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Luonto-liiton Varsinais-Suomen piiri esittää keväällä ja kesällä 2016 Parmaharjun metsäalueella
tehtyjen maastokäyntien pohjalta Liedon kunnan omistamilla Ahteen (1:37) ja Harjalan (4:32)
tonteilla sijaitsevia kalliomänniköitä suojeltavaksi metsätaloudelliselta käytöltä (kuvat 1 ja 2).
Pyydämme myös tietoa siitä, mihin toimenpiteisiin esityksemme pohjalta on ryhdytty.
Suojeltavaksi esitetyt alueet tarjoavat kunnan asukkaille huomattavia virkistyksellisiä palveluja, ja
niiden luonnonhoidollinen hallinta mahdollistaisi huomattavasti metsätaloudellista hyödyntämistä
mielekkäämmät käyttömahdollisuudet. Liedon seutu on pääosin tyypillistä lounaissuomalaista
voimakkaan kulttuurivaikutteista ympäristöä, jossa virkistyskäyttöön soveltuvat vanhat metsät ovat
hajanaisia ja pinta-alaltaan pieniä. Asukasluvun noustessa ja keskustan rakennuspaineiden kasvaessa
Parmaharjun alueen lähimetsien virkistyksellinen merkitys tulee yhä keskeisemmäksi.
Lisäksi kohteilla on merkittäviä luontoarvoja, joita on tiivistetty tarkemmin alla. Suojeltavaksi
esitettävät alueet ovat enimmäkseen vanhaa männikköä, jota halkovat kosteammat, kuusivaltaiset
alueet sekä pienialaiset suot. Alueen metsille ovat tyypillisiä kilpikaarnamännyt sekä paikoin järeät
mäntylahopuut ja maaston muotojen mukaan vaihtelevat pienelinympäristöt. Tällaisilla alueilla
esiintyy usein tavanomaisesta metsätalouskankaasta poikkeavaa lajistoa ja erityisesti paahteisesta,
kuivasta ympäristöstä hyötyviä ja vanhaa puustoa vaativia lajeja. Kummallakin tontilla on
potentiaalisten METSO-alueiden lisäksi metsälain suojaamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Kohteiden yksityiskohtaisempi kuvaus on esitetty kunnalle aiemmin toimitetussa raportissa.
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Ahteen erityiset luontoarvot
Virkistysarvot: Ahteen tontti on hyvin keskeisessä asemassa Parmaharjun urheilukeskuksen
kannalta, ja erityisesti alueen länsipään maisema-arvot ovat tärkeitä retkeilyreitistölle. Selvistä
poluista päätellen myös tontin muut osat ovat aktiivisessa retkeilykäytössä, vaikkei merkittyjä
polkuja kyseisillä alueilla olekaan. Alueella on hyvät edellytykset tukea Parmaharjun aktiivista
suunnistustoimintaa.
Ekologiset piirteet: paikoin runsaasti lahopuuta; monimuotoisuutta ylläpitävää pienipiirteistä
vaihtelua erityisesti suolaikkujen ja kallioiden osalta; potentiaalisia METSO-alueita; metsälain
mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka: Ahteen alueelta löydettiin luonnonsuojelulain
mukainen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, sekä lajille sopivia haapa- ja kuusivaltaisia
laikkuja. Laji kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) tiukasti suojeltuihin lajeihin, joiden
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.
Uhanalaiset lajit: metso (RT, alueellisesti uhanalainen), töyhtötiainen (VU, vaarantunut),
punatulkku (VU, vaarantunut)

Kuva 1. Ahteen suojeltavaksi esitettävä osa.
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Harjalan erityiset luontoarvot
Virkistysarvot: Alueen metsällä on huomattava maisemallinen arvo sen eteläpuoleisille
asuintonteille sekä tieltä avautuvalle maalaisnäkymälle.
Ekologiset piirteet: puusto paikoin poikkeuksellisen vanhaa (>160 v); Suitonmäen
luonnonsuojelualueen läheisyys; monimuotoisuutta ylläpitävää pienipiirteistä vaihtelua erityisesti
suolaikkujen ja kallioiden osalta; potentiaalisia METSO-alueita; metsälain mukaisia erityisen
tärkeitä elinympäristöjä
Muu lajisto: okahirvenjäkälä (Suomen kansainvälinen vastuulaji)

Kuva 2. Harjalan suojeltavaksi esitettävä osa.
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