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1.1. Pyynikin luonnonsuojelualueen

hoito ja käyttö

Pyynikin luonnonsuojelualue on

Suomen merkittävimpiä ulkoilualuei-

ta. Pyynikinharju on symbolisesti

Tampereen tärkein maamerkki Tam-

merkosken ohella. Pyynikki on Tam-

pereen seudun edustusmetsä ja vi-

heralueiden lippulaiva, jota

esitellään mieluusti muualta tuleville

vieraille.

Pyynikki on valtakunnan suositu in

käyntikohde hämäläiseen harjuluon-

toon. Kaupin , Tampereen toisen suo-

situn virkistysalueen, merkitys on

käytännöllisempi ja li ikuntapainot-

teisempi kuin Pyynikinharjun.

Pyynikin luonto on kehittynyt luon-

non omien kehityskulkujen sekä ih-

misten toimintojen vuorovaikutuk-

sessa. Koska Pyynikin

luonnonsuojelualue si jaitsee tiheän

yhdyskuntarakenteen ympäröimänä

ja sillä on runsasta virkistyskäyttöä,

ovat kaupunkilaisten toiminnot vah-

vasti läsnä Pyynikin luonnossa ja sen

hoidossa.

Tässä suunnitelmassa kuvaamme eh-

dotuksemme Pyynikin metsien ja

luonnonsuojelualueen tulevasta hoi-

dosta ja käytöstä. Ehdotus on

laadittu Villi vyöhyke -yhdistyksen

omasta aloitteesta, ja sillä on

tarkoitus haastaa Tampereen kau-

pungin virallinen näkemys Pyynikin

harjuluonnon kehittämisestä.

Yhdistyksen ehdottaman

suunnitelman periaatteina ovat Pyy-

nikin luonnon rikastaminen, luonnon

omaleimaisten kehityssuuntien tun-

nistaminen ja vahvistaminen sekä

Pyynikin metsien virkistyskäytön li-

sääminen ja monipuolistaminen.

1.2. Miksi varjosuunnitelma?

Tampereen kaupungin

suunnittelemassa ja toteuttamassa

Pyynikin luonnon ja metsien

hoidossa tehdään monia valintoja.

Virallisen näkemyksen ulkopuolelle

suljetaan vaihtoehtoja, jotka voisivat

olla toteutettavissa. Näkemyksemme

mukaan Pyynikin hoitoa koskeva ta-

voitteenasettelu pitäisi tehdä avoi-

mesti ja keskustellen.

Teimme tämän suunnitelman esit-

tääksemme kaupungin toteuttamalle

Pyynikin hoidon ja käytön

lin jaukselle vaihtoehdon ja avatak-

semme julkista keskustelua si itä,

millaisen Pyynikin kaupunkilaiset ha-

luavat.

Kaupungin tekemissä metsäsuunni-

telmissa sekä luonnonsuojelualuei-

den hoito- ja käyttösuunnitelmien

laadinnassa vallitsee yhden vaih-

toehdon esittelykulttuuri . Menette-

lytapa on toisenlainen kuin esimer-

kiksi osayleiskaavoissa, joissa aluksi

laaditaan kolme erilaista vaihtoeh-

toa. Myös valtion maita koskevissa

Metsähallituksen luonnonvarasuun-

nitelmissa laaditaan useita maan-

käyttövaihtoehtoja, joista lopulta

osallistavassa prosessissa valitaan

sopivin .

Kaupungin toteuttamassa hoidossa

Pyynikillä on vallitsevasti valittu

keskeiseksi suunnittelutyökaluksi

metsätalouden keinovalikoimaan

kuuluva metsikkökuviointi , ja lisäksi

metsikkökuvioille ehdotetut hoito-

toimenpiteet periytyvät metsätalou-

den työkalupakista. N i ih in kuuluvat

esimerkiksi harvennukset, päätehak-

kuut ja taimikoiden raivaukset.

Kaupungin toteuttaman näkemyksen

taustalla on metsätaloudellinen kä-

sitys puuston kiertoajasta ja si itä,
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että ihmisten pitäisi metsää hakkaa-

malla mukailla kiertoaikaa. Erityis-

luonteensa takia päätöksiä Pyynikin

luonnon kehittämisestä ei kannata

tehdä vain yhden vaihtoehdon poh-

jalta.

Tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa

valitsemamme Pyynikin luonnonhoi-

don periaatteet ja toimenpiteet eivät

nojaudu metsätalousajatteluun ja

sen menetelmiin , eivätkä myöskään

perinteiseen luonnonsuojeluun,

jossa pyritään eristämään luonnon

prosessit ihmistoiminnan

ulkopuolelle. Sen si jaan olemme

suunnitelleet hoidon ja käytön Pyy-

nikinharjun eri alueiden maisemae-

kologisten piirteiden, luonnon omien

prosessien, n i iden kehitysmahdolli-

suuksien ja Pyynikin virkistysmah-

dollisuuksien lisäämisen sekä

kansalaisten osallistumisen näkökul-

mista.

Toivomme, että tämä tekemämme

Pyynikin metsien ja luonnonsuoje-

lualueen hoito- ja käyttösuunnitelma

vuosille 2017–2027 valitaan

Tampereen kaupungin viralliseksi

lin jaksi Pyynikin hoidolle ja käytölle.

Tämän suunnitelman tarkoituksena

on lisätä yhteiskunnallista keskuste-

lua Pyynikin kehittämisestä.

Yhdistyksen suunnitelma avaa uusia

näkökulmia perinteisten virallisten

ratkaisu iden rinnalle. Siten suunni-

telma vahvistaa demokraattisen pää-

töksenteon avoimuutta tuomalla

esi in ni itä poli ittisia valintoja, joita

Pyynikin hoitoon ja käyttöön li ittyy.

Pyynikin luonnon ja metsien kehittä-

misessä on loppujen lopuksi kyse

poli ittisista valinnoista.

MMeettssäännkkäässiitttteellyynn sseeuurraauukksseennaa PPyyyynniikkiinn mmeettssäätt oovvaatt ssaammaannllaaiissttaa eetteellää-- jjaa ppoohhjjooiis-s-
rriinntteeiillllää vvaaiikkkkaa lluuoonnttaaiisseessttii hhaarrjjuujjeenn eetteellää-- jjaa ppoohhjjooiissrriinntteeeett eerrooaavvaatt ttooiissiissttaaaann..
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Tässä luvussa tarkastelemme Pyyni-

kin luonnon kehittymistä ekologisten

ja yhteiskunnallisten tapahtumakul-

kujen näkökulmasta. Jälj itämme niitä

prosesseja, jotka ovat Pyynikin nykyi-

senkaltaisen luonnon takana. Emme

lähesty Pyynikinharjun historiaa kro-

nologisesti h istoriallisen aikajanan

muodossa, koska se ei välttämättä

kerro, miksi Pyynikin luonto on sel-

laista kuin se on tällä hetkellä, vaikka

historialliset tapahtumat sinänsä

ovatkin ki innostavia.

Tässä luvussa tunnistamme ja taus-

toitamme niitä prosesseja, jotka ovat

nykyään läsnä Pyynikin luonnossa ja

jotka ovat tehneet si itä sellaisen kuin

se on tänä päivänä. Tarkastelemme

Pyynikin luontoa luonnon omien

prosessien sekä ihmistoimintojen

vuorovaikutuksen tuotoksena. Kau-

punkilaisten toimet ovat vahvasti

läsnä Pyynikin luonnossa ja ni in tu-

lee olla tulevaisuudessakin .

Pyynikin luonnon kehityshistorian al-

ku on harjun muodostuminen jää-

kauden loppuvaiheissa. Jääpeitteen

reunan vetäytyessä kaakosta luotee-

seen Pirkanmaan yli muodostui Pyy-

nikinharju jäätikön sulamisvesien ka-

saamista laj ittuneista

maa-aineksista, joita sulamisvesi joki

kuljetti tunnelissa jäämassojen alla.

Pyynikinharju lienee maailman kor-

kein soraharju , mutta vähäisiä eivät

myöskään olleet ne jäämassat, joi-

den sulaessa harju muodostui . Jää-

peite oli vahvimmillaan noin kaksi ki-

lometriä korkea eli yli kymmenen

kertaa Näsinneulan korkuinen. Jää-

kaudelta Pyynikinharju sai pinnan-

muotonsa ja maaperänsä, jotka ovat

tärkeitä abioottisia eli elottoman

luonnon tekijöitä elollisen luonnon

myöhemmässä muotoutumisessa.

Pyynikinharjun ainutlaatu inen mai-

semallinen merkitys periytyy tuhan-

sien vuosien takaa.

Harjun muodon lisäksi näkyvä piirre

Pyynikin luonnossa on metsäisyys.

1800-luvulla Pyynikinharju oli karjan

laidunmaata ja kaupunkilaiset haki-

vat sieltä polttopuunsa. Tuolloin har-

jun metsä oli vielä sangen vaatima-

ton. Todisteita Pyynikin metsien

tilasta 1800-luvun alkupuolelta on

vähän, mutta ilmeisesti Pyynikki oli

tuolloin pääosin puutonta seutua,

kuten useimmat luonnontilaiset har-

jut olivat ajalla, jolloin metsäpaloja

ei vielä sammutettu tehokkaasti .

1840-luvulla puiden kaataminen kiel-

letti in , jonka seurauksena nykyisen-

lainen metsäpeite Pyynikillä sai al-

kunsa.

Pyynikin puustosta löytyy varhainen

kuvaus 1850-luvulta, jonka mukaan

puusto oli tuolloin "nuoruusvaiheis-

saan" (Tampereen kaupunki 2003),

mikä tukee näkemystä, että Pyynikki

ei ole ollut metsäinen ennen kuin

puiden kerääminen kielletti in . Met-

säpaloista Pyynikillä 1800-luvulla ei

löydy dokumenttiaineistoa. Ennen

1800-lukua ja ihmisen voimakkaam-

paa vaikutusta Pyynikki on ilmeisesti

ollut metsäinen. Pohjoisrinteessä on

luultavasti ollut aarniomaisia kuusi-

valtaisia metsiä, laella ja etelärin-

teessä mäntyvaltaista ja osittain

paahdeympäristöjä. I lman ihmisen

vaikutusta lehtipuun määrä on ri ip-

punut muun muassa häiriödynamii-

kasta kuten metsäpaloista, myrsky-

tuhoista ja tuulenkaadoista.

