
 
 
 
 
 
PUUPPOLAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS: TÄYDENNYSOSA 
 

 

Kirsi Hänninen-Valjakka 

Tiina Lappalainen 2002 

 

 

1. Johdanto, selvitysalue ja menetelmät...............................................................................................1 
2. Maaperä............................................................................................................................................2 
3. Kasvillisuus......................................................................................................................................2 

3.1. Metsäkasvillisuus ......................................................................................................................3 
3.2. Suokasvillisuus .........................................................................................................................3 
3.3. Ranta- ja vesikasvillisuus..........................................................................................................5 

3.3.1. Alvajärvi.............................................................................................................................6 
3.3.2. Kangaslampi.......................................................................................................................6 

4. Luontoarvot......................................................................................................................................7 
4.1. Uhanalaiset, harvinaiset ja rauhoitetut lajit .....................................................................................7 
4.2. Arvokkaat luontokohteet ja alueiden hoitosuositukset .............................................................7 

4.2.1. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt .........................................................................7 
4.2.2. Muut arvokkaat luontokohteet ...........................................................................................8 

Kirjallisuus ...........................................................................................................................................9 
 

 

1. Johdanto, selvitysalue ja menetelmät 
 

Luontoselvitys täydentää Puuppolan osayleiskaava-alueelle kesällä 2001 laadittua selvitystä (Hän-

ninen-Valjakka 2001). Selvityksessä on huomioitu alueen kasvillisuus ja liito-oravat. Luontoselvi-

tyksen tarkoituksena on kuvailla alueen luonto pääpiirteittäin ja kartoittaa, onko alueella uhanalaisia 

tai harvinaisia lajeja ja luontotyyppejä. Kartoituksen perusteella on nimetty arvokkaita luontokoh-

teita ja annettu suosituksia maankäytöstä. 

 

Tutkimusaluetta rajoittaa idässä Alvajärvi ja lännessä Nimetönmäen ylittävä sähkölinja. Selvitys-

alueeseen kuuluu Puuppolan eteläosa ja Lintukangas siltä osin kuin ne eivät sisälly Palokan 

osayleiskaava-alueelta aikaisemmin laadittuihin luontoselvityksiin (Lappalainen 2000; Lappalainen 

2001; kartta 1). Selvitysalue on yleisilmeeltään metsäinen, joskin alueella on varsin laajalti myös 
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viljeltyjä peltoja. Peltoaukeiden ympäröimä Sivulan tila on ainoa alueella sijaitseva suuri maatila. 

Lintukankaantien varrella on pienempiä maalaistaloja ja omakotitaloasutusta, ja Sivulan tilan poh-

joispuolisella Sivutiellä on uusi pientaloalue. Myös Alvajärven ja Puuppolantien itäpuolisen Kan-

gaslammen rannalla on jokunen asuinrakennus. 

 

Liito-oravaselvitys on tehty etsimällä järjestelmällisesti papanoita järeiden kuusien ja haapojen alta 

kaikilta liito-oravalle soveliailta metsäkuvioilta (varttuneet kuusi- ja sekametsät). Alvajärven ja 

Kangaslammen ranta- ja vesikasvillisuus on tutkittu kävelemällä pitkin rantaviivaa, joten selvitys on 

puutteellinen vesikasvien osalta. Muilta osin selvitysmenetelmät vastaavat edelliskesän selvitykses-

sä (Hänninen-Valjakka 2001) käytettyjä menetelmiä. Liito-oravaselvitys on tehty huhtikuussa ja 

kasvillisuusselvitys kesäkuussa 2002. 

 

 

2. Maaperä 
 

Selvitysalueen mäet ovat pääosin moreenipeitteisiä. Laaja-alaisempi avokallio tavataan vain Lintu-

kankaan laelta. Lähes yhtä laajalti soramoreenin ohella esiintyy mäkien väliin ja Alvajärven rannal-

le keskittyviä hiesumaita, joista huomattava osa on raivattu aikoinaan pelloiksi. Pienialaisina selvi-

tysalueella esiintyy myös pääosin taimikkojen keskelle jääviä sora- ja hietapohjaisia alueita. 

