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1. Johdanto 

Tämä selvitys laadittiin sekä käynnistymässä olevan Hannusrannan asemakaavoituksen 

vuoksi että osana Kaitaa–Iivisniemen osayleiskaavan käsittelyä. Selvityksen teki Espoon 

kaupungin toimeksiannosta Faunatica Oy. Selvitystarve pohjautui vuonna 2016 

Hannusjärven alueelta kolmelta rungolta kolmelta erilliseltä esiintymäalueelta löytyneisiin 

lahokaviosammalesiintymiin sekä muiden huomionarvoisten jäkälä-, kääpä- ja 

sammallajien havaintoihin (H. Jauhiainen, O. Manninen; omat havainnot), joista seurasi 

tarve selvittää lajien esiintyminen kattavammin koko em. alueelta.  

Lahokaviosammal on pitkälle lahonneella kostealla lahopuulla elävä lähes lehdetön 

lehtisammallaji. Tyypillisiä lajille sopivia metsiä ovat puronvarsien, suonreunojen, 

pohjoisrinteiden ja muiden vesistöjen läheiset kosteat kuusivaltaiset metsät. Esiintymiä voi 

löytyä sekä maapuurungoilta että lahokannoilta. Lahokaviosammal on Suomessa 

levinneisyydeltään eteläinen ja lounainen (hemi- ja eteläboreaalisen vyöhykkeen) laji. 

Lahokaviosammal on luonnonsuojeluasetuksen mukainen erityisesti suojeltava laji, jonka 

säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty 

luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisesti. Esiintymispaikkojen hävittämis- ja 

heikentämiskielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on päätöksellään määritellyt erityisesti 

suojeltavan lajin esiintymispaikan rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja 

haltijoille. Laji on nykyisessä uhanalaisarvioinnissa luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi 

(CR). Se on mukana myös EU:n luontodirektiivin liitteessä II ja kiireellisesti suojeltavien 

lajien listalla (SYKE 2013).  

Lahokaviosammalen lisäksi selvitettiin jäkälistä, käävistä (ja tietyistä muista 

lahottajasienilajeista) ja sammalista huomionarvoinen metsäympäristöjen lajisto. 

Huomionarvoinen lajisto sisältää valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset, 

silmälläpidettävät, luontodirektiivissä listatut sekä ns. muut huomionarvoiset eli 

luontoarvoja indikoivat lajit (ks. tietolaatikko 1 & liite 1). 

Selvitykseen sisältyi yhteensä lähes sadan hehtaarin alue Hannusjärven/-metsän, 

Iivisniemen ja Kaitaanlaakson alueilla (kuva 1). Maastoselvitykset tehtiin kahdessa 

vaiheessa seuraavasti: 

 Vaiheessa I selvitettiin loppukesällä 2018 

 lahokaviosammalen potentiaaliset esiintymispaikat 

 muille huomionarvoisille sammalille sekä huomionarvoisille jäkälille ja 

kääville potentiaaliset esiintymisalueet 

 METSO-kohteet (ks. tietolaatikko 3). 

 Vaiheessa II selvitettiin syksyllä 2018 

 lahokaviosammalen esiintymät potentiaalisiksi arvioiduilla kohteilla 

 muiden huomionarvoisten sammalten sekä huomionarvoisten jäkälien ja 

kääpien esiintymät potentiaalisiksi arvioiduilla kohteilla. 
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Maastotyön tulosten perusteella arvioitiin: 

 esiintymien merkitys lajeille selvitysalueen ja laajemmin Espoon ja/tai 

pääkaupunkiseudun mittakaavassa sekä tarvittaessa valtakunnallisesti, sikäli 

kuin se on nykytietämyksellä mahdollista (harvoja alueita on 

pääkaupunkiseudulla inventoitu yhtä tarkasti näiden lajiryhmien osalta) 

 esiintymien laatua ensisijaisesti niiden laajuuden, lajien runsauden ja 

elinympäristön soveltuvuuden (mm. lajien tarvitsemien resurssien määrä ja 

laatu, lahopuujatkumo) perusteella  

 arvokkaiden kohteiden merkitystä maankäytön suunnittelun kannalta sekä 

esitettiin arvio siitä, miten em. kohteet mahdollisesti vaikuttavat maankäyttöön 

ja miten maankäytön muutokset vaikuttavat kohteisiin. 

Eri termien määritelmiä, kohteiden arvoluokitus ja Metso-ohjelman lyhyt kuvaus esitetään 

alla tietolaatikoissa 1–3. Liitteessä 1 esitetään yksityiskohtainen kuvaus eri vaiheisiin 

liittyneistä menetelmistä ja mahdollisista virhelähteistä.  

 
 
 

 
 
 
 

Tietolaatikko 1. Uhanalaisuusluokat ja indikaattorilajit 

 

Viimeisin uhanalaisuusarviointi on pian 10 vuotta vanha (Rassi ym. 2010) ja seuraava julkaistaan 

keväällä 2019. Uhanalaiset lajit sijoitetaan johonkin kolmesta luokasta: äärimmäisen uhanalaiset (CR), 

erittäin uhanalaiset (EN) tai vaarantuneet (VU). Lisäksi lähes uhanalaiset lajit on luokiteltu 

silmälläpidettäviksi (NT), ja muut arvioidut lajit pääosin elinvoimaisiin (LC) ja osa puutteellisesti 

tunnettuihin (DD).  

 

Osana lajien uhanalaisuuden arviointia on tietyissä lajiryhmissä arvioitu myös lajien alueellinen 

uhanalaisuus (RT). Luokkiin silmälläpidettävä ja elinvoimainen kuuluvia lajeja on voitu määrittää 

tietyissä osassa maata (kasvillisuusvyöhykkeittäin) alueellisesti uhanalaisiksi, jos niiden esiintyminen 

siellä on voimakkaammin uhattuna kuin muissa osissa maata. Lajin status alueellisesti uhanalaisena 

vastaa vaarantuneen (VU) lajin statusta. (Ympäristöministeriö 2014a) 
 

Luontoarvoindikaattorilajit 

Luontoarvoja indikoivia lajeja on määritelty eri lajiryhmille vaihtelevilla perusteilla (ks. tarkemmin 

eliöryhmäkohtaiset määritelmät liitteessä 1). Yhteisenä tavoitteena eri määritelmille on, että 

indikaattorilajit ilmentävät suojelunarvoisia piirteitä luonnossa. Esimerkiksi vanhan metsän 

indikaattorilajit tai luontoarvolajit indikoivat erilaisia luonnontilaisissa ympäristöissä tyypillisiä 

rakennepiirteitä tai pienelinympäristöjä (mikrohabitaatteja). Yksittäiset indikaattorilajien esiintymät 

eivät vielä kerro paljoakaan alueen yleisestä suojeluarvosta, mutta useampien eri indikaattorilajien 

esiintyminen ja runsaus tietyllä alueella osoittavat potentiaalista suojeluarvoa. 

 

Uhanalaisia, silmälläpidettäviä, rauhoitettuja ja luontodirektiivin lajeja sekä erilaisia indikaattorilajeja 

kutsutaan tässä raportissa huomionarvoisiksi lajeiksi. 
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Tietolaatikko 2. Lajisto- (jäkälät, käävät ja sammalet) ja lahokaviosammalkuviot luokiteltiin 
arvoluokkiin niiden luonnonsuojelullisen arvon perusteella seuraavasti: 

Luokka Kuvaus 

1 
Erityisesti suojeltavan lahokaviosammalen esiintymien ydinalueiden rajausehdotukset.  

Minkäänlaista elinympäristöä heikentävää maankäyttöä ei sallita. 

2 

Vähintään kahden valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisen lajin elinvoimaisia 
esiintymiä sisältävät kuviot. Lahokaviosammalen ydinalueiden tukialueet. 

Suositellaan säästettäväksi luontoarvoja merkittävästi heikentävältä maankäytöltä. 

3 

Yksittäisiä valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien 
elinvoimaisia esiintymiä sisältäviä ja/tai runsaasti luontoarvojen indikaattorilajien esiintymiä 
sisältäviä alueita. Lahokaviosammalelle soveltuvat alueet. 

Maankäytössä suositellaan huomioimaan luontoarvot mahdollisuuksien mukaan. 

 
 

Tietolaatikko 3. METSO-ohjelmasta 

 

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014–2025 eli METSO yhdistää metsien 

suojelun ja talouskäytön. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien 

taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa toteutetaan 

vapaaehtoisilla, ekologisesti tehokkailla keinoilla. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman kesäkuussa 2014. 

Ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2025. 

 

METSO-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pysyvin ja 

määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja 

lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä. 

 

Maanomistaja saa neuvoja kohteensa monimuotoisuuden arviointiin Suomen metsäkeskuksesta, 

paikallisesta ELY-keskuksesta tai metsäneuvonnan ammattilaisilta (metsänhoitoyhdistykset, 

metsäteollisuus, metsäpalveluyrittäjät). Alueelliset metsä- ja ympäristöviranomaiset tekevät päätöksen 

kohteen soveltuvuudesta ohjelmaan. (https://mmm.fi/metsat/monimuotoisuus-ja-suojelu/metso-ohjelma) 
 

https://mmm.fi/metsat/monimuotoisuus-ja-suojelu/metso-ohjelma
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Kuva 1. Selvitysalueen sijainti (sininen rajaus). Myös Hannusrannan (lila rajaus) selvitysalueella 
tehdyt havainnot ovat kattavasti mukana tässä raportissa. 
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2. Tulokset 

2.1. Jäkälät 

Selvitysalueelta löytyi jo vuoden 2016 maastokäynneillä (O. Manninen, omat havainnot) 

joitakin esiintymiä vaarantuneesta, yleisimmin vanhoilla tervalepillä kasvavasta 

ruskopiilojäkälästä (Arthonia spadicea VU). Myös silmälläpidettäväksi luokitellusta 

norjantorvijäkälästä (Cladonia norvegica NT) tehtiin tällöin hajahavaintoja.  

Tässä selvityksessä huomionarvoista jäkälälajistoa löytyi parhaiten vanhimmilta eläviltä 

puilta, erityisesti niiden kuorelta. Joitakin huomionarvoisia lajeja löytyi myös kuolleilta 

pystypuilta, pökkelöiltä sekä maalahopuulta. Pääkaupunkiseudulla ilmansaasteet ja vanha 

käyttöhistoria on aiheuttanut sen, että luppomaisia, naavamaisia ja muitakaan 

isokokoisempia vanhojen metsien lajeja ei juuri löydy. Tämä oli tilanne selvitysalueellakin. 

Vanhojen puiden kuorilla oli paikoin neulajäkälälajistoa jo melko runsaasti, mutta nämä 

olivat pääosin yleisiä tai melko yleisiä lajeja. 

Ruskopiilojäkälä esiintyy selvitysalueen tervalepikoissa paikoin runsaana. Parasta 

esiintymäaluetta on Hannusjärven ympäristö ja sen kosteat runsaasti järeääkin tervaleppää 

sisältävät rantametsät. Paikoin ruskopiilojäkälä oli huomattavan runsas tervaleppien 

tyvikuorella, ja sitä esiintyy selvitysalueella melko usein myös rantametsien koivujen 

tyvillä. Kosteista rantametsistä löytyi myös useita esiintymiä lahopiilojäkälää (Arthonia 

vinosa NT), ja tervaleppien ja koivujen kuorelta kerättiin useita potentiaalisesti 

huomionarvoisia rupijäkälänäytteitä. 

Selvitysalueen kalliometsissä esiintyy myös eteläisimmässä Suomessa harvinaista vanhaa 

keloutunutta mäntylahopuuta, erityisesti vanhoja kelokantoja ja puiden kelo-oksia. 

Merkittävimpiä havaintoja olivat Bondasbergenin kalliometsistä löytyneet vaarantunut 

hongantorvijäkälä (Cladonia parasitica VU) ja useammaltakin kannolta löytynyt 

alueellisesti uhanalainen ja silmälläpidettävä ryväsjäkälä (Hertelidea botryosa RT/NT). 

