Heinijärvien elinympäristöselvitys
Kuvioselosteet
Kuvio 1. Lehto
Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista hiirenporras-käenkaalityyppiä (AthOT). Pääpuulajina ylempänä on kuusi ja alempana hieskoivu. Sekapuuna
mm. harmaaleppää ja pihlajaa. Pensaskerroksessa kasvavat lehtokuusama, taikinamarja, pohjanpunaherukka ja mustaherukka. Kenttäkerros kosteammassa osassa
saniaisten (soreahiirenporras, metsäalvejuuri) vallitsemaa. Muita kenttäkerroksen kasveja kuviolla ovat esim. käenkaali, imikkä, pikkuvelholehti, lehtotesma, syyläjuuri,
kevätlinnunsilmä, ojakellukka, viitaorvokki ja suokeltto. Puustossa eri-ikäisiä puita,
mutta kuviolla merkkejä vanhoista hakkuista, umpeutuvia ajouria ja lahopuuta vain
vähän, joten kuvio luonnontilaisen kaltainen.
Suositus: Metsälain 10§ tarkoittama kohde, joka tulisi säilyttää luonnontilaisena.

KUVA 1 Hiirenporras-käenkaalityypin (AthOT) lehto (kuvio 1.)
Kuvio 2. Ruohokorpi (RhK)
Pääpuulaji on kuusi, seassa kasvaa myös hieskoivua. Yleisimpinä kenttäkerroksen
putkilokasvilajeina esiintyvät kurjenjalka, korpikastikka, viitaorvokki, rentukka ja
metsäalvejuuri. Kuvio luonnontilaisen kaltainen.
Suositus: Metsälain 10§ tarkoittama kohde, joka tulisi säilyttää luonnontilaisena.
Kuvio 3. Lehtokorpi (LhK)
Pääpuulajina kuusi, seassa kasvaa hieskoivua, raitaa ja haapaa. Kenttäkerroksessa
kasvavat kotkansiipi, soreahiirenporras, korpi-imarre, mustaherukka, pohjanpunaherukka, terttualpi, korpikaisla, korpisara, kevätlinnunsilmä, sudenmarja ja suo-ohdake. Osalla kuviota vanha oja, jonka kuivattava vaikutus melko heikko. Ojan varressa
kotkansiipeä ja soreahiirenporrasta on paikoitellen hyvin runsaasti. Kuviolla melko
paljon kaatuneita kuusia muodostamassa lahopuuta. Kuvio luonnontilaisen kaltainen.
Suositus: Metsälain 10§ tarkoittama kohde, joka tulisi säilyttää luonnontilaisena.

KUVA 2 Lehtokorpi (kuvio 3.)
Kuvio 4. Puro ja sen välitön lähiympäristö, lehto, lehtokorpi, ruohokorpi
Yli- ja Ali-Heinijärven välistä puroa on perattu, mutta alajuoksu on perkaamaton.
Puro häviää välillä kokonaan kivien alle muuttuen noroksi. Puron lähiympäristössä
kosteaa keskiravinteista hiirenporras-käenkaalityypin lehtoa (AthOT), joka vaihettuu
lehtokorven (LhK) kautta ruohokorveksi (RhK). Kuviolla kasvavia puulajeja ovat
kuusi, tervaleppä, haapa ja hieskoivu. Lehdon pensaskerroksessa kasvavat esim. taikinamarja ja terttuselja, kenttäkerroksessa mm. metsäalvejuuri, soreahiirenporras, lehtopalsami, rantayrtti, pikkuvelholehti ja haisukurjenpolvi. Korven pensaskerroksessa
kasvaa pajuja mm. kiiltopaju, kenttäkerroksessa kasvavat runsaina monet samat kasvit
kuin lehdossakin, lisäksi terttualpi, raate, luhtasuoputki, korpikastikka ja luhtalemmikki. Kuviolla jälkiä vanhasta hakkuusta, jonkin verran lahopuuta. Kuvio luonnontilaisen kaltainen.
Suositus: Metsälain 10§ tarkoittama, kokonaisuutena monipuolinen kohde, joka tulisi
säilyttää luonnontilaisena.

KUVA 3 Puro ja sen välitön lähiympäristö
(kuvio 4.)

KUVA 4 Lehtokorpi (kuvio 4.)