 

Soita on alueella niukasti. Valtaosa saraturvevaltaisista alueista on otettu viljelyskäyttöön. Lintu-

kankaantien eteläpuolinen rahkaturvepohjainen suo on kuivahtanut ojituksen seurauksena, ja myös 

lähes kaikkia viljelykseltä säästyneitä saraturvesoista on kuivatettu ojittamalla. Alvajärven rannalla 

on liejupohjaista maata.  

 

 

3. Kasvillisuus 
 

Selvitysalueella vallitsevat ikärakenteeltaan varsin nuoret metsät. Alueella on laajoja tuoreita hak-

kuuaukkoja, ja myös taimikoita ja alle 30-vuotiaita nuoria kasvatusmetsiä esiintyy varttuneita met-

säkuvioita runsaammin. Soita on niukasti, ja valtaosa niistä on menettänyt luonnontilaisuutensa 

ojituksen seurauksena. Alvajärvi ja Kangaslampi rantavyöhykkeineen tuovat oman tärkeän lisänsä 

alueen maisemaan. Hylättyjen ja metsittyvien viljelysmaiden ohella alueella on laajoja yhä viljeltyjä 

peltoja. Selvityksen täydentävästä luonteesta johtuen kasvilajistoa kuvaillaan vain arvokkaiden tai 
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muutoin alueen yleisilmeestä poikkeavien luontokohteiden osalta. Metsä- ja suotyyppien rajaukset  

on esitetty kartassa 2. 

 

3.1. Metsäkasvillisuus 
 

Selvitysaluetta luonnehtivat tuoreen (MT) ja lehtomaisen (OMT) kankaan kuusikot molempien 

tyyppien esiintyessä lähes yhtä runsaina (kartta 2). Varttuneita mänty- ja lehtipuuvaltaisia metsäku-

vioita on niukasti. Laaja-alaisimpina alueella tavataan viljeltyjä ja kasvillisuudeltaan yksipuolisia 

nuoria tai nuorehkoja kasvatusmetsiä. Myös eri-ikäisiä taimikoita ja hakkuuaukkoja on runsaasti. 

Varttuneet metsäkuviot ovat huvenneet vähiin hakkuiden seurauksena. Varttuneen metsän sirpaleita 

tavataan mm. Sivulan tilan pohjoispuolella, Lintukankaalla 4-tien varrella ja Lintukankaantien var-

rella, ja valtaosa ikääntyneemmistä kuvioista on harvennettuja puustoltaan yksipuolisia talousmet-

siä. Osassa metsäkuvioista on pienialaisia korpeentumisen merkkejä. 

 

Yleisilmettä karumpia metsätyyppejä (karukkokankaat (ClT), kuivat (CT) ja kuivahkot (VT) kan-

kaat) on kallioalueilla, joita selvitysalueella on niukasti (kartta 2).  Lintukankaan laaja-alainen kal-

lioalue sijaitsee nuoren mäntytaimikon keskellä, ja myös lähellä selvitysalueen pohjoispäätyä sijait-

seva pieni kalliometsikkö jää nuoren (noin 30-vuotiaan) kasvatuskuusikon sisälle. Muualla kallio-

kasvillisuus on hyvin pienialaista ja rajoittuu jyrkänteiden laiteille. 

 

3.2. Suokasvillisuus 
 

Soita esiintyy tutkimusalueella niukasti. Suot ovat tyypillisesti pienialaisia maaston painanteissa 

sijaitsevia korpia  tai luhtia. Lintukankaantien eteläpuolella on metsätalouskäytössä olevaa ojitettua 

rämettä, jonka keskellä on avoin nevaosuus. Valtaosa suojuoteista on kuivahtanut ojituksen seura-

uksena, joten huomionarvoisia kohteita on niukasti. Selvitysalueella on jokunen lähde, mutta täysin 

luonnontilaisia lähteitä ei alueella esiinny. Suot on tyypitelty pääpiirteissään karttaan 2. Soistuneet 

kangasmetsät ja turvekankaiksi kuivahtaneet suot on kartassa merkitty kangasmetsiksi. Hakkuu- ja 

taimikkoalueiden soistumia ei ole karttaan tyypitelty. 