Muutamia mäntykeloilta kerättyjä vaikeasti tunnistettavia rupijäkäliä on vielä 

määrittämättä. 

Muu lahopuulajisto oli melko tavanomaista, samoin elävien haapojen ja pihlajien lajisto. 

Norjantorvijäkälää löytyi lisää ja muutamia rupijäkälänäytteitä on näistäkin näytteistä vielä 

määrittämättä. 

Kokonaisuutena selvitysaluetta ei voi pitää erityisen arvokkaana vanhan metsän 

jäkälälajistoltaan (kuva 2, taulukko 1). Tämä on tilanne vastaava suuressa osassa 

eteläisimmän Suomen vanhoja metsiä. Arvokkaimmat kohteet keskittyvät kosteimpiin ja 

järeäpuustoisimpiin biotooppeihin ja löydetyt huomionarvoiset lajit ovat pääosin 

rupijäkäliä, joiden esiintyminen ei ole erityisen herkkää ilmansaasteille. Lajistoltaan 

alueellisesti arvokkaiksi jäkäläalueiksi rajattiin siis lähinnä Hannusjärven ympäristön 

tervalepikot ja joitakin kuivia kalliomänniköitä (kuva 2, taulukko 2), joissa on säilynyt 

vanhaa mäntylahopuuta. 
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Kuva 2. Arvokkaat jäkäläalueet (1–3) ja huomionarvoisten jäkälien esiintymät. Huomionarvoisten 

lajien selitteet: VU = vaarantunut (uhanalainen), RT = alueellisesti uhanalainen, NT = silmälläpidettävä, 
Indikaattori = muu kuin uhanalaisluokiteltu luontoarvoindikaattorilaji. 
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Taulukko 1. Selvitysalueelta paikannetut huomionarvoisten jäkälien esiintymät (vrt. kuva 2). VU = 

vaarantunut (uhanalainen), RT = alueellisesti uhanalainen, NT = silmälläpidettävä, Ind. = muu 
luontoarvoindikaattorilaji; ks. tietolaatikko 1 & liite 1.  

Id Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Luokitus Lisätietoja 

1 ruskopiilojäkälä Arthonia spadicea VU Yli 50 esiintymärunkoa 

2 hongantorvijäkälä Cladonia parasitica VU 1 havainto 

3 ryväsjäkälä Hertelidea botryosa NT, RT 3 havaintoa 

4 lahopiilojäkälä Arthonia vinosa NT Ainakin 3 havaintoa 

5 norjantorvijäkälä Cladonia norvegica NT 7 havaintoa 

6 varjoneulajäkälä Chaenotheca furfuracea Ind.  

7 tyvivahajäkälä Dimerella pineti Ind.  

8 hankakarve Pseudevernia furfuracea Ind. Paikoin yleisehkö kalliomännyillä 

 

Taulukko 2. Selvitysalueelta rajatut arvokkaat jäkäläalueet (vrt. kuva 2). Arvoluokan selitys: ks. 

tietolaatikko 1.  

Id Kohde Rajausperuste Arvoluokka 

1 
Hannusjärven 
rantametsät 

Vanhaa tervaleppää ja muuta vanhaa elävää puustoa järvenrannalla ja 
Bondaksensuon tulvametsässä. Ruskopiilojäkälää hyvin runsaasti 

2 

2 
Bondasberget 
luoteinen 

Erittäin järeäpuustoista lehtipuuvaltaista lehtoa. Ruskopiilojäkälää, näytteitä 3 

3 
Bondasbergenin 
kalliot 

Kallioilla paikoin vanhaa keloutunutta mäntylahopuuta. Ryväsjäkälä ym. 3 

 

 

 
Ruskopiilojäkälä (Arthonia spadicea VU) tervalepän kuorella Hannusjärven rantametsissä. 
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2.2. Käävät ja muut sienet 

Selvitysalueen kääpälajisto ja muu luontoarvoja indikoiva sienilajisto oli 

ennakkokäsityksen mukaisesti monipuolista (kuva 3, taulukko 3). Aivan 

pääkaupunkiseudun parhaimmistoon alue ei ilmeisestikään kuulu, mutta varmasti Etelä-

Espoon ehdottomaan parhaimmistoon. Suhteellisen tarkka inventointi tuotti havaintoja 

yhteensä 18 valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisesta taikka silmälläpidettävästä 

lajista. Lisäksi havaintoja tehtiin 36 vanhan metsän indikaattorilajista tai muusta 

luontoarvoindikaattorilajista. Mukana on myös muutamia helposti tunnettavia heltta- ja 

kotelosieniä, joita havainnoitiin kääväkäskartoituksen ohessa. Huomionarvoista on 

erityisesti lehtilahopuulta löytyneen harvinaisen lajiston runsaus. 

Alueen kuusilahopuusto on paikoin hyvin runsasta, ja alueella on paikoin pitkä kuusen 

lahopuujatkumo. Kuusen kääväkäslajistoa löytyi kohtalaisesti, mutta kokonaisuutena ei 

mitenkään erityisen runsaasti. Useita alueellisesti uhanalaisia kuusen lajeja (sitruunakääpä, 

ruostekääpä, lumokääpä, rusokantokääpä) löytyi, mutta useita alueelle potentiaalisia 

vanhan metsän lajeja myös puuttui (pohjanrypykkä, punakarakääpä, kuusen/siperiankääpä, 

peikonnahka). Varsinkin Hannusmetsän alueen kehityspotentiaali kuusen lahopuulajiston 

suhteen on kuitenkin erittäin hyvä. On varsin todennäköistä, että Hannusmetsän 

kuusivaltaisista vanhan ikäluokan metsistä löytyy lähivuosina lisääkin uhanalaista kuusen 

lajistoa, jos lahopuusto saa kehittyä luonnontilaisesti. Kuusen lajiston suhteen koko 

selvitysalue saa Tuomo Niemelän kehittämässä arvoluokituksessa pistearvon 14 eli se 

sijoittuu selvästi luokkaan ”Suojelullisesti arvokas metsäalue” (ks. liite 1 & Niemelä 

2016). Männyn lahottajasienilajisto ei alueella ole erityisen runsasta, mutta alueelle tulisi 

kuitenkin mäntyvaltaisten metsien luokituksessa pistearvo 10 eli se on juuri ja juuri 

luokkaa ”Suojelullisesti arvokas metsäalue”. 

Lahopuustoltaan ja lahottajasienilajistoltaan arvokkaimmat alueet rajattiin kartalle (kuva 3, 

taulukko 4). Suurin osa rajatuista alueista sijoittuu Hannusmetsän alueen kuusisekametsiin 

ja lehtipuuvaltaisiin metsiin. Pari arvoaluerajausta tehtiin Iivisniemen puolen parhaimpiin 

kohteisiin, mutta alueen nuoremmat lehtipuuvaltaiset lehdot eivät vielä ole erityisen 

arvokkaita lahottajasienilajistoltaan. Rajatut lajistoltaan parhaat kääpäalueet ovat pitkälti 

myös selvitysalueen lahopuustoisimpia alueita. Vain muutama erityisen lahopuustoinen 

kohde ei osoittautunut (ainakaan vielä) erityisen monipuoliseksi lahottajalajistoltaan. 

Hannusmetsän luoteisin järeäpuustoinen kuusikkorinne oli merkittävin tällainen kohde. 

Muista mainittakoon Hannusjärven lounaispuolen puronvarsimetsät ja Bondasbergenin 

eteläpuolen vanhat metsät ulkoilutien molemmin puolin. 
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Kuva 3. Arvokkaat kääpäalueet (1–8) sekä huomionarvoisten kääpien ja muiden sienten 
esiintymät. Huomionarvoisten lajien selitteet: VU = vaarantunut (uhanalainen), RT = alueellisesti 

uhanalainen, NT = silmälläpidettävä, Indikaattori = muu kuin uhanalaisluokiteltu luontoarvoindikaattorilaji (sis. 
vanhan metsän indikaattorit). 
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Taulukko 3. Selvitysalueelta paikannetut huomionarvoisten kääpien ja muiden sienten esiintymät 
(vrt. kuva 3). VU = vaarantunut (uhanalainen), RT = alueellisesti uhanalainen, NT = silmälläpidettävä, VM-
ind. = vanhan metsän indikaattorilaji, Ind. = muu luontoarvoindikaattorilaji; ks. tietolaatikko 1 & liite 1. 

Id 
Suomenkielinen 
nimi 

Tieteellinen nimi Luokitus Lisätietoja 

1 rusovanukka Amylocorticium subincarnatum VU  Kaksi havaintoa 

2 lehmuspikari Holwaya mucida VU   

3 punareunamaljakas Plectania melastoma VU   

4 lakkikarakääpä Steccherinum pseudozilingianum VU   

5 käpäläkääpä Anomoporia bombycina NT, RT  

6 sitruunakääpä Antrodiella citrinella NT, RT  

7 rustikka Aporpium caryae NT, RT  

8 rusokantokääpä Fomitopsis rosea NT, RT  

9 ruostekääpä Phellinus ferrugineofuscus LC, RT  

10 istukkakääpä Rhodonia placenta NT, RT  

11 lumokääpä Skeletocutis brevispora (coll) NT, RT  

12 korpiludekääpä Skeletocutis odora NT, RT  

13 kirjokerikääpä Ceriporia excelsa NT  

14 kittikääpä Ceriporiopsis aneirina NT  

15 pähkinänkääpä Dichomitus campestris NT  

16 korkkikerroskääpä Perenniporia subacida NT 
 
 

17 ruosteorvakka Phanerochaete jose-ferrerae NT  

18 maitosäämikkä Scytinostroma galactinum NT  

19 pantaorvakka Candelbrochaete septocystidia 
muu harvinainen 

laji 
Kolmas löytö Suomesta 

20  Ophiocordyceps stylophora 
muu harvinainen 

laji 
Maailmanlaajuisesti harvinainen, 
Suomelle uusi loisikkalaji 

21 oravuotikka Asterodon ferruginosus VM-ind.  

22 helohäivekääpä Leptoporus erubescens VM-ind.  

23 punahäivekääpä Leptoporus mollis VM-ind.  

24 viinikääpä Meruliopsis taxicola VM-ind.  

25 korokääpä Oligoporus sericeomollis VM-ind.  

26 karhunkääpä Phaeolus schweinitzii VM-ind.  

27 aarnikääpä Phellinus nigrolimitatus VM-ind.  

28 männynkääpä Phellinus pini VM-ind.  

29 ruskokääpä Postia calvenda VM-ind.  

30 kultarypykkä Pseudomerulius aureus VM-ind.  

31 rusokääpä Pycnoporellus fulgens VM-ind.  

32 voikääpä Antrodiella hoehnellii Ind.  

33 kruunuhaarakas Artomyces pyxidatus Ind.  

34 viherkerikääpä Ceriporia viridans Ind.  

35 vitikkokääpä Ceriporiopsis consobrina Ind.  

36 hartsikääpä Ceriporiopsis pseudogilvescens Ind.  

37 pohjankääpä Climacocystis borealis Ind.  

38 etelänsärmäkääpä Daedaleopsis confragosa Ind.  

39  Fibroporia norrlandica Ind.  

40 lakkakääpä Ganoderma lucidum Ind.  

41 silokääpä Gloeoporus pannocinctus Ind.  

42 koralliorakas Hericium coralloides Ind.  
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Id 
Suomenkielinen 
nimi 

Tieteellinen nimi Luokitus Lisätietoja 

43 karvasorakas Hydnellum peckii Ind.  

44 ketunkääpä Inocutis rheades Ind.  

45 isovoirousku Lactarius scrobiculatus Ind.  

46 karvassahaheltta Lentinellus castoreus Ind.  

47 otsonsahaheltta Lentinellus ursinus Ind.  

48 tuoksuvinokas Lentinus suavissimus Ind.  

49 poimulakkikääpä Osteina undosa Ind.  

50 levykääpä Phellinus laevigatus Ind.  

51 karhirypykkä Phlebia fuscoatra Ind.  

52 lapakääpä Postia floriformis Ind.  

53 haisusäämikkä Scytinostroma portentosum Ind.  

54 kultakurokka Sistotrema alboluteum Ind.  

