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Yhteenveto 

 

Sastamalan Tooppikallio on Metsähallituksen/Laatumaan myytävänä oleva metsätila, jolla on 

Metsähallituksen omissakin inventoinneissa löytyneitä arvokkaita luontokohteita. Maastokäynnillä 

alueelta löytyy kuitenkin runsaasti muitakin luonnonsuojelullisesti arvokkaita kohteita. Arviolta 

kolmasosa alueesta täyttää METSO:n luonnontieteelliset valintaperusteet. Alueella on esimerkiksi 

asuttu liito-oravareviiri ja runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Kokonaisuutena alue on 

kehityskelpoinen ja jo nykyisellään suojelun arvoinen kohde muun muassa haavikkoisuuden, 

myrskytuhojen seurauksena lisääntyneen lahopuustoisuuden sekä lehtipuustoisten, melko rehevien 

varttuneiden metsien vuoksi. 

 

Luontoarvojen vuoksi tilaa ei pitäisi myydä, vaan suojella se osana valtionmaiden tulevaa METSO-

suojeluratkaisua. Lounais-Pirkanmaalla metsiä on suojeltu toistaiseksi erittäin vähän, joten 

Tooppikallion suojelu paikkaisi osaltaan tätä puutetta. 

 

 

Taustaa 

 

Metsähallitus/Laatumaa on laittanut myyntiin valtion omistaman, noin 74 hehtaarin suuruisen 

metsätilan (Tooppikallio 12:7) Sastamalan Kaltsilassa.  

 

Tooppikallion tila koostuu Metsähallituksen metsäsuunnittelutietojen (Laatumaan myynti-ilmoitus) 

pääosin tuoreista ja lehtomaisista kankaista. Kuivahkoa (ja kuivaa) kangasta on vain hieman. Korpia 

ja rämeitä on yhteensä nelisen hehtaaria ja näistä reilut 2 ha on korpia. Tilan puustoiset suot ovat 

pääosin ojittamattomia lukuun ottamatta vanhoja, jo turvekankaiksi muuttuneita ojitusalueita. 

Tooppikallio tila on lähes kokonaan metsämaata – kitumaaksi on luokiteltu vain kolme hehtaaria ja 

maatalousmaaksi noin 1,5 ha. Tilalla on jonkin verran metsitettyjä tai metsittyneitä peltoja. 

 

Metsäsuunnittelutiedoissa pääosa Tooppikallion metsistä (yli 40 ha) on luokiteltu varttuneiksi 

kasvatusmetsiksi. Uudistuskypsiä metsiä on tietojen mukaan reilut 8 ha, samoin taimikoita. Nuoria 

kasvatusmetsiä on noin 12 ha.  

 

Metsähallitus on merkinnyt tilasta alue-ekologisen suunnittelun luontokohteeksi muutamia kuvioita. 

Valtionmaiden METSO-inventoinneissa tilalta on löydetty kaksi kuviota, joille on laitettu merkintä 

”METSO – monimuotoisuuden erityiskohde”. 

 

 



 

Alueen luontoarvot maastokäynnin perusteella 

 

Teimme alueelle kartoituskäynnin 5.4.2012. Metsässä oli paikoitellen vielä runsaasti lunta, mikä 

vaikeutti havainnointia. Inventointi kattoi kuitenkin suurimman osan myytävänä olevasta tilasta. 

 

Tooppikallion alue on vaihteleva ja monipuolinen kokonaisuus kangasmetsiä soistumineen ja korpi- 

ja rämelaikkuineen sekä kalliometsiä jyrkänteineen. Koko aluetta luonnehtii haavan runsaus, viime 

vuosina lisää lahopuuta tuottaneet myrskytuhot sekä kehityskelpoiset lehtipuustoiset ja viime 

vuosikymmeninä metsätaloustoimilta välttyneet metsät. Metsät ovat melko reheviä (pääosin tuoreita 

ja lehtomaisia kankaita), esimerkiksi sinivuokkoa tavattiin monin paikoin. Alueella on muutama 

luonnontilainen noro, ja lisäksi aikoinaan peratut purot ovat alkaneet luonnontilaistua siten, että 

uoma pyrkii jälleen mutkittelemaan ja siihen on kertynyt lahopuuta. Alueen kaakkoiskulmassa on 

jonkintasoista lähteisyyttä ja ojien risteyskohdassa on jopa havaittavissa pieni, rautapitoinen 

lähteensilmä. 

