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Metsäalan luonnonhoitokortin osaamiskokeen 

lajitunnistuksen lajiluettelo 
 

Metsäalan luonnonhoitokortin osaamiskokeeseen kuuluu pakollisena kahdeksan 

kasvilajin tunnistaminen oheisesta 44 lajin luettelosta. Lajeista kokeessa 

tunnistetaan puu- tai pensaslajeja vähintään neljä ja muita kasvi/indikaattorilajeja 

vähintään kolme. Suomen- tai ruotsinkielinen nimi riittää hyväksyttävään 

suoritukseen. 

Puu- ja pensaslajit 21 kappaletta 

Jalot lehtipuut: 

• Metsälehmus (Tilia cordata) 

• Saarni (Fraxinus excelsior) 

• Vaahtera (Acer platanoides)  

• Tammi (Quercus robur) 

• Jalavat (Ulmus ssp.) 

Muut lehtipuut: 

• Haapa (Populus tremula)  

• Harmaaleppä (Alnus incana) 

• Tervaleppä (Alnus glutinosa) 

• Pihlaja (Sorbus aucuparia) 

• Raita (Salix caprea) 

• Rauduskoivu (Betula pendula) 

• Hieskoivu (Betula pubescens) 

• Tuomi (Prunus padus) 

Pensaat: 

• Kataja (Juniperus communis) 

• Metsäruusu (Rosa majalis) 

• Paatsama (Rhamnus frangula) 

• Näsiä (Daphne mezereum) 

• Pähkinäpensas (Corylus avellana) 

• Herukka (taikinamarja/puna/mustaherukka) Ribes ssp. sukuna 

• Lehtokuusama (Lonicera xylosteum) 

• Koiranheisi (Viburnum opulus) 
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Muut kasvi/indikaattorilajit 23 kappaletta 

Lehtojen ja / tai rehevien korpien kasveja: 

• Hiirenporras (Athyrium filix-femina) 

• Kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris) 

• Mesiangervo (Filipendula ulmaris) 

• Metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) 

• Huopaohdake (Cirsium helenioides) 

• Karhunputki (Angelica sylvestris) 

• Nuokkuhelmikkä (Melica nutans) 

• Metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) 

• Sudenmarja (Paris quadrifolia) 

• Ahomansikka (Fragaria vesca) 

• Imikkä (Pulmonaria obscura) 

• Sinivuokko (Anemone hepatica) 

• Konnanmarjat, ryhmänä (Actae ssp.) 

• Ojakellukka (Geum rivale) 

• Kielo (Convallaria majalis) 

Suokasveja: 

• Kurjenjalka (Potentilla palustris) 

• Vehka (Calla palustris) 

• Rentukka (Caltha palustris) 

• Suomuurain, hilla (Rubus chamaemorus) 

• Metsäkorte (Equisetum sylvaticum) 

 

Ravinteisilla, kosteilla ja varjoisilla paikoilla: 

• Lehväsammalet (Mnium ssp.) 

 

Muita metsäkasveja: 

• Mustikka (Vaccinium myrtillus) 

• Käenkaali (Oxalis acetosella) 

 


