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062. Häädetkeitaan laajennus (Parkano)  
 

 

 



Sijainti 

 

Häädetkeitaan luonnonpuisto ja Natura 2000 alue sijaitsee Pirkanmaalla, Parkanon kaupungissa, noin 15 

kilometriä kaupungin keskustasta länsiluoteeseen.  Esitetty laajennus sijaitsee suojelualueen eteläpuolella 

ja rajoittuu suoraan siihen.  

 

Pinta-ala 

 

Suojeluesityksen karttarajauksen pinta-ala on 591 hehtaaria. 

 

Yleiskuvaus 

  

Häädetkeitaan luonnonpuiston ja Natura 2000 -alueen eteläpuolella on runsaasti ojittamattomia soita sekä 

varttuneita ja vanhojakin mäntyvaltaisia kangasmetsiä. Melko suurta osaa karujen soiden ja kankaiden 

muodostamasta alueesta voi kutsua suo–metsä -mosaiikiksi, sillä suot ja kivennäismaat vaihtelevat varsin 

pienipiirteisesti – eikä ojia ole välttämättä kaivettu edes soiden ja kangasmaiden rajanpintaan. 

Möyhänkeitaan ja Kiimakeitaan alueella on jopa muutaman sadan hehtaarin kokonaisuus, jonka pääosalla 

ei ole tehty voimakkaita metsänkäsittelytoimia vuosikymmeniin. Suojeltavaksi esitetty alue on pinta-

alaltaan kaikkiaan noin 600 hehtaaria, josta suuri osa on metsätaloudellisesti kitu- ja joutomaata 

(vähäpuustoista suota). Jo alueen laajuus ja yhtenäisyys sekä sijainti erittäin tärkeän soiden- ja 

metsiensuojelualueen vieressä tekevät siitä luonnonsuojelullisesti huomattavan arvokkaan. 

 

METSO-arvot ja muut erityiset luontoarvot 

 

Huomattava osa alueen metsistä ja pääosa soista täyttää METSO-ohjelman luonnontieteelliset 

valintaperusteet vähintään arvoluokan II osalta. Alueen METSO-elinympäristöjä ovat puustoiset suot 

(lähinnä rämeet), runsaslahopuustoiset kangasmetsät ja muutamin paikoin pienveden lähimetsät. 

Erityisesti Koivuluoma on edustava puro ja sen myötä myös uhanalainen luontotyyppi. 

 

Alueen huomiointi Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa 

 

Metsähallituksen alue-ekologisesta verkostosta alueella ei ole kunnollista tietoa, sillä Häädetkeitaan 

laajennusalue on aiemmin ollut Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa. Metlan vuosien 2001–2010 hoito- ja 

käyttösuunnitelmassa ojittamattomat suot ja luonnontilaisen puron (Koivuluoma) varret on merkitty 

jätettäväksi metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Myös jonkin verran kangasmetsiä on tuolloin päätetty jättää 

käsittelemättä, mutta nykyisestä tilanteesta ei ole tietoa. 

 

Yhteenveto suojeluarvoista 

 

Häädetkeitaan laajennusalueella on valtakunnallista suojelumerkitystä osana luonnonpuiston ja Natura 

2000 -alueen muodostamaa erittäin arvokasta kokonaisuutta. Laajennusalue on myös itsessään arvokas 

esimerkiksi laajana suo–metsä -mosaiikkina. 

 

 



 

Muuta 

 

Alue on varattu Pirkanmaan maakuntakaavassa tutkimusmetsäksi (Mtm). 

 

Tietolähteet 

 

- Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin maastokäynti 16.8.2010 

- Metlan Parkanon tutkimusalueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2001–2010 

- kartat ja ilmakuvat 

 

 