55 hammaskurokka Sistotrema raduloides Ind.  

56 piikkikahvikka Tomentella crinalis Ind.  

 

 

Taulukko 4. Selvitysalueelta rajatut arvokkaat kääpäalueet (vrt. kuva 3). Arvoluokan selitys: ks. 

tietolaatikko 1. 

Id Kohde Rajausperuste Arvoluokka 

1 
Hannusmetsä 
pohjoinen 

Lahopuustoisimmat ja runsaslajisimmat metsät Hannusmetsän 
pohjoisrinteissä (4 kuviota). Lehmuspikari, punareunamaljakas, rusovanukka 
ym. 

2 

2 
Hannusmetsä 
läntinen 

Kallioalueiden välinen runsaslahopuustoinen metsäalue. Lumokääpä, 
ruostekääpä ym. 

2 

3 Bondaksensuo 
Kostea puronvarren tulvametsä, myös lehtilahopuusto edustavaa. 
Kirjokerikääpä, ruostekääpä ym. 

3 

4 
Hannusjärvi 
luoteinen 

Etelärinteen lahopuustoinen kuusisekametsä. Rusovanukka, sitruunakääpä, 
ruostekääpä, helohäivekääpä ym. 

2 

5 
Bondasbergen 
eteläinen 

Kallioalueiden väliset kuusivaltaiset notkelmat ja korven eteläosa. 
Istukkakääpä, ruostekääpä, kultarypykkä ym. 

3 

6 Hannuksenpelto 
Luontaisesti kehittynyt runsaslahopuustoinen lehtipuustoinen lehtometsikkö 
entisellä pellolla/niityllä. Rustikka, aarnikääpä ym. 

3 

7 
Iivisniemenkallio 
eteläinen 

Lounaisrinteen lahopuustoinen kuusisekametsä. Käpäläkääpä, rustikka, 
ruostekääpä ym. 

2 

8 
Iivisniemenpelto 
itäinen 

Runsaslahopuustoinen turvekangas, kuusta ja koivua. Sitruunakääpä, 
rustikka, silokääpä ym. 

3 
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2.3. Sammalet 

2.3.1. Lahokaviosammal 

Koko selvitysalueelta on marraskuuhun 2018 mennessä löytynyt yhteensä 18 

lahokaviosammalen esiintymärunkoa (kuva 4, taulukko 5). Suurin osa näistä sijaitsee 

Hannusmetsän alueella ja kaksi runkoa Iivisniemen alueella. Esiintymät on jaettu 

seitsemään esiintymäalueeseen, joille on tehty omat ydinaluerajaukset lajille erityisen 

sopivista elinympäristöistä esiintymien välittömässä läheisyydessä. Joillekin esiintymille 

on tehty pienehköjä tukialuerajauksia. Näiden lisäksi rajattiin lajille soveltuvia alueita, 

joilta lajia ei ole havaittu. Eri rajausten perustelut esitetään liitteessä 1. Esiintymien 

rajaukset ja selviytymisarviot yms. ovat asiantuntija-arvioita, sillä lahokaviosammalen 

tarkoista elinympäristövaatimuksista, kannanvaihteluista ja muista lajin biologiaan 

liittyvistä seikoista on vielä hyvin vähän tutkimustietoa käytettävissä. 

Eniten havaintoja kertyi Hannusmetsän pohjoisrinteistä ja keskiosista (kuva 4). 

Kuusivaltaiset metsät Hannusmetsän pohjoisosissa ovat pääosin laadukkaita 

lahokaviosammalen elinympäristöjä ja löytöjä on tehty jo kymmeneltä rungolta. 

  

Esiintymien kuvaukset 

1. Iivisniemi. Havainto 1/2016 Hanna Jauhiainen. Ydinaluerajaus 0,83 ha, tukialuerajaus 

0,66 ha. 

Ensimmäinen selvitysalueen lahokaviosammalesiintymä löytyi vuoden 2016 keväällä 

Iivisniemenkallioiden pohjoispuolisesta rinnemetsiköstä pitkälle lahonneelta järeältä 

mäntymaapuulta. Kyseinen esiintymä on tuottanut useita uusia itiöperiä joka vuosi nyt 

neljän vuoden ajan useissa kohdissa runkoa, ja rungon lahopuuresurssi vaikuttaisi lajille 

soveliaalta vielä ainakin kymmenen vuoden ajan. Muita esiintymärunkoja ei ole löytynyt, 

mutta rungon lähistöllä on hyvin sopivaa lahopuustoa varsin runsaasti. 

Ydinalue on pienikokoinen kattaen kallion pohjoisrinteessä ja sen alla sijaitsevat 

pienilmastoltaan kosteahkot kuusivaltaiset metsät. Ydinalue rajautuu etelässä 

Iivisniemenkallioiden kuiviin kalliometsiin ja asutukseen, pohjoisessa Kaitaantiehen ja 

idässä Iivisniemenkatuun. Hieman erillään ydinalueesta on lahokaviosammalelle sopivaa 

elinympäristöä lännessä Kaitaantien eteläpuolen kuusikossa sekä Kaitaantien 

pohjoispuolella. Koska nämä metsiköt ovat tien tai kuivemman metsäkuvion erottamia 

esiintymästä ja koska niiltä ei ole havaintoja tehty, on nuo metsiköt rajattu esiintymän 

tukialueiksi. Molemmilla on soveliasta pienilmastoa (eli ne tukevat lahokaviosammalen 

ydinalueen säilymistä) ja lahopuustoa (eli edellytyksiä lahokaviosammalen esiintymiselle). 

Johtopäätökset: Ydinalue tulee säilyttää virkistysalueena, jotta metsäisyys ja kosteusolot 

säilyvät. Kohde on pieni ja aivan asutuksen ja vilkkaan ihmistoiminnan läheisyydessä, 

joten potentiaaliset riskit lahokaviosammalesiintymälle ovat varsin suuret. Metsäkuvio on 

jostain syystä jäänyt viime aikoina hyvin vähälle virkistyskäytölle ja kulumiselle. 

Esiintymän hyvinvoinnin kannalta olisi erittäin tärkeää, että tilanne pysyisi samana 

jatkossakin. Sadan metrin päähän esiintymästä kallioon on kaivettu yksi tulevan metron 

sisäänkäynneistä. Tämä ei sinänsä ole uhka esiintymälle, jos sisäänkäynnille ei ole 

houkutusta mennä metsän läpi. Polkujen ja kulkureittien muodostumista metsikköön tulisi 

ehdottomasti pyrkiä välttämään: vanha, nyt lähes käyttämätön polku kulkee 

esiintymärungon yli! Varsin pienikin lisäys kohteella liikkumiseen tuhoaa helposti 
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esiintymärunkoa. Jos polku bussipysäkiltä kalliolle muodostuu, voisi sen sulkemista aidalla 

harkita ja mahdollisesti ohjata kulku kuivemman kalliorinteen kautta.  

 

2. Bondasbergen eteläinen. Havainto 2/2016 Manninen. Ydinaluerajaus 1,22 ha. 

Vuonna 2016 löytyi vanhalta laholta haapamaapuurungolta Bondasbergenin etelärinteessä 

yksi vanha lahokaviosammalen itiöperä. Vuoden 2018 lokakuussa havaittiin samalta 

rungolta kolme vanhaa perää ja yksi uusi tämänvuotinen perä. Rungolla on siis mitä 

ilmeisimmin kasvanut itiöpesäkkeitä joka vuosi ainakin viimeisen neljän vuoden aikana. 

Esiintymärunko on sovelias lajin esiintymiselle todennäköisesti vielä vähintään kymmenen 

vuoden ajan.  

Löydetyt itiöperien määrät ovat pieniä, mutta niitä on löytynyt kahdesta kohtaa runkoa ja 

rungon lahopuumateriaali näyttää hyvin soveliaalta lajille jatkossakin. Lähistöllä, varsinkin 

rinteen alla, on lajille sopivaa lahopuuta kohtalaisesti. Ulkoilutien eteläpuolinen kostea 

notkelma on myös lahopuustoltaan ja ilmankosteudeltaan lajille niin otollinen, että se on 

osa ydinaluerajausta. Tämä notkelma on oleellinen osa pohjoispuolen elinympäristöä ja sen 

olemassaolo myös ylläpitää tien pohjoispuolen metsäkuvion otollisia 

ilmankosteusolosuhteita. Muut ympäröivät metsät ja pihat ovat selvästi kuivempia. 

Johtopäätökset: Esiintymällä ja ydinalueella ei ole nykytilanteessa uhkia. Esiintymä on 

pieni, mutta sen leviämismahdollisuudet ydinalueella ovat kohtalaisen hyvät. Tie- tai 

muiden rakentamissuunnitelmien vaikutukset tulee arvioida erikseen. Myös 

esiintymäalueen välittömään läheisyyteen tuleva lisärakentaminen voi välillisesti uhata 

esiintymää lisääntyvän kulutuksen muodossa. 

 

3. Bondasbergen luoteinen. Havainnot: 3/2016, 1/2018, 3/2018, 11/2018, 12/2018 

Manninen. Ydinaluerajaus 3,64 ha. 

Bondasbergenin luoteisrinteestä tunnetaan melko pienellä alueella yhteensä viisi 

lähekkäistä esiintymärunkoa, kaikki sadan metrin säteellä. Sopivaa metsikköä on rinteessä 

laajemminkin, mahdollisia esiintymärunkoja on melko runsaasti varsinkin metsän 

pohjoisreunassa. Esiintymä arvioitiin melko elinvoimaiseksi, vaikka kaikista esiintymistä 

ei myöhäissyksyllä 2018 uusia itiöperiä löytynytkään ja kaikki esiintymät ovat niukkoja. 

Ydinaluerajaus rajautuu käytännössä suoraan seuraavaan ydinalueeseen lännessä.  

Johtopäätökset: Esiintymä vaikuttaa elinvoimaiselta, ja ydinalueella on melko runsaasti 

lajille sopivaa lahopuustoa. Olosuhteiden pysyessä nykyisellään ei esiintymä vaikuta 

olevan uhattuna, mutta ydinalueen läheisyyteen kohdistunee jatkossa rakennuspaineita 

Iivisniemen alueen kaavoituksen yhteydessä. Ydinalueen läpi aivan usean esiintymärungon 

vierestä kulkee varsin vilkkaasti käytettyjä polkuja ja kaksi polkua risteää ydinalueella. 

Yksi luontopolkurasti sijaitsee myös ydinalueella. Runsas virkistyskäyttö on jo nyt 

potentiaalinen uhka useammalle esiintymärungolle: huonolla tuurilla voi ulkoilutettava 

koira repiä esiintymärungon rikki tai lapsiryhmä vahingoittaa niitä leikeissään. Koko 

Hannusmetsän alueelle voisi harkita informaatiotaulun/-taulujen tekemistä. Niissä 

voitaisiin kertoa lahokaviosammalesta ja opastaa ihmisiä varovaisuuteen alueen 

lahopuuston suhteen. 
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4. Hannusjärvi. Havainnot 2/2018, 14/2018, 15/2018 Manninen. Ydinaluerajaus 1,38 ha, 

tukialuerajaus 0,82 ha. 

Hannusjärven pohjoispuolisesta etelään viettävästä kuusikkorinteestä löytyi 

lahokaviosammalta kolmelta rungolta vuoden 2018 selvityksissä. Itäisin esiintymä kasvaa 

pitkälle lahonneella koivumaapuulla, kaksi muuta havupuukannoilla. Esiintymät ovat 

jakautuneet koko rinteen matkalle. Rinteessä ja rantakaistaleella on paikoittain reilustikin 

lahokaviosammalelle sopivaa lahopuuta ja uutta muodostuu jatkossa luonnostaan. Vaikka 

kyseessä on etelärinne, on metsä tarpeeksi kosteaa ilmeisesti järven ja suon läheisyyden 

vuoksi. Kaikki esiintymät ovat melko niukkoja, mutta kokonaisuutena ydinalue vaikuttaa 

varsin elinvoimaiselta ja lajille hyvin sopivalta. 