Pyynikin metsien hoitoa on suunni-

teltu vi ime vuosikymmeninä talous-

metsien hoitoon tarkoitettu jen met-

säsuunnitelmien avulla.

Metsäsuunnitelmien tärkein työkalu

on metsikkökuvio, jonka mukaan

metsät rajataan maastossa ja kartal-

la pienialaisiksi metsiköiksi , joita

kasvatetaan metsätaloudellisen

ajattelutavan mukaan puuryhminä.

Pyynikin kaikki metsät on Tampereen

PYYNIKIN LUONNON KEHITYS 2
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kaupungin suunnitelmissa rajattu

erilaisi in metsikkökuvioih in , joita

Pyynikillä on noin 75 kappaletta. Pyy-

nikillä yksittäisten metsikkökuvioi-

den koko vaihtelee muutamasta aa-

rista muutamaan hehtaari in .

Metsikkökuvioiden rajat erottuvat

paikoitellen maastossa hyvin , koska

eri metsikkökuvioilla puustoa on kä-

sitelty eri tavoin .

Leimaa-antava piirre Pyynikin luon-

nonsuojelualueen metsissä on se,

että ne ovat valtapuustoltaan pää-

osin melko tasarakenteisia mänty-

metsiä. Kuusta on vain Varalanmut-

kan lähistöllä kallioalueen

pohjoispuolella. Mäntymetsät eri

alueilla ja metsikkökuvioilla ovat pit-

källe samaa ikäluokkaa, mikä johtuu

metsänkasvatuksen tavoitteista ja

menetelmistä. Pyynikin metsiä on

hoidettu metsätaloudesta periyty-

vien metsäsuunnitelmien ja ni ih in

li ittyvien metsänhoidollisten käsitte-

lymenetelmien avulla. N i itä ovat esi-

merkiksi ensiharvennukset, harven-

nukset, alikasvoksen ja taimikon

raivaukset ja päätehakkuut. N i iden

seurauksena Pyynikinharjun metsät

muistuttavat kohtalaisen pitkälti ta-

sarakenteista talousmetsää. Talous-

metsien hoidossa tasaikäinen puus-

torakenne on tarkoituksenmukaista

taloudellisten tavoitteiden takia.

Pyynikinharjun metsien tasarakentei-

suudesta voi kokea esimerkiksi Pyy-

nikin näkötornille johtavalla Näkö-

tornintiellä. Tielle avautuva maisema

on melko samankaltaista molemmilla

rinteillä – valtapuuna ovat männyt,

jotka ovat kaikki samanikäisiä muu-

tamaa nuorempaa puuryhmää lu-

kuun ottamatta. Yksittäiset männyt

si jaitsevat toisistaan tasaisen etäi-

syyden päässä, mikä johtuu harven-

nuksista. Pyynikinharju on kuitenkin

luonnostaan itä-länsisuuntainen pit-

kittäisharju , jonka seurauksena sen

etelärinne on aurinkoinen ja pohjois-

rinne varjoinen. Valaistusolosuhteet

muodostavat edellytykset täysin eri-

laiselle kasvillisuudelle harjun eri

rinteillä. Tässä varjosuunnitelmassa

Pyynikin pohjois- ja etelärinteitä ryh-

dytään hoitamaan eroavien tavoittei-

den suunti in toisin kuin ni itä on tä-

hän asti kehitetty. Siten Pyynikin

luonto monipuolistuu ja tulee maise-

mallisesti ki innostavammaksi .

Pyynikin kasvilajisto

Kaupunkielämän vaikutukset näkyvät

kasvilaj iston koostumuksessa. Ihmi-

sen toimintojen vaikutuksesta Pyyni-

kiltä on hävinnyt kasvilajeja ja ni itä

on tullut myös lisää (Kääntönen 1974,

Lahtonen 2003). Ihmisen vaikutuk-

sesta on Pyynikiltä hävinnyt ainakin

18 kasvilaj ia, joista esimerkkejä ovat

valkolehdokki , isokäenrieska ja kevä-

tesikko. Pyynikille on pienessä mää-

rin istutettu joitain puulajeja, kuten

lehtikuusta (Rosendahlin alueelle) ja

pensaita, kuten pihlaja-angervoa ja

pensaskanukkaa. Puuvartisista kas-

veista Pyynikillä kasvaa villi intynee-

nä ja sinne itse levinneenä, mutta

alun perin kulttuurivaikutteisina la-

jeina suomenpihlajaa, sin ikuusamaa,

tammea, terttuseljaa ja orapihlajaa.
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Pyynikin luonnosta löytyy myös pie-

nempiä ruohovartisia putkilokasveja

villi intyneinä puutarhakarkulaisina

kuten esimerkiksi tuoksuorvokkia,

lehtoakilei jaa ja varjolilja.

Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman

toteuttamisen myötä Pyynikin kasvi-

laj iston monimuotoisuus tulee rikas-

tumaan harju- ja ketokasvillisuuden

elinympäristöjen akti ivisen kehittä-

misen myötä. Tässä suunnitelmassa

Pyynikin metsien ja luonnonsuoje-

lualueen kasvilaj istoa kehitetään

1800-luvun ja ni in sanotun alkupe-

räisen luonnon suuntaan, mutta osit-

tain myös uudella tavalla ja uuden-

laiseksi luonnoksi (vrt. Cole & Yung

2010).

Lahopuukysymys

Koska Pyynikki on luonnonsuojelua-

lue, pitäisi sen tärkeänä tavoitteena

olla luonnon monimuotoisuuden

vaaliminen. Pyynikin hoidon lähi-

menneisyyttä tarkastellessa vaikut-

taa siltä, että Pyynikin suojelun pe-

rustana on ollut alueen säästäminen

rakentamiselta kuten moottoritie-

hankkeilta (Laine & Peltonen 2003),

eikä erityisesti luontoarvojen hoita-

minen. Tässä suunnitelmassa luon-

toarvojen ja monimuotoisuuden ke-

hittämistä korostetaan aiempaan

toimintalin jaan verrattuna. Globaa-

listi kaupungit koetaan yhä tärkeäm-

miksi paikoiksi vaalia luonnon moni-

muotoisuutta (Secretariat of the

Convention on Biological Diversity

2012).

Luonnon monimuotoisuuden kannal-

ta eräs merkittävä piirre metsissä on

kuollut lahopuusto, joka muodostaa

elinympäristöjä useille uhanalaisille

lajeille. Pyynikin puusto on vanhim-

millaan runsaat kaksisataa vuotta

vanhaa, mutta si itä huolimatta alu-

eella on erittäin vähän kuolleita pui-

ta. Parinsadan vuoden mittaisen

kierron aikana Pyynikille olisi luon-

taisesti muodostunut runsaasti kuol-

lutta puuainesta kuten pystyyn kuol-

leita keloja tai maassa makaavia

lahopuita, ellei n i itä olisi poistettu .

Lahopuun vähäisyys johtuu Pyynikillä

si itä, että kuolleet puunrungot on

si irretty alueelta pääsääntöisesti

pois. Pyynikin kaltaisessa harjumet-

sässä olisi luontaisesti lahopuuta

useita kymmeniä kuutiometrejä heh-

taarilla, mutta nyt Pyynikin lahopuun

määrä on vain hieman enemmän

kuin suomalaisessa talousmetsässä

keskimäärin . Lahopuustoltaan Pyyni-

kin luonnonsuojelualue on si is niuk-

kaa. Lahopuu on metsäluonnon mo-

nimuotoisuuden kannalta tärkein

yksittäinen tekijä, joka tuottaa uha-
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nalaisille lajeille kelpaavia elinympä-

ristöjä (esim. Hanski 2007). Laho-

puusta ovat ri ippuvaisia etenkin la-

hottajasienet eli käävät, hyönteiset ja

eräät linnut.

Lahopuukysymys Pyynikillä on politi-

soitunut vi ime vuosina, eikä yhtä nä-

kemystä Pyynikille sopivasta laho-

puun määrästä ole löydetty.

Kaupungin näkemys alueen hoidosta

on lin jannut keskeisimmäksi toimen-

piteeksi runkojen si irtämisen pois.

Kuolleiden puiden poistaminen on

harvennuksi in ja päätehakkuisi in pe-

rustuvan metsänkäsittelyn lisäksi li-

sännyt tasakoosteisen talousmetsän

tuntua Pyynikillä.

Tällä hetkellä Pyynikin lahopuustoi-

simmat alueet ovat Haulinkallion

ympäristössä, jossa lahoamassa on

etenkin mäntyä, sekä muualla alueen

lounais- ja eteläosan jyrkillä rinteillä

ja rinteiden alla, missä lahopuuna on

myös eri lehtipuulajeja. Kuusilaho-

puuta Pyynikillä on tällä hetkellä

niukasti . Haulinkallion ja rinteiden

suurempi lahopuumäärä on perua

lähinnä si itä, että alueen puustoa ei

ole käsitelty yhtä voimakkaasti ku in

luonnonsuojelualueen muissa osissa.

Toisin sanoen kaatuneiden puiden

on annettu jäädä maahan lahoa-

maan, mikä on luonnon monimuotoi-

suuden kannalta tärkeää.

Lahottajalaj istosta mainittakoon, et-

tä Haulinkallion mäntymaapuilla on

harvinaisen hopeakäävän (Cinereo-

myces lindbladii ) esi intymiä. Pyyni-

killä tavataan ainakin kahta vanhan

metsän indikaattorina tunnettua

kääpälaj ia. Nämä ovat männynkääpä
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(Phellinus pini), jolla on koko alueel-

la oletettavasti jopa satoja esi inty-

miä, ja karhunkääpä (Phaeolus

schweinitzii ), joka on niin ikään si-

doksissa mäntyyn (vaikka kasvaa

myös esimerkiksi Pyynikin kirkko-

puistossa vanhojen lehtikuusten ty-

villä). Lisäksi Pyynikin harvinaista

kääpälaj istoa edustaa maalla kasva-

va huopakääpä, jota on löydetty Ro-

sendahlin lähistöltä. Huopakääpä on

luokiteltu valtakunnallisesti silmällä-

pidettäväksi (NT). Laj i suosi i reheviä

vanhoja metsiä.