 

Noin kolmasosa alueesta täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n 

luonnontieteelliset valintaperusteeet (arvoluokat I,  II ja III). 

 

Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun luontokohteet osoittautuivat maastokäynnillä 

kalliometsiksi, puustoisiksi soiksi ja noronvarsiksi. Metsälakikohteita niistä on vain osa, joten 

mikäli tila myytäisiin, uusi omistaja voisi vapaasti hakata osan näistäkin luontokohteista. 

Metsähallitus on ilmeisesti tehnyt Tooppikallion tilalla METSO-inventoinnin, mutta vain kahdelle 

metsikkökuviolle on päätynyt merkintä ”METSO – monimuotoisuuden erityiskohde”, mitä se sitten 

tarkoittaakin. 

 

 

 

METSO-ohjelman valintaperusteet täyttävät kuviot 

 

Maastokäynnillä käytiin läpi suurin osa alueen kuvioista. Metsä- tai suotyypin tarkka määrittäminen 

oli paikoin mahdotonta paksun lumipeitteen vuoksi. Käytyjen kuvioiden luontoarvot voitiin 

kuitenkin arvioida METSO:n luonnontieteellisillä valintaperusteilla. Kuvionumerointi viittaa 

karttaan, joka on kuvioluonnehdintojen lopussa. Koska maastokäynti ei ollut täysin kattava, alla 

listattujen lisäksi alueelta saattaa löytyä enemmänkin valintaperusteet täyttäviä kuvioita. 

 

Arvoluokka I 

 

Kuvio 502. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Valtapuustoltaan vanha, kuusivaltainen metsä 

jyrkänteen alla. Puustossa on erirakenteisuutta, ja järeää kuusilahopuuta (etenkin tuoreita 

tuulenkaatoja) on melko runsaasti. Metsähallituksen aes-luontokohde. 

 



Kuvio 508. Kalliometsä. Vanhaa mäntyvaltaista kalliometsää, jossa on myös kilpikaarnamäntyjä ja 

mäntylahopuuta. Metsän luonnontilaisuutta ilmentävän männynkäävän esiintymä. Metsähallituksen 

aes-luontokohde. 

 

Kuvio 520. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Vanhapuustoinen, erirakenteinen ja 

lahopuustoinen, kuusivaltainen sekametsä. Useita liito-oravan (VU) lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja sekä muita jätöshavaintoja. Kolme raidankeuhkojäkälän (NT, RT) esiintymää 

haavoilla ja pihlajalla. 

 

Kuvio 521. Kalliometsä. Vanhapuustoinen kalliometsä, jonka puustossa on erirakenteisuutta sekä 

muun muassa kilpikaarnamäntyjä ja vanhoja kolohaapoja. Raidankeuhkojäkälän (NT, RT) 

esiintymä. Mahdollisesti kitumaata, mikä tekisi kuviosta metsälakikohteen. Metsähallituksen aes-

luontokohde. 

 

Kuvio 535. Jyrkänteen alusmetsä. Vanhapuustoinen ja lahopuustoinen sekametsä, jossa muun 

muassa runsaasti haapaa. Kuvion alapuolella kostea korpinotkelma. Mahdollisesti Metsähallituksen 

aes-luontokohde. 

 

Kuvio 541. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Lehtomaisen tai tuoreen kankaan vanhahko 

kuusivaltainen metsä, jossa on muutamia järeitä haapoja ja järeää kuusilahopuuta yli 10 m3/ha. 

