan pitäminen korkealla, 
kun haihduttavaa puustoa on vähemmän, mikä edesauttaa luonnontilaisen vesitalouden palautumista.  

Toimenpiteen ajankohta:  
0–1 vuotta 

 

Toimenpide:  
Suon ennallistaminen  

Toimenpiteen kuvaus:  

• Metsikkökuviolla 38 eteläosassa olevaa patoa parannetaan, jotta siinä oleva vuotokohta saadaan 
tukittua ja vedenpintaa nostettua.  

• Metsikkökuvioilla 29 ja 31 puusto harvennetaan harvaan asentoon haihdutuksen pienentämiseksi ja 
umpeenkasvaneet ojat tukitaan turvepinnan tasaisuuden sekä pintaveden leviämisen tehostamiseksi. 

Toimenpiteen tarkoitus:  
Vesitaloudeltaan luonnontilaisen suoluonnon palauttaminen alueille, joiden metsätaloudelliselle 
hyödyntämiselle ei ole tarvetta. Vesitalouden palautuessa luonnontilaiseksi palautuu myös 
turvekerroksen paksuuskasvu, mikä kerryttää hiljalleen maaperän hiilivarastoa. Suoluonto tarjoaa 
toisaalta myös vaihtelua alueen kävijöille kallio- ja kangasmaastojen ohella. Vesitalouden palautuessa 
luonnontilaan suokasvillisuuden hallitsevuuden palautuminen lisää virkistysalueen luonnon 
monimuotoisuutta.  

Toimenpiteen ajankohta:  
0–5 vuotta 

 

Toimenpide:  
Ensiharvennus  

Toimenpiteen kuvaus:  

• Metsänhoitosuositusten mukainen metsikön ensimmäinen harvennus metsikkökuvioilla 6; 11; 13; 16; 
36; 42; 59 ja 63, missä suositaan lisäksi alikasvoksen säästämistä kerroksellisuuden ja vaihtelevuuden 
säilyttämiseksi niiltä osin, kun sitä esiintyy.  

• Hakkuutähteet (oksat ja latvukset) kerätään kenttäkerroksen palautumisen nopeuttamiseksi 
virkistyskäytön kannalta keskeisillä alueilla (metsikkökuvio 42, missä kulkee polkureitti).  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Puuston elinvoimaisuuden säilyttäminen ja järeytymisen nopeuttaminen. Kenttäkerroksen valoisuuden 
säilyttäminen, mikä parantaa mm. puolukka- ja mustikkasatoa, joka palvelee aluetta laajemmin 
marjastukseen hyödyntäviä kävijöitä. Lisäksi kuvioiden 59 ja 63 harventaminen parantaa etelästä 
paistavan keskipäivänauringon valon pääsyä rantalehtoon.  

Toimenpiteen ajankohta:  
0–5 vuotta (11; 13; 36; 42; 59 ja 63)  
5–10 vuotta (6 ja 16)  

 

Toimenpide:  
Harvennushakkuu 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Metsänhoitosuositusten mukainen metsikön harvennus metsikkökuvioilla 3; 4; 5; 14; 61, missä 
suositaan lisäksi alikasvoksen säästämistä kerroksellisuuden ja vaihtelevuuden säilyttämiseksi niiltä 
osin, kun sitä esiintyy.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Puuston elinvoimaisuuden säilyttäminen ja järeytymisen nopeuttaminen. Kenttäkerroksen valoisuuden 
säilyttäminen, mikä parantaa mm. puolukka- ja mustikkasatoa, joka palvelee aluetta laajemmin 
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marjastukseen hyödyntäviä kävijöitä. Lisäksi kuvion 61 harventaminen parantaa etelästä paistavan 
keskipäivänauringon valon pääsyä rantalehtoon.  

Toimenpiteen ajankohta:  
0–5 vuotta (5 ja 61)  
5–10 vuotta (3; 4 ja 14)  
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Pohjatalon rantakaava 1993. Vihdin kunta. 16 s.  

Husa, J. & Teeriaho, J. 2004. Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla. 
Suomen ympäristökeskus, Alueelliset ympäristöjulkaisut 350. 474 s.  
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8 Liitteet  
8.1 Palakosken virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelma 2019–2029   
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Yleistä  
 

Palakoski koostuu vaihtelevasta metsäluonnosta aina avokallioalueista soihin ja lehtoihin. Virkistysalueella 
on sekä luonnontilaisia tai sen kaltaisia metsiköitä että metsätalouskäytössä olevia/olleita, joista on osa 
jäänyt hoitamattomiksi. Erityisesti alueen kaakkoisrajan tuntumassa oleva rinne, lähellä Mustassuota, on 
suurelta osin hyvin hoidettua harvennettua kasvatusmetsää. Alueen sisäosassa on joitain harvennettuja 
metsikkökuvioita sekä ylitiheitä harventamattomia, jotka ovat syntyneet aikanaan päätehakkuun jälkeen. 
Alueen näkyvin kuvio on reilu 10 vuotta sitten päätehakattu ja ennallistettu suoalue (kuvio 38), jonka 
vedenpintaa tulisi vielä nostaa, haihduttavaa taimikkoa raivata sekä samalla korottaa vanhan laskuojan 
päässä olevaa patoa, joka vuotaa. Alueen jo hoidettuja kasvatusmetsiä voi hyödyntää harventamalla niitä 
jatkossakin ja hoitamatta jääneitä päätehakkuiden myötä syntyneitä tasaikäisiä kasvatusmetsiä on hyvä 
harventaa niiltä osin, kun se on relevanttia niin maiseman kuin virkistyskäytön kannalta. Harvennetut 
metsiköt tarjoavat valoisamman virkistyskäyttöön soveltuvan maaston sekä paremman puolukka- ja 
mustikkasadon. Lähellä rantalehtoa olevien metsiköiden harventaminen mahdollistaa myös auringonvalon 
paremman pääsyyn rinteeseen turvaamaan lehtolajiston elinolosuhteita. Luonnon monimuotoisuutta 
turvataan mm. jättämällä monia sellaisia metsikkökuvioita käsittelemättä, joihin ei ole virkistyskäytön 
kannalta suotavaa eikä metsäkonetyön helppokulkuisuuden kannalta relevanttia kohdistaa 
metsänkäsittelyä. Lisäksi metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan lisäämällä lahopuuta usealla 
metsikkökuviolla sekä parantamalla lehtolajiston elinolosuhteita kuusien aiheuttamaa varjostusta 
vähentämällä.  

