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Yleiskuvaus

1

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Johdanto

Lomakkeella annetaan hallinnolliset yleistiedot alueesta, kerrotaan suunnitelman tavoite ja sen mukaan tehtävien toimenpiteiden
pinta-alat sekä kuvataan suunnitteluprosessi.

Yleissijaintikartta: Liite 1

YSA-alueiden rauhoitusmääräykset

Lausuntoyhteenveto

Suunnittelualueen nimi
Maakunta
Uusimaa
Alueyksikkö
Tekijä(t)
Suunnitelman tavoite / tavoitteet
Suojelualueet ja muut alueet

Notham (YSA010013)

4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Muu liitekartta
Pinta-ala (ha)
josta vettä (ha)
Kunnan osa

1908,4
1741,5
Snappertuna

(maata 167,3 ha)
Kunta
Raasepori
Etelä-Suomen luontopalvelut
Esko Tainio
Puustoisten ja avoimien perinneympäristöjen hoito, jalopuiden hoito, kalkkikallioiden hoito, avoimen rantaympäristön hoito,
vieraslajien poisto, paahdeympäristöjen hoito, muinaisjäännösten hoito

Koodi

Nimi

Päämaankäyttölk

YSA010013

Nothamnin yksityinen

203 (muu
luonnonsuojelualue)

Pinta-ala,
(ha)1)
1908,8

Erityisarvot
Valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema (Pykälä J. & Bonn, T. (200): Uudenmaan perinnemaisemat.
Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus; Alueelliset ympäristöjulkaisut 178.)
Kaava
Uudenmaan makuntakaava (Uudenmaan liitto, 2006)
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Vuosi
Dnro
Nothamnin hoitosuunnitelma (Sonja Holm, Yrkeshögskola Novia)
2006

Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha

66,8 ha

Suunnitelman dnro

4101/42/2012

Perustettu 2)

Lisätietoja

1926

rauhoitusmääräys alkuperäinen (uusittu kaksi kertaa,
vuosina 1961 ja 1999)
Luokka / arvo
Pinta-ala (ha)
V
2,9
Merkintä
Kattavuus
toteutettu vain pieneltä osin (suunnitelmaa ei ole lähetetty ELYkeskukselle hyväksyttäväksi)
Julkinen
Salatut liitteet

X

Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen
Tapahtuma
Päiväys
Henkilö / organisaatio
Metsähallituksen sisäinen kommentointi
3 / 2012
Tiina Kanerva
Metsähallituksen ulkoinen kommentointi
3 / 2012
maanomistajan edustaja
Lausunto
5 / 2012
Uudenmaan Ely-keskus
Hyväksyminen
7 / 2012
Aluepäällikkö
Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat
Luvan antaja
Lisätietoja
lupa suunnitelman laatimiselle
Ab Nothamn hallitus 28.3.2012
7.10.2009 Björkman, C-O.,
sopimus toteutuksesta
Metsähallitus toteuttaa
28.3.2012 AB Nothamn hallitus
Uudenmaan Ely-keskuksen hyväksyntä
Uudenmaan ELY-keskus
20.6.2012
Aluepäällikön hyväksyntä
Harri Karjalainen
4.7.2012
Lisätietoja
Hallituksen puheenjohtaja on Juuso Penttilä (0405950305). Käytännön asiat Niclas Sundelin 040-8242888. Suojelualueen valvoja Ulf Danskanen 0400420406.
1) suunnittelualueella oleva pinta-ala.

2) YSA-alueella päätöspäivä.
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Liite 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen rasteroitu alue)
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Liite 2. Suojelualueen rajaus (=suunnittelualue (punainen reunaviiva))
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2

Alueen nykytila; yhteenveto

Johdanto

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä ennallistamista tai luonnonhoitoa rajoittavat arvot tai
5 Vaikutukset
piirteet. Tarkoituksena on osoittaa, mitkä alueet kaipaavat hoitoa tai ennallistamista ja miksi sekä toisaalta kuvata niitä asioita, jotka
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
jollakin tavoin rajoittavat toimenpiteitä.
Alueen lyhyt yleiskuvaus
Nothamnin yksityinen suojelualue sijaitsee läntisen Uudenmaan saaristossa. Se perustettiin yksityishenkilöiden toimesta vuonna 1926 saaristoluonnon sekä erityisesti linnuston
suojelemiseksi. Nothaminin alueella on kymmenkunta isompaa metsäistä saarta (selvästi suurin on Bylandet, n. 57 ha), parikymmentä pienempää metsäistä saarta sekä noin 130
pienempää, pääosin kallioista saarta ja luotoa. Alueen kallioperä on keskiravinteista(mm. amfiboliitti-sarvivälkegneissiä, gabrodioriittia) ja karua (graniittia) (kallioperäkartta lehti
2013), ja paikoin on myös havaittavissa pienialaisia kalkkikiviesiintymiä (mm. Hjortronskär, Bylandet, Tjuvskär) Suojelualueella on oma valvoja, joka asuu Bylandetilla. Melko
tiukkojen rauhoitusmääräysten johdosta ulkoilijoita liikkuu suojelualueella hyvin vähän lukuun ottamatta suojelualueen omistajiia. Bylandetilla yksi vapaa-ajan asunto Nothamns
fiskare ry:n jäsenten käytössä.