Ydinalue rajautuu selkeästi Hannusjärveen etelässä, kallioalueeseen pohjoisessa ja piha-

alueisiin idässä ja lännessä. Luoteinen järven rantasuo on sellaisenaan hieman liiankin 

kosteaa lahokaviosammalelle, mutta se ylläpitää rinteen kosteusoloja ja siksi suo on rajattu 

esiintymän tukialueeksi. 

Johtopäätökset: Kohteella on kolme yksityisomisteista tilaa, jotka ovat nykyisellään 

metsäisiä ja ydinalueen olennaisimpia osia. Rannan ulkoilureitti ja kallioille vievät reitit 

ovat vilkkaassa käytössä ja paikoin niiden ympäristötkin ovat hieman kuluneita. Nykyistä 

suurempi virkistyskäyttöpaine on potentiaalinen uhka rinteen lahopuustolle ja esiintymille, 

mutta nykyisellään esiintymärungot ja suurin osa muusta lahopuustosta saa olla metsässä 

rauhassa. Itäisin esiintymärunko sijaitsee varsin lähellä rantareittiä, joten satunnainen 

mekaaninen vaurio on sille potentiaalinen uhka.  

 

5. Iivisniemenkallio eteläinen. Havainto 4/2018 Manninen. Ydinaluerajaus 0,94 ha 

Alkusyksyn maastokäynnillä Iivisniemenkallioiden eteläpuoliselta metsikkökuviolta 

ulkoilutien eteläpuolella löytyi hieman yllättäen lahokaviosammalen esiintymä. Metsikkö 

ei vaikuta lajille erityisen hyvälaatuiselta, mutta yksi järeä kuusen kanto oli lahonnut lajille 

hyvin sopivalla tavalla ja siltä löytyi kaksi vanhaa itiöpesäkettä. Myöhäissyksyllä 2018 ei 

esiintymärungolta löytynyt uusia lahokaviosammalen itiöpesäkkeitä. 

Aivan esiintymän välittömässä läheisyydessä ei ole juurikaan muuta lajille sopivaa 

lahopuuta, mutta sopivaa lahopuuta on kyllä tarjolla runsaastikin läheisissä 

Iivisniemenkallioiden eteläpuolisissa kosteissa kuusivaltaisissa metsissä. Näistä lajia ei 

kuitenkaan havaittu. 

Esiintymän ydinaluerajaus on varsin pieni käsittäen esiintymäkuvion ja ulkoilutien 

pohjoispuoliset lajille erityisen sopivat metsät, jotka mahdollisesti takaavat riittävän 

lahopuujatkumon. Koska muut lajille sopivat metsät ovat kapeiden kallioharjanteiden 

takana, ei niitä rajattu mukaan ydinalueeseen, vaan soveltuvien alueiden luokkaan. 

Soveltuvalla alueella on niin runsaasti sopivaa lahopuuta, että siellä olisi suositeltavaa 

tehdä seuranta parin vuoden päästä. Nykyisen esiintymärungon läheisyyteen voisi harkita 

lahopuun lisäämistä tuomalla kohteelle vaikkapa muutamia kuusitukin pätkiä. On vaikeaa 

arvioida todennäköisyyttä lajin säilymiselle alueella, sillä esiintymän lähiympäristö on osin 

lajille epäsopivaa (pitkän aikavälin tutkimuksia esiintymien selviämisestä ja leviämisestä ei 

ole saatavilla). Alueella ei ole viime aikoina tapahtunut merkittäviä muutoksia, joten 

kyseessä ei välttämättä ole jäänne-esiintymä.  

Johtopäätökset: Koska ydinalue on jo nyt hieman kuivahko lahokaviosammalelle, on sen 

puuston ja taimikon harventamisesta pidättäydyttävä ehdottomasti. Jos esiintymäalueen 
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kosteusolosuhteita haluttaisiin parantaa, olisi jonkinlainen varjostava rakennelma (aita tai 

jopa kerrostalo) kuvion eteläreunaan tätä palveleva toimenpide. Nykyisellään aurinko 

pääsee paistaman varsin esteettä metsikön reunan kenttäkerrokseen. Virkistyskäyttö ei 

nykyisellään todennäköisesti uhkaa esiintymää tai lähialueiden muita potentiaalisia 

kohteita. 

 

 

Lahokaviosammalrunko numero 06/2018 Hannusmetsän pohjoisosassa ydinalueella 6. Tämä 
niukka esiintymä pitkälle lahonneen kannon jäänteillä ei ollut kaikkein helpoimpia löydettäviä. 

 

6. Hannusmetsä keskinen. Havainnot 5/2018, 6/2018, 9/2018, 10/2018, 13/2018 

Manninen. Ydinaluerajaus 4,94 ha. 

Hannusmetsän pohjois- ja keskiosissa kallioalueiden välillä on paljonkin 

lahokaviosammalelle sopivaa elinympäristöä ja lahopuustoa. Vuonna 2018 pohjoisrinteestä 

ja korpialueen lähistöltä löytyi yhteensä viisi esiintymärunkoa, näistä kaksi kantoja ja 

kolme kuusimaapuita. Muut havaitut esiintymät olivat löydettäessä varsin niukkoja (yksi 

tai kaksi itiöperää), mutta korpikohteen itäpuoliselta järeältä kuusirungolta löytyi koko 

Hannusmetsän alueen runsain lahokaviosammalesiintymä: 25 uutta syksyn itiöperää. 

Runko on vielä suhteellisen tuore, joten se voi pysyä lajille käyttökelpoisena varsin 

pitkään. Ydinalue rajautuu suoraan viereisiin rajauksiin sekä lännessä että idässä.  

Johtopäätökset: Ydinalue on hyvälaatuinen, sillä esiintymät ovat elinvoimaisia: 

itiöpesäkkeitä oli runsaasti ja alueella on runsaasti lajille sopivaa lahopuustoa. Varsinkin 

ydinalueen pohjoisosassa on sopivaa lahopuuta hyvin runsaasti. Kaikkia esiintymiä ei 

välttämättä havaittu ja lajin leviäminen alueen muihin lahopuihin on todennäköistä. 

Ydinalueen kaakkoisin osa korpinotkelmassa ja sen ympäristössä on muita osia 

vähälahopuustoisempaa. Ennallistamistoimiin ei liene kuitenkaan tarvetta, sillä uutta 

soveliasta lahopuustoa on tulossa lähiaikoina jo jonkin verran. Nykyinen virkistyskäyttö ei 
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juuri vaikuta kohteen lahopuustoon.  Uusien ulkoilurakenteiden ja reittien tekemistä tulisi 

kuitenkin välttää tai ne suunnitella tarkoin lahokaviosammalesiintymät huomioonottaen. 

Alueella harrastettava suunnistustoiminta voi pahimmassa tapauksessa vaurioittaa 

esiintymärunkoja, jos rasti sijoitetaan aivan niiden lähelle. 

 

7. Hannusmetsä luoteinen. Havainnot 7/2018, 8/2018 Manninen. Ydinaluerajaus 2,78 ha, 

tukialuerajaus 1,15 ha. 

Hannusmetsän luoteisosan polun varresta järeältä kuusimaapuulta löytyi syksyllä 2018 

yksi vanha lahokaviosammalen itiöperä. Uusintakäynnillä loppusyksyllä rungolta havaittiin 

useita aivan nuoria periä.  Pohjoisrinteestä löytyi toinen, melko runsas esiintymä hyvin 

laholta kuusimaapuulta myöhäissyksyn tarkemmassa tutkinnassa. Läntisen esiintymän 

lähellä on lahokaviosammalelle sopivaa lahopuustoa runsaasti, itäisen esiintymän lähellä 

puolestaan vähän. 

Kahden esiintymän väli ja niiden lähiympäristö on rajattu ydinalueeseen. Pääpolun 

ympäristön metsistä osa on harvempia ja vähälahopuustoisempia, joten niitä ei otettu 

rajaukseen mukaan. Tämä alue on sen sijaan rajattu esiintymän tukialueeksi, jonka metsät 

suojaavat ydinaluetta ja pidemmällä tähtäimellä tukialueen metsät kehittyvät lajin 

esiintymisen kannalta suotuisammiksi tihentyessään ja lahopuun määrän lisääntyessä. 

Etelämpänä kallioalueille päin mentäessä metsät eivät myöskään enää ole erityisen sopivia 

lahokaviosammalelle. Kallioalueiden välissä ja Hannusmetsän aivan luoteisimmassa 

rinteessä on lajille varsin sopivaa elinympäristöä laajastikin, mutta sieltä ei 

esiintymärunkoja ole löytynyt. Koska nämä alueet ovat myös erillään ydinalueesta, on ne 

rajattu ’vain’ soveltuviksi alueiksi. 

Johtopäätökset: Ydinalue on pääosin varsin rauhallinen ja suhteellisen vähäisellä 

virkistyskäytöllä. Toinen esiintymärungoista sijaitsee aivan suhteellisen vilkkaasti käytetyn 

polun varrella, ja runko on aikanaan pätkitty sen kaaduttua reitin yli. Aivan rungon 

vieressä on myös koululaisten käyttämä suunnistusrasti. Toistaiseksi runko on kuitenkin 

säilynyt ehjänä ja soveliaana lahokaviosammalelle. Ainakin lisäaktiviteetteja aivan rungon 

vieressä tulisi välttää. Itäisemmän esiintymärungon lähistölle voisi harkita vietäväksi tai 

tuotettavaksi hieman lisää lahopuuta, nyt sopivaa lahopuuta on sen lähistöllä varsin 

niukasti. 

 

P1. Bondasbergen itäinen, mahdollinen esiintymä. Bondasbergenin itäpuolelta 

kalliojyrkänteen alta kiven päältä karikekasalta löytyi tuore kaviosammallajin esiintymä 

syksyllä 2018. Esiintymän laji tulkittiin maastossa kalliokaviosammaleksi muotonsa 

perusteella. Asiasta ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta ja on pieni mahdollisuus, että 

kyseessä onkin lahokaviosammalen esiintymä. Varmuus asiasta saataisiin parhaiten 

vierailemalla alueella keväällä tai kesällä ja tekemällä tulkinta täysin kypsyneistä peristä. 

Toinen vaihtoehto on teettää näytteestä DNA-lajitunnisteeseen perustuva analyysi. 
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Tämä kuusimaapuu ydinalueella 6 on selvitysalueen runsain lahokaviosammalrunko. Syksyllä 2018 rungolta 
löytyi 25 tuoretta lahokaviosammalen itiöperää. 
 

 
Ydinalueen 7 luoteinen esiintymärunko. Järeä, melko pitkälle lahonnut kuusimaapuu. pääosin laholuokkaa 4.  
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Taulukko 5. Selvitysalueelta paikannetut lahokaviosammalen esiintymäalueet ja esiintymärungot.  

Id Kohde 
Esiintymärunko: rungon/kannon numero, 
kuvailu, laholuokka. Lahokaviosammal: käynnin 
ajankohta, perien määrä ja ikäluokka 

Arvoluokka 
Elinvoimai-

suus 

1 Iivisniemi 
1/2016 Mäntymaapuu 40 cm, L4.  

2016-03 3V, 2016-12 6U, 2018-07 5V, 2018-10  7U 
1 1 

2 
Bondasbergen 
eteläinen 

2/2016 Haapamaapuu 35 cm, L4. 

2016-12 1V, 2018-11 1U, 3V 
1 2 

3  
Bondasbergen 
läntinen 

3/2016 Kuusen kanto 35 cm, L4.  

2016-12 5U, 2018-07: 1V 
1/2018 Kuusen(?)kanto 40 cm, L5.  

2018-07 3V 
3/2018 Kuusilahopuumuhju, L5. 

 2018-07 2V, 2018-10 7U 
11/2018 Kuusen kanto 40 cm, L4.  

2018-10 2V 
12/2018 Kuusen kanto 25 cm, L5.  

2018-10 1W 

1 1 

4 Hannusjärvi 

2/2018 Koivumaapuu 15 cm, L5.  

2018-07 5V, 2018-10 1U 
14/2018 Kuusen kanto 35 cm, L4.  

2018-10 1U 
15/2018 Karikemuhju kiven päällä, L5.  