Virkistysalueen kallioalueet kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin kallioalueisiin, Kimpari-
Mustalahdenvuori (Husa & Teeriaho 2004). Palokosken rantavyöhyke ja Palojärven pohjukan ranta-alue 
puolestaan kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin, Degerbyn-Pikkalanjoen-Palojoen 
kulttuurimaisema (Arvokkaat maisema-alueet 1992). Rantavyöhyke on myös kaavoituksessa (Pohjatalon 
rantakaava 1993) suojelumerkinnällä (SL-1), minkä toimenpidelupavelvoite koskee kuvioita 68; 64; 67 sekä 
kuvion 24 pohjoisnurkkaa. Rannan SL-1 merkinnällä oleva alue mainitaan linnustollisesti ja 
kasvillisuudeltaan arvokkaana mm. Helsingin seudun seutukaavan luontoselvityksessä (Laamanen 1971) ja 
valtakunnallisessa lehtojensuojeluohjelmassa (Komiteanmietintö 1988).  

 

 

 

Laamanen, J. 1971. Luonnonsuojelututkimus Tuusula, Nurmijärvi, Vihti, Hyvinkää. Helsingin seutukaavaliitto.  

Komiteanmietintö 1988. Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Ympäristöministeriö. Komiteanmietintö 16/1988. 279 s.  

Pohjatalon rantakaava 1993. Vihdin kunta. 16 s.  

Arvokkaat maisema-alueet. 1992. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto; työryhmän 
mietintö 66/1992. 204 s.  

Husa, J. & Teeriaho, J. 2004. Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla. Suomen 
ympäristökeskus, Alueelliset ympäristöjulkaisut 350. 474 s. 
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Hoitotyökuvioiden kokonaispinta-alat 10-vuotiskaudella:  

Lehtolajiston hoito 7,1 ha Lahopuun lisääminen 4,8 ha  
 

Taimikonhoidot 1,8 ha 

Soiden ennallistaminen 3,5 ha  Ensiharvennukset 5,7 ha  
 

Harvennukset 4 ha  
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Kuvio 1 (0,65 ha) 
 

Sekapuustoinen kuivahkon kankaan varttunut kasvatusmetsä, missä on männyn lisäksi kuusta ja 
rauduskoivua. Harvennettu yli 10 vuotta sitten. Saa kehittyä arvokkaana selvän lehtipuusekoituksen 
omaavana kuivahkona kankaana. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 2 (1,36 ha) 
 

Kallioalueiden välinen varttunut männikkö, missä on sekapuuna kuusta ja rauduskoivua sekä luoteispäässä 
haapoja. Yksittäisiä vanhoja aihkimäntyjä. Suurelta osin kuivahkoa kangasta, joka vaihettuu kuvion reunoilla 
lähellä kallioalueita kuivaksi kankaaksi. Luoteispäässä ennallistetun suon laskuojan vaikutuspiirissä on 
soistunutta tuoretta kangasta. Harvennettu yli 10 vuotta sitten. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 3 (0,57 ha) 
 

Varttunut kasvatusmetsämännikkö, joka vaihettuu tuoreesta kankaasta kuivahkoksi kohti rinteen yläosaa. 
Harvennettu yli 10 vuotta sitten. Käsittelykuviona samaa kuvion 4 männikön kanssa, mutta kuviolla 3 on 
rinnankorkeusiältään n. 10 vuotta vanhempi puusto.  

Harvennushakkuu jälkimmäisellä 5-vuotiskaudella, jolloin puuston tiheys on saavuttanut 
metsänhoitosuositusten mukaisen harvennusrajan. Harvennuksella ylläpidetään puuston elinvoimaisuutta 
ja lisätään kenttäkerroksen valoisuutta mm. paremman marjasadon vuoksi.  

Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 24 m3, mäntykuitu 31 m3  
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Kuvio 4 (0,93 ha) 
 

Tuoreen kankaan varttunut kasvatusmetsämännikkö, joka on harvennettu yli 10 vuotta sitten. Seassa on 
yksittäisiä kuusia ja rauduskoivuja.  

Harvennushakkuu jälkimmäisellä 5-vuotiskaudella, jolloin puuston tiheys on saavuttanut 
metsänhoitosuositusten mukaisen harvennusrajan. Harvennuksella ylläpidetään puuston elinvoimaisuutta 
ja lisätään kenttäkerroksen valoisuutta mm. paremman marjasadon vuoksi.  

Simuloitu harvennuskertymä: mäntytukki 34 m3, mäntykuitu 55 m3  
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Kuvio 5 (0,41 ha) 
 

Tuoreen kankaan varttunut kasvatusmetsäkuusikko, missä on sekapuuna hieskoivua ja mäntyä. Käenkaalia 
yksittäin, mutta silti suurimmalta osin tuoretta kangasta. Osa kuusista on vanhoja ja järeitä.  

Yläharvennus ensimmäisellä 5-vuotiskaudella painottaen vaihtelevaa puustorakennetta, jolloin puuston 
tiheys on saavuttanut metsänhoitosuositusten mukaisen harvennusrajan. Harvennuksella ylläpidetään 
puuston elinvoimaisuutta ja lisätään kenttäkerroksen valoisuutta mm. paremman marjasadon vuoksi.   

Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 2 m3, mäntykuitu 1 m3, kuusitukki 23 m3, kuusikuitu 7 m3, koivukuitu 
1 m3  
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Kuvio 6 (0,28 ha) 
 

Kuusen, männyn ja hieskoivun muodostama nuori sekametsä, joka on mustikkaturvekangasta. Aiemman 
suunnitelman mukaan ollut taimikkovaiheessa muuttuma, mutta nykyisen puuston haihdutus ja ojitus 
riittää pitämään kuvion kuivempana.  

Ensiharvennus jälkimmäisellä 5-vuotiskaudella, jolloin puuston tiheys on saavuttanut 
metsänhoitosuositusten mukaisen harvennusrajan. Harvennuksella ylläpidetään puuston elinvoimaisuutta. 

Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 1 m3, mäntykuitu 3 m3, kuusikuitu 6 m3, koivukuitu 2 m3 
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Kuvio 7 (1,58 ha) 
 

Tuoreen kankaan varttunut kasvatusmetsäkuusikko, missä on sekapuuna vanhoja ylispuumäntyjä. 
Harvennettu alle 10 vuotta sitten. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 8 (0,25 ha) 
 

Nuori kasvatusmetsämännikkö, missä on rauduskoivua sekapuuna. Kuivahkoa kangasta, vaikka alaosassa 
muutama tuoreen kankaan ruoho. Selvää ylitiheyttä, mutta saa kehittyä tiheänä kuviona lähellä 
avoimempaa kallioaluetta.  
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Kuvio 9 (4,83 ha) 
 

Kanervainen ja jäkäläinen eri-ikäisrakenteinen männikkö, joka koostuu karukko- ja kivisen kuivan kankaan 
vaihtelevasta mosaiikista. Puusto koostuu lakkapäisistä jo kasvunsa lopettaneista vanhoista sekä nuoressa 
kasvatusmetsävaiheessa olevista männyistä. Laajemmalla avokallioalueella kuvion pohjoisosassa ollaan jo 
selvästi kitumaan puolella. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 10 (0,29 ha) 
 

Kallionotkelmassa oleva kuusi- ja mäntyvaltainen varttunut kasvatusmetsä, joka on keskiosasta tuoretta 
kangasta ja vaihettuu kuivahkoksi kuvion reunoilla. Pientä puustoa on ennakkoraivattu aikanaan, mutta saa 
kehittyä suojaisana notkelmana kallioalueen helmassa.  

  



38 
 

Kuvio 11 (0,39 ha) 
 

Harventamaton nuori kasvatusmetsämännikkö, joka on kivistä tuoretta kangasta. Kuvion alaosassa kuusta 
ja rauduskoivua sekapuuna.  

Viivästynyt ensiharvennus mahdollisimman pian, jotta puuston elinvoimaisuus säilyy ja järeytyminen 
nopeutuu. Samalla varvuston tuottama marjasato toivon mukaan kasvaa.  

Simuloitu hakkuukertymä: mäntykuitu 15 m3 
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Kuvio 12 (0,34 ha) 
 

Varttunut tuoreen kankaan kasvatusmetsämännikkö, joka on ensiharvennettu alle 10 vuotta sitten. Ei 
toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 13 (0,58 ha) 
 

Varttunut sekapuustoinen kasvatusmetsä, joka on pääosin tuoretta kangasta, mutta rinteen alareunasta 
lehtomaista. Männyn seassa on rauduskoivua ja kuusta. Kuvion puusto on selvästi ylitiheässä.  

Viivästynyt ensiharvennus mahdollisimman pian, jotta puuston elinvoimaisuus säilyy ja järeytyminen 
nopeutuu.  

Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 2 m3, mäntykuitu 20 m3, kuusikuitu 3 m3, koivukuitu 14 m3  
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Kuvio 14 (0,64 ha) 
 

Varttunut tuoreen kankaan sekametsä, joka vaihettuu kuivahkoksi kankaaksi rinteen yläosassa. Kuusi 
rakenteeltaan vaihtelevan kokoista, ja lisäksi sekapuuna rauduskoivua sekä mäntyä. Ylitiheyttä, mitä 
vähennetään harvennushakkuulla, missä suositaan puuston kokovaihtelua.  

Harvennushakkuu jälkimmäisellä 5-vuotiskaudella, jotta puuston elinvoimaisuus säilyy ja järeytyminen 
nopeutuu. Samalla varvuston tuottama marjasato toivon mukaan suurenee, kun valon määrä 
kenttäkerroksessa lisääntyy.  

Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 4 m3, mäntykuitu 3 m3, kuusitukki 34 m3, kuusikuitu 17 m3, koivutukki 
2 m3, koivukuitu 3 m3  
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Kuvio 15 (0,33 ha) 
 

Kanervainen kuivan / kivinen kuivahkon kankaan männikkö. Vanhoja kasvunsa lopettaneita mäntyjä sekä 
nuorta kasvatusmetsää. Saa kehittyä suojaisana kuviona avoimen kallioalueen lähettyvillä. Ei toimenpiteitä 
10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 16 (0,42 ha) 
 

Kivinen kuivahkon kankaan männikkö, joka on nuorta kasvatusmetsää. Tulossa ensiharvennuskokoon 
lähivuosina.  