Kuvio 5. Sinivuokko-käenkaalityypin lehto (HeOT)
Rantaluhdan ja tien välissä sijaitseva kuvio on suurimmalta osaltaan tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityypin lehtoa, jossa pääpuulajeina rauduskoivu ja haapa, sekapuuna kuusi ja raita. Pensaskerroksessa kasvavat taikinamarja, pohjanpunaherukka ja lehtokuusama. Kenttäkerroksessa hyvin runsaana lehtoimikkä ja valkovuok-

ko. Muita kenttäkerroksen kasveja ovat mm. nuokkuhelmikkä, sinivuokko, käenkaali,
lehtotesma, nurmitädyke ja sudenmarja. Kuviolla kasvaa myös keltavuokkoa. Ei jälkiä
hakkuista, puustossa eri-ikäisiä puita ja kuviolta löytyy lahopuuta. Kuvio luonnontilainen.
Suositus: Metsälain 10§ tarkoittama kohde, joka tulisi säilyttää luonnontilaisena.

KUVA 5 Sinivuokko-käenkaalityypin (HeOT) lehto (kuvio 5.)
Kuvio 6. Kallioalue
Kallioalueen laella puusto harvaa ja aukkoista. Pääpuulajina mänty, seassa kasvaa
rauduskoivua ja pihlajaa, joita hirvet ovat runsaasti vioittaneet syömällä. Laella useita
pienialaisia puuttomia, sammalien ja jäkälien vallitsemia laikkuja sekä pieniä kallionpaljastumia. Kuviolla on useita pieniä kalliojyrkänteitä ja pieni louhikko. Lakialueen
ulkopuolella pääpuulajina kuusi. Kuvion kenttäkerroksessa kasvavat mm. puolukka,
kielo, kanerva, kangasmaitikka, lampaannata, metsälauha ja metsäkastikka. Kuviolla
jälkiä vanhoista hakkuista, paitsi laella, jossa puusto on aukkoista ja hidaskasvuista.
Puusto pääasiassa nuorta, iäkkäämpiä mäntyjä ylispuina. Kuviolla on lahopuuta hyvin
niukasti.
Suositus: Ympäristöstään erottuva kohde, joka olisi suositeltavaa säästää luonnontilaisena.
Kuvio 7. Puro ja sen välitön lähiympäristö, lehto, lehtokorpi, ruohokorpi
Ali-Heinijärven laskupuroa on alkuosastaan perattu. Peratun osan pohjoispuolella
puro/noro on luonnontilainen. Puro laskeutuu korpeen kivistä rinnettä, jossa se häviää
välillä kivien alle. Rinne kosteaa runsasravinteista lehtoa, mutta hyvin kivistä. Lehdon
pääpuulajeina kuusi ja tervaleppä. Pensaskerroksessa kasvavat taikinamarja, mustaherukka, terttuselja ja vadelma. Kenttäkerroksen kasveja ovat mm. soreahiirenporras,
mesiangervo, lehtopalsami, lehtotesma, haisukurjenpolvi ja kallioimarre. Korpiosassa
lehtokorpea (LhK) ja ruohokorpea (RhK). Korven pääpuulajeina tervaleppä ja kuusi,
seassa kasvaa hieskoivua. Pensaskerroksessa kasvaa korpipaatsamaa sekä runsaasti
pajuja, esim. kiiltopaju ja tuhkapaju. Lehtokorven kenttäkerroksessa kasvavat mm.
soreahiirenporras, mesiangervo, metsäalvejuuri ja lehtopalsami. Ruohokorven kenttäkerroksessa mesiangervo, kurjenjalka, korpikastikka, raate, vehka ja terttualpi. Puustossa eri-ikäisiä puita, ei jälkiä hakkuista, lahopuuta melko runsaasti. Korvessa mätäsja välipintojen vaihtelu selvää. Kuvio luonnontilainen.

Suositus: Metsälain 10§ tarkoittama, kokonaisuutena monipuolinen ja arvokas kohde,
joka tulisi säilyttää luonnontilaisena.

KUVA 6 Kostea runsasravinteinen lehto (kuvio 7.)

KUVA 7 Puro ja sen välitön lähiympäristö

KUVA 8 Lehtokorpi (kuvio 7.)

(kuvio 7.)

Kuvio 8. Vähäpuustoinen suo
Reunoistaan ojitetun rämeen sisällä on kaksi puutonta suolampien umpeenkasvun
myötä syntynyttä nevalaikkua, joiden suotyyppi on lyhytkorsineva (LkN). Nevalaikkujen kenttäkerroksessa kasvavat mm. tupasvilla, rahkasara, lakka ja isokarpalo. Nevalaikut ovat luonnontilaisia.
Suositus: Metsälain 10§ tarkoittamia kohteita, jotka tulisi säilyttää luonnontilaisina.
Kuvio 9. Ruohokorpi (RhK)
Pääpuulajina hieskoivu, lisäksi alikasvoskuusia. Rannassa kasvaa myös tervaleppää.
Kuvion pensaskerroksessa kasvavat esim. kiiltopaju ja korpipaatsama. Kenttäkerroksen yleisiä putkilokasveja ovat mm. raate, kurjenjalka, järviruoko, rantakorte, rantaalpi, vehka ja korpikastikka. Kuvion poikki kulkee vanha oja, joka ei ole merkittävästi
kuivattanut ruohokorpea. Kuvion puusto nuorta, lahopuuta ei juuri ole. Kuvio luonnontilaisen kaltainen.
Suositus: Metsälain 10§ tarkoittama kohde, joka tulisi säilyttää luonnontilaisena.

