
KOHDEKUVAUSLOMAKE 2013

HELSINGIN METSIEN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA
MERKITTÄVIEN KOHTEIDEN INVENTOINTI (METSO-toimintaohjelmakohteet)

1 KOHTEEN PERUSTIEDOT

Kohteen nimi: Longinojan varsi

Kohteen tunnus: M60

Kohteen sijaintialue (rakennusviraston aluesuunnittelualue): Ala-Malmi

Kohteen Metsäsuunnitelman aluenumero ja metsäsuunnitelmanumero: 154 / 206

Maastoinventoinnin ajankohta (pvm): 10.7.2013

2 METSO -KOHTEEN YLEISKUVAUS

Kohde sijaitsee Helsingin Ala-Malmin alueella, Longinojan reunoilla. Kohde on
lehtipuuvaltaista pienveden lähimetsää, joka on pääasiassa kasvupaikkatyypiltään lehtoa.

Kohde sisältää seuraavia elinympäristötyyppejä, joista METSOn valintaperusteiden
luokkien I - III pinta-alat, mahdollisten muiden kohteiden pinta-alat ja kohteen
kokonaispinta-ala ovat:

I (ha) II (ha) III (ha) YHTEENSÄ
Lehto

Runsaslahopuustoinen kangasmetsä

Pienveden lähimetsä 1,5 1,5

Korpi/ räme/ suon reunametsä

Metsäluhta tai tulvametsä
Maankohoamisrannikon kohde

Harjun paahdeympäristö
Puustoinen perinneympäristö

Kalkkikallion tai ultraemäksisen maan metsä

Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkometsä

YHTEENSÄ 1,5 1,5
Muita alueita
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YHTEENSÄ 1,5

KOHDE SISÄLTÄÄ:

Metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä:

Ei ole.

Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä:

Ei ole.

Etäisyys lähimmälle suojelualueelle noin 2,3  km

Suojelualueen nimi: Viikin- Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue,
Vanhankaupunginlahden lintuvesi

Suojelualueen tyyppi: Yksityiset suojelualueet (YSA010453), Natura (FI0100062)

3 PUUSTOTIEDOT

Puuston ikäjakauma

Ikä, vuotta 0-30 31-60 61-90 91-120 120+

Pinta-ala ha 0,1 1,4

Elävän puuston puulajisuhteet kohteella:

Kohteen puusto on lehtipuuvaltaista sekametsää, joka on paikoin erirakenteistakin.
Rannoilla kasvaa runsaasti myös pajuja.

Lahopuuston määrä ja laatu kohteella:

Kohteella on lahopuuta niukasti, keskimäärin noin 1 m3/ha. Lahopuu koostuu lehtipuista,
lähinnä lepistä, sekä koivuista. Lahopuu on melko pieniläpimittaista.
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4 KOHTEEN LAJISTO

Kohteen lajisto on pääasiassa kostean lehdon lehtolajistoa ja rantojen kasvillisuutta,
inventoinnin yhteydessä havaittiin mm. mesiangervo, korpikaisla, nokkonen, vuohenputki,
ranta-alpi, ranta-kukka, vaahtera, pähkinäpensas, raita, tuomi, lehmus

Kohteella on aiempien inventointien perusteella runsas lehtimetsän ja pensaikkojen
peruslintulajistoa, sekä lisäksi mm. tikli, nokkavarpunen, viita- ja luhtakerttunen, satakieli ja
kultarinta.

5 VIERASLAJIT

Ei havaintoja.

6 EDUSTAVUUS, LUONNONTILAISUUS JA MUUTTUNEISUUS

Kohde on osin luonnontilaisen kaltainen ja rehevyyden ja pensaikkoisuuden ansiosta
säilynyt melko hyvin kulumiselta. Puulajisto on monipuolista ja paikoin erirakenteista,
mutta iältään melko nuorta.

7 LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ

Kohteella on vähän virkistyskäyttöä. Sen lähiympäristössä liikutaan paljon, mutta
rehevissä rantametsissä liikkuminen on hyvin vähäistä ainakin kesäaikaan.

8 MAHDOLLISET HOITO- JA ENNALLISTAMISTOIMENPIDESUOSITUKSET

Ei toimenpidetarpeita.

LIITTEET

- Koostetaulukko (excel)

- Karttarajaus

-  Valokuvia