Ensiharvennus jälkimmäisellä 5-vuotiskaudella, jotta puuston elinvoimaisuus säilyy ja järeytyminen 
nopeutuu.   

Simuloitu hakkuukertymä: mäntykuitu 17 m3  
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Kuvio 17 (0,70 ha) 
 

Ylitiheää nuorta kasvatusmetsämännikköä, joka on soistunut kuvion etelä- ja pohjoispäädystä. Soistuneissa 
kohdissa rämevarvustoa, mutta muutoin kuivahkoa kangasta, joka on paikoin kivistä. Saa kehittyä tiheänä 
suojaisana notkelmana avoimen kallioalueen keskellä.  
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Kuvio 18 (0,19 ha) 
 

Vanhoja mäntyjä ja ränsistyneitä kuusia kasvava kuivahkon kankaan notkelma, missä on myös yksittäisiä 
rauduskoivuja. Keskiosassa pienialainen soistuma. Saa kehittyä luonnontilaisena notkelmana avoimen 
kallioalueen keskellä.  
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Kuvio 19 (6,31 ha) 
 

Puustoltaan vaihteleva laaja kalliokuvio, joka koostuu eri-ikäisistä männyistä. Karukkokankaan ja paikoin 
kanervaista kivisen kuivan kankaan mosaiikkia, missä avoimimmat alueet jo kitumaata. Yksittäisiä 
pystykuolleita kelottuneita mäntyjä. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 20 (2,81 ha) 
 

Ylitiheä nuori kasvatusmetsä, joka on pohjoisosasta enemmän mäntyvaltainen ja kuvion keskivaiheilta 
etelään sekapuuna on kuusta ja rauduskoivua. Pääosin kuivahkoa kangasta, vaikka laikuittain tuoretta 
kangasta, mutta monilta kohdin kivistä. Metsänhoidollisesti ensiharvennus olisi jo kiireellinen, mutta 
vaikeiden kulkuyhteyksien vuoksi hankala toteuttaa. Polkureitin kohdalta voi halutessaan poistaa yksittäisiä 
runkoja.  
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Kuvio 21 (0,14 ha) 
 

Varttunut männikkö isovarpurämeellä. Saa kehittyä luonnontilassa.  

  



49 
 

Kuvio 22 (0,15 ha) 
 

Mänty- ja hieskoivuvaltainen nuori kasvatusmetsä, joka on luonnontilaista suota (isovarpuräme). Saa 
kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 23 (0,23 ha) 
 

Epätasaista kivistä kuivan kankaan / karukkokankaan männikköä, missä vaihtelee puuston koko vanhoista 
puuyksilöistä nuoreen kasvatusmetsään. Ainakin yhdessä vanhassa männyssä on tervasroson alku. Saa 
kehittyä luonnontilaisena kalliomännikkönä.  
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Kuvio 24 (0,41 ha) 
 

Vanhaa kuusikkoa kallion reunassa, missä on seassa mäntyjä ja rauduskoivuja. Lehtomaista kangasta, mutta 
paikoin vain tuoretta kangasta. Saa kehittyä luonnontilassa.  

Monimuotoisuutta lisätään kaulaamalla yksittäisiä puita lahopuun muodostumisen edistämiseksi.  
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Kuvio 25 (0,34 ha) 
 

Vanhaa kalliomännikköä, mikä koostuu erikokoisesta puustosta. Karua avokalliota ja reunoilla laikuissa 
kivistä kuivahkoa kangasta. Saa kehittyä luonnontilassa.  

  



53 
 

Kuvio 26 (0,35 ha) 
 

Ylitiheä nuori kasvatusmetsämännikkö, joka pienenä kuviona halkoo kuviota 27. Kuivahkoa kangasta, missä 
on yksittäisiä laikkuja tuoreen kankaan ruohoja (metsätähti, oravanmarja). Kuvion eteläosassa muuta 
kuviota karumpi pieni avokallioalue. Vaikeasti saavutettava. Saa kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 27 (3,41 ha) 
 

Ylitiheä tuoreen kankaan varttunut sekametsä, missä kasvaa mäntyä, kuusta ja rauduskoivua. Lisäksi 
yksittäinen pensastava lehmus kuvion pohjoisosassa sijaitsevan jyrkänteen juurella. Kuvion pohjoisosasta 
kaulatut koivut murtuneet liian syvän kaulaussahauksen vuoksi, mutta ovat nyt maalahopuuna. Eteläpäästä 
soistunutta kuvion 31 laskuojan varresta. Vaikeasti saavutettava. Saa kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 28 (0,30 ha) 
 

Aikanaan kuvion 34 harvennuksen ulkopuolelle jätetty osin soistunut kallionotkelma. Varttunutta 
kasvatusmetsämännikköä, missä on seassa kuusia sekä keskiosan soistumassa hieskoivua. Kuvion reunaosa 
on kivistä tuoretta kangasta ja keskiosan soistumassa rämevarpuja. Saa kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 29 (0,47 ha) 
 

Vesitaloudeltaan ja kasvukunnoltaan kehno puolukkaturvekangas, missä ojat ovat jo melko 
umpeenkasvaneet. Erikokoista männikköä, missä merkittävä osa puustosta on vanhaa. Osana mahdollista 
tämän turvekangasalueen ennallistamista suoksi on puusto tarpeen harventaa sen haihduttavan 
vaikutuksen vuoksi, jotta alue vettyisi paremmin.  