KUVA 9 Ruohokorpi (kuvio 9.)
Kuvio 10. Rantaluhta
Yli- ja Ali-Heinijärvien rantoja kiertää lähes kauttaaltaan rantaluhta. Luhtavyöhykkeen leveys vaihtelee n. kolmesta metristä n. 30 metriin. Ali-Heinijärven Kivinokan ja
Koskelan välisessä lahdessa luhtavyöhykkeen leveys on n. 100 metriä. Luhtavyöhykkeessä esiintyy kaikkia luhtien päätyyppejä: metsäluhtia, pensaikkoluhtia ja avoluhtia,
suurin osa luhdasta on kuitenkin avoluhtaa.
Metsäluhtien puulajeja ovat hieskoivu, tervaleppä ja harmaaleppä sekä lähinnä
alikasvoksena kasvava kuusi. Pensaskerroksessa kasvavat mm. kiiltopaju ja korpipaatsama. Kenttäkerroksen putkilokasveja ovat mm. kurjenjalka, raate, viitaorvokki, metsäkorte, korpisara, tähtisara, korpikastikka ja viitakastikka. Pensaikkoluhdissa pensaskerroksen muodostavat pajut kuten kiiltopaju, virpapaju ja raita. Kenttäkerroksessa
kasvavat mm. raate, vehka, kurjenjalka, rantakorte, järviruoko, terttualpi, korpikaisla,
korpikastikka ja viitakastikka. Avoluhtien kenttäkerroksessa kasvavat mm. järviruoko,
leveäosmankäämi, raate, vehka, ranta- ja terttualpi, kurjenjalka, isokarpalo, luhtasuoputki, myrkkykeiso, rantayrtti ja pullosara. Luhtien kasvilajivalikoima vaihtelee eri
puolella järviä kosteus- ja ravinteisuusmuutosten mukaan.

KUVA 10 Rantaluhtaa Ali-Heinijärvellä
(kuvio 10.)

KUVA 11 Rantaluhtaa Kivinokan ja Koskelan
välisessä lahdessa (kuvio 10.)

Hanhilammin rantaluhta on avoluhtaa. Yleisiä putkilokasvilajeja ovat isokarpalo, leväkkö, vehka, kurjenjalka, terttualpi, riippasara ja pullosara. Raikkuanlammin rantaluhdasta suurin osa on avoluhtaa, lammin koillispäässä on myös pensaikko- ja metsä-

luhtaa. Avoluhdan putkilokasvilajeja ovat mm. kurjenjalka, vehka, raate, isokarpalo,
luhtasuoputki, myrkkykeiso ja pullosara. Raikkuanlammin koillispäässä kasvaa myös
järviruokoa. Lammen koillispään metsäluhdan kasvillisuus on samanlaista kuin järvien metsäluhdissa.
Yli- ja Ali-Heinijärven sekä Hanhi- ja Raikkuanlammin luhtien läpi kulkee paikoitellen vanhoja ojia, joiden kuivattava vaikutus ei yllä kovinkaan laajalle alueelle. Luhdissa on myös paikoitellen merkkejä vanhoista harvennuksista. Lahopuuta luhdissa on
melko vähän. Edustavimmilta osiltaan luhdat täyttävät metsälain 10 §:n erityisen tärkeiden elinympäristöjen vaatimukset. Tämän toimeksiannon puitteissa ei ollut kuitenkaan mahdollista kartoittaa rantaluhtia niin tarkasti, että nämä edustavimmat kohdat
olisi voinut paikantaa, koska rantaluhtien luonnontilaltaan edustavimmat kohdat ovat
pirstaleisesti eri puolilla järvien rantoja ja aikaa maastotöihin oli rajoitetusti.
Suositus: Luhdat ovat lajistollisesti rikkaita elinympäristöjä vesistön ja metsien välissä ja ne olisi suositeltavaa säästää luonnontilaisena, vaikka ne eivät täyttäisikään metsälain erityisen tärkeän elinympäristön vaatimuksia. Leveä luhtavyöhyke voi myös
vaikeuttaa rantojen käyttämistä vapaa-ajanasutuksen rakentamiseen.
X Metsälehmus
Metsälehmusryhmiä, joissa kasvaa sekä rinnankorkeusläpimitaltaan 9-13 cm:n paksuisia puumaisia metsälehmuksia että pienempiä pensasmaisia metsälehmuksia.