 

Kunnan maalla lähellä selvitysalueen pohjoispäätyä sijaitsee pienialainen suokokonaisuus, joka on 

pääosin avointa luhtanevaa (LuN). Eteläpäädyssä suon laiteella on koivuluhtaa (KoLu). Suo-
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aluetta ympäröivät hakkuuaukea, taimikot ja nuoret metsät,  mutta suon reunalle on jätetty käsitte-

lemättömät metsäkaistaleet. Suon pohjoispuolitse kulkeva latu-ura on hieman muuttanut alueen 

luonnontilaa, sillä se on rakennettu osittain suon laiteen päälle. Suon pohjoispäädystä lähtee myös 

oja, mutta sen kuivatusvaikutus ei näy suon vesitaloudessa tai kasvillisuudessa.  

 

Märällä ja upottavan allikkoisella luhtanevalla vallitsevat järvikorte ja kurjenjalka. Paikoin erottuu 

selviä pullosaralaikkuja, ja luhtanevan pohjoispäädyssä ja laiteilla ilmestyvät kasvilajistoon vehka 

ja suo-orvokki. Muuta luonteenomaista lajistoa edustavat mm. muta- ja harmaasara sekä rantamata-

ra. Keskellä suota on mättäillä pari pientä puusaareketta, joilla kasvaa jokunen kitulias hieskoivu ja 

mänty, ja kiiltolehtipajua on levittäytynyt matalina kasvustoina ympäri suota. Osin epäyhtenäisessä 

pohjakerroksessa vallitsevat jokasuon- ja sararahkasammal, allikoissa on haprarahkasammalta. 

Korpeentunut vaihettumisvyöhyke kangasmetsän rajalla on kapea, ja sen puustossa tavataan hies-

koivuja, mäntyjä, kuusia ja muutama vanha haapa. Kenttäkerroksessa esiintyvät metsäkorte ja kor-

pikastikka, itäreunalla on niukasti harajuurta. Pohjakerrosta hallitsee korpirahkasammal. 

 

Ryteikkömäisessä koivuluhdassa on osin ruoho- ja heinäkorven piirteitä. Vallitsevan välipinnan 

ohella tavataan mätäspintaa ja muutama ruoppapinta/allikko, ja tämä vuorottelu tekee suon pieni-

piirteiseksi ja mosaiikkikasvustoiseksi. Mätäspinnoille sijoittuvassa puustossa valta-asema on ohut-

runkoisella hieskoivulla ja harmaalepällä, pensaskerroksessa on runsas kiiltolehtipaju. Niukempina 

puu- ja pensaskerroksessa esiintyvät mänty, kuusi ja raita. Mättäillä tavataan mm. puolukkaa ja vä-

lipinnan valtalajistoon kuuluvat kurjenjalka, korpisuuteen viittaava metsäkorte ja suo-orvokki. Alli-

koiden laiteilla esiintyy raatekasvustoja. Harvalukuisina  kasvavat mm. harmaasara, suo-ohdake ja 

lähteisyyttäkin ilmentävä suokeltto.   Pohjakerrosta vallitsevan haprarahkasammalen ohella tavataan 

okarahkasammalta ja mätäspinnoilla vaalearahkasammalta. Luhdan ja kangasmetsän vaihettumis-

vyöhykkeellä on kapealti metsäkortekorpea, jonka pohjakerroksessa esiintyvät korpirahkasammal ja 

korpikarhunsammal. 

 

Lintukankaantien eteläpuolinen isovarpuräme (IR) on kuivahtanut ojituksen seurauksena. Alueen 

keskellä on avoin suursaraneva (SN). Pullosaravaltaisen nevan luonteenomaiseen lajistoon kuulu-

vat mm. tupasvilla, mutasara, pyöreälehtikihokki, suokukka ja isokarpalo, laiteilla on raatetta ja 

vaivaiskoivua. Pohjakerrosta peittää sararahkasammalmatto. Mäntyä kasvavan isovarpurämeen 

kenttäkerroksen valtalajeja ovat suopursu ja vaivaiskoivu, muusta lajistosta mainittakoon juolukka, 

lakka ja tupasvilla. Sammalpeitettä hallitsee jokasuonrahkasammal. 
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Sivulan peltojen luoteispuolinen suolaikku on pääosin metsäkortekorpea (MkK), jonka laiteilla on 

kangaskorpea (KgK). Mättäillä kasvavaa mänty-koivuvaltaista puustoa on harvennettu, pensasker-