Voimakas yläharvennus (puolet puustosta pois, poistuman painotus järeissä rungoissa), mutta myös 
yksittäisiä järeitä runkoja säästetään. Ojien tukkiminen harvennuksen jälkeen. Tavoitteena ennallistaminen 
vesitaloudeltaan luonnontilaiseksi suoksi ja hiilen kerryttäminen maaperään turvekerroksen hiljalleen 
paksuuntuessa.  

Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 31 m3, mäntykuitu 16 m3  
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Kuvio 30 (0,67 ha) 
 

Kanervainen ja pohjoisosasta kallioinen iältään vanha mäntykuvio keskellä turvekangasaluetta. Pohjoisosa 
on kanervaista kuivaa kangasta, mikä vaihettuu kallioiseksi etelää kohti mentäessä. Kuvio eteläosa on jo 
avokalliota. Saa kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 31 (3,07 ha) 
 

Puolukkaturvekankaan nuori/varttunut kasvatusmetsä, joka on puustoltaan pääosin mäntyvaltainen. 
Sekapuuna on yksittäisiä kuusia ja hieskoivuja. Ojat ovat jo umpeenkasvaneet. Osana mahdollista tämän 
turvekangasalueen ennallistamista suoksi on puusto tarpeen harventaa sen haihduttavan vaikutuksen 
vuoksi, jotta alue vettyisi paremmin.  

Voimakas ensiharvennus (puolet puustosta pois). Ojien tukkiminen harvennuksen jälkeen. Tavoitteena 
ennallistaminen vesitaloudeltaan luonnontilaiseksi suoksi ja hiilen kerryttäminen maaperään turvekerroksen 
hiljalleen paksuuntuessa.  

Simuloitu harvennuskertymä: mäntytukki 16 m3, mäntykuitu 188 m3, kuusikuitu 5 m3, koivukuitu 5 m3)  
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Kuvio 32 (0,67 ha) 
 

Mänty- ja kuusivaltainen varttunut kasvatusmetsä, joka on enimmäkseen kuivahkoa kangasta. Kuvion 
lounaisosan rinteessä kuusivaltaisempaa ja tuoreen kankaan sammallajistoa (metsäkerrossammal ja 
sulkasammal), mutta tuoreen kankaan ruohot puuttuvat sekä kivisyyden vuoksi lähempänä kuivahkon 
kankaan tuotoskykyä. Saa kehittyä suojaisana kivennäismaan kuviona turvekangas- ja kallioalueen välissä.  
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Kuvio 33 (1,91 ha)  
 

Ensiharvennettu varttunut kasvatusmetsämännikkö, joka on kokonaisuutena kuivahkoa kangasta, vaikka 
paikoin on kivisempää. Kuvion luoteisosassa on pienialainen harventamaton poukama. Ei toimenpiteitä 10-
vuotiskaudella.  
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Kuvio 34 (1,23 ha) 
 

Harvennettu varttunut kasvatusmetsämännikkö, missä on keskellä pienialainen mustikkatyypin 
korpinotkelma. Korpinotkelma on jätetty käsittelyn ulkopuolelle hakkuussa, ja se on puustoltaan hieskoivu- 
ja kuusivaltainen, kun muu osa on puhdasta männikköä. Kivennäismaa-alue kuviosta on tuoretta kangasta. 
Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 35 (0,20 ha) 
 

Nuori mänty- ja hieskoivuvaltainen kasvatusmetsä pienessä luonnontilaisessa suonotkelmassa, joka on 
isovarpurämettä. Saa kehittyä luonnontilaisena suonotkelmana.  
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Kuvio 36 (0,70 ha) 
 

Ylitiheä nuori kasvatusmetsä, missä on männyn seassa yksittäisiä kuusia. Notkelman pohjalta tuoretta 
kangasta, mikä vaihettuu kuivahkoksi rinteen reunoilla lähellä kallioita.  

Viivästynyt ensiharvennus mahdollisimman pian, jotta puuston elinvoimaisuus säilyy ja järeytyminen 
nopeutuu sekä kenttäkerroksen valoisuus lisääntyy mm. paremman marjasadon toivossa.  

Simuloitu hakkuukertymä: mäntykuitu 40 m3, kuusikuitu 4 m3  
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Kuvio 37 (0,62 ha)  
 

Harvennettu varttunut kuivahkon kankaan kasvatusmetsämännikkö, missä on seassa yksittäisiä kuusia ja 
rauduskoivuja. Kuivahkoa kangasta, missä on paikoin pintakasvillisuus kulunut polkureitin ja vanhan ajouran 
kohdista. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 38 (1,83 ha) 
 

Yli 10 vuotta sitten avoimeksi hakattu ja ennallistettu suo. Isovarpurämettä, mutta nyt avoimena kanervan 
ja tupasvillan osuus kasvanut sekä vastaavasti suopursun pienentynyt. Juolukkakasvustoa on paikoin 
runsaasti. Varttunutta taimikkoa, missä on vesasyntyistä hieskoivua runsaasti sekä yksittäisiä männyn 
taimia. Avoimena suona toiminut mm. teeren soidinpaikkana (suullinen tieto, Rainer Salo 2019).  