Pääosin ulkosaaristovyöhykkeessä sijaitsevanalueen kasvillisuus on pitkän rauhoitusajan johdosta melko luonnontilaista lukuun ottamatta perinneympäristöinä hoidettuja Bylandetia
ja Furuskäriä. Bylandetia on laidunnettu lähes katkeamatta jo vuosisatojen ajan ja siellä sijaitsevatkin eräät Uudenmaan arvokkaimmista perinneympäristöistä (hakamaita,
metsälaitumia sekä kosteita-, tuoreita- ja kuivia niittyjä). Koko saarta on laidunnettu, ja siellä on ollut myös peltoja ja niittyjä nykyisten rakennusten ympäristössä saaren
pohjoispuoliskossa sekä saaren eteläosassa sijaitsevan ”Träsket” –nimisen järven luoteispuolella sijainneen torpan ympäristössä.
Perinneympäristöjä on hoidettu Bylandetilla lukuisilla talkooleireillä aina 1990 -luvulta lähtien. Nothamnin perinneympäristöjen hoitokohteet on hyväksytty ”Luonnonhoito LIFE” –
hankkeeseen, jossa niitä on tarkoitus hoitaa kahdella erillisellä pitkällä (8 päivää) talkooleirillä vuosina 2012 sekä 2013 tai 2014. Lisäksi hankkeen varoin hoidetaan Furuskärin
perinneympäristöjä sekä jalopuita, kalkkikallioita että umpeen kasvavia merenrantaluontotyyppejä. Lisäksi poistetaan kurtturuusuja muutamilta saarilta.
Suojelualueen metsät ovat monilla pienemmillä saarilla kehittymässä hyvää vauhtia luonnontilaiseen suuntaan. Bylandetin metsiä puolestaan on hoidettu maastossa tehtyjen
havaintojen perusteella viimeksi joskus 1970 –luvulla, jonka lisäksi niistä on haettu myös pieniä määriä poltto- ja tarvepuuta vielä myöhemminkin. Pienialaisesta 1960 – 1970 –
luvuille ajoittuneesta metsätaloudesta on merkkejä myös suojelualueen keskikokoisilla saarilla mm. Lillflöxanilla, Storflöxanilla, Byholmenilla, Tjuvskärillä, Sandskärillä ja
Lövholmenilla, joista viimeksi mainitulta on haettu polttopuuta vielä viime vuosina. Suojelualueen rauhoitusmääräykset sallivat metsien hoidon maisemalliset arvot huomioiden.
Pienemmät metsäiset saaret sekä luodot ovat pääsääntöisesti varsin luonnontilaisia. Luonnontilaisuutta heikentävät lähinnä vain typpilaskeuma sekä Itämeren rehevöitymisestä
johtuva rantaluontotyyppien rehevöityminen. Rantaluontotyyppien rehevöitymisestä johtuvaa typpeä suosivien korkeakasvuisten kasvilajien runsastumista onkin havaittavissa monin
paikoin suojelualueella: etenkin merenkäynnille alttiissa lahdissa sijaitsevat luontaisesti matalakasvuiset merenrantaniityt, hiekkarannat sekä kivikkorannat ovat muuttumassa
umpeenkasvaneiksi. Pienten metsäisten saarten metsät ovat kehittymässä hyvää vauhtia luonnontilaisiksi, mikä on luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvä asia.
Tulokaslajit kuten minkki sekä supikoira uhkaavat linnustoa ja kurtturuusun leviäminen rantaluontotyyppejä.
Tärkeimmät luontoarvot: vedetään tähän yhteenvetona Luontotyyppi- ja lajisto-lomakkeilta
Luontotyypit
Perinneympäristöjen luontotyypit kuten hakamaat ja erittäin edustavat tuoreet sekä kuivat niityt. Lisäksi kalkkikalliolaikut, jalopuut ja rantaluontotyypit kuten
matalakasvuiset merenrantaniityt, hiekkarannat ja kivikkorannat. Ulkosaariston saaret ja luodot ovat alueella myös hyvin edustettuja. Vedenalaiset luontotyypit
luultavasti myös hyvin edustavia (ei inventoitu).
Lajisto
Saaristolinnustolle merkittävä alue, perinneympäristöjen erittäin edustava lajisto, Suomen elinvoimaisin lännenhanhikkipopulaatio.
Liitekartta tai -taulukko
Yhteenveto maankäytön
historiasta tai alueen
luonnosta aikaisemmin sekä
vertailu nykyiseen