roksessa on runsain kiiltolehtipaju. Kenttäkerroksessa peittävimpinä esiintyvät korpilajeihin kuulu-

vat metsäkorte ja pallosara, joiden ohella tavataan mm. heikkoon luhtaisuuteenkin viittaavat jouhi-

vihvilä, kurjenjalka, harmaasara ja suo-orvokki. Kangaskorpilaiteilla kenttäkerrosta hallitsee mus-

tikkavarvikko. Pohjakerroksessa valta-asema on korpirahkasammalella. Myös Sivulan tilan etelä-

puolella peltoon rajautuen on ojituksen lähinnä muuttuma-asteiseksi kuivattamaa kangaskorpea. 

Puustossa vallitsevan männyn lisänä kasvaa koivuja,  pensaskerroksessa on kuusen taimia ja kata-

jaa. Mustikkavaltaista kenttäkerrosta kirjovat paikoitellen märemmät kuopat, joissa esiintyy mm. 

kurjenjalkaa, lakkaa, suo-orvokkia ja rahkasammalia. 

 

Selvitykseen on liitetty paikallisten asukkaiden Puuppolan alueelta ilmoittamia lähteitä, joiden si-

jainti ja lyhyt kuvaus ilmenee kartasta 4. Selvitysalueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat lähteet on 

merkitty myös karttaan 2. Täysin luonnontilaisia lähteitä ei alueella esiinny. Lähimmäksi luonnonti-

laisuuden määritelmää yltävät jo kesän 2001 selvityksessä (Hänninen-Valjakka 2001) paikannettu 

Sakarinmäen lähde ja eteläisempi Sivulan tilan lähteistä (kartat 2 ja 4). Sakarinmäen avolähdettä 

ympäröivät puukehikot, styroksi ja muovi, ja lähteestä virtaa vähäinen noro länsipuoliselle kallio-

jyrkänteelle ja edelleen jyrkänteen seinämiä pitkin kallionaluslehtoon. Lähdekasveista lähteen ku-

peessa kasvaa velholehti, ja noroa reunustaa tavanomainen hiirenporras-mesiangervovaltainen kas-

villisuus. Lähteen ympäristössä on lehtomaista nuorehkoa harmaaleppä-koivumetsää. Sivulan iso 

avolähde (ei rakennelmia ympärillä) sijaitsee pellon laidalla nuoren kuusitaimikon keskellä, ja siitä 

luoteeseen taimikon ja edelleen varttuneen kuusikkokuvion halki pellon laiteelle virtaavaa lähdepu-

roa on kaivettu alkupäästään ojamaiseksi. Lähteen lähes peittävän polvipuntarpääkasvuston ohella 

vedenpinnan ylle kurkottaa vesikuusi. Lähteenmäen lähde Lintukankaantien eteläpuolella (kartta 2) 

on peitetty laudoilla, ja siitä alkunsa saava lähdepuro kuivahtaa pian. 

 

3.3. Ranta- ja vesikasvillisuus 
 

Selvitysalueelle sijoittuu pätkä Alvajärven länsirantaa ja Kangaslampi. Pienvesistä alueella tavataan 

muutama lähde ja puro. Lähteet on käsitelty suokasvillisuuden yhteydessä (kappale 3.2.). Luonnon-

tilaisia puroja ei alueella ole, vaan purot halkovat osin perattuina/suoristettuina uomina hakkuu- ja 

taimikkoalueita ja pellon laiteita. 
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3.3.1. Alvajärvi 
 

Alvajärven selvitysalueeseen kuuluvaa länsirantaa hallitsee 4-tie: tien ja järven rannan väliin jää 

vaihtelevan levyinen, mutta pääosin kapea kaistale osin metsäistä ja osittain viljeltyjen peltojen ke-

hystämää rantaa. Paikoitellen 4-tien penger ulottuu aivan rantaviivaan saakka. Alueella on myös 

jokunen rantamökki. Varttunutta luonnontilaista metsää tavataan vain alueen eteläpäädyssä, jossa 

on lehtomaista männyn, koivun ja kuusen hallitsemaa sekametsää. Lähellä alueen pohjoispäätyä on 

leveämpi kuvio harvennettua tuoretta koivu-mänty-sekametsää, josta kuusi on poistettu. 