Taimikonhoito mahdollisimman pian, missä hieskoivut raivataan, mutta metsänhoidollisesti liian harva 
mäntytaimikko saa kehittyä rämepohjaiselle suolle. Lisäksi vuotavan laskuojan patoa parannetaan 
korkeammaksi, jotta kuvion vettyminen tehostuu ja puuntuotoskyky heikkenee.  
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Kuvio 39 (0,34 ha) 
 

Varttunut männikkö kallionotkelmassa, missä on sekapuuna yksittäisiä rauduskoivuja ja kuusia. Kuivahkoa 
kangasta, joka on paikoin kivistä. Saa kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 40 (1,97 ha) 
 

Kallioalue, missä on vaihtelevan kokoista mäntyä aina nuoresta kasvatusmetsästä ja vanhoihin 
puuyksilöihin. Suurelta osin karukkokangasta, missä on myös kivisistä kuivan kankaan mosaiikkia. 
Avoimemmat alueet ovat jo kitumaata. Saa kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 41 (0,24 ha) 
 

Varttuneita sekä vanhoja mäntyjä kasvava luonnontilainen suo kallioalueiden välissä. Isovarpurämettä, joka 
saa kehittyä luonnontilassa. Lähellä kuvion 40 rajaa oli maastokatselmuksen yhteydessä koppelolla pesintä.  
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Kuvio 42 (1,14 ha) 
 

Nuori kasvatusmetsämännikkö, missä on seassa yksittäisiä kuusia ja rauduskoivuja. Kuivahkoa kangasta, 
mikä on paikoin kivistä. Polkureitti kulkee kuvion eteläosassa.  

Ensiharvennus ensimmäisellä 5-vuotiskaudella, jotta puuston elinvoimaisuus säilyy ja järeytyminen 
nopeutuu sekä kenttäkerroksen valoisuus lisääntyy mm. paremman marjasadon toivossa. 

Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 4 m3, mäntykuitu 55 m3, kuusikuitu 1 m3  
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Kuvio 43 (0,41 ha)  
 

Varttunut mänty- ja kuusivaltainen sekametsä, joka on tienvarresta tuoretta kangasta ja vaihettuu 
kuivahkoksi rinnettä ylöspäin mentäessä. Kuvion keskiosassa soistunut korpinen mustikkatyypin notkelma, 
missä kasvaa nuorta hieskoivua. Saa kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 44 (4,15 ha)  
 

Kallioalue, jolla kasvaa vaihtelevan kokoista männikköä aina nuoresta kasvatusmetsästä vanhoihin 
puuyksilöihin. Suurelta osin karukkokangasta, missä on paikoin yksittäisiä kivisen kuivan kankaan laikkuja. 
Avoimimmat kalliokohdat ovat jo kitumaata. Saa kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 45 (0,60 ha) 
 

Laajan kallioalueen välisessä notkelmassa kasvaa varttunut kuivahkon kankaan sekapuustoinen 
kasvatusmetsä. Männyn lisäksi kuviolla kasvaa kuusta ja rauduskoivua. Männyn osalta joukossa on myös 
yksittäisiä vanhoja puuyksilöitä. Kuvion eteläreunassa on pienialainen tiheikkö nuorta 
kasvatusmetsämännikköä. Saa kehittyä luonnontilassa suojaisana kuviona keskellä avoimempaa 
kallioaluetta.  
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Kuvio 46 (0,44 ha) 
 

Harvennuskäsittelyn ulkopuolelle jätetty tuoreen kankaan varttunut kasvatusmetsä, joka on puustoltaan 
rauduskoivu- ja kuusivaltainen. Kuvion 47 rajalla on haaparyhmä, minkä alla yksittäisiä lehtomaisen 
kankaan opaskasveja. Yksittäisiä kuolleita kuusia sekä pystyssä että maapuina. Saa kehittyä suojaisana 
lahopuuteemaisena kuviona.  

Monimuotoisuutta lisätään kaulaamalla yksittäisiä puita lahopuun muodostumisen edistämiseksi.  
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Kuvio 47 (1,00 ha) 
 

Harvennettu lehtipuuvaltainen varttunut kasvatusmetsä, missä on yksittäisiä vanhojakin haapoja ja 
rauduskoivuja. Lisäksi sekapuuna on varttuneita kuusia. Kuviolla on myös yksittäinen lehmusryhmä lähellä 
tietä olevassa notkelmassa sekä rinteessä kasvaa yksittäinen vaahtera. Tuoretta kangasta, joka vaihettuu 
lehtomaiseksi rinteen alaosassa lähellä tietä. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  

  



75 
 

Kuvio 48 (0,43 ha) 
 

Harvennuskäsittelyn ulkopuolelle jätetty tuoreen kankaan varttunut kasvatusmetsä, joka on puustoltaan 
samankaltaista kuvion 46 kanssa (rauduskoivu- ja kuusivaltainen sekametsä). Kuviolla on lisäksi yksittäisiä 
lehmuksia, haapoja ja muutama pystykuollut kuusi. Saa kehittyä suojaisana lahopuuteemaisena kuviona.  

Monimuotoisuutta lisätään kaulaamalla yksittäisiä puita, muttei turvallisuuden vuoksi liian läheltä 
polkureittiä, lahopuun muodostumisen edistämiseksi.   
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Kuvio 49 (1,84 ha) 
 

Varttunut kuusi- ja rauduskoivuvaltainen sekametsä, joka on lehtomaista kangasta, mutta vaihettuu 
rinteessä lähellä kuvioiden 55 ja 56 rajaa tuoreeksi kankaaksi. Lisäksi lähellä tilarajaa on pienialainen 
kuviosta poikkeava avokallio jyrkänteineen. Kaakkois- ja eteläosasta kuvio on koivuvaltaisempi ja osa 
koivuista on jo vanhoja. Rinteen yläosa ja kuvion keskiosa on kuusivaltaisempi. Yksittäinen lehmusryhmä 
lähellä pysäköintialuetta. Puustoa on harvennettu osalla kuviota. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 50 (1,34 ha) 
 

Varttunut lehtipuuvaltainen lehto (mm. sudenmarja, näsiä), joka koostuu puustoltaan rauduskoivusta, 
harmaalepästä, haavasta sekä yksittäisistä nuorista vaahteroista. Lisäksi seassa kasvaa vaihtelevan kokoista 
kuusta aina varttuneista valtapuujakson yksilöistä alikasvokseen.  

Kuusettumista ehkäistään, jotta lehtolajisto säilyy valoisassa kenttäkerroksessa. Yksittäisiä järeitä kuusia 
voidaan kaulata/kaataa lahopuuksi. Raivattu alikasvos siirretään pois kuviolta.  
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Kuvio 51 (0,42 ha) 
 

Iältään vanha lehtomaisen kankaan kuusikko, missä on seassa yksittäisiä järeitä haapoja. Lisäksi vaihtelevaa 
alikasvoskuusikkoa sekä yksittäinen lehmusryhmä kuvion 50 rajalla.  

Järeitä haapoja tuodaan esille raivaamalla alikasvoskuusikkoa niiden läheltä, jotta haavat tulevat 
paremmin esiin kävijälle lähimaisemassa. Lisäksi polun varrelta poistetaan yksittäisiä varttuneita kuusia, 
jotta maisema vastarannan kalliojyrkänteelle avartuisi.  
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Kuvio 52 (0,43 ha) 
 

Ylitiheä varttunut sekametsä, joka on tuoretta kangasta, mutta vaihettuu kiviseksi ylärinteessä. Mänty- ja 
koivuvaltainen puusto, missä on lisäksi yksittäisiä kuusia seassa. Rinteen alaosassa on koivu vallitsevampi ja 
yläosassa puolestaan mänty. Lähellä kuvion 50 rajaa yksittäisiä lehtomaisen kankaan kasveja. Kuviolle 
joutuisi ajamaan koneella lehtokuvion 50 läpi, joten ei toimenpiteitä.  
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Kuvio 53 (0,49 ha) 
 

Kallioinen mäenlaki, joka koostuu eri-ikäisestä männiköstä (iältään vanhoista yksilöistä nuoreen 
kasvatusmetsään). Kivistä kuivaa kangasta. Saa kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 54 (0,61 ha) 
 

Varttunut kuivahkon kankaan männikkö, joka on paikoin kivistä. Yksittäisiä kuusia seassa, mutta ne ovat 
selvästi pienemmäksi jääneitä. Saa kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 55 (0,77 ha) 
 

Ensiharvennettu varttunut kasvatusmetsämännikkö, joka kivistä tuoretta kangasta eli vastaa 
tuotoskyvyltään kuivahkoa kangasta. Lähellä kuvion 56 rajaa on pienialainen harventamaton alue. Ei 
toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 56 (0,45 ha) 
 

Karu kallioinen mäki, missä kasvaa erikokoista mäntyä. Kallion lakialueella karukkokangasta ja alempana 
rinteessä lähellä kuvion 55 rajaa laikuittain kanervaista kuivaa kangasta. Saa kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 57 (0,53 ha) 
 

Varttunutta kasvatusmetsämännikköä, missä kasvupaikka vaihtelee rinteen yläosan kuivahkosta kankaasta 
rinteen alaosan tuoreeseen kankaaseen lähellä kuvion 58 rajaa. Sekapuuna kasvaa kuusta ja rauduskoivua, 
sekä lisäksi yksittäisiä vanhoja mänty-yksilöitä. Kuvion läpi kulkee vanha ajoura. Ei toimenpiteitä 10-
vuotiskaudella.  
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Kuvio 58 (0,82 ha) 
 

Luonnontilaisen kaltainen korpijuotti, joka on osin tuoretta kangastakin. Mustikka- ja kangaskorpea, missä 
puusto on vanhaa ja melko järeää kuusta sekä mäntyä. Paikoin seassa kasvaa lisäksi hieskoivua sekä 
nuorempaa alikasvoskuusikkoa. Kuviolla on lisäksi lahopuuta yksittäisten kuolleiden kuusten muodossa. Saa 
kehittyä luonnontilassa.  

Monimuotoisuutta lisätään sekä lahopuujatkumoa ylläpidetään kaulaamalla yksittäisiä järeitä puita 
lahopuun muodostumisen edistämiseksi.  
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Kuvio 59 (1,16 ha) 
 

Paikoin epätasainen, mutta kaiken kaikkiaan ylitiheä varttunut kasvatusmetsä. Rauduskoivu- ja 
kuusivaltainen puusto, missä on mäntyä seassa yksittäisinä ryhminä. Tuoretta kangasta, missä on yksi 
pienialainen aukea kalliolaikku.  

Ensiharvennus ensimmäisellä 5-vuotiskaudella, jotta puuston elinvoimaisuus säilyy ja järeytyminen 
nopeutuu sekä valoisuus kenttäkerroksessa lisääntyy.  

Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 1 m3, mäntykuitu 6 m3, kuusitukki 6 m3, kuusikuitu 20 m3, koivutukki 
2 m3, koivukuitu 30 m3  
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Kuvio 60 (0,25 ha) 
 

Tuoreen kankaan varttunut sekametsä, missä kasvaa rauduskoivua, haapaa, mäntyä ja kuusia. Kuuset ovat 
suurimmaksi osaksi pienempiä lehtipuuston alle jääneitä. Saa kehittyä luonnontilassa tiheikkönä, joka 
tarjoaa suojaa.  
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Kuvio 61 (1,66 ha) 
 

Ylitiheä varttunut kasvatusmetsämännikkö, missä kasvaa seassa lisäksi yksittäisiä kuusia ja rauduskoivuja. 
Kuivahkoa kangasta, mutta kuvion keskiosassa on karumpi kalliokumpare, joka tuotoskyvyltään kuivaa 
kangasta vastaava ja korkein kohta avokalliota.  

Harvennushakkuu ensimmäisellä 5-vuotiskaudella, jotta puuston elinvoimaisuus säilyy ja järeytyminen 
nopeutuu sekä valoisuus kenttäkerroksessa lisääntyy. Kallioaluetta ei käsitellä.  

Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 18 m3, mäntykuitu 50 m3, kuusitukki 2 m3, kuusikuitu 2 m3  
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Kuvio 62 (2,97 ha) 
 

Erikokoista kalliomännikköä, joka on varsinkin kallionlaelta tuotoskyvyltään karukkokangasta vastaavaa ja 
paikoin avoimimmilta kohdin jo kitumaata. Mäen alareunoilla on paikoin kanervaisempaa kuivaa kangasta. 
Saa kehittyä luonnontilassa.  
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Kuvio 63 (1,03 ha) 
 

Ylitiheä varttunut kasvatusmetsä, joka koostuu männyistä, kuusista ja rauduskoivuista. Lisäksi jyrkänteen 
alla lähellä kuvion 61 rajaa on muutama lehmusryhmä. Tuoretta kangasta, joka vaihettuu lehtomaiseksi 
aivan rantakuvion 68 tuntumassa (jopa yksittäinen näsiä sinnittelee ylitiheän metsän varjostuksessa).  

Viivästynyt ensiharvennus mahdollisimman pian, jotta puuston elinvoimaisuus säilyy ja järeytyminen 
nopeutuu sekä valoisuus kenttäkerroksessa lisääntyy.   

Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 2 m3, mäntykuitu 21 m3, kuusitukki 4 m3, kuusikuitu 10 m3, koivutukki 
1 m3, koivukuitu 13 m3  
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Kuvio 64 (2,66 ha) 
 

Varttunut ylitiheä tuoreen kankaan kuusikko, missä kuusen koko vaihtelee ylitiheyden vuoksi. Osalla 
kuviota kuusi on jäänyt aluspuustoksi lehtipuiden alle. Sekapuuna kuviolla kasvaa rauduskoivua sekä 
keskiosan soistuneessa notkelmassa hieskoivua ja tervaleppää. Lähellä rantakuvion 68 rajaa karumpia 
avokalliolaikkuja, missä kasvaa myös mäntyä. Hiljalleen luonnontilaa lähestyvä tiheikkö, missä mm. kuusta 
sekä pystykuolleena että maapuuna.  

Monimuotoisuutta ja lahopuujatkumon säilymistä edistetään kaulaamalla yksittäisiä järeitä puita lahopuun 
muodostumisen edistämiseksi.  
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Kuvio 65 (2,27 ha) 
 

Iältään vanha männikkö, missä on joitain pienempiä varttuneitakin puuyksilöitä. Lisäksi seassa kasvaa 
yksittäisiä kuusia ja rauduskoivuja. Kuivahkoa kangasta, joka on monin paikoin kivistä, ja lisäksi kuvion 
kaakkoisnurkassa on pienialainen soistuma, jossa on rämevarvustoa. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 66 (5,92 ha) 
 

Kallioalue, jolla kasvaa erikokoista männikköä. Avokalliota sekä yksittäisiä kanervaisia kuivan kankaan 
laikkuja, mutta suurelta osin kuitenkin karukkokangasta vastaavaa kallioaluetta. Yksittäisiä kelottuneita 
mäntyjä. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 67 (0,33 ha) 
 

Epätasainen ja osin kallioinen varttunut männikkö. Paikoin avokalliota ja kuivahkon kankaan laikkuja sekä 
yksittäisiä tuoreen kankaan ruohoja. Yksittäisiä runkoja kaadettu maapuiksi lähellä kuvion 27 rajaa. Ei 
toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.  

  



95 
 

Kuvio 68 (5,72 ha) 
 

Pitkä rantakuvio, joka on iältään vanhaa sekametsää. Vanhojen kuusien, rauduskoivujen ja haapojen lisäksi 
kuviolla kasvaa yksittäisiä nuoria vaahteroita ja lehmuksia varsinkin ylempänä rinteessä. Lisäksi rantaviivalla 
kasvaa tervaleppiä. Kokonaisuudessaan kuvio on lehtomaista kangasta, mutta paikoin on lehtolaikkuja. 
Lehtolajisto (mm. kuusama ja näsiä) kuitenkin kärsii kuusten varjostuksesta (varsinkin paikoin peittävä 
alikasvoskuusikko). Kuvion puusto on kokovaihtelun puolesta hyvin luonnontilaista ja sitä ilmentää lisäksi 
melko suuri kuolleiden kuusien muodostama lahopuumäärä. Kuvion 59 rajalta laskee kuivunut noro 
rantaan, mikä kuljettaa kuivumisen perusteella sulamisvesiä ylärinteeltä. Tämä pienialainen noron varsi 
voidaan lukea metsälain 10§:n kohteeksi.  

Paikoittaisella alikasvoskuusikon raivauksella tuodaan esiin järeitä haapoja sekä parannetaan lehtolajiston 
elinmahdollisuuksia. Jalojen lehtipuiden elintilasta pidetään huolta tarpeen mukaan kaatamalla niiden 
elintilaa vieviä yksittäisiä puita.  

 