Suojelualueen saaristolla on pitkä historia: ensimmäiset merkit ihmisistä liittyvät kivistä koottuihin hautaröykkiöihin (voivat olla pronssi-, mutta
saaristolle tyypillisesti myös myöhäisrautakautisia). Siitepölyanalyyseistä mm. Älgöstä ja Orslandetista sekä arkeologisista kaivauksista Hangosta
tiedetään, että Uudenmaan saaristo oli harvaan asutettu jo rautakaudella. On mahdollista, että tämä asutus keskittyi ainoastaan isommille saarille ja
ulkosaaret kuten Nothamn, saivat asukkaansa vasta keskiajan alussa ruotsalaisen kolonisaation myötä. Keskiajalla saarella sijaitsi kuitenkin
varmuudella jo tila, ja ensimmäinen kirjallinen maininta Nothamnista löytyy vuoden 1540 veroluettelosta. Bylandetilla on saattanut toimia myös
Raaseporin linnan kalastustila (tiedot erikoissuunnittelija Henrik Jansson, sähköpostilla 19.3.2012). Merkkejä muinaisjäännöksistä löytyykin etenkin
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Bylandetilta, mutta myös muutamilta muilta saarilta (mm. Furuskär, Byholmen, Lövholmen). Muinaisjäännösten hoitoon on monin paikoin tarvetta.
Kuvia muinaisjäännöksistä löytyy liitteestä 9.
Erityisarvot (voivat rajoittaa hoitoa tai ennallistamista)
Erityisarvo
Kartta
Lisätiedot
Virkistyskäyttöä tai
on
ei
hyvin vähän, lähinnä Nothamn AB:n osakkeenomistajia
-rakenteita
Erityisiä maisema-arvoja
on
ei
erikokoisten saarten elävöittämä saaristoalue
Muinaisjäännöksiä
on
ei
mahdollisesti pronssikautisia hautaröykkiöitä (voivat olla myös rautakautisia)
keskiaikainen kylätontti niittyineen.
Suojelualueen rajan
on
ei
Toimenpiteet eivät vaikuta ympäröiviin alueisiin
läheisyys
Pohjavesialue
on
ei
Muita erityispiirteitä
on
ei
Uhanalaisia lajeja
kyllä
Direktiivilajeja
Uhanalaisia luontotyyppejä
kyllä Natura 2000 –luontotyyppejä
Maanomistajan toiveet
hoidosta
Lisätietoja

kyllä
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2A

1 Yleiskuvaus

Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset

Johdanto

Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueella sijaitsevat Natura 2000 –luontotyypit sekä uhanalaiset luontotyypit.

Natura 2000 –luontotyyppikartta
Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden edustavuus
N2000 –
Natura 2000luontotyypin
Luontotyyppi 1 ja 2)
alueen koodi
koodi

FI0100005
FI0100005
FI0100005
FI0100005
FI0100005
FI0100005
FI0100005
FI0100005
FI0100005
FI0100005
FI0100005
FI0100005
FI0100005
FI0100005

Natura 2000alueen koodi

FI0100005

1150
1220
1230
1620
1630
1640
6270
8210
8220
9010
9050
9070
9080
91D0

Luontotyyppien pinta-alat (ha)
LuontoLuontoLuontoYhteensä,
tyyppi I
tyyppi II
tyyppi III
ha

rannikon laguunit
kivikkorannat
kasvipeitteiset merenrantakalliot
ulkosaariston saaret ja luodot
merenrantaniityt
Itämeren hiekkarannat
runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt
kalkkikalliot
silikaattikalliot
luonnonmetsät
lehdot
hakamaat ja kaskilaitumet
metsäluhdat
puustoiset suot

Natura 2000-luontotyyppien peittämä
alue, ha
60,50

Inventoimaton alue,
ha

1,95
1,72
12,01
3,33
2,84
1,86
2,12
0,03
6,56
19,31
2,28
4,23
0,95
1,31

5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Liite
Luontotyyppien edustavuus (ha)
ErinomaiHyvä
MerkitEi mernen
tävä
kittävä

