MERKINNÄT
7. koivut

1. kivi

Mitattava piste, säilyttämisen
arvoinen maisemaelementti,
gps:n virhemarginaali n. 5 m

1. kivi

Mitattava piste, erityisen hieno
pistemäinen maisemaelementti

1. kivi
kumpare

6. kivi

2. kivi
siirtolohkareita sisältävä
puuton rinne

Alue, jolla säilyttämisen arvoisia
maisemalelementtejä

3. kivi
erittäin kivinen puuton rinne

Erityisen hieno alue, jolla
säilyttämisen arvoisia
maisemalelementtejä

8. kivikko (puuton)
9. kivi (puuton)
15. kivi (puuton)
10. kivikko (puuton)
11. kivi
16. kivi (puuton)
12. kivi ja lakialue
14. kivi (puuton)

puuton kukkula

18. kivet
17. kumpare 19. kivikko

Alue, jolla paljon potentiaalisia
pihapuiksi soveltuvia mäntyjä ja
koivuja

hieno kuivan kankaan lakialue, varvikkoinen metsänpohja ja
siirtolohkareiden kokonaisuus, puut jäljellä vain lakialueella

13. kivi

32. kivi

hieno ja karu siirtolohkareita sisältävä rinne,
puuton, pieniä männyntaimia ja katajia

Valokuvat kohteista liitteenä

mäntyjä lasvava kuivahkon
kankaan kumpare,

puuton kukkula
5. männyt ja kuuset
4. kivi (puuton)

mäntyjä kasvava
kuivahkon kankaan kumpare

20. kivi
puuton kukkula
31. vesiputous

21. kivi (puuton)

27. männyt ja koivu
30. kivi

29. kivi
kuivan kankaan
lakialue ja jyrkännerinne

22. männyt, koivut ja kivi

26. jyrkänne
ja männyt

28. koivu
23. koivu
24. kivi

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK24
KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
hieno sammalrinne
vanhassa kuusikossa

25. koivut

kuusikkoinen kumparenenä
tiheäkasvuinen kukkula
hieno, puustoinen ja
jyrkkäreunainen kalliokukkula
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tiheäkasvuinen pieni kukkula
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Kangasalan kaupunki
Lamminrahkan eteläisen
asemakaava-alueen
säilytettävät maisemaelementit
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