2018-10 1U 

1 1 

5  
Iivisniemenkallio 
eteläinen 

4/2018 Kuusen kanto 40 cm, L4.  

2018-08 2W 
1 2 

6 
(38) 

Hannusmetsä 
keskinen 

5/2018 Kuusimaapuu 35 cm, L5.  

2018-08 1V 
6/2018 Kuusen kanto 20 cm, L5.  

2018-08 1V 
9/2018 Kuusimaapuu 50 cm, L4 latvaosa.  

2018-10 2U 
10/2018 Kuusimaapuu 45 cm, L4 tyviosa.  

2018-10 25U 
13/2018 Kuusen kanto 35 cm, L5.  

2018-10 1U 

1 1 

7  
Hannusmetsä 
luoteinen 

7/2018 Kuusimaapuu 50 cm, L4.  

2018-09 1V, 1W, 2018-10 6U 
8/2018 Kuusimaapuu 20 cm, L5. 

2018-10 9U, 3V 

1 1 

Laholuokat (L1–L5):  

L1 kova, aivan tuore lahopuu – L5 täysin lahonnut lahopuu, jonka puuaines jo täysin pehmeää puun syyt hajonneita. 
Laholuokat 4 ja 5 ovat käyttökelpoisimpia lahokaviosammalelle, esiintymiä voi olla jo laholuokassa 3. 

Lahokaviosammalen itiöperien ikäluokat (epävirallinen luokitus, O. Manninen): 

Uusi perä (U): Tuoreet itiöperät myöhäissyksystä loppukevääseen. Itiöpesäke ehjä ja vihreä. 

Vanha perä (V): Itiöpesäkkeet vaalenneet ja ainakin osin hajonneet, mutta ovat vielä kiinni perässä. Alkukesä–
myöhäissyksy. 

Wanha perä (W): Vanha perä ilman itiöpesäkettä. Itiöpesäke jo hajonnut ja tippunut, mutta vanha varsi vielä 
lahopuussa tunnistettavassa kunnossa. 

Arvoluokat: Ks. liite 1. 

Elinvoimaisuus: 

1: Runsas tai melko runsas esiintymä (useita esiintymärunkoja/-kantoja tai yhdellä rungolla useita periä); hyvät 
edellytykset pitkäaikaiselle säilymiselle kohteen koon, elinympäristön rakenteen sekä lahopuuston määrän ja laadun 
perusteella. 

2: Niukka esiintymä yksittäisellä esiintymärungolla tai -kannolla; elinympäristön laatu nykyisellään melko heikko, 
esiintymän pitkäaikainen säilyminen epävarmaa. 
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Kuva 4. Lahokaviosammalen havainnot, esiintymien ydinalueet (1–7), niiden tukialueet ja 
rakenteeltaan ja laadultaan lahokaviosammalelle hyvin soveltuvat alueet, joilta ei ole löydetty 
esiintymiä, sekä tuntemattoman kaviosammallajin esiintymä (P1). 
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2.3.2. Muut sammalet 

Selvitysalueelta löydettiin lahokaviosammalen lisäksi kolmen alueellisesti uhanalaisen, 

yhden silmälläpidettävän ja kuuden muun luontoarvoja indikoivan sammallajin esiintymiä 

(kuva 5, taulukko 6), jotka määrittivät myös arvokkaimpien sammalalueiden rajaukset 

(kuva 5, taulukko 7). Alueellisesti uhanalainen rakkosammal (Nowellia curvifolia RT) oli 

selvitysalueen kosteilla maalahopuilla melko runsaslukuinen, esiintymiä löytyi yli 50. 

Samanlaisilta rungoilta löytyi myös alueellisesti uhanalaista pikkuliuskasammalta 

(Riccardia palmata NT/RT) sekä useita luontoarvoindikaattorilajeja. Maapuiden 

hiekkaisista juurakoista löytyi useita aarnisammalen (Schistostega pennata NT) 

elinvoimaisia esiintymiä. Selvitysalueen kosteat lahopuustoiset kuusisekametsät ovat 

otollisia alueita vaateliaalle lahopuiden sammallajistolle. 

Hannusmetsän kallioiden pohjoisrinteet ovat paikoin runsassammalisia ja hyvin 

luonnontilaisia. Lehtokinnassammal (Scapania nemorea NT/RT) oli useammalla 

seinämällä huomattavan yleinen. Kalliojyrkänteiden sammalkasvustot ovat potentiaalisesti 

varsin herkkiä vaurioille. Sammalaluerajauksissa mukana olevat parhaat jyrkät 

valuvesikalliot olisi tärkeää säästää häiriöttöminä ja varjoisina. Alueen muidenkin 

sammaleisten kalliojyrkänteiden ja suurten siirtolohkareiden seinämien ja alustojen 

pitäminen mahdollisimman luonnontilaisina on suositeltavaa.  

Bondasbergenin kalliometsissä esiintyy runsaasti hohkasammalta (Leucobryum glaucum), 

joka on yleislevinneisyydeltään lounainen ja pääkaupunkiseudulla jo varsin harvalukuinen. 

Kyseessä on varmaankin yksi Espoon merkittävimmistä hohkasammalalueista. Runsaat 

hohkasammalesiintymät Bondasbergenillä ovat hieman kärsineet tallaamisesta ja 

kallioalueiden kulumisesta. Suojaisemmissa kallionreunojen louhikoissa on säästynyt 

iäkkäitä, runsaita kasvustoja.  

 

Taulukko 6. Selvitysalueelta paikannetut huomionarvoisten sammalten (pl. lahokaviosammal) 
esiintymät (vrt. kuva 5). RT = alueellisesti uhanalainen, NT = silmälläpidettävä, Ind. = muu 

luontoarvoindikaattorilaji; ks. tietolaatikko 1 & liite 1).  

Id 
Suomenkielinen 
nimi 

Tieteellinen nimi Luokitus Lisätietoja 

1 rakkosammal Nowellia curvifolia NT, RT Yli 50 esiintymärunkoa alueella 

2 pikkuliuskasammal Riccardia palmata NT, RT   

3 lehtokinnassammal Scepania nemorea NT, RT Runsas muutamilla kallioseinämillä 

4 aarnisammal Schistostega pennata NT   

5 kantopykäsammal Barbilophozia attenuata Ind.  

6 kerkkäkynsisammal Dicranum flagellare Ind.  

7 kantohohtosammal Herzogiella seligeri Ind.  

8 hohkasammal Leucobryum glaucum Ind.  

9 kantoliuskasammal Riccardia latifrons Ind.  

10 polkukinnassammal Scapania umbrosa Ind.  
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Kuva 5. Arvokkaat sammalalueet (1–8) ja huomionarvoisten sammalten esiintymät (pl. 
lahokaviosammal). Huomionarvoisten lajien selitteet: RT = alueellisesti uhanalainen, NT = 
silmälläpidettävä, Indikaattori = muu kuin uhanalaisluokiteltu luontoarvoindikaattorilaji. 
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Taulukko 7. Selvitysalueelta rajatut arvokkaat sammalalueet (pl. lahokaviosammal) (vrt. kuva 5).  

Arvoluokan selitys: ks. tietolaatikko 1.  

Id Kohde Rajausperuste Arvoluokka 

1 
Hannusmetsä 
pohjoinen 

Lahopuustoisia kuusivaltaisia metsiä (2 kuviota). Rakkosammal, aarnisammal 
ym. 

2  

2 Bondaksensuo 
Varsinkin kostean lahopuun maksasammallajisto hyvää. Rakkosammal, 
pikkuliuskasammal ym., näytteitä  

2  

3 
Hannusmetsän 
kalliojyrkänteet 

Valuvetisiä sammaleisia kalliopintoja (3 kuviota). Lehtokinnassammal runsas, 
sammallajisto monipuolinen (näytteet) 

2  

4 
Hannusmetsä 
luoteinen 

Järeäpuustoinen vanha kuusimetsä, lahopuuta runsaasti. Rakkosammal ym. 3 

5 Bondasbergen 
Kalliometsissä (3 kuviota) hyvin runsaasti hohkasammalen esiintymiä, alue 
lienee Espoon rikkaimpia hohkasammalmetsiä. 

3 

6 Hannusranta 
Kosteita mäntyvaltaisia rantametsiä ja kuusisekametsää tienvarressa. 
Rakkosammal ym. 

3  

7 Iivisniemenpelto Korpisia kuusikoita ja ojanvarsimetsiä. Rakkosammal ym. 3  

8 
Iivisniemenkallio 
eteläinen 

Korpisia kuusikoita etelärinteessä, paikoin runsaasti lahopuuta. Rakkosammal 
ym. 

3 

 

2.4. METSO-ohjelman kohteet 

Selvitysalueen metsät täyttävät hyvin suurelta osin METSO-ohjelman suojelunarvoisen 

metsän kriteerit (kuva 6, liite 2, tietolaatikko 3; Syrjänen ym. 2016). Suuri osa alueen 

metsistä on erirakenteisia, vanhoja ja lahopuustoisia. Lisäksi monilta kuvioilta on havaittu 

uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien esiintymiä. 

Selvitysalueen metsät voidaan jakaa karkeasti kolmeen pääryhmään: 

 Kuusivaltaiset metsät. Alueen kuusivaltaiset metsät (kuusivaltaiset lehdot sekä 

lehtomaiset ja tuoreet kankaat) täyttävät hyvin suurelta osin METSO 1 -luokan 

kriteerit rakenteensa ja lajistonsa puolesta. Lahopuun määrä ja muut rakennepiirteet 

ovat pääsääntöisesti selkeästi luokkaa 1. Muutamia aiemmin enemmän käsiteltyjä 

kuvioita on luokiteltu METSO 2 -luokkaan kuuluviksi. 

 Kalliomänniköt. Alueen kalliot ovat karuja ja hyvin mäntyvaltaisia. Paikoin elävä 

puusto on vanhaa ja edustavaa, paikoin puustoa on aiemmin hakattu rajustikin. 

Lahopuun määrä kalliomänniköissä on pääosin varsin vaatimaton ja männiköt ovat 

osin melko kuluneita. Näistä syistä suuri osa alueen kalliomänniköistä päätyy 

METSO 2 -luokkaan, mutta muutama laadukkain kalliokuvio kuitenkin METSO 1 -

luokkaan. Alueen kalliomänniköt ovat paljolti metsälain mukaisia erityisen 

arvokkaita elinympäristöjä (Salomäki ym. 2013). Ne ovat paikoin myös 

geologisesti kiinnostavia (Espoon kaupunki 2017) ja tärkeitä 

virkistyskäyttökohteita alueen asukkaille. 

 Lehtipuuvaltaiset varttuneet lehtometsät. Iivisniemen puolen selvitysalueen 

metsistä suuri osa on aiemmin peltona tai niittynä olleita kosteita ojanvarsilehtoja. 

Puusto koostuu koivusta, haavasta ja muista lehtipuista. Rakenteeltaan suurin osa 

näistä täyttää METSO 2 -luokan kriteerit, ja pieni osa luokan 1 kriteerit. 
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 Näiden lisäksi alueella on METSO-elinympäristöistä ainakin vesistöjen lähimetsiä, 

tulvametsiä, pienialaisia soita ja suometsiä, jyrkänteitä ja louhikoita. Näitä kaikkia 

kohteita ei ole kuitenkaan kuvioitu erillisinä, mikäli ne eivät METSO-luokaltaan 

poikkea läheisistä laajemmista metsäkuvioista. Monet metsäkuviot voitaisiin myös 

käsitellä useamman eri METSO-elinympäristön yhteydessä. 

 

Kuva 6. METSO-kuvioiden rajaukset. Kuvioiden ominaisuudet liitteessä 2. 
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3. Johtopäätökset ja suositukset 

3.1. Lahokaviosammal 

Maankäytön kannalta merkittävimmät havainnot ovat lahokaviosammalesta, jolla on useita 

esiintymiä alueella. Lahokaviosammal on mm. EU:n luontodirektiivin liitteen II laji ja 

luonnonsuojeluasetuksessa määritelty erityisesti suojeltavaksi lajiksi. Suuri osa 

Hannusmetsän osa-alueen kuusisekametsistä on lahokaviosammalen hyvälaatuista 

elinympäristöä, ja lajin esiintymiä on alueella varsin runsaasti. Lähtökohtana lajin 

suojelussa on sen esiintymispaikkojen suojelu (=ydinalueet). Raportissa esitellyt 

ydinaluerajaukset (kuva 4) ovat asiantuntija-arviona tehtyjä mm. soveliaan elinympäristön 

esiintymiseen, pienilmastollisiin tekijöihin ja lahopuujatkumon turvaamiseen perustuvia 

ehdotuksia minimirajauksiksi (tarkemmat perustelut liitteessä 1). Rajaukset saavat 

kuitenkin lainvoiman suojelualueina vasta, jos ELY-keskus määrittelee ne ja antaa 

rajaukset tiedoksi maanomistajalle.  

Merkittävää elinympäristöä muuttavaa maankäyttöä tulee välttää myös ydinalueiden 

lähistöllä (erityisesti tukialueilla, kuva 4), etteivät ydinalueiden olosuhteet muutu 

epäsuotuisiksi. Mahdollisen uuden asuinalueen rakentamisessa Bondasbergenin päälle 

tulee huomioida lahokaviosammalen ydinalueet, jottei niiden olosuhteita heikennetä. 

Kaikkien esiintymien lähistöllä tapahtuvien rakennus- ja vastaavien töiden aikana tulee 

esiintymien säilyminen vahingoittumattomina turvata esim. tiedottamalla kohteiden 

sijainneista töistä vastaaville henkilöille ja opastamalla käytännöissä. 

Kaksi lahokaviosammalen esiintymäalueista (Iivisniemenkalliot eteläinen, Bondasbergen 

eteläinen) ovat muita niukempia ja säilymisedellytyksiltään ilmeisesti pääesiintymiä 

heikompia. Kohteella Iivisniemenkalliot eteläinen olisi myös suositeltavaa tehdä jaksossa 

2.3.1 ehdotettuja pienimuotoisia ennallistamistoimia.  

Suosittelemme seurantasuunnitelman laatimista ja toteuttamista kaikille 

lahokaviosammalesiintymille, jotta mahdollisiin esiintymiin kohdistuviin ongelmiin 

voidaan tarvittaessa puuttua nopeasti. Myös mahdollisesti tehtävien ennallistamis- tai 

muiden hoitotoimien vaikutuksia tulee seurata. Mikäli lahokaviosammalta ei seurannassa 

joillain kohteilla havaita useisiin vuosiin, voidaan kohteiden statusta tarkastella uudelleen. 

3.2.  Jäkälät, käävät ja muut sammalet 

Kuvassa 7 esitellään lajistoltaan arvokkaimmat alueet lajiryhmittäin. Lajistoltaan 

monimuotoisimmat alueet olivat Bondasbergenin luoteinen runsaslahopuustoinen lehtoalue 

ja Bondaksensuo, jotka erosivat lajistoltaan selkeästi toisistaan. Bondasbergenin 

länsipuolen vanha kuusivaltainen sekametsä oli myös monimuotoinen sekä kääpä- että 

sammallajistoltaan. 

Kääpien ja muiden luontoarvoja indikoivien sienten kannalta arvokkaimpia alueita ovat 

yleensä lahopuustoisimmat ja puustoltaan vanhimmat metsäkohteet. Kosteat lahopuustoiset 

metsät ja muut kosteimmat metsäelinympäristöt ovat yleensä sammallajiston kannalta 

arvokkaimpia. Luontoarvoja indikoivaa jäkälälajistoa löytyy sekä kosteista vanhoista 

metsistä että tietyistä kuivemmista metsäelinympäristöistä, erityisesti kalliomänniköistä. 
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 Kuva 7. Yhteenveto merkittävistä jäkälä-, kääpä- ja sammalalueista. 

 

3.3. METSO-ohjelman kohteet 

METSO-ohjelman elinympäristöluokittelu on tehty suojelusuunnittelun tueksi 

edesauttamaan metsiemme monimuotoisuuden turvaamista ja arvioimaan kohteiden 

tärkeyttä suojelun kannalta. Suurin osa koko selvitysalueesta täyttää METSO-ohjelman 

suojelunarvoisen metsän kriteerit sekä rakenteeltaan että lajistoltaan, joten lähes koko 

selvitysalueen metsät olisivat soveltuvia METSO-ohjelman kohteiksi. 

Hannusmetsän alueen metsät ovat jonkin verran Iivisniemen puolen metsiä 

hyvälaatuisempia luokituksen ja yhtenäisyyden perusteella. Hannusmetsän pääosa olisi 

hyvin huomattavien luontoarvojen vuoksi myös hyvin sovelias vapaaehtoiseksi METSO-

suojelualueeksi.  
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Liite 1. Menetelmäkuvaus 

Selvityksen lähtötietoina olivat erityisesti Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot ja 

ilmakuvat sekä aiemmat selvitykset (maastokäynnit O. Manninen ym. 2016) ja aiempi 

selvitysraportti alueelta (Salomäki ym. 2013). 

Lajistoselvityksissä (jäkälät, käävät ja muut sienet, sammalet) tavoitteena oli 

huomionarvoisen lajiston (uhanalaiset, silmälläpidettävät, luontodirektiivissä listatut ja 

erilaiset indikaattorilajit) kartoitus. Koko lajiston selvittäminen olisi vaatinut 

moninkertaista ajankäyttöä. Huomionarvoinen lajisto kuvaa kuitenkin luotettavasti kunkin 

lajiryhmän osalta arvokkaimpien kohteiden sijoittumista selvitysalueelle. Poikkeuksellisen 

monimuotoisen lajiston sisältävien kohteiden, joissa ei olisi myös huomionarvoiseksi 

listattua lajistoa, esiintyminen on hyvin epätodennäköistä. 

Maastotyöt teki Olli Manninen loppukesän ja syksyn 2018 aikana. Kokonaisuudessaan 

maastotöihin käytettiin 22 päivää. Kaikki päivät eivät olleet täysin teemoitettuja eli ne 

eivät noudattaneet tarkasti suunniteltua jakoa lajiryhmittäin. Maastotöitä tehdessä 

kääväkkäiden ja muiden sienien painoarvo sammal- ja jäkäläkartoitukseen verrattuna 

kasvoi hieman, sillä sienilajistossa oli enemmän löydettävissä huomionarvoista lajistoa 

kuin jäkälissä ja sammalissa. Lahokaviosammalkartoitukseen käytetty aika vastasi varsin 

tarkkaan suunniteltua. Maastopäivät ja niiden karkeat teemat: 

 2018 07 27 lahokaviosammalelle potentiaaliset alueet Hannusranta, Bondasbergen 

 2018 07 28 METSO-luokat Bondasbergen 

 2018 08 09 Iivisniemi METSO, lahokaviosammalalueet 

 2018 08 10 Iivisniemi-Hannusmetsä METSO, lahokaviosammal, kääpäalueet 

 2018 08 11 Hannusmetsä METSO, kääpäalueet 

 2018 08 21 Potentiaaliset jäkälä- ja sammalalueet 

 2018 08 22 Hannusranta jäkälät 

 2018 08 23 Hannusranta sammalet 

 2018 09 25 Hannusmetsä käävät 

 2018 09 26 Hannusranta ja Bondasbergen käävät 

 2018 09 27 Hannusmetsä käävät ym. 

 2018 09 28 Hannusmetsä käävät ym. 

 2018 10 09 Hannusmetsä käävät ym. 

 2018 10 10 Hannusmetsä sammalet, jäkälät 

 2018 10 11 Iivisniemi sammalet, jäkälät 

 2018 10 12 Bondasbergen lajiselvityksiä (pääosin sienet) 

 2018 10 19 Hannusmetsä sammalet, jäkälät 

 2018 10 22 Hannusmetsä, lahokaviosammal ym. 

 2018 10 23 Bondasbergen, Hannusranta lahokaviosammal 

 20187 10 24 Bondasbergen lahokaviosammal 

 2018 10 26 Hannusmetsä ym. lahokaviosammal 

 2018 11 01 Hannusmetsä ym. lahokaviosammal. 
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Paikkatietojen ja kartta-aineiston käsittely tehtiin ArcMap 10.3 ja Quantum Gis -

ohjelmistoilla; rajauksien tekemisessä ja tulkinnoissa apuna käytettiin tarvittaessa myös 

ilmakuvatarkastelua. Paikkatietojen käsittelystä ja raportoinnista vastasi pääosin O. 

Manninen, ja siihen osallistui myös M. Nieminen. 

 

Jäkäläselvitys 

Osana vuoden 2018 kartoitustyötä käytettiin neljä maastopäivää koko selvitysalueen 

uhanalaisen ja luontoarvoja indikoivan jäkälälajiston selvittämiseen. Kartoituksessa 

keskityttiin tyypillisiin vanhan metsän jäkälälajeihin ja niille tyypillisiin 

mikrohabitaatteihin. Lähinnä kyseessä olivat siis vanhoilla elävillä puilla esiintyvä lajisto, 

lahopökkelöiden lajisto ja tietyt maalahopuun lajit. Jäkälälajeja on Suomessa noin 2 000, 

joten huomionarvoista lajistoa muissa elinympäristöissä jäi toki mahdollisesti 

huomaamatta. Samoin pienimmät rupijäkälälajit jäivät varsin satunnaiselle havainnoinnille. 

Todennäköisesti kuitenkin alueen uhanalaiset ja vanhaa metsää indikoivat jäkälälajit on 

maastokäyntien myötä varsin hyvin selvitetty, eikä ilmeistä lisäselvitystarvetta ole. 

Kääpäselvitys 

Kääpien ja muiden lahopuulla elävien sienilajien kartoitus on vakiintunut oleelliseksi 

osaksi metsien luontoarvojen selvitystyötä koko Suomessa. Lahopuustoiset vanhat metsät 

ovat usein varsin rikkaita lahottajasienilajistoltaan ja lajisto tunnetaan Suomessa 

huomattavan hyvin. Myös pääkaupunkiseudun metsät ovat osoittautuneet varsin rikkaiksi 

varsinkin kuusella elävän lahottajalajiston suhteen. Pääkaupunkiseudun vanhat metsät ovat 

hyvää vauhtia kehittymässä kansainvälisestikin merkittäväksi lahottajalajiston hotspot-

alueeksi, kun suojellut metsät ja suojelemattomat (virkistys)metsät ikääntyvät ja 

lahopuuston määrä ja laatu paranevat. 

Selvitysalueen kääpälajistoa tutkittiin yhteensä noin kuuden maastopäivän ajan syys–

lokakuussa. Selvitysalue on niin suuri ja paikoin niin runsaslahopuustoinen, ettei selvitystä 

voi pitää kattavana. Kuitenkin oleellisimmat alueella esiintyvät vanhan metsän lajit on 

todennäköisesti löydetty ja alueen lahottajasienilajistosta on saatu melko hyvä käsitys.  

Vuosi 2018 oli poikkeuksellisen kuiva elokuun loppuun asti. Yksivuotinen kääväkäslajisto 

ja muu sienilajistokin oli siihen asti varsin niukkaa. Varsinkin syyskuun lopulta alkaen 

olosuhteet kuitenkin paranivat huomattavasti ja kokonaisuutena vuosi oli keskinkertainen 

tai jopa kohtalaisen hyvä sekä kääpien että muiden sienten osalta. 

Selvityksessä keskityttiin nimenomaan lajistoon, jolla on jokin status joko v. 2010 

uhanalaisarvioinnissa, vanhan metsän indikaattorina tai luontoarvolajina. Täyttä 

kääpälajilistaa ei edes pyritty tekemään, vaan muutama työläämpi lajiryhmä jätettiin 

suosiolla heikommalle tarkastelulle. Näin varsinkin vaikea Antrodiella-suku sekä Postia-

suku, johon on viime aikoina kuvattu runsaasti uusia lajeja, joita on vaikea tai mahdoton 

tunnistaa maastossa.  