 

Rantapuuston ja –pensaston muodostavat koivu, harmaaleppä, mänty, kuusi, haapa ja pajut. Poh-

joispäädyn luhtaista rantaniittyä lukuun ottamatta rantaa kiertää kuiva metsäinen rantatöyräs, josta 

alkaa pääosin liejuinen ranta. Pullosaran hallitsemalla pajukoituvalla ja liejupohjaisella niittyrannal-

la kukkivat mm. vehka, kurjenjalka, rantakukka, keltakurjenmiekka, suoputki ja terttualpi. Vesirajan 

tuntumassa on viitakastikkaa. Muualla rantakasvillisuus on niukahkoa käsittäen mm. kastikkaa, 

viiltosaratuppaita ja tavanomaisia rantaruohoja. 

 

Selvitysalueen pohjoisosassa rantavettä hallitsevat laajat järvikortteikot.  Kelluslehtisistä vesikas-

veista alueella tavataan melko runsaina ulpukka, uistinvita ja siimapalpakko.   

 

3.3.2. Kangaslampi 
 

Pieni ja tummavetinen Kangaslampi sijaitsee Puuppolantien itäpuolella. Lammen eteläpäätyyn las-

kee Lintulammelta ja sitä ympäröivältä suolta vettä tuova oja, ja sen pohjoispäädystä lähtevä lasku-

puro virtaa Korttajärveen. Lammen länsirannalla on rakennettuja tontteja rantasaunoineen, vanhalle 

pellonpohjalle istutettua nuorta koivikkoa ja tuoretta seka-/lehtimetsää. Eteläpohjukassa on lehto-

maista soistuvapohjaista metsää, jonka lehtipuuvaltaisessa puustossa on varttuneita koivuja, mänty-

jä ja nuorehkoja harmaaleppiä. Itärannan kupeesta kohoavalla mäennyppylällä kasvaa tuore noin 

40-vuotias kasvatuskuusikko: rantaviivaa kiertävässä sekapuustossa tavataan koivu, mänty, harmaa-

leppä, nuori tervaleppä ja haapa. Pohjoisrannalla on ojituksella turvekankaaksi kuivattua mäntymet-

sää. 

 

Kangaslammen ranta- ja vesikasvillisuus on niukkaa. Etelärannalla on luhtaisia piirteitä. Rannan 

läheisyyteen laajoja kasvustoja muodostavan raatteen seurana tavataan mm. kurjenjalka, suo- ja 
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korpiorvokki sekä suokorte. Laikuttaisessa sammalpeitteessä tavataan korpi-, vaalea- ja haprarah-

kasammal sekä kiiltolehväsammal. Syrjemmällä rannasta on metsäkortetta ja mesiangervoa. Alueel-

la on vanhoja miltei umpeutuneita ojia. Pajukoitunutta (mm. kiiltolehti-, virpa-  ja tuhkapaju) ranta-

viivaa kiertää vehkareunus. Muualla rantapenger on kuivapohjaisempi ja varpuvaltainen: rämevar-

vuista tavataan suopursu ja juolukka, paikoitellen on korpirahkasammallaikkuja. Rantaviivaa laikut-

tavat jouhi- ja pullosarakasvustot, paikoin on raatetta ja vehkaa. Rantavedessä esiintyy niukkana 

terttualpi. Vähälukuisia kelluslehtisiä vesikasveja edustavat ulpukka ja palpakko (sp.). 

 

 

4. Luontoarvot 
 

4.1. Uhanalaiset, harvinaiset ja rauhoitetut lajit 
 

Alueella ei esiinny uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja (Sundell & Saari 1986; Välivaara ym. 1991; 

Rassi 2001). Alueellisesti uhanalaisten kasvilajien osalta on käytetty tietolähteenä myös Keski-

Suomen ympäristökeskukselta saatua alustavaa IUCN-lajilistaa alueellisesti uhanalaisista ja silmäl-

läpidettävistä lajeista.  Keski-Suomen ympäristökeskuksen liito-oravarekisterissä on alueelta muu-

tama yleisöhavainto liito-oravasta, mutta enää lajia ei tavattu. Rauhoitetuista kasvilajeista alueella 

esiintyy valkolehdokki (kartta 3). 