0,07
1,45

1,81
0,02

0,42
0,21
1,52

0,02

1,36
17,33

1,66
0,67
5,80
1,92
0,60
0,05
0,35
0,03
1,15
1,98
1,60
3,98
0,81

Pinta-ala
yhteensä

0

Selvitys luontotyyppitietojen
eroavaisuuksista Natura 2000tietokantalomakkeeseen nähden
Uhanalaiset luontotyypit (LuTU)
Luontotyyppi
2.2.1.2 Itämeren kasvipeitteiset moreeni-, kivikko- ja lohkarerannat
2.2.2.1 Itämeren hiekkarannat
2.2.4.1 Rakkolevävallit

Pinta-ala, ha
2,15
0,36
0,1 (arvio)

Uhanalaisuusluokka 3)
Koko maa
Etelä-Suomi
NT
NT
EN
EN
VU
VU

0,29
0,98
6,97
1,41
1,84
0,08
0,25
0,003
4,07
0,68
0,25
0,95
0,50
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2.2.6.3 Satunnaisesti murtovesivaikutteiset järvet ja lammet
2.2.6.4 Merenrantojen kalliolammikot
2.2.7.5 lintuluodot ja -kalliot
4.2.2 Sarakorvet
4.7.1.1 Koivuluhdat
4.3.1 Kangasrämeet
4.3.2 Korpirämeet
4.3.4 Isovarpurämeet
4.4.3 Sararämeet
5.1.2 Kuivat keskiravinteiset lehdot
5.1.4 Tuoreet keskiravinteiset lehdot
5.1.6 Kosteat keskiravinteiset lehdot
5.2.3.4 Vanhat sekapuustoiset lehtomaiset kankaat (kuviot 393, 403, 457)
5.3.2.4 Keski-ikäiset sekapuustoiset tuoreet kankaat (kuviot 25, 214, 389)
5.3.3.4 Vanhat sekapuustoiset tuoreet kankaat (kuviot 33, 65, 88, 192, 193, 194, 196, 444)
5.4.2.1 Keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat (kuviot 3, 39, 66, 87, 202, 203, 591)
5.4.2.4 Keski-ikäiset sekapuustoiset kuivahkot kankaat (kuviot 16, 216, 226)
6.1.1 Keskiravinteiset merenrantakalliot
6.2.1 Merenrantakalkkikalliot
6.5.8.2 Kalkkisiirtolohkareet
7.2.1 Kalkkivaikutteiset kalliokedot
7.2.2 Karut kalliokedot
7.3.1 Kalkkivaikutteiset pienruohokedot
7.4 Tuoreet niityt
7.4.1 Tuoreet pienruohoniityt
7.4.3 Tuoreet heinäniityt
7.7.4 Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniityt
7.7.5 Korkeakasvuiset merenrantaniityt
7.11.3 Sekapuuhaat
7.12.2 Sekametsälaitumet

1,7
0,1 (arvio)
4,3
0,41
0,86
0,43
0,39
0,19
0,41
1,37
0,84
0,24
1,06
2,02
4,80
5,00
2,05
0,3 (arvio)
0,05
0,001
0,03
0,2 (arvio)
0,2
2,2
0,4
1,0
2,63
1,2
3,88
1,4

Lisätietoja
Suojelualueen vedenalaisia luontotyyppejä ei ole inventoitu, mutta siellä on ainakin hiekka-, kivikko- ja kalliopohjia.

VU
NT
NT
NT
NT
NT
VU
LC
LC
EN
VU
NT
NT
NT
NT
NT
EN
NT
VU
NT
CR
EN
CR
CR
CR
EN
CR
EN
CR
CR

1) * = Ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 2000 -luontotyyppi
2) Lihavoituna ne Natura 2000 –luontotyypit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
3) Uhanalaisuusluokat: RE = Hävinneet, CR = Äärimmäisen uhanalaiset, EN = Erittäin uhanalaiset, VU = Vaarantuneet, NT = Silmälläpidettävät, LC = Säilyvät, DD = Puutteellisesti tunnetut

VU
NT
NT
VU
VU
NT
VU
NT
VU
EN
VU
NT
VU
NT
NT
NT
EN
NT
VU
NT
CR
EN
CR
CR
CR
EN
CR
EN
CR
CR
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Liite 3. Natura 2000 -luontotyypit

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
1 Yleiskuvaus

2B

Muut luontotyyppitiedot

Johdanto

Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualue luontotyypit. Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa osana
suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston sekä lähialueiden kohteisiin.

Inventointiluokka

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Pinta-ala (ha)
52,58
0,28
2,35
0,36
4,1
54,42
32,07
1,6
2,72
0,07
0,99
0,42
1,01
0,41
0,02
1,72
1739,81
0,16
3,34
4,27
3,98
1,73

4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Kasvillisuustyyppi

Liite 4. Inventointiluokat

Inventointiluokka
101 kalliolaet, -rinteet ja -terassit
102 kalliojyrkänteet ja –seinämät
104 louhikot ja kivikot
220 hiekkarannat
232 jäkälä-varpu (kuiva kangas)
241 jäkälä-sammal-varpu (kuivahko kangas)
242 sammal-varpu (tuore kangas)
251 sammal-varpu-ruoho (lehtomainen kangas)
252 ruoho (lehto)
262 sammalainen-heinä-sara
311 varsinaiset korpisuot
312 korpi-välipintasuot
321 varsinaiset rämesuot
322 räme-välipintasuot
333 rimpipintasuot
430 järvi tai lampi
440 meri
521 kuiva niitty / keto
522 tuore niitty
523 kostea niitty
540 hakamaa
643 pihapiirit ym.

2 Alueen nykytila

Osuus (%)
2,76
0,01
0,12
0,02
0,21
2,85
1,68
0,08
0,14
0,00
0,05
0,02
0,05
0,02
0,00
0,09
91,17
0,01
0,18
0,22
0,21
0,09

Kasvillisuustyyppi
100000 kallio- ja louhikkokasvillisuus
110200 lehtijäkälä-sammalkalliot
120000 louhikko- ja rakkakasvillisuus
130000 jyrkänne- ja kallioseinämäkasvillisuus
300101 kalliometsät
300202 jäkälätyyppi
300304 variksenmarja-kanervatyyppi
300403 puolukkatyyppi
300404 variksenmarja-puolukkatyyppi
300405 variksenmarja-mustikkatyyppi
300603 mustikkatyyppi
300605 puolukka-mustikkatyyppi VMT
300606 metsälauha-mustikkatyyppi DeMT
300609 suopursu-mustikkatyyppi LMT
300703 käenkaali-mustikkatyyppi OMT
300800 kuivat lehdot KuLh
300802 puolukka-lillukkatyyppi VRT
300900 keskiravinteiset tuoreet lehdot TrLh
300901 keskiravinteisen lehdon varhainen
sukkessiovaihe assTrLh
300902 käenkaali-oravanmarjatyyppi OMaT
300903 puna-ailakkityyppi LT
301100 runsasravinteiset tuoreet lehdot rTrLh
301101 keskiravinteisen kostean lehdon varhainen
sukkessiovaihe assKsLh
400114 luhtanevakorpi LuNK
400116 saranevakorpi SNK
400202 hieskoivuluhdat KoLu
400207 ruoko- ja kaislaluhta RkLu
400401 Kangasräme KgR
400403 korpiräme KR
400410 minerotrofinen isovarpuräme MiIR
400417 saranevaräme SNR
450006 mustikkaturvekangas I MTKg I
520000 rantaniityt

Pinta-ala (ha)
7,78
0,92
0,03
0,31
30,23
0,07
1,5
26,88
1,84
15,42
30,62
0,5
0,46
0,32
1,73
0,24
1,13
0,15

Osuus (%)
0,41
0,05
0
0,02
1,58
0
0,08
1,41
0,1
0,81
1,6
0,03
0,02
0,02
0,09
0,01
0,06
0,01

0,27
0,08
0,34
0,41

0,01
0
0,02
0,02

0,06
0,09
0,32
0,86
0,01
0,43
0,39
0,19
0,41
0,14
0,58

0
0
0,02
0,05
0
0,02
0,02
0,01
0,02
0,01
0,03
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Inventoimatta
Yhteensä (ha)
Lisätietoja

0
1908,4

520200 ruoko-, luikka- ja kaislarantaniityt RkRnNi
520203 järvikaislayhdyskunnat
520204 järviruokoyhdyskunnat
520400 matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja
sararantaniityt PrRnNi
520403 suolavihvilä-punanata-somersarayhdyskunnat
520500 korkeakasvuiset rantaniityt SrRnNi
540000 rantahietikot RnHk
540300 matalakasvuiset rantahietikot PrRnHk
550000 rantasoraikot ja –kivikot RnKk
550300 korkeakasvuiset rantasoraikot ