
LIITE 5

- Numerointi viittaa liitteen 4 kartan sinisiin numeroihin

1. ELY:n kuvio 76 (vireillepanon kuviot 779 pohjoisosa, 780), kangasmaa-osa
Toisin kuin ELY päätöksessään esittää, kuvion kangasmaa-osan puusto ei ole tasaikaistä, vaan 
erirakenteista (jatkuvakorkeuksinen kerroksellisuus) ja tilajakaumaltaan satunnaista, ja kuviolla on 
runsaasti lahopuuta. Päävaltapuusto on uudistusikäistä. Kyseessä on Natura-luontotyyppiä 
”boreaalinen luonnonmetsä” edustava kohde, edustavuusluokka III (merkittävä). Boreaalinen 
luonnonmetsä kuuluu Kytäjän Natura-alueella suojeltuihin luontotyyppeihin, joten kuviolle esitetty 
hakkuu olisi luonnonsuojelulain vastainen.









2. ELY:n kuvio 76 (vireillepanon kuviot 779 pohjoisosa, 780), turvemaa-osa
Kuvion turvemaa-osa on luonnontilaista mustikkakorpea, ja Natura-luontotyyppinä puustoista 
suota.  Puustoiset suot kuuluvat Kytäjän Natura-alueella suojeltuihin luontotyyppeihin, joten 
kuviolle esitetty hakkuu olisi luonnonsuojelulain vastainen.





3. ELY:n kuviot 154 (luoteisosa) ja 193 (eteläosa)  (vireillepanon kuvio 797, luoteisosa)
Kallioisuuden vuoksi harvapuustoista aluetta, jonka erirakenteisen ja tilajaukaumltaan satunnaisen 
puuston valtapuut ovat uudistuskypsyysiän saavuttaneita. Lahopuuta.  Kyseessä on Natura-
luontotyyppiä ”boreaalinen luonnonmetsä” edustava kohde, edustavuusluokka III (merkittävä). 
Boreaalinen luonnonmetsä kuuluu Kytäjän Natura-alueella suojeltuihin luontotyyppeihin, joten 
kohteelle esitetty hakkuu olisi luonnonsuojelulain vastainen.





4. ELY:n kuviot 154 (luoteisosa) ja 193 (pohjoispuolisko)  (vireillepanon kuvio 797, luoteisosa)
Kallioisuuden vuoksi osittain harvapuustoista aluetta, jonka erirakenteisen ja tilajakaumaltan 
satunnaisen puuston päävavaltapuut ovat uudistuskypsyysiän saavuttaneita. Kilpikaarnamäntyjä. 
Lahopuuta esiintyy, joskin niukasti.  Kyseessä on Natura-luontotyyppiä ”boreaalinen 
luonnonmetsä” edustava kohde, edustavuusluokka III (merkittävä). Boreaalinen luonnonmetsä 
kuuluu Kytäjän Natura-alueella suojeltuihin luontotyyppeihin, joten kohteelle esitetty hakkuu olisi 
luonnonsuojelulain vastainen.













5. ELY:n kuvio 154 (pohjoisosa) (vireillepanon kuvio 797, pohjoisosa)

Kallioisuuden vuoksi osittain harvapuustoista aluetta, jonka erirakenteisen ja tilajakaumaltan 
satunnaisen puuston päävavaltapuut ovat uudistuskypsyysiän saavuttaneita mäntyjä, joiden alla 
kasvaa erirakenteinen kuusikko. Lahopuuta esiintyy, joskin niukasti.  Kyseessä on Natura-
luontotyyppiä ”boreaalinen luonnonmetsä” edustava kohde, edustavuusluokka III (merkittävä). 
Boreaalinen luonnonmetsä kuuluu Kytäjän Natura-alueella suojeltuihin luontotyyppeihin, joten 
kohteelle esitetty hakkuu olisi luonnonsuojelulain vastainen.













Näkymä äskettäin avohakatun boreaalisen luonnonmetsän alueelta vielä jäljellä olevaan boreaaliseen 
luonnonmetsään.



6. ELY:n kuvio 154 (pohjoisosa) (vireillepanon kuvio 797, pohjoisosa)
Kohde on mustikkakorpea, Natura-luontotyyppinä puustoista suota. Puustoiset suot kuuluvat 
Kytäjän Natura-alueella suojeltuihin luontotyyppeihin, joten kuviolle esitetty hakkuu olisi 
luonnonsuojelulain vastainen.







7. ELY:n kuvio 154 (keskisosa) (vireillepanon kuvio 797, keskisosa)
Kallioisuuden vuoksi osittain harvapuustoista aluetta, jonka erirakenteisen ja tilajakaumaltan 
satunnaisen puuston päävavaltapuut ovat uudistuskypsyysiän saavuttaneita. Kilpikaarnamäntyjä. 
Lahopuuta esiintyy, joskin niukasti.  Kyseessä on Natura-luontotyyppiä ”boreaalinen 
luonnonmetsä” edustava kohde, edustavuusluokka III (merkittävä). Kohdetta on äskettäin 
heikennetty harventamalla puustoa paikoin, ja ajamalla sen läpi metsäkoneella. Boreaalinen 
luonnonmetsä kuuluu Kytäjän Natura-alueella suojeltuihin luontotyyppeihin, joten toimenpiteet 
ovat olleet luonnonsujelulain vastaisia. 









8. ELY:n kuvio 154 (keskisosa) (vireillepanon kuvio 798, kts. kartta alla)
Kohde on mustikkakorpea, jonka Metsäkeskus on Kytäjän Natura-alueen ensimmäisessä 
luontotyyppi-inventoinnissa aivan oikein määrittänyt Natura-luontotyyppiä puustoiset suot 
edustavaksi kohteeksi. Jostain syystä nykyisessä ympäristöhallinnon tietokannassa tämä status 
kohteelta kuitenkin perusteettomasti puuttuu. Kohde ei tällä hetkellä ole leimikossa.









9. ELY:n kuvio 154 (eteläosa) (vireillepanon kuvio 797, eteläosa)
Päävaltapuustoltaan uudistusiän saavuttanutta boreaalista luonnonmetsää, lahopuuta yli 10m3/ha.
Boreaalinen luonnonmetsä kuuluu Kytäjän Natura-alueella suojeltuihin luontotyyppeihin, joten 
kohteelle esitetty hakkuu olisi luonnonsuojelulain vastainen.





10. ELY:n kuvio 154 (eteläosa) (vireillepanon kuvio 797, eteläosa)
Rehevää korpea, ML 10 § -kohde, Natura-luontotyyppinä puustoista suota.  Puustoiset suot 
kuuluvat Kytäjän Natura-alueella suojeltuihin luontotyyppeihin, joten kuviolle esitetty hakkuu olisi 
luonnonsuojelulain vastainen, ja myös ML 10 §:n vastainen. Kohdetta on heikennetty ajamalla sen 
läpi metsäkoneella.