Männynkääpä ei ole uhka Pyynikin

puustolle. Männynkääpä on kyllä ni in

sanottu patogeeni , jonka ilmaantu-

minen yksittäiseen puuhun johtaa

lopulta puun kuolemaan. Prosessi on

kuitenkin hidas ja voi kestää useita

vuosikymmeniä. Männynkääpä ei ole

aggressi ivinen tappaja, vaan vanhoi-

hin mäntymetsi in luontaisesti kuulu-

va laj i . Männynkääpä ei koskaan kel-

puuta isäntäpuukseen nuoria puita.

Männynkäävän työ pioneerilahotta-

jana luo mahdollisuuksia sille, että

Pyynikillä alkaa vähitellen esi intyä

myös vaateliaampia lahottajalajeja,

maisemallisesti h ienoja keloja ja jä-

reitä mäntymaapuita. Siten Pyynikillä

on potentiaalia muodostua lahotta-

jalaj iston kannalta arvokkaaksi alu-

eeksi erityisesti männyn laj iston

osalta. Vaateliaan laj iston esi inty-

mistodennäköisyys kasvaa, kunhan

vain lahopuun määrän ja laadun an-

netaan nousta tai n i itä lisätään akti i-

visesti ennallistamalla metsää.

Olennaisinta on se, annetaanko

kuolleiden ja lahoavien puiden olla

Pyynikillä. Esimerkiksi Helsingissä

(Savola 2012) ja Tampereella on saatu

vahvoja vi itteitä si itä, että vaateliat

laj it voivat palautua kaupunkimet-

si inkin , kunhan lahopuutilanne para-

nee. Esimerkiksi Tampereen kanta-

kaupungin alueella Lukonmäen

Pitkäahde on osoittautunut lahotta-

jalaj istoltaan varsin edustavaksi koh-

teeksi – syynä mitä ilmeisimmin se,

että alueella on nykyisin järeää

kuusilahopuuta enimmillään jopa yli

50 m3/ha. Alueella on myös jo laho-

puujatkumo, mikä parantaa vaate-

liaiden lahottajalaj ien elinmahdolli-

suuksia.

11

OOppaassttaauulluu HHeellssiinnggiinn LLaauuttttaassaaaarreessssaa ssooppiissii mmyyööss PPyyyynniikkiillllee..



12

MMäännnnyynnkkääääppää lluuoo PPyyyynniikkiillllee kkaauunniiiittaa kkeelloojjaa jjaa eeddeellllyyttyykkssiiää vvaaaatteelliiaaiillllee llaahhoottttaajjaallaajjeeiillllee..



Pyynikin luonnonsuojelualue on pe-

rustettu aikana, jolloin lahopuun tär-

keyttä metsäluonnolle ei vielä ym-

märretty. Nykyisin tilanne on toinen

eikä Pyynikin käyttö aseta estettä sil-

le, että Pyynikillä voisi olla huomat-

tavasti nykyistä enemmän pystyyn

kuolleita ja maassa lahoavia puita.

Monimuotoisuuden lisäksi kelot tuo-

vat Pyynikille vanhojen erämaiden

tuntua ja ne sopivat hyvin järvinäkö-

alaan. Myös lahopuihin li ittyvä ym-

päristö- ja asennekasvatus onnistu isi

Pyynikillä hyvin , jos lahopuuta jätet-

täisi in enemmän. Pyynikin luonnolla

olisi mahdollisuus opettaa kaupunki-

laisille lahopuun merkityksestä met-

säluonnon monimuotoisuudelle.

Kestää kuitenkin kauan ennen kuin

alueelle muodostuu paljon järeitä

mäntykeloja ja pitkälle lahonneita

maapuita, koska puita kaatuu luon-

nollisesti vain muutamia vuosittain .

Ylisi istitty metsä ei enää vastaa ajan-

kuvaa ja kaupunkilaisten käsitystä

toivotusta metsäluonnosta.

Tässä varjosuunnitelmassa on lähtö-

kohtana lahopuun määrän lisäämi-

nen suojelualueella. Tulevaisuudessa

kuolleita ja kaatuneita runkoja ei

enää poisteta alueelta vaan ne teh-

dään vaarattomiksi siltä osin kun ne

uhkaavat alueen käyttäj ien turvalli-

suutta. Ulkoilureittien varrelle kaatu-

neita runkoja ei poisteta, vaan ne

si irretään lahoamaan reittien vierus-

talle maisemallisesti sopivaan paik-

kaan. Alueelle si joitetaan opastaulu ,

jossa kerrotaan lahopuun merkityk-

sestä metsäluonnossa. Lahopuun

merkityksestä kertovasta opastau-

lusta on hyviä kokemuksia esimer-

kiksi Helsingin Lauttasaaresta.

Pyynikin metsien aluskasvillisuus –

muutos raivaustapoihin

Valtapuuston lisäksi metsänkäsittely

on vaikuttanut nuoremman puuston

kehittymiseen. Valtapuuna olevien

mäntyjen aluspuustoa, alikasvosta,

on raivattu Pyynikillä säännöllisesti .

Raivaukset ovat kohdistuneet pää-

osin pihlaj ien taimiin , mutta myös

muita lehtipuita kuten vaahteroita,

tammia ja lehmuksia on raivattu

säännöllisesti . Raivauksien seurauk-

sena metsän nykyinen alikasvos on

laajoilla alueilla erittäin harvaa. Esi-

merkkejä raivaamattomista aluskas-

villisuuden alueista on esimerkiksi

Suomen Trikoon tehdasalueen puo-

leisissa metsissä. Koska valtapuuston

lomaan muodostunutta taimikkoa on

ryhdytty aikoinaan raivaamaan Pyy-

nikillä, on taimikon jatkuvan kasvun

seurauksena raivaustoimenpiteet

toistettava säännöllisesti . Tilanne on

noidankehä: vesominen pysyy jatku-

vasti voimakkaana, koska raivaami-
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nen toistetaan muutamien vuosien

välein . Tässä varjosuunnitelmassa

osalla alueista ryhdytään toteutta-

maan käsittelymallia, jossa vesakon

annetaan kasvaa ja kehittyä luontai-

sesti ylispuumäntyjen alla. Metsästä

tulee silloin ensin tiheä, mutta vähi-

tellen alkaa muistuttaa erirakenteis-

ta metsää. Silloin kyseessä olisi n i in

sanottu hallittu luonnontila, jolloin

vesomisilmiökin olisi hallinnassa.

Taimikko ja nuori puusto koetaan

toisinaan ongelmana, koska se peit-

tää näkyvyyttä. Sen seurauksena

Pyynikille on kehitetty tasainen ja

harva aluskasvillisuus, mikä tekee

Pyynikin metsistä maisemallisesti

yksitoikkoisia ja luonnon kehitys-

mahdollisuuksien kannalta heikkoja.

Tässä suunnitelmassa lin jaamme

nuoren puuston hoidon siten, että

harjun Pyhäjärven puoleisella etelä-

rinteellä avoimuutta lisätään ja kau-

pungin puoleisella pohjoisrinteellä

nuorta taimikkoa tihennetään. Siten

raivauksien painopiste si irretään ko-

konaan Pyynikin pohjoispuolelta ete-

lärinteelle. Silloin etelärinteestä ke-

hittyy valoisa ja karulle

harjukasvillisuudelle sopiva rinne.

Pohjoisrinteen sen si jaan annamme

muuntua ajan kuluessa lehdoksi , kun

lehtipuiden kasvun seurauksena leh-

tikarike muodostaa multavaa maan-

nosta. Tulevaisuudessa Pyynikin ete-

lärinne on valoisa ja avara,

pohjoisrinne rehevä ja siellä metsän

tuntu tulee lähelle.

Maaston kuluminen – uhkasta mah-

dollisuudeksi

Pyynikki on suosittua ulkoilualuetta

ja sen lähistöllä asuu huomattava

määrä ihmisiä. Sen lisäksi alueelle

saavutaan ulkoilemaan kauempaa.

Ulkoili joiden aiheuttama tallausvai-

kutus ja kuluminen ovat vähentäneet

kenttäkerroksen kasvillisuutta joil-

tain paikoin , mikä ilmenee kohtina,

joissa ei maannoksen päällä ole pin-

takasvillisuutta. Tallausvaikutuksen

lisäksi koiranulkoiluttaj ien merkit

näkyvät Pyynikin luonnossa koiran-

virtsan rehevöittävänä vaikutuksena,

jonka seurauksena erityisesti reittien

varrella kasvavien puiden tyvet ovat

vihreän levän peitossa. Pyynikille on

aiemmin istutettu muun muassa

sianpuolukkaa tallauksen seuraukse-

na kuluneisi in kohti in , koska Tampe-

reen kaupunki on kokenut kulumisen

uhkana Pyynikin luonnolle. Tämän

varjosuunnitelman lähtökohtana kui-

tenkin on, että kuluminen ei ole

luonnon kannalta uhka vaan mah-

dollisuus.

Harjukasvillisuuden ja muun paah-

delaj iston elinehto on se, että puusto
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on aukkoista ja maanpinnan kasvilli-

suus rikkonaista (Raunio ym. 2013,

1 13). Harjumetsien eliölaj iston tila

Suomessa on selvästi heikentynyt

vi ime aikoina koska avoimet harju-

rinteet ovat metsittyneet ja kasva-

neet umpeen (Rassi ym. 2010). Siten

Pyynikin etelärinteillä pitäisi olla

avoimia ja paahteisia alueita, jotka

voivat osittain olla kasvillisuudelta

täysin kuluneita ja paljaita alueita.