Kuviolla on paljon tuoreita tuulenkaatoja, mutta myös vanhempia lahopuita. Metsähallituksen 

METSO-kartassa ”METSO – monimuotoisuuden erityiskohde”. 

 

Kuvio 542. Korpi. Ojittamaton rehevä tai keskirehevä korpi, jossa kasvaa muun muassa runsaasti 

tervaleppää. Korven halki virtaa noro. Kuvio on mahdollisesti metsälakikohde ja se on merkitty 

Metsähallituksen aes-luontokohteeksi. 

 

Kuvio 544. Räme ja korpi. Ojittamaton räme, jossa jonkin verran mäntylahopuuta. Laiteilla 

keskirehevää korpea, jossa kasvaa muun muassa tervaleppää. Kuvio rajautuu yksityismaan puolella 

olevaan metsätalouden ympäristötukialueeseen. Metsähallituksen aes-luontokohde. 

 

Kuvio 551. Kalliometsä. Valtapuustoltaan vanha kalliometsä, jonka puustossa erirakenteisuutta, 

kilpikaarnamäntyjä ja kolohaapoja. Lahopuuta (lähinnä mäntyä) kohtalaisesti. Mahdollisesti ainakin 

osin kitumaata, mikä tekisi kuviosta metsälakikohteen. Metsähallituksen aes-luontokohde. 

 

 

Arvoluokka II 

 

Kuvio 504. Kalliometsä. Valtapuustoltaan vanha ja lahopuustoinen mäntyvaltainen kalliometsä, 

jonka puustossa on erirakenteisuutta. Mahdollisesti kitumaata, mikä tekisi siitä metsälakikohteen. 

Metsähallituksen aes-luontokohde. 

 

Kuvio 506. Pienveden lähimetsä ja runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Puustoltaan monipuolinen 



(nuorehko–varttunut ) noronvarsimetsä sekä rinnemetsä, jossa vanhempia ylispuumäntyjä ja 

puustossa selvää erirakenteisuutta. Koivulahopuuta. Luonnontilaisen noron perusteella mahdollinen 

metsälakikohde. Metsähallituksen aes-luontokohde. 

 

Kuvio 514. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä, korpi ja kalliometsä. Kuusivaltainen, varttunut, 

vaihteleva metsäkuvio, jossa on sekapuuna runsaasti järeääkin haapaa. Kuusilahopuuta on melko 

runsaasti, erityisesti kuvion keskiosan ojittamattoman korven laidassa. Kuviolla on myös 

luonnonmukaista kalliometsää. Liito-orava (VU, jätöshavainto) ja korkkikerroskääpä (NT). 

 

Kuvio 526. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Valtapuustoltaan vanhahko sekametsä (haapa, 

kuusi, koivu, raita). Puustossa jonkin verran erirakenteisuutta, järeää kuusilahopuuta kohtalaisesti, 

myös muutama vanhempi maapuu. 

 

Kuvio 528. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Varttunutta kuusivaltaista metsää, jossa on 

sekapuuna paikoin runsaastikin haapaa, jonkin verran myös koivua ja raitaa. Puustossa on 

erirakenteisuutta, ja kuusilahopuuta on jonkin verran. 

 

Kuvio 534. Korpi. Luonnontilaisen kaltainen, puustoltaan koivuvaltainen korpinotkelma. Pääosa 

kuusista on kaatunut hiljattain myrskyssä, joten tuoretta lahopuuta on muodostunut runsaasti. 

Mahdollisesti Metsähallituksen aes-luontokohde. 

 

Kuvio 539. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Valtapuustoltaan vanhahko kuusivaltainen tuoreen 

kankaan metsä, jossa on muun muassa järeitä haapoja. Järeää kuusilahopuuta on kohtalaisesti, 

joukossa sekä vanhempia maapuita että tuoreita tuulenkaatoja. Liito-oravan (VU) jätöshavainto. 

Metsähallituksen METSO-kartassa ”METSO – monimuotoisuuden erityiskohde”. 

 

Kuvio 540. Pienveden lähimetsä. Valtapuustoltaan vanhahko, erirakenteinen noronvarsimetsä. 

Sekametsä, jossa kasvaa muun muassa järeää haapaa ja jonkin verran tervaleppää. Lahopuuta jonkin 

verran. Metsähallituksen aes-luontokohde. 

 

Kuvio 548. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Valtapuustoltaan vanhahko kuusivaltainen metsä, 

jonka puustossa on jonkin verran erirakenteisuutta. Kuviolla kasvaa jokusia järeitä haapoja, ja 

järeää kuusilahopuuta on jonkin verran (lähinnä tuoreita tuulenkaatoja). 

 

 

Arvoluokka III 

 

Kuvio 503. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Valtapuustoltaan vanhahko kuusivaltainen 

rinnemetsä, jonka puustossa on erirakenteisuutta. Metsähallituksen aes-luontokohde. 

 

Kuvio 505. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Varttuneen mänty- ja kuusivaltaisen metsän 

vaihteleva kuvio, jossa on soistumia ja paikoin melko runsaasti lahopuuta. 

 



Kuvio 543. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Varttunut kuusivaltainen metsä, jossa sekapuuna 

muun muassa haapaa ja koivua. Lahopuuta (lähinnä kuusta) jonkin verran, myös tuoreita 

tuulenkaatoja. 

 
Tooppikallion kuviokartta. Tarkempi kuviokartta (ja muita tietoja tilasta) Laatumaan 

nettivisivuilla: 

http://www.laatumaa.com/sivustot/laatumaa/fi/Metsatilat/liitteet/ME156/Kehitysluokat%20Tooppik

allio%2012_7.pdf 

 

 

 

 



 

 

 

Liito-oravahavainnot (VU) 

 

* Lisääntymis- ja levähdyspaikat (kolo ja jätöksiä) 

- haapa 6806433:3290691 

- haapa 6806312:3290655 

- haapa 6806328:3290677 

- haapa 6806335:3290672 

 

* Muut jätöshavainnot 

- haapa 6806554:3290160 

- kuusi 6806703:3290407 

- haapa 6806396:3290526 

- haapa ja kuusi 6806462:3290643 

- haapa 6806450:3290642 

- kuusi 6806438:3290634 

- kuusi 6806428:3290687 

- kuusi 6806403:3290700 

- haapa 6806314:3290652 

 

 

Muut lajihavainnot 

 

- raidankeuhkojäkälä (NT, RT, haavalla) 6806427:3290605 

- raidankeuhkojäkälä (NT, RT, pihlajalla) 6806432:3290621 

- raidankeuhkojäkälä (NT, RT, haavalla) 6806407:3290646 

- raidankeuhkojäkälä (NT, RT, haavalla) 6806418:3290699 

- korkkikerroskääpä (NT, usealla vierekkäisellä kuusimaapuulla) 6806744:3290467 

- männynkääpä (ind.) 6806266:3290470 

 

 

Muuta huomioitavaa 

 

Tooppikallion tilaan kuuluu nyt myynnin ulkopuolelle jätetty pitkänomainen, luode–kaakko  

-suuntainen jatke. Sitä ei ehditty maastokäynnillä tutkia tarkemmin, mutta läpikävelyn yhteydessä 

löytyi heti noron-/puronvarsimetsä, joka täyttää metsälakikohteen kriteerit. Muilta osin myynnin 

ulkopuolelle jätetty suikale vaikutti metsiensä ja luontoarvojensa puolesta samantyyppiseltä kuin 

muu Tooppikallion alue. Metsähallituksen METSO-kartan perusteella valtion omistuksessa on 

myös toinen tila myytävän Tooppikallion tilan ja Vanhakylän talon välissä. Sillä näyttäisi olevan 

myös yksi aes-luontokohde (kalliometsä). Aluetta ei ehditty tutkia maastokäynnin yhteydessä. 