 

4.2. Arvokkaat luontokohteet ja alueiden hoitosuositukset 
 

4.2.1. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt 
 

Metsäluonnon arvokkaista elinympäristöistä selvitysalueella tavataan potentiaalisina arvokohteina 

lähteitä, puroja, vähäpuustoisia soita (saraneva ja luhtaneva), metsäluhta (koivuluhta) sekä 

kalliometsiä (Meriluoto & Soininen 1998). Kaikki edellä mainituista luontokohteista eivät 

kuitenkaan täytä metsälain mukaisen erityisen tärkeän elinympäristön määritelmää, sillä ne eivät ole 

luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Ympäristöstään selvästi erottuvia, luonnontilaisia tai 

luonnontilaisen kaltaisia elinympäristöjä tulee hoitaa niiden ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. 

Arvottamisessa on huomioitava myös kohteiden alueellinen yleisyys. Vaatimatonkin kohde voi olla 

metsälain mukainen arvokas elinympäristö, mikäli luontotyyppi on alueellisesti harvinainen. 
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Metsälain mukaiset arvokohteet tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle ja varata kaavoituksessa 

luonnontilaisina säilytettäviksi alueiksi (kaavamerkintä M/s tai vastaava). Metsäisillä alueilla on 

metsänhoitotoimenpiteet tehtävä varovaisuusperiaatetta noudattaen: puustoa pitäisi harventaa vain 

valikoivasti ja varoen, mikäli hakkuita ei kokonaan vältetä. Haavat ja raidat tulisi aina jättää 

hakkaamatta. Samoin olisi syytä säästää kelot ja lahopuut. Purojen perkauksia ja soiden ja lähteiden 

ojituksia ja täyttämisiä pitäisi välttää Luonnontilaisina säilytettäväksi ehdotetut alueet on merkitty 

karttaan 3. 

 

Arvokkain luontokohde on kunnan maalla lähellä selvitysalueen pohjoispäätyä sijaitseva pienialai-

nen suokokonaisuus, jossa esiintyy avointa luhtanevaa ja eteläpäädyssä myös tulvavaikutteista koi-

vuluhtaa. Jokseenkin luonnontilainen suo on huomioitu alueen metsänkäsittelyssä metsälakikohtee-

na, sillä sen laiteille on hakkuissa jätetty käsittelemättömät suojavyöhykkeet. Suon pohjoispäädyn 

laidetta on aikoinaan tuhoutunut hieman latu-uran alle. Suon pohjoispäädystä lähtee myös oja, mut-

ta sen kuivatusvaikutus ei näy suon vesitaloudessa. Kasvilajisto on suotyypeille luonteenomaista, 

harvinaisuuksia ei esiinny. 

 

Metsälakikohteena olisi suositeltavaa säästää myös Lintukankaantien eteläpuolella ojitetun isovar-

purämeen keskellä sijaitseva avoin saraneva. Neva-alue on ojittamaton, ympäröivä isovarpuräme 

kuivahtanut ja puustoltaan harvennettu. Kasvilajistoltaan saraneva on tavanomainen. 

 

Luonnontilaisia lähteitä tai puroja ei alueella esiinny. Jo kesän 2001 selvityksessä paikannettu Saka-

rinmäen lähde (Hänninen-Valjakka 2001; kartta 4) olisi kuitenkin luontevaa liittää osaksi luonnonti-

laisena säilytettävää kallionaluslehtoa (Hänninen-Valjakka 2001), vaikka lähde ei täysin luonnonti-

lainen olekaan. Lähdettä olisi mahdollista ennallistaa poistamalla sitä ympäröivät rakennelmat. Alu-

een kalliometsiköt on käsitelty ympäröivän metsäkuvion mukana, eivätkä ne puustoltaan nuorina 

täytä metsälain kriteerejä. 

 

4.2.2. Muut arvokkaat luontokohteet 
 

Rannat tulisi huomioida maankäyttöä suunniteltaessa ensisijaisesti maisemallisesti arvokkaina koh-

teina, sillä niillä ei esiinny uhanalaisia tai harvinaisia luontotyyppejä tai lajeja. Rakentamisen ulko-

puolelle olisi syytä jättää vähäiset luonnontilaiset metsärannat. Metsäisillä ja muilla rantapuustoa 

käsittävillä alueilla olisi syytä säilyttää vähintäänkin rantapuusto. 
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