Selvitysalueen kääpälajisto ja muu huomionarvoinen vanhan metsän sienilajisto osoittautui 

monipuoliseksi ja sen tarkka kartoittaminen melko työlääksi. Huomionarvoista lajistoa 

löytyi varsin kattavasti ympäri selvitysaluetta, ei pelkästään kaikkein potentiaalisimmiksi 

alustavasti arvioiduilta alueilta. Tiettyjä lahopuustoltaan parhaita alueita tutkittiin varsin 

tarkasti kääntäen myös tukkikoukulla suuri osa kiinnostavista maapuurungoista, jotka 
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palautettiin alkuperäiseen asentoonsa. Näin löydettävä lajimäärä yleensä kasvaa 

merkittävästi yleisluonteisempaan inventointiin verrattuna. Varsinkin lahopuustoisimmat 

lehtimetsäkohteet ovat hitaita tutkittavia, koska pieniläpimittaista lahopuuainesta oli niin 

runsaasti. Vähälahopuustoisemmilla alueilla keskityttiin yksittäisiin erityisen hyviin 

”sattumarunkoihin”. Tällä menetelmällä yksittäisiä huomionarvoisia lajilöytöjä löytyikin 

ympäri selvitysaluetta. 

Lahopuulla elävä sienilajisto kaiken kaikkiaan osoittautui varsin monimuotoiseksi, kaikkea 

ei ehtinyt tutkiakaan. Selvitysalueen suuresta koosta johtuen harvinaista ja muuta 

merkittävämpää lajistoa jäi todennäköisesti vielä löytymättäkin, mutta alueen lajistosta 

saatiin kuitenkin hyvä peruskäsitys. Lahopuun vinokkaat ja muut helttasienet sekä 

lehtometsien muu helttasienilajisto olisi suotavaa selvittää tarkemmin. 

Sammalselvitys 

Lahokaviosammal 

Lahokaviosammal kasvattaa uusia itiöpesäkkeitä yleensä myöhäissyksyllä loka–

marraskuussa. Nämä pesäkkeet kasvavat täyteen kokoonsa talven ja alkukevään aikana ja 

kypsyvät itiöintivaiheeseen ja vähitellen hajoavat kesän ja alkusyksyn aikana. Paras 

havainnointiaika on alkukevät, koska tuoreet itiöpesäkkeet erottuvat tuolloin parhaiten 

maastossa ja kaikki uudet pesäkkeet ovat tuolloin jo valmiita.  

Maastokartoitusta voi tehdä myös kesällä ja myöhäissyksyllä, mutta se on teknisesti 

hieman työläämpää ja epävarmempaa kuin kevätkartoitus. Tämä johtuu siitä, että kesällä ja 

alkusyksyllä vanhenevat itiöpesäkkeet ovat haalistuneet ja mahdollisesti jääneet muun 

kasvillisuuden sekaan hankalasti havaittaviksi. Osa pesäkkeistä myös kaatuu ja tuhoutuu 

kokonaan syksyyn mennessä. Onneksi lahokaviosammalen itiöperien varret saattavat olla 

tunnistettavissa lahopuulla useammankin vuoden. Loppusyksyn inventointi on 

tarkkuudeltaan hieman epävarmaa, koska nuoret itiöpesäkkeet ovat loka–marraskuussa 

vielä varsin hoikkia, ja jäävät siksi helpommin huomaamatta kuin kypsät perät. Koska 

esiintymät ovat usein varsin niukkoja, on esiintymän löytäminen muutenkin monesti 

työlästä. Osa itiöperistä ilmeisesti nousee lahopuusta vasta hyvin myöhään syksyllä tai 

talvella/alkukeväästä. Maasto-olosuhteet luovat myös epävarmuutta maastotöihin 

loppusyksyllä, lumen alta on esiintymiä tietysti hyvin vaikeaa tai mahdotonta löytää. 

Selvitysalueen lahokaviosammalelinympäristöjä ja potentiaalisia runkoja tutkittiin 

yleispiirteisemmin ensin loppukesästä ja alkusyksystä. Varsinainen tarkempi 

lahokaviosammalkartoitus tehtiin loppusyksystä, kun uusia periä alkoi ilmestyä. 

Loppukesän ja alkusyksyn aikana tehtiin jo useita havaintoja aiemmin tuntemattomista 

esiintymärungoista ja niiden edellisvuotisista tai vielä vanhemmista itiöpesäkkeistä. 

Myöhäissyksyn maastotöissä löytyi taas useita uusia esiintymärunkoja nuorten perien 

noustua.  

Vaikka kartoitusaika ei siis ollut aivan ihanteellinen, voidaan selvitystä pitää tarkkana ja 

kattavana. On mahdollista, että lajin esiintymäalueita jäi huomaamatta, mutta tämä olisi 

tilanne keväälläkin tehdyissä selvityksissä, sillä lajin hyvin vaikeasti havainnoitavissa. 

Ottaen huomioon varsin runsaan maastoinventointiajan on kyseessä kuitenkin 

kartoitustarkkuudeltaan ehkä perusteellisin lahokaviosammalselvitys Suomessa tähän 

mennessä. 

Seuraavat aluerajaukset tehtiin: 
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 Ydinalue: Lajin esiintymärunkojen läheisyydessä sijaitsevat lajille erityisen sopivat 

elinympäristöt. Rajausten koko ja muoto vaihtelevat kohteen laadun, laajuuden ja 

esiintymärunkojen sijaintien mukaan. Rajaukset perustuvat seuraaviin lähtökohtiin: 

 noudatettu yhdenmukaisia kriteereitä kaikissa rajauksissa 

 hyödynnetty Olli Mannisen hyvin laaja-alaista asiantuntijuutta 

lahokaviosammalen elinpaikkavaatimuksista; hän on kartoittanut lajia yli 200 

esiintymispaikalla Suomessa ja Ruotsissa 

 noudatettu luonnonsuojelulain 47 §:ä, jossa kielletään erityisesti suojeltavien 

lajien säilymiselle tärkeiden esiintymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen  

 huomioitu periaate, että nimenomaan esiintymän tulee säilyä, ei yksittäisten 

yksilöiden 

 huomioitu elinympäristön laatu sekä tärkeimmät pienilmastoon vaikuttavat 

tekijät ja lahopuujatkumon turvaaminen, mikä mahdollistaa esiintymän pitkän 

aikavälin säilymisen 

 noudatettu varovaisuusperiaatetta  

 huomioitu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lahokaviosammalelle tekemien 

erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkojen rajauskäytännöt 

 noudatettu vastaavia rajauskäytäntöjä kuin on käytetty Helsingin kaupungin 

lahokaviosammalselvityksessä (Manninen 2017) 

 huomioitu keskustelut SYKE:n sammalasiantuntijan Kimmo Syrjäsen kanssa. 

Ydinaluerajaukset ovat siis samalla ehdotuksia erityisesti suojeltavan lajin 

esiintymispaikkojen rajauksiksi. Esiintymispaikkojen hävittämis- ja 

heikentämiskielto tulee kuitenkin voimaan vasta, kun ELY-keskus on päätöksellään 

määritellyt erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajat ja antanut päätöksen 

tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille (LSL 47 §). Valtio on korvausvelvollinen 

erityisesti suojeltavan lajin rajauspäätöksillä rauhoitetuista alueista, joten kaikkia 

esiintymispaikkoja tuskin rajataan LSL:n perusteella. 

 Tukialue: Tukialue on esiintymäalueen läheisyydessä sijaitseva kohde, joka ei 

ainakaan tällä hetkellä ole täysin sopivaa lajin esiintymäalueeksi, mutta on joko 

jatkossa todennäköisesti kehittymässä sellaiseksi tai on alue, joka olennaisesti 

ylläpitää ydinalueen olosuhteita lahokaviosammalelle sopivina (varjostus, muu 

ilmankosteuden ylläpito). 

 Soveltuva alue: Lahopuustoltaan ja olosuhteiltaan lahokaviosammalelle hyvin 

sopivaa aluetta, jolta ei ole tehty havaintoja. Varsinkin, jos tällaisia alueita sijaitsee 

tunnettujen esiintymien läheisyydessä, olisi näitäkin kohteita suositeltavaa seurata 

ja säästää lajin esiintymisen varalta. Nämä kohteet sijaitsevat niin etäällä 

tunnetuista esiintymärungoista (yleensä useita satoja metrejä) tai ovat jonkin 

luonnollisen leviämisesteen takana, ettei kohteita ole otettu mukaan 

ydinaluerajauksiin. 

Muut sammalet 

Koska selvitysalueelta tehtiin vuonna 2016 joitakin havaintoja uhanalaisarvioinnissa 

listatuista lahopuusammalista, toivottiin näidenkin suhteen lisäselvityksiä. 
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Metsäelinympäristöjen sammallajistoa selvitettiin neljän päivän ajan loppukesän ja 

alkusyksyn aikana. Pääpaino selvityksessä oli metsäelinympäristöjen uhanalaisella ja 

luontoarvoja indikoivalla lajistolla, etenkin kosteiden maapuurunkojen lajistolla. Rantojen, 

puiden tyvien ja kenttäkerroksen sammaliakin tutkittiin jonkin verran. 

Maastosta kerättiin näytteiksi varsin runsaasti potentiaalisesti huomionarvoista 

sammallajistoa. Kaikkein kiinnostavimmat näytteet ehditään tutkimaan projektin puitteissa, 

mutta jonkin verran näytteitä jäänee määrittämättäkin. Näytteet päätyvät joka tapauksessa 

Helsingin yliopiston kasvimuseolle, jossa niitä saatetaan saada määritettyä jatkossa 

asiantuntijoiden toimesta. Todennäköisesti näytteistä paljastuu vielä jonkin verran 

luontoarvolajeja, mahdollisesti uhanalaislajistoakin. Lajilistaa päivitetään määritysten 

valmistuttua. 

Indikaattorilajit 

Jäkälät: Virallista listaa luontoarvoja indikoivasta jäkälälajistosta ei Suomessa ole. Olli 

Manninen on käyttänyt luontoarvolajien kriteereinä oma harkintaa joidenkin Etelä-

Suomessa harvinaistuneiden lajien luontoindikaattoriarvosta etenkin pääkaupunkiseudun 

tilanteeseen suhteutettuna sekä tiettyjen lajien esiintymistä epävirallisilla vanhoilla 

indikaattorilistoilla (Epäviralliset vanhan metsän indikaattorilajien listat, Luonto-Liiton 

lajimonisteet 1990-luvulta). Lisäksi on hyödynnetty Nitaren (2015) julkaisua ruotsalaisista 

indikaattorilajeista. 

 

Käävät: Kuusen ja männyn lajistolle on Tuomo Niemelä kehittänyt jo v. 1993 alkaen 

vanhan metsän indikaattorilajien listaa 

(https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4%C3%A4v%C3%A4t_metsien_suojeluarvon_ind

ikaattoreina; Niemelä 2016). Lehtipuulajistolle ei ole vastaavaa virallista listaa olemassa, 

mutta Keijo Savola on kuitenkin esittänyt Helsingin kääpälajistoa käsittelevien 

kartoitustensa sivutuotteena listan lehtipuulla elävistä luontoarvoja indikoivista 

kääväkäslajeista nimenomaan Helsingin ja pääkaupunkiseudun kartoitusten tueksi (Savola 

2015). Tätä listaa on hyödynnetty tässä selvityksessä, samoin ”Sienet ja metsien 

luontoarvot” -kirjan lajilistoja luontoarvoja indikoivista sienilajeista (Bonsdorff ym. 2014).  

 

Sammalet: Luontoarvoja indikoivien lajien kriteereinä käytettiin Ulvisen ym. (2002) 

julkaisun vuonna 2017 päivitettyä listaa (Sammaltyöryhmä 2017). Kolmen lajin 

(hohkasammal, kantopykäsammal, kantoliuskasammal) kohdalla Olli Manninen on 

käyttänyt omaa harkintaa joidenkin Etelä-Suomessa harvinaistuneiden lajien 

luontoindikaattoriarvosta pääkaupunkiseudulla sekä lajien statusta luontoarvolajeina 

Ruotsissa tai Venäjän Karjalassa. Lisäksi on hyödynnetty Nitaren (2015) julkaisua 

ruotsalaisista indikaattorilajeista. 

 

METSO-kohteiden rajaamisen periaatteita 

Lajistoselvitysten lisäksi koko selvitysalueen metsistä tehtiin Etelä-Suomen metsien 

monimuotoisuusohjelma METSOn luonnonsuojelubiologisiin kriteereihin (Syrjänen ym. 

2016) perustuva kuviokohtainen tarkastelu.  METSO-ohjelman kriteerit on kehitetty 

metsänomistajan vapaaehtoisia suojelutoimia varten, eikä niillä ole suoraa lakisääteistä 

luonnonsuojelustatusta. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4%C3%A4v%C3%A4t_metsien_suojeluarvon_indikaattoreina
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4%C3%A4v%C3%A4t_metsien_suojeluarvon_indikaattoreina
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Alueen metsät jaettiin METSO-ohjelman virallisten rakennepiirrekriteerien mukaisiin 

arvoluokkiin. Elinympäristökohtaiset arvoluokat kertovat rakennepiirteistä johdetut 

suojeluarvoa ilmentävät luokat. Luokat ovat: 

 Ensimmäisen luokan (I) kohteet ovat puuston rakennepiirteiltään ja/tai 

lajistoltaan jo tällä hetkellä monimuotoisuudelle selvästi arvokkaita alueita, ja ne 

ovat ensisijaisia METSO-ohjelman kohteita. 

 Toisessa luokassa (II) ovat muut monimuotoisuuden kannalta merkittävät 

kohteet, joissa on jo monimuotoisuuden kannalta tärkeitä puuston 

rakennepiirteitä tai monipuolista lajistoa. II luokan kohteet ovat yleensä 

puustoltaan joko I luokan kohteita nuorempia tai niukkalahopuustoisempia, 

mutta nekin ovat monimuotoisuuden kannalta merkittäviä alueita. 

 Kolmannessa luokassa (III) on puuston rakennepiirteiltään suotuisaan suuntaan 

kehittyviä tai sijainniltaan hyviä kohteita, joita voidaan kehittää aktiivisella 

luonnonhoidolla tai joiden annetaan kehittyä itsekseen luonnontilaisen 

kaltaiseksi. 

Alueen metsien rakennetta ja metsätyyppejä selvitettiin kolmen maastopäivän ajan 

alkusyksystä. Koska alueelta ei ollut saatavilla kuviokarttoja, tehtiin osana työtä koko 

alueelle karkea metsäkuviointi. Kuviot ovat paikoin varsin suuria ja niillä voi olla hieman 

kuvion sisäistä vaihtelua sekä metsätyypin että arvoluokan suhteen. Suurin osa kuvioista 

on kuitenkin arvoluokaltaan hyvin selkeitä, joten suuria virheitä ei materiaalissa pitäisi olla 

niiden suhteen. Luontotyyppien suhteen siis kuviointi on hyvin karkeaa ja useita 

pienialaisia erikoisempia luontotyyppejä on niputettu osaksi laajempia ympäröiviä 

kuvioita. 

METSO-kohteilla metsikön iän määrittelyssä käytettiin apuna kehitysluokkaa ja 

metsätyyppiä. Lahopuun määrää arvioitiin asteikolla 0–5, 5–10, 10–20, 20–30 ja > 30 

m
3
/ha. Eri rakennepiirteiden, kuten puulajisuhteiden ja lahopuujatkumon, merkitys 

vaihtelee elinympäristötyypin mukaan. Täydentävien valintaperusteiden mukaan METSO-

kohteen arvoa voi lisätä muun muassa sen sijoittuminen suojelualueiden läheisyyteen, laaja 

pinta-ala tai vaateliaiden lajien esiintyminen. Monimuotoisuudelle merkittävät lehdot 

voivat olla pienialaisia, jopa alle hehtaarin kuvioita. Pinta-alaltaan pienten (alle 2 

hehtaaria) kalliokohteiden ei ole katsottu sopivan METSO-kohteiksi yksinään, vaan tietyt 

kohteet on rajattu pääasiassa osana laajempaa (pääasiassa yli 4 hehtaaria) eri 

elinympäristöjä käsittävää kokonaisuutta. METSO III -luokan kohteet ovat 

monimuotoisuuden kannalta itsekseen suotuisaan suuntaan kehittyviä, 

luonnonhoitotoimenpitein kehitettäviä tai ennallistamalla kunnostettavia kohteita, jotka 

sijaitsevat I- tai II-luokan kuvioiden yhteydessä tai läheisyydessä. (ks. Syrjänen ym. 2016). 

Luokan III METSO-kohteita ei ole tässä selvityksessä rajattu itsenäisesti arvokkaina 

luontotyyppikohteina, mutta niiden soveltuvuus METSO-kohteiksi on kerrottu 

luontotyyppikuviokohtaisesti liitteen 3 taulukossa. 
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Liite 2. Metso-kuvioiden tiedot 

Id Kuvio 
Metso-
luokka Metso-tyyppi 

1 Bondaksensilta M1 Rantametsä, lehto 

2 Bondaksensilta M2 Lehto 

3 Bondaksensilta M1 Lehto 

4 Bondasbergen M2 Tuore kangas/lehtomainen kangas 

5 Bondasbergen M1 Tuore kangas 

6 Bondasbergen M2 Kalliometsä 

7 Bondasbergen M1 Kalliometsä 

8 Bondasbergen M1 Räme 

9 Bondasbergen M2 Kalliometsä 

10 Bondasbergen M1 Kalliometsä 

11 Bondasbergen M1 Räme ym. 

12 Bondasbergen M2 Kalliometsä 

13 Bondasbergen M1 Tuore kangas, lehtomainen kangas 

14 Bondasbergen M1 Kalliometsä 

15 Bondasbergen M1 Tuore kangas 

16 Bondasbergen M1 Tuore kangas, kalliometsä 

17 Bondasbergen M1 Tuore kangas 

18 Bondasbergen M2 Kalliometsä 

19 Bondasbergen M1 Tuore kangas 

20 Hannusranta M1 Tuore kangas, turvekangas 

21 Hannusranta M2 Kalliometsä 

22 Hannusranta M2 Kalliometsä 

23 Hannusranta M2 Tuore kangas 

24 Bondasbergen M1 Kalliometsä 

25 Bondasbergen NW M1 Lehto 

26 Bondasbergen NW M1 Tuore kangas 

27 Bondasbergen NW M1 Lehtomainen kangas 

28 Bondasbergen NW M1 Korpi 

29 Bondasbergen W M2 Kalliometsä 

30 Bondasbergen W M2 Tuore kangas 

31 Hannusmetsä N M1 Tuore kangas 

32 Hannusmetsä N M3 Lehto 

33 Bondasbergen W M1 Korpi 

34 Bondaksensuon ympäristö M1 Tuore kangas 

35 Bondaksensuo M1 Tulvametsä, vesistön lähimetsä 

36 Hannusranta M2 Tuore kangas 

37 Hannusranta M1 Korpi ym. 

38 Hannusranta M2 Tuore kangas 

39 Hannusranta M1 Rantametsä 

40 Hannusranta M1 Rantametsä, räme, lajikohde 

41 Hannusranta M3 Tuore kangas 

42 Hannusranta M2 Tuore kangas ym. 

43 Hannusranta M2 Saniaiskorpi 

44 Hannusranta M1 Turvekangas ym. 

45 Hannusranta M2 Tuore kangas 

46 Hannusmetsä N M1 Tuore kangas ym. 

47 Hannusmetsä N M2 Tuore kangas 

48 Hannusmetsä N M2 Kalliometsä 

49 Hannusmetsä N M2 Kalliometsä 

50 Hannusmetsä N M2 Kalliometsä 

51 Hannusmetsä N M1 Lehtomainen kangas 

52 Hannusjärvenkalliot M1 Kalliometsä 

53 Hannusjärvi M1 Tuore kangas 

54 Hannusjärvi M1 Rantametsä, lajikohde 
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55 Hannusjärvi M1 Räme 

56 Hannusjärvi M1 Tuore kangas, rantametsä 

57 Hannusjärvi M2 Tuore kangas 

58 Iivisniemenkalliot M1 Lehto, tuore kangas 

59 Iivisniemenkalliot M1 Lehto 

59 Iivisniemenkalliot M1 Tuore kangas 

60 Iivisniemenkalliot M2 Kalliometsä 

61 Iivisniemenkalliot M2 Tuore kangas 

62 Iivisniemenkalliot M1 Tuore kangas 

63 Iivisniemenkalliot M2 Kalliometsä 

64 Iivisniemenkalliot M2 Kalliometsä 

65 Iivisniemenkalliot M1 Kalliometsä 

66 Iivisniemenkalliot M1 Lehtomainen kangas, korpi ym. 

67 Iivisniemenkalliot M1 Tuore kangas, kalliometsä ym. 

68 Iivisniemenkalliot M3 Lehto, tuore kangas 

69 Iivisniemenkalliot S M1 Tuore kangas 

70 Kaitaanlaakso W M3 Lehto 

71 Kaitaanmetsä W M2 Lehto 

72 Kaitaanmetsä N M2 Lehto 

73 Kaitaanmetsä M2 Tuore kangas/lehtomainen kangas 

74 Kaitaanmetsä M1 Lehto 

75 Kaitaanmetsä M2 Kalliometsä 

76 Kaitaanmetsä M1 Tuore kangas 

77 Kaitaanmetsä M2 Tuore kangas 

78 Iivisniemenpelto W M2 Lehto 

79 Iivisniemenpelto W M1 Tuore kangas, turvekangas 

80 Iivisniemenpelto 1 M1 Lehtomainen kangas, turvekangas 

81 Iivisniemenpelto 1 M2 Lehto 

82 Iivisniemenpelto 2 M1 Turvekangas 

83 Iivisniemenpelto 4 M1 Lehto 

84 Iivisniemenpelto 3 M2 Lehto 

85 Kuuttipuisto M2 Lehto 

86 Kuuttipuisto itä M1 Lehto, tulvametsä 

87 Hyljepuisto W M1 Lehto 

88 Hyljepuisto E M2 Lehto 

89 Hyljepuisto E M2 Lehto 

90 Iivisniemen koulu S 2 M2 Lehto 

91 Iivisniemen koulu S 3 M2 Lehto 

92 Iivisniemen koulu S M2 Lehto 

93 Iivisniemen koulu S 4 M2 Lehto 

94 Hyljemäenpelto M2 Lehto 

95 Hyljemäenpelto N M1 Lehto 

96 Sentraalinpelto M2 Lehto 

97 Hannusjärvi M1 Lehtomainen kangas 

98 Hannusranta M3 Kalliometsä 

99 Hannusjärvenkalliot M2 Kalliometsä 

100 Bondasbergen W M1 Tuore kangas 

101 Hannusjärvenkalliot M1 Tuore kangas, räme ym. 

102 Hannusmetsä N M1 Tuore kangas 

103 Hannusjärvi M1 Tervaleppäluhta 

104 Hannusranta M1 Tuore kangas 

105 Hannusranta M1 Rantametsä 

106 Bondasbergen NW M1 Lehto 

107 Iivisniemenkalliot M1 Korpi 
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Liite 3. Valokuvia 

 

Lehtokinnassammal (Scapania nemorea) oli paikoin runsas Hannusmetsän valuvetisillä kallioiden 
pohjoisrinteillä. Laji on valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT) 
vyöhykkeellä 1b. 

 

 

Uhanalainen rusovanukka (Amylocorticium subincarnatum VU) löytyi kahdelta kuusimaapuulta 
Hannusmetsän alueelta. Tämä orvakka on Suomessa ilmeisen eteläpainotteinen laji. 
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Käpäläkääpä (Anomoporia bombycina) oli ehkä yllättävimpiä löytöjä syksyn kartoituksissa. Tämä vaatelias 
vanhan metsän laji on Uudellamaalla hyvin harvinainen ja alueellisesti uhanalainen (RT, NT). 

 

 

Sitruunakääpä (Antrodiella citrinella NT, RT) on harvinainen kantokäävän seuraajalaji. 
Kartoitusalueelta löytyi kolme lajin esiintymää. 
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