Pyynikin rauhoitusmääräykset ovat

vuodelta 1993 ja ni issä on esimerkiksi

kielletty maastopyöräily ja muut

maastoa rasittavat toiminnot. Tässä

suunnitelmassa ehdotamme, että ky-

seinen kohta poistetaan Pyynikin

luonnonsuojelualueen rauhoitus-

määräyksistä. Maastopyöräilyn salli-

mista kannattaisi kokeilla hallitusti

etenkin Pyynikin etelärinteillä. Maas-

topyöräilyn mukanaan tuoma kulutus

tarjoaa mahdollisuuksia etenkin jyr-

kemmissä rinteissä, jonne ulkoili jat

eivät yleensä mene. Oikein suunnat-

tuna maastopyöräily voisi lisätä har-

jukasvillisuuden elpymiselle ja leviä-

miselle tärkeää kulumista ja samalla

kaupunkilaiset saisivat uusia harras-

tusmahdollisuuksia. Esimerkiksi Pis-

palan lähistöllä harjulaj i kissankäpä-

lä on alkanut kasvaa epävirallisen

maastopyöräilyreitin varrella. Maas-

topyöräilyn lisäämistä kokeiltaisi in

Pyynikillä ensin tietyllä osa-alueella,

ja kokeilu suunniteltaisi in yksityis-

kohtaisesti erikseen. Toiminnan vai-

kutuksia seurattaisi in tarkasti ja jos

vaikutukset harjukasvillisuuteen ei-

vät ole toivottu ja, maastopyöräily

voidaan tarvittaessa kieltää uudel-

leen koko alueella.

Kuten edellä maastopyöräilyä, ehdo-

tamme tässä suunnitelmassa myös

suunnistuksen sallimista rauhoitus-

määräyksissä. Maastopyöräilyn ta-

voin kilpasuunnistus voisi olla Pyyni-

kin harjuluonnon kannalta

mahdollisuus, joka myös monipuolis-

taisi kaupunkielämää Tampereen

keskustassa. Maastopyöräilyn ja

suunnistuksen ohella Pyynikille voisi

sopia lisäksi frisbeegolfrata. Vaihte-

lemalla frisbeegolfradan korien paik-

kaa voitaisi in maaston kulumista

suunnata ja hallita toivotulla tavalla.

Frisbeegolfin osalta toki myös turval-

lisuusnäkökohdat tulisi punnita tark-

kaan, ja ratajärjestelyt tulisi hoitaa

niin , että esimerkiksi puustoon puut-

tuminen minimoitaisi in .

Maastopyöräilyn, suunnistuksen ja

frisbeegolfin salliminen Pyynikillä

hoidettaisi in hallitusti , tarkasti suun-

nitellen ja pienempien kokeiluhank-

keiden kautta. Kaikista uusista käyt-

tömuodoista voitaisi in luopua, jos

vaikutukset esimerkiksi harjukasvilli-

suuteen eivät osoittautu isikaan toi-

votu iksi .
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1.) Luonnonhoidon suunnittelu vyö-

hykkeittäin

Pyynikin metsien hoito suunnitellaan

kapea-alaisien metsikkökuvioiden

si jaan laajempina vyöhykkeinä. Vyö-

hykkeet ovat luonnonhoidon yksiköi-

tä, jotka on koostettu ni iden ekolo-

gisten sekä toiminnallisten piirteiden

ja ni iden kehittämispotentiaalin mu-

kaan. Koska metsikkökuvioita on

totuttu käyttämään suunnittelun

pohjana, lisäsimme ne suunnitelman

li itteeksi (ks. Li ite).

2.) Pyynikin luonnon monipuolista-

minen ja kiinnostavuuden lisääminen

Suunnitelman vyöhykkeillä Pyynikin

luontoa kehitetään nykyisestä poik-

keaviin suunti in . Siten nykyinen,

kauttaaltaan tasakoosteinen mänty-

metsä muuntuu omaleimaisiksi ja

ki innostaviksi vyöhykkeiksi . Vyöhyk-

keestä ri ippuen hoitoehdotuksinam-

me on esimerkiksi metsän kulotusta,

ennallistamista valorinteiksi tai män-

tymetsien muuntamista lehti- tai

kuusivaltaisiksi sekametsiksi . Tällöin

Pyynikin luonto monipuolistuu , kun

harjun eri osat saavat erilaisen mai-

semallisen luonteen. Samalla Pyyni-

kin luonto kehittyy kaupunkilaisten

kannalta ki innostavammaksi , kun se

ei ole enää tasaista mäntymetsää.

3.) Luontoarvojen kehittäminen

Luonnon kasvuprosessit tarjoavat

mahdollisuuksia Pyynikin luonnon

hoidolle, jotka täytyy aktivoida oi-

keilla toimenpiteillä. Totunnaisesti

Pyynikin luontoa kehitetään pääosin

metsätalouden työvälineillä, vaikka

myös muita mahdollisuuksia on.

Suunnitelmassa ehdotetaan akti ivisia

hoitotoimenpiteitä, joilla Pyynikin

luonto kehittyy monimuotoisemmak-

si ja monipuolisemmaksi . Suunnitel-

man vyöhykkeillä on tietynlainen

alueeseen sidottu ekologinen poten-

tiaalinsa, jota kehitetään valittu jen

hoitotoimenpiteiden avulla omalei-

maiseksi , rikkaaksi ja mielenkiintoi-

seksi .

4.) Pyynikin luonnon käytön lisäämi-

nen

Koska Pyynikin luonnonsuojelualue

si jaitsee suuren kaupungin keskus-

tassa ja sillä on vilkasta käyttöä, on

alueen toiminnallisten mahdolli-

suuksien lisääminen ja monipuolis-

taminen tärkeää. Perinteinen luon-

nonsuojelun näkökulma perustuu

luonnon varjelemiseen ihmisen toi-

minnoilta. Tästä syystä Pyynikin käy-

tössä on korostunut pääosin reiteillä

tapahtuva ulkoilu . Samasta syystä

maaston kuluminen on aiemmin

koettu Pyynikin luontoa uhkaavaksi

teki jäksi . Tässä hoito- ja käyttösuun-

nitelmassa sen si jaan lisätään Pyy-

nikin käyttöä siten, että myös luonto

kehittyy samalla suotuisaan suun-

taan.
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4. LUONNONHOIDON VYÖHYKKEET
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Vyöhyke koostuu metsäsuunnitel-

man metsikkökuvioista: 5, 5.1 , 10, 18,

19, 21 , 22, 23, 23.1 , 24, 26, 28, 29, 48, 50

ja 51 .

Vyöhykkeen pinta-ala on noin 13,7

hehtaaria.

Kuvaus

Vyöhykkeen valtapuustona ovat pää-

osin varttuneet männyt. Joillakin osin

puusto tällä vyöhykkeellä on nuo-

rempaa metsätalouden oppien mu-

kaan muodostettua kasvatustaimik-

koa. Mäntyjen alispuina kasvaa

jonkin verran nuoria ja nuorehkoja

lehtipuita, jotka ovat suurimmaksi

osaksi pihlajaa.

Suurin osa vyöhykkeen taimista rai-

vataan säännöllisesti , minkä seu-

rauksena pensaskerroksen kasvilli-

suus pysyy avoimena. Alueelle on

jätetty raivaamatta muutamia tiheik-

köjä, jotka koostuvat pääosin pihla-

j ista. Tähän mennessä toistuvat pih-

lajavesakoiden perkaukset ovat

johtaneet si ihen, että ni itä on tehtä-

vä säännöllisesti muutamien vuosien

välein .

Hoidon tavoite

Lehdottumisvyöhykkeen hoidon ta-

voite on puuston monipuolistaminen

tasakoosteisesta mäntymetsästä se-

kapuustoiseksi ja reheväksi sekamet-

säksi . Hoidon tavoitteena on kasvat-

taa vyöhykkeelle vehreän ja vehmaan

metsän tuntua.

Rehevällä vyöhykkeellä on tavoittee-

na muodostaa sekametsä, jossa pih-

laja ja muut lehtipuut kasvatetaan

männyn rinnalle valtapuuksi . Vyö-

hykkeen metsän annetaan kasvaa

niin reheväksi kuin se oman sukkes-

sionsa mahdollistamana kehittyy.

Lehtipuuston vahvistumisen ja lehti-

karikkeen lisääntymisen seurauksena

vyöhykkeen maaperän multavuus li-

sääntyy ja alueelle kehittyy tulevai-

suudessa lehtometsän piirteitä. Var-

pukasvillisuuden määrä vähenee.

Rehevät metsät Suomessa ovat var-

sin harvapuustoisia, eikä ni istä kos-

kaan muodostu yhtä tiheää kuin re-

hevämpien kasvillisuusvyöhykkeiden

kasvillisuudesta monissa muissa

lauhkean vyöhykkeen maissa. Kau-

LEHDOTTUMISVYÖHYKE
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punkien ulkoilu- ja lähimetsät esi-

merkiksi Keski-Euroopassa, Yhdys-

valloissa ja Japanissa ovat paikoitel-

len läpipääsemättömän tiheitä.

Vaikka alueen annetaan kasvaa

mahdollisimman reheväksi , ei se

Suomessa muodostu esimerkiksi

virkistyskäyttöä tai turvallisuutta

haittaavaksi . Rehevälle vyöhykkeelle

jätetään mahdollisuuksia tallautu-

malla muodostuneille polu ille, joiden

tunnelma muuttuu maagiseksi met-

sän rehevöityessä.

Hoitotoimenpiteet

Lehtipuuvesakoiden raivaus lopete-

taan tällä vyöhykkeellä. Valitu illa lä-

himaisemallisesti tärkeimmillä osilta

kuten reittien varsilla vesakon rai-

vausta voidaan toteuttaa kevenne-

tysti . Kun pihlajavesakon annettaan

kasvaa pidempään ja sitä harvenne-

taan vain harkitusti ja valikoiden, vä-

hitellen vyöhykkeelle kehittyy moni-

puolinen alikasvos ja erirakenteinen

metsä. Silloin pihlajavesakon kasvu

ei ole enää ongelma ja kaupunki voi

lopettaa säännölliset raivaukset alu-

eella.

Metsikkökuvion 10 asuintalon (”Kilo-

metritalo”) läheisen alueen hoito to-

teutetaan asukkaiden toiveiden mu-

kaan.
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Vyöhyke koostuu metsäsuunnitel-

man metsikkökuvioista: 2, 3, 3.1 ., 4,

45, 46, 47, 49, 54, 57, 59 ja 60. Lisäksi

vyöhykkeelle si joittuu tontti 1 310, jo-

ka on osa luonnonsuojelualuetta

mutta jolla ei ole omaa metsikköku-

viota ja numeroa kaupungin tieto-

kannassa.

Vyöhykkeen pinta-ala on noin 5,8

hehtaaria.

Kuvaus

Vyöhyke on tasakoosteista mänty-

metsää Pyynikinharjun etelärinteellä.

Männikkö on pääosin varttunutta

mutta joiltain osin nuorehkoa. Lat-

vuspeitteisyys alueella on tiheää ja

auringonvaloa pääsee kasvillisuuden

kenttäkerrokseen vähän. Pensasker-

roksen paikoitellen tiheät kasvustot

myös vähentävät valoa rinteessä.

Aluskasvillisuus on jonkin verran hei-

nittynyt. Metsä on tiheää, eikä järvi-

maisema avaudu Näkötornintieltä

Pyhäjärvelle. Pyynikin etelärinne on

aikoinaan ollut monin paikoin kuivaa

häränsilmä-kanerva –tyypin metsää

(Jalas 1950 teoksessa Kääntönen

1974), mutta nykyään aluskasvillisuus

on selvästi tätä rehevämpää.

Hoidon tavoite

Vyöhykkeestä luodaan avara ja valoi-

sa harjurinne. Harjumetsien valorin-

teet tarjoavat elinympäristöjä paah-

delaj istolle (Tukia ym. 2015).

Valorinteiden luontoarvojen turvaa-

misen kannalta tiukka suojelu ei ole

hyvä vaihtoehto, vaan niiden keskei-

siä rakennepiirteitä ovat aukkoinen

puustorakenne, kivennäismaapaljas-

tumat, äärevä pienilmasto, rinteen

kaltevuuden aiheuttama pintamaan

vyöryminen sekä palon tai vastaavan

häiriön ajoittainen esi intyminen

(Raunio ym. 2013, 1 13). Aiemmin Pyy-

nikin harjun pintamaan kuluminen ja

eroosio on koettu ongelmaksi (esim.

Korte & Kosonen 2003), mutta tässä

suunnitelmassa ne yhdistetään Pyy-

nikin luonnon hoidon ja käytön ta-

voitteisi in .

Järvimaiseman näkyvyyttä lisätään

Näkötornintielle ja harjun itäiselle

lakialueelle. Luonnontilaisen harjun

tuntua lisätään ennallistamalla rin-

teen tiheitä ja tasaisia männiköitä

siten, että valon määrä kenttäker-
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roksessa lisääntyy. Metsä ennalliste-

taan luonnonhoidon toimenpitein ,

jolloin tasakoosteiset männiköt

muuttuvat erirakenteisemmiksi . Joil-

tain paikoin rinteeseen muodoste-

taan aukkoja ja joillain kohdin män-

niköt jäävät tiheämmiksi ryhmiksi .

Hoitotoimenpiteet

Etelärinteen tiheää mäntymetsää en-

nallistetaan harventamalla puustoa

epätasaisesti . Järeimpiä poistettavia

mäntyjä jätetään maapuiksi lahoa-

maan ja rikastuttamaan lahopuulla

elävää luonnon monimuotoisuutta.

Kaadettavia männynrunkoja asetel-

laan maahan myös siten, että ni itä

voidaan käyttää luonnonmukaisina

penkkeinä rinteessä. Vyöhykkeeltä

kokonaan poistettavat rungot voi-

daan erikseen päätettäessä kuljettaa

kulovyöhykkeelle palokuormaksi en-

nen metsän kulottamista.

Pensaskerroksen kasvillisuutta raiva-

taan reilusti mutta jätetään joitain

taimia kasvamaan tuleviksi valta-

puiksi . Heinät ni itetään ja viedään

pois vyöhykkeeltä biomassan vähen-

tämiseksi ja alueen ravinnetilanteen

köyhdyttämiseksi . Siten luontainen

harjukasvillisuus saa enemmän tilaa.

Valovyöhykkeellä toteutetaan pieni-

muotoisia maanpinnan kulotuksia si-

ten, että valtapuusto säilyy palamat-

ta.

Puuston ja kenttäkerroksen kasvilli-

suuden hoitotoimenpiteiden toteu-

tuksen jälkeen arvioidaan, soveltuu-

ko vyöhyke harjukasvillisuuden kuten

kangasajuruohon tai kangasvuokon

kylvämiseen tai si irtoistutuksille. Jos

harjukasvillisuuden kehittämisen

olosuhteet arvioidaan vyöhykkeellä

suotuisaksi , laaditaan erillinen suun-

nitelma harjulaj iston kylvöistä ja si ir-

roista valovyöhykkeelle. Vyöhykkeen

hoidon ja kasvien si irtämisen toteu-

tuksessa käytetään tamperelaisten

luontoyhdistyksien sekä kaupunki-

laisten talkooapua.

Valovyöhykkeellä sallitaan maasto- ja

BMX-pyöräily, koska se ylläpitää har-

jukasvillisuudelle tärkeää maaston

avoimuutta. Nykyisissä Pyynikin

luonnonsuojelualueen rauhoitus-

määräyksissä maastopyöräilyä ei sal-

lita, joten sitä varten rauhoitusmää-

räyksi in tehdään muutos, joka

valmistellaan ja hyväksytään kau-

pungin päätöksenteossa erikseen.

Rauhoitusmääräyksien muuttaminen

on oma hallinnollinen prosessinsa,

johon kaupungin lisäksi osallistuu

ELY-keskus. Siten tässä suunnitel-

massa ei maastopyöräilyä voida sal-

lia suoraan, vaan sen mahdollistami-

nen tuodaan esi in tarpeellisena

ehdotuksena.
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Puuston sekä pensas- ja kenttäker-

roksen hoitotoimenpiteiden lisäksi

valovyöhykkeelle muodostetaan viisi

uutta harjuketoa, jotka ovat puustol-

taan pääosin avoimia ja paahteisia.

Harjuketojen perustamiseksi laadi-

taan erilliset ja yksityiskohtaisemmat

suunnitelmat.

11 .. Lemlinin näköalasektorin harjuke-

to

Lemlin in näköalasektori (metsikkö-

kuvio 45) on puustoltaan valmiiksi

avoin alue, mutta aluskasvillisuudel-

taan se on nykyään li iaksi hein itty-

nyt. Hoitotoimenpiteenä on, että jak-

solla 2017–2027 näköalasektorin

taimia ja pensaskasvillisuutta raiva-

taan ja mahdollisuuksien mukaan

aluskasvillisuus poltetaan. Alueelle

voidaan si irtää tai kylvää

harjukasvillisuutta.

Sektori on kapea ja sitä laajennetaan

hieman raivaamalla nuorta puustoa.

Harjukedon hoidon toteutuksessa

käytetään apuna tamperelaisia luon-

toyhdistyksiä ja kaupunkilaisten tal-

kootyötä.

22.. Pyynikintien vanhan soramontun

harjuketo

Vanhan hiekkakuopan harjuketo

muodostetaan valovyöhykkeen met-

sikkökuvion 46 eteläreunaan

metsikkökuvion 47 länsipuolelle. So-

ramonttu si jaitsee Pyynikintien poh-

joispuolella ja sinne on mahdollista

kääntyä tieltä autolla. Soramontun

aluskasvillisuus raivataan ja alue ku-

lotetaan mahdollisuuksien mukaan.

Lehtipuut ja pääosa nuorista män-

nyistä poistetaan alueelta. Harjuke-

don hoidon toteutuksessa käytetään

apuna tamperelaisia luontoyhdistyk-

siä ja kaupunkilaisten talkootyötä.

33. Pyynikintien uusi harjuketo, "Piis-

panketo"

Lähellä Piispantaloa Pyynikintien

harjukedon kasvillisuus on pääosin

avointa, mutta on kasvamassa um-

peen. Puiden taimet ja nykyinen kas-

villisuus raivataan pois siten, että

hiekkamaa paljastuu niiden alta. Alu-

een pintakasvillisuus mahdollisesti

kulotetaan. Tuleva harjuketo kehite-

tään pääosin avoimelle hiekkamaal-

le. Harjukedon hoidon toteutuksessa

käytetään apuna tamperelaisia luon-

toyhdistyksiä ja kaupunkilaisten tal-

kootyötä.

44.. Tahmelan uusi harjuketo

Alueelta raivataan pääsääntöisesti

kaikki nuoret männyt ja koivut.

Alueen harjukasvillisuutta

vahvistetaan taimien si irroilla ja

siementen kylvöillä. Harjukedon hoi-

don toteutuksessa käytetään apuna

tamperelaisia luontoyhdistyksiä ja

kaupunkilaisten talkootyötä.

55.. Aurinkopuisto ”Hoppa”

Pyynikin entisen hyppyrimäen koh-

dalle (metsikkökuvio 6) perustetaan

aurinkopuisto ”Hoppa”. Puiston pe-

rustamiseksi alueen puustoa har-

vennetaan reilusti , jolloin alueen

keskeiset osat ovat täysin puuttomia.

Reunoille jätetään suurimpia mänty-

jä maisemapuiksi . Pienempi puusto
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ja pensaskasvillisuus poistetaan

avoimuuden lisäämiseksi . Alueella

voidaan mahdollisuuksien mukaan

suorittaa kulotusta.

Tällä hetkellä hyppyrimäen alue on

pitkälti umpeenkasvanut, ja suurim-

mat avoimet laikut si jaitsevat Pis-

pankadun reunalla. Aurinkoinen har-

jupuisto ulottuu harjun juurelta

Pispankadun yläpuolelle lähelle Lau-

ri Vi idan muistomerkkiä. Aluetta laa-

jennetaan jonkin verran metsikköku-

vion 6 ulkopuolelle Pispankadun

suuntaan.

Puiston kasvillisuuden annetaan rai-

vauksien jälkeen kehittyä luontaises-

ti . Aurinkopuiston tuleva kasvillisuus

olisi pääosin paikalla luontaisesti le-

viävää kasvilaj istoa, mutta paikalle

voidaan myös kylvää tai si irtää har-

julaj istoa. Osa kaadettavista, järeäm-

mistä rungoista jätetään alueelle

maapuiksi lahoamaan. Alueelle pys-

tytetään harjukasvillisuudesta kerto-

va opastaulu .

Aurinkopuiston perustamisen myötä

paikasta muodostuu erinomainen

paikka lasten ja nuorten mäenlaskul-

le talvisin . Kesällä alueella tulisi sal-

lia maastopyöräily maanpinnan kulu-

misen edistämiseksi . Aurinkopuiston

hoidon toteutuksessa käytetään apu-

na kaupunkilaisten talkootyötä.
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Vyöhyke koostuu metsäsuunnitel-

man metsikkökuvioista 44, 52, 53

(osittain), 55, 56 (osittain), 58 (osit-

tain), 65, 66 ja 67.

Vyöhykkeen pinta-ala on noin 4,9

hehtaaria.

Kuvaus

Pyhäjärven rantaan rajautuvalla vyö-

hykkeellä kasvaa varttuneita sekä jä-

reitä kilpikaarnaisia mäntyjä. Jotkin

tämän vyöhykkeen männyistä ovat

koko Pyynikinharjun vanhimpia pui-

ta. Mäntyjen seassa on jonkin verran

nuorehkoja lehtipuita ja pensaita.

Vyöhykkeen nuorempaa puustoa on

viime vuosina harvennettu , minkä

seurauksena metsän peitteisyys ja

suojavaikutus on vähentynyt.

Pyhäjärven rantapolun yläpuolelta

rinne on paikoitellen kulunutta, mikä

hieman lisää harjukasvillisuudelle

suotuisia oloja. Tallauksen kulutta-

massa maassa viihtyvät muun muas-

sa kissankäpälät (Antennaria dioica).

Hoidon tavoite

Tuulenmurtaja-vyöhykkeen hoidon

tavoitteena on peitteinen ja moni-

kerroksinen metsä. Vyöhykkeen ta-

voitteena on suojata Pyynikinharjun

tulevaisuudessa avoimempia etelä-

rinteitä palo- ja valovyöhykkeillä Py-

häjärven tuulisilta olosuhteilta. Siten

lämpötila harjun etelärinteessä säi-

lyy ri ittävän korkeana ja sopivana

harjulaj istolle. Metsän annetaan kas-

vaa nykyistä rehevämmäksi ja ti-

heämmäksi .

Hoitotoimenpiteet

Rannan suojavyöhykkeellä ei toteu-

teta suunnitelmakaudella muita hoi-

totoimenpiteitä kuin vaaraa aiheut-

tavien puiden runkojen si irtäminen

reittien läheisyydestä ulkoili joiden

turvallisuuteen perustuen.

Kasvillisuuden annetaan runsastua ja

peitteisyyden lisääntyä. Kuolleita ja

kaatuneita puita ei viedä pois vaan

ne jätetään pääsääntöisesti paikal-

leen. Reittien päälle kaatuneet puut

si irretään syrjään reitin viereen.

TUULENMURTAJA-VYÖHYKE
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Vyöhykkeellä ei ole metsäsuunnitel-

man mukaisia metsikkökuvioita.

Vyöhykkeen pinta-ala on noin 1,2

hehtaaria.

Kuvaus

Alue on osa Pyynikin luonnonsuoje-

lualuetta, vaikka sen aluskasvillisuus

on pääosin hoidettua ja nurmikon

kaltaista. Joissain kohdin vyöhykettä

on nurmikon si jaan niittymäisiä pi ir-

teitä. Tampereen kaupungin vihera-

lueiden hoitoluokka alueella on E3

(Suojelualueet). Alueella kasvaa

muun muassa järeitä lehtikuusia ja

muita ulkomaisia puulajeja muistona

alueella si jainneesta taimistosta.

Hoidon tavoite

Alueen uudeksi käyttötarkoitukseksi

tulee kasvien turvapaikka. Vyöhyk-

keelle si irretään ja pelastetaan kas-

veja Tampereen seudun kaavoitetu il-

ta ja rakennettavilta alueilta. Alueen

maapohja on pääosin ruokamultaa,

joka sopii useimpien lehtojen ja leh-

tomaisten kankaiden sekä useiden

tuoreiden kankaiden kasvilaj ien kas-

vupaikaksi . Vyöhykkeellä on aurin-

koisia, puolivarjoisia ja varjoisia

paikkoja, joita voi valita tarpeen mu-

kaan si irrettäville kasveille sopivaksi .

Tampereen seudulla rakennettavat

metsäalueet ovat pääsääntöisesti

lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden

alueita, joten alueelle si irrettäväksi

soveltuvia kasveja löytyy runsaasti .

Hoitotoimenpiteet

Vyöhykkeelle ryhdytään si irtämään

erityisesti uhanalaisia tai muuten

huomionarvoisia kasveja Tampereen

kaupungin rakennettavilta alueilta.

Kasveja si irretään alueelle vaiheit-

tain ja sopivi in ryhmiin . Si irroista

laaditaan tilanteen mukaan

yksityiskohtaisempi suunnitelma.

TURVAPAIKKA-VYÖHYKE
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Sitä mukaa kun kasveja si irretään

vyöhykkeen valittu ih in osi in , näiden

osien hoitoa muutetaan kasvien vaa-

timusten mukaan. Rauhoitettu jen

kasvien si irtämistä varten haetaan

Pirkanmaan ELY-keskukselta poik-

keamislupa luonnonsuojelulaista.

Kasvien turvapaikasta kehitetään

Tampereella uudenlainen valtakun-

nallinen menestyskonsepti , jota voi-

daan tulevaisuudessa soveltaa kai-

kissa kunnissa ja kaupungeissa

Suomessa, joissa kaavoitetaan ja ra-

kennetaan luontoalueita.

Turvapaikkavyöhykkeen hoidon to-

teutuksessa käytetään apuna tampe-

relaisia luontoyhdistyksiä ja kaupun-

kilaisten talkootyötä.
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Vyöhyke koostuu metsäsuunnitel-

man metsikkökuvioista: 53 (osittain),

56 (osittain), 58 (osittain), 61 , 62, 63 ja

64.

Vyöhykkeen pinta-ala on noin 1,8

hehtaaria.

Kuvaus

Vyöhyke on Pyynikin etelärinteen

metsäalue, joka koostuu pääosin ti-

heistä ja nuorista männiköistä. Ti-

heät männiköt ovat latvustoltaan hy-

vin peitteisiä ja ne estävät valon

pääsyn kenttäkerrokseen. Vyöhyk-

keen metsikkökuvioita on kasvatettu

puuryhmittäin ja jokaisella metsikkö-

kuviolla kasvaa tietyn ikäluokan

mäntymetsää. Vyöhykkeen itäosassa

(kuvio 64) on ylispuuasentoon hakat-

tua männikköä. Vyöhykkeen nuorem-

paa männikköä on harvennettu pai-

koitellen lähimenneisyydessä.

Vyöhykkeen metsät ovat hyvin ta-

lousmetsämäisiä, vaikka jotkin ylis-

puumännyt ovat tavallista järeämpiä

ja yli 200-vuotiaita. Vyöhyke on mai-

semallisilta pi irteiltään umpeutunut,

tasakoosteinen ja yksitoikkoinen.

Hoidon tavoite

Hoidon tavoitteena on kulottaa eli

polttaa vyöhykkeen metsät suunni-

telmakauden aikana. Polttamisella li-

sätään Pyynikin luonnon monimuo-

toisuutta ja monipuolisuutta siten,

että Pyynikin metsien kiinnostavuus

lisääntyy nykyisestään.

Pyynikin luonnonsuojelualueella

metsän polttaminen on perusteltua

sekä ekologisesti että kaupunkilais-

ten käytön kannalta. Kangasmetsien

ennallistamispolttojen tavoitteena

on palauttaa tulen ekologiset vaiku-

tukset osaksi suojelualueiden met-

sien dynamiikkaa (Similä & Junninen

201 1 , 30). Metsäpalo tuottaa elinym-

päristöjä palolaj istolle, lisää kuolleen

ja hi i ltyneen puun määrää, vaikuttaa

elävien puiden puuaineksen laatuun

sekä monipuolistaa metsikön puus-

torakennetta (Similä & Junninen 201 1 ,

30). Palaminen on tärkeää etenkin

harjulaj iston kehittymisen kannalta.

KULOVYÖHYKE
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Järeän puuston polttamisella on suu-

ri merkitys etenkin hyönteislaj istolle

(Wikars 2002, Hyvärinen 2006). Pala-

neella puuaineksella on merkitystä

myös kääpälaj istolle (Similä & Junni-

nen 201 1 , 31 ). Ihmisen vaikutuksen

takia Pyynikin metsät eivät ole pala-

neet lähih istoriassa, mikä on muut-

tanut harjumaisemaa umpinaiseksi .

Pyynikin luonnossa ei ole esimerkiksi

löydettävissä menneiden metsäpalo-

jen jälkiä kuten palokoroja, jotka

ovat yleisiä vanhoissa metsissä. Met-

sän polttaminen on Pyynikin luonnon

dynamiikan kannalta ainutlaatu inen

mahdollisuus.

Metsän polttamisella on ekologisten

hyötyjen lisäksi merkittäviä ja posi-

ti ivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Metsän polttaminen Pyynikillä on

valtakunnallinen mediatapahtuma.

Metsiä kulotetaan Suomessa harvoin

eikä juuri koskaan ulkoilumetsissä.

Pyynikin kulotuksesta tulee suuri ja

jännittävä koko kaupungin tapahtu-

ma. Kaupunkilaiset voivat seurata

metsän polttamista turvallisesti esi-

merkiksi vastarannalta Hatanpään-

niemestä tai Pyhäjärveltä veneistä.

Palanut metsä on vaikuttava näky ja

palon tuoksut ovat läsnä alueella

useita vuosia. Palanut ja hi i ltynyt

metsä luo alueelle ainutlaatu isen

tunnelman. Suurin osa kaupunkilai-

sista ei ole kokenut palanutta metsää

etenkään si inä mittakaavassa kuin

poltettava alue on rajattu tässä

suunnitelmassa. Polton jälkeen pala-

neesta metsästä tulee useiksi vuo-

siksi yksi Tampereen kiinnostavim-

mista nähtävyyksistä. Kulotusta

seuraavina vuosina paloalueesta ke-

hittyy vetävä nähtävyyskohde, jonka

kasvillisuuden kehittymistä kaupun-

kilaiset seuraavat akti ivisesti .

Hoitotoimenpiteet

Polttokohteeksi sopivat sekä vanhat

että nuoret kangasmetsät (Similä &

Junninen 201 1 , 30). Tässä suunnitel-

massa kulotettava kohde on rajattu

siten, että sen puusto on pääosin

nuorehkoa kangasmetsää, jolla järei-

tä mäntyjä on pääosin vain ylispuina.

Siten Pyynikin vanhemmat metsät

jäävät polton ulkopuolelle. Poltto

suunnitellaan siten, että nuorehkot

puut palavat pääosin kokonaan ja jä-

reät ylispuumännyt säilyvät siten, et-

tä ni istä saattavat jotkin kuolla mutta

useammat säilyvät elävinä. Näin ol-

len vyöhykkeen maisemaan jää pol-

ton jälkeen myös elävää puustoa.
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Kulovyöhykkeen metsä poltetaan

pystyyn. Kuloalueeksi rajatun alueen

reunavyöhykkeillä puita kaadetaan

palokäytävän eli suojavyöhykkeen ai-

kaansaamiseksi , jotta palo ei leviä

polttoalueelta ympäröivi in metsi in .

Kuloalueen laidoilla puut, jotka voi-

vat palaessaan kaatua aluetta rajaa-

ville teille tai palokäytäville, kaade-

taan alueen sisäpuolelle ennen

polttoa.

Kaadettava puusto jätetään kuloalu-

eelle palokuormaksi . Nuorempia pui-

ta kaadetaan myös vyöhykkeen sisäl-

tä järeiden mäntyjen ympäriltä, jotta

palo ei leviä latvapalona säästettä-

viksi tarkoitettu ih in vanhoihin män-

tyih in . Vyöhykkeen itäosassa, metsik-

kökuviolla 64 palo toteutetaan hyvin

hallittuna kenttäpalona eikä sen

anneta muodostua latvapaloksi , kos-

ka kuvion 64 järeitä ylispuuasentoon

hakattu ja mäntyjä ei ole tarkoitus

polttaa. Siten metsikkökuvio 64 muo-

dostaa sulavan vaihettumisvyöhyk-

keen kulovyöhykkeen ja muiden met-

säalueiden rajalle.

Tässä suunnitelmassa polttoalue on

rajattu ylärinteessä Pyynikintien le-

veään asfalttitiehen riskinhallinnan

takia, koska tie estää latvapalon le-

viämisen ylärinteeseen (valovyöhyk-

keelle). Lisäksi tien läheisyys mah-

dollistaa sammutuskaluston

tehokkaan käytön palon aikana. Pyy-

nikintien varrelle jätetään vyöhyk-

keen reunaan järeitä maisemamän-

tyjä ja ni iden säilyminen palossa

turvataan siten, että nuorempia

mäntyjä ni iden lähistöltä kaadetaan,

jotta tuli ei leviä vanhempien puiden

latvustoon.

Kuloalue on rajattu lähelle Pyhäjär-

ven rantaa siksi , että polttamisessa

tarvittavaa vettä on helposti saata-

villa paloalueelle. Vettä tarvitaan

polton hallintaan ja jälkisammutuk-

seen.

Polttosuunnitelman laatiminen

Kulovyöhykkeen palon toteuttamista

varten laaditaan polttosuunnitelma.

Yksityiskohtaisemmassa polttosuun-

nitelmassa huomioidaan palokuor-

man mahdollinen poistaminen alu-

eelta, jos se vähentää polton

toteutuskelpoisuutta ja turvallisuut-

ta. Palokuorman vähentämisen tarve

turvallisuussyistä koskee yleensä

pieniläpimittaista puuta, joka saattaa

li ian suuriksi kasoiksi pinottuna nos-

taa palon voimakkuutta paikallisesti

li ian suureksi (Similä & Junninen

201 1 , 36).

Muita asioita, jotka huomioidaan ku-

lotusta toteuttaessa ja yksityiskoh-

taisemmassa kulotussuunnitelmassa:

- Kulotuksen ajankohdan päättämi-

nen.

- Määritellään poltolle sopivat sää-

olosuhteet.

- Kulotusalueen tarkentaminen.

- Määritellään palokäytävien leveys

ja puuston poistamisen tarve.

- Polton valmistelu (palokuorman

tuottaminen, vedensaannin varmis-

taminen, palokäytävien tai -kuj ien

tekeminen, pelastustoimintasuunni-

telman laatiminen).

- Suunnitellaan miten palo kannattaa

sytyttää ja toteuttaa teknisesti .

- Poltosta ilmoittaminen etukäteen

aluehälytyskeskukseen.

- Yleisön pitäminen turvallisen väli-

matkan päässä paloalueelta.

- Kulotussuunnitelma tehdään tar-

vittaessa yhteistyössä pelastuslai-

toksen ja muiden tarvittavien viran-

omaisten kanssa.

- Määritellään polton johtajan tehtä-

vät.

- Suunnitellaan polton sammutus ja

jälkivartiointi .

- Laaditaan poltosta kustannusarvio.

- Määritellään, koska paloalueen voi

turvallisesti avata kaupunkilaisille
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Vyöhyke koostuu metsäsuunnitel-

man metsikkökuvioista: 1 , 7, 7.5, 7.3, 8,

8.1 , 9, 1 3, 14, 15 ja 17.

Vyöhykkeen pinta-ala on noin 7,3

hehtaaria.

Kuvaus

Vyöhykkeen valtapuusto on pääosin

järeää ja varttunutta männikköä. Alu-

eella on paikoitellen runsaasti

kuusialikasvosta.

Mäntyjen lisäksi alueella ei ole muu-

ta valtapuulaj ia, koska kuusia on

säännöllisesti raivattu alueelta. Vyö-

hyke rehevyydeltään on mustikkatyy-

pin (MT) metsää, jolla kuuset kasva-

vat hyvin luonnostaan.

Hoidon tavoite

Muodostetaan vyöhykkeestä seka-

metsä, jossa kuusten annetaan kas-

vaa mäntyjen rinnalle valtapuustoksi .

Aiemmin Pyynikin metsänhoidossa

on pyritty kuusista eroon, mutta tälle

vyöhykkeelle kuuset sopivat erityi-

sesti siksi , koska ne kasvavat sinne

hyvin luonnostaan.

Antamalla kuusien kasvaa tälle vyö-

hykkeelle monipuolistetaan Pyyni-

kinharjun luontoa. Tällä vyöhykkeellä

ei ole lehtolaj istoa, jota kuusien kas-

vattaminen haittaisi . Kun kuusien an-

netaan kasvaa alueelle, voidaan nii-

den raivauksista luopua.

Hoitotoimenpiteet

Kohteella ei toteuteta suunnitelma-

kaudella hoitotoimenpiteitä. Reiteille

ja polu ille kaatuneita puunrunkoja

voidaan si irtää syrjään käytännölli-

sistä ja turvallisuuteen li ittyvistä

syistä.

Metsikkökuvioiden 13 ja 14 asuinta-

lojen läheisten osien hoito toteute-

taan asukkaiden toiveiden mukaan.

KUUSETTUMISVYÖHYKE
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Vyöhyke koostuu metsäsuunnitel-

man metsikkökuvioista: 1 1 , 1 2, 16, 19,

20, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

40, 41 , 42 ja 43.

Vyöhykkeen pinta-ala on noin 20,0

hehtaaria.

Kuvaus

Tähän vyöhykkeeseen kuuluu Pyyni-

kinharjun kalliometsät, Haulinkallion

kalliojyrkänteet, kallioiden lehtomai-

set alusmetsät sekä pieni alue Näsi-

järven rantaa luonnonsuojelualueen

länsiosasta.

Vyöhykkeen luonto on monipuolista

ja se sisältää monia erilaisia luonto-

tyyppejä. Alueen luonto on Pyynikin

luonnonsuojelualueen metsistä ollut

tähän mennessä vähäisimmällä hoi-

dolla.

Hoidon tavoite

Tämä vyöhyke jätetään hoidon ulko-

puolelle. Hallitun luonnontilan seu-

rauksena vyöhykkeen luonto kehittyy

monimuotoisemmaksi luonnon

omien kasvu- ja kehitysprosessien

mukaan. Alueen luonnon ei tarvitse

olla täysin luonnontilaista, vaan vyö-

hykkeen nimi vi ittaa si ihen, että alu-

een luonnon annetaan kehittyä sen

oman dynamiikan mukaisesti .

Koska ihmisen toimintojen vaikutus

on alueella läsnä esimerkiksi pihlaja-

angervokasvustoina, ei vyöhykkeestä

ole tarkoitus kehittää alkuperäistä

suomalaista luontoa vaan uudenlais-

ta villi intynyttä kaupunkiluontoa,

jossa on hieman erämaan tuntua.

Hoitotoimenpiteet

Suunnitelmakaudella tällä vyöhyk-

keellä ei toteuteta hoitotoimenpitei-

tä. Reittien ja polkujen päälle kaatu-

neet puunrungot si irretään syrjään.

Turvallisuutta uhkaavia kuolleita

pystyrunkoja voidaan tarvittaessa

kaataa turvallisuussyistä reittien lä-

histöltä. Vyöhykkeen luontoarvot ke-

hittyvät parhaiten antamalla luon-

non itse kehittyä omaan suuntaansa.

Alueelta voidaan valita yksittäisiä

merkittävien kasvilaj ien esi intymiä,

joita hoidetaan esimerkiksi ympäröi-

vää kasvillisuutta poistamalla.

LUONNONTILAINEN VYÖHYKE
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Vyöhyke koostuu Näkötornintien

käytöstä poistetusta osasta.

Vyöhykkeen pinta-ala on noin 0,8

hehtaaria.

Kuvaus

Pyynikin harjumännikön keskellä on

käytöstä poistettu tienpätkä, joka

kulkee Pyynikin näkötornilta länteen

Tahmelantielle. Tienpätkä on useita

metrejä leveä ja puolen kilometrin

pitu inen.

Tienpätkä on Näkötornintien käytös-

tä poistettu osa. Tietä ei ole käytetty

lähimenneisyydessä ja se on suljettu

li ikenteeltä. Tienpätkä on reli ikki eikä

enää palvele alueen nykyistä käyttö-

tarkoitusta.

Asfaltoitu tienpätkä erottuu kauas ja

se pirstoo kauniin harjumaiseman.

Tiealue on hallinnollisesti osa luon-

nonsuojelualuetta toisin kuin muut

Pyynikinharjulla kulkevat maantiet.

Hoidon tavoite

Raivataan ja maisemoidaan käytöstä

poistettu tiealue. Toteutetaan tiealu-

een osalta Pyynikin harjumetsien

eheyttäminen ja yhdistäminen. Kehi-

tetään luontoa raivatulla tiealueella

maisemoimalla alue kasvillisuudella.

Tien raivaamisen ja maisemoinnin

ansiosta Pyynikin suojelu- ja virkisty-

salueen kaksi toisistaan irrallista

aluetta yhdistyy ja maisemallinen

kokonaisuus eheytyy.

Hoitotoimenpiteet

Tien pinnoitteena oleva asfaltti rai-

vataan pois. Vanhan tienpohjan

paikalle sen reunaan rakennetaan

sorapohjainen ulkoilureitti , joka nou-

dattaa samaa tielin jaa kuin nykyinen

asfalttitie.

Sorapohjaisen ulkoilureitin ulkopuo-

lelle jäävä raivattu alue maisemoi-

daan harjusoralla ja -hiekalla sekä

harjukasvien siementen kylvöillä.

Tien varrella olevat valaisintolpat

säästetään ja raivauksen jälkeen ne

valaisevat uutta sorapohjaista

ulkoilureittiä.

RAIVATTAVAMAANTIE
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Kuvaus

Tämä vyöhyke koostuu Pyynikin

luonnonsuojelualueen ja metsien ra-

kennetuista reiteistä.

Hoidon tavoite

Turvallisuus, reittien käyttökelpoi-

suus ja esteettömyys, hyvä näkyvyys

reittien välittömässä läheisyydessä

Hoitotoimenpiteet

Tarvittaessa vesakon raivaaminen 1 -3

metrin päästä reiteistä. Vaaralliset

puut tehdään vaarattomiksi kaata-

malla ne maapuiksi metsään. Reit-

tien päälle kaatuneet puunrungot

si irretään syrjään.
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Vyöhyke / Kuvio nro. / Hoitotoimen-

pide

Lehdottumisvyöhyke 5

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 5.1

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 10

Hoitotoimenpiteet rakennusten lä-

histöllä toteutetaan asukkaiden toi-

veiden mukaan. Ei muita hoitotoi-

menpiteitä suunnitelmakaudella

2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 18

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 19

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 21

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 22

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 23

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 23.1

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 24

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 26

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 28

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 29

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 48

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 50

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Lehdottumisvyöhyke 51

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Valovyöhyke 2

Ylärinnettä varjostavia koivu ja pois-

tetaan valikoiden metsikkökuvion

eteläreunasta.

Valovyöhyke 3

Nuoria mäntyjä ja lehtipuita kuvion

eteläreunasta poistetaan ja ni iden

tilalle perustetaan keto. Ylärinnettä

varjostavia lehtipuita kaadetaan ja

poistetaan valikoiden.

Valovyöhyke 3.1

Nuoria mäntyjä ja lehtipuita kuvion

eteläreunasta poistetaan ja ni iden

tilalle perustetaan keto. Ylärinnettä

varjostavia lehtipuita kaadetaan ja

poistetaan valikoiden.

Valovyöhyke 4

Ennallistamisharvennus ja alispuus-

ton raivaus.
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Valovyöhyke 45

Lemlin in näköalasektorin hoitoa jat-

ketaan nykyiseen tapaan.

Valovyöhyke 46

Ennallistamisharvennus. Järeimpien

kaadettavien puiden runkoja jäte-

tään jonkin verran maahan laho-

puuksi . Alispuustoa raivataan avoi-

memmaksi .

Valovyöhyke 47

Ennallistamisharvennus. Harvennet-

tavat nuoret männyt viedään alueel-

ta pois.

Valovyöhyke 49

Ennallistamisharvennus. Järeimpien

harvennettavien puiden runkoja jä-

tetään jonkin verran maahan laho-

puuksi . Alispuustoa raivataan.

Valovyöhyke 54

Ennallistamisharvennus.

Valovyöhyke 57

Ennallistamisharvennus. Alispuustoa

raivataan.

Valovyöhyke 59

Ennallistamisharvennus. Järeimpien

harvennettavien puiden runkoja jä-

tetään jonkin verran maahan laho-

puuksi . Alispuustoa raivataan.

Valovyöhyke 60

Ennallistamisharvennus. Järeimpien

harvennettavien puiden runkoja jä-

tetään jonkin verran maahan laho-

puuksi . Alispuustoa raivataan.

Valovyöhyke Tontti1 310

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Tuulenmurtaja-vyöhyke 67 Ei

hoitotoimenpiteitä suunnitelmakau-

della 2013–2023.

Tuulenmurtaja-vyöhyke 66 Ei

hoitotoimenpiteitä suunnitelmakau-

della 2013–2023.

Tuulenmurtaja-vyöhyke 65 Ei

hoitotoimenpiteitä suunnitelmakau-

della 2013–2023.

Tuulenmurtaja-vyöhyke 58(ositain)

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Tuulenmurtaja-vyöhyke 56(ositain)

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Tuulenmurtaja-vyöhyke 55 Ei

hoitotoimenpiteitä suunnitelmakau-

della 2013–2023.

Tuulenmurtaja-vyöhyke 53(osittain)

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Tuulenmurtaja-vyöhyke 52 Ei

hoitotoimenpiteitä suunnitelmakau-

della 2013–2023.

Tuulenmurtaja-vyöhyke 44 Ei

hoitotoimenpiteitä suunnitelmakau-

della 2013–2023.

Turvapaikkavyöhyke

Kulovyöhyke 63 Perustetaan

kuvion itäosaan noin 5 metriä leveä

palokuja. Kaadetaan Pyynikintien

eteläpuolelta puita turvallisuussyistä

ja palon leviämisen ehkäisemikseksi ,

mutta jätetään muutamia järeitä

mäntyjä maisemapuiksi . Poltetaan

metsä suunnitelmakaudella.

Kulovyöhyke 64 Poltetaan

metsän aluskasvillisuus ja nuorempi

puusto. Säästetään järeät ylispuu-

männyt.

Kulovyöhyke 62 Kaadetaan

Pyynikintien eteläpuolelta puita tur-

vallisuussyistä ja palon leviämisen

ehkäisemikseksi , mutta jätetään

muutamia järeitä mäntyjä maisema-

puiksi . Poltetaan metsä suunnitelma-

kaudella.

Kulovyöhyke 61 Suojataan

tärkeimmät ylispuumännyt kaata-

malla ni iden ympäriltä nuorempia

puita palon ehkäisemiseksi järeiden

puiden latvoihin . Kaadetaan Pyyni-

kintien eteläpuolelta puita turvalli-

suussyistä ja palon leviämisen eh-

käisemikseksi , mutta jätetään

muutamia järeitä mäntyjä maisema-

puiksi . Poltetaan metsä suunnitel-

makaudella.

Kulovyöhyke 58 (osittain) Kaa-

detaan Pyynikintien eteläpuolelta

puita turvallisuussyistä ja palon le-

viämisen ehkäisemikseksi , mutta jä-

tetään muutamia järeitä mäntyjä

maisemapuiksi . Perustetaan noin 5

metriä leveä palokuja kuvion etelä-

reunaan palon leviämisen ehkäise-

mikseksi kuvillle 55. Poltetaan metsä

suunnitelmakaudella.

Kulovyöhyke 56 (osittain) Kaa-

detaan Pyynikintien eteläpuolelta

puita turvallisuussyistä ja palon le-

viämisen ehkäisemikseksi , mutta jä-

tetään muutamia järeitä mäntyjä

maisemapuiksi . Perustetaan noin 5

metriä leveä palokuja kuvion etelä-

reunaan palon leviämisen ehkäise-

mikseksi kuvillle 55. Poltetaan metsä
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suunnitelmakaudella.

Kulovyöhyke 53 (osittain) Kaa-

detaan Pyynikintien eteläpuolelta

puita turvallisuussyistä ja palon le-

viämisen ehkäisemikseksi , mutta jä-

tetään muutamia järeitä mäntyjä

maisemapuiksi . Perustetaan noin 5

metriä leveä palokuja kuvion etelä-

reunaan palon leviämisen ehkäise-

mikseksi kuvillle 55. Perustetaan ku-

vion itäreunaan noin 5 metriä leveä

palokuja rajautuen ulkoilureitti in .

Poltetaan metsä suunnitelmakaudel-

la.

Kuusettumisvyöhyke 1

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Kuusettumisvyöhyke 7

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Kuusettumisvyöhyke 7.5

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Kuusettumisvyöhyke 7.3

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Kuusettumisvyöhyke 8

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Kuusettumisvyöhyke 8.1

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Kuusettumisvyöhyke 9

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Kuusettumisvyöhyke 13

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Kuusettumisvyöhyke 14

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Kuusettumisvyöhyke 15

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Kuusettumisvyöhyke 17

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 1 1

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 12

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 16

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 19

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 20

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 25

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 27

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 30

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 32

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 33

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 34

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 35

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 36

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 37

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 38

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 40

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 41

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 42

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.

Luonnontil.vyöhyke 43

Ei hoitotoimenpiteitä suunnitelma-

kaudella 2013–2023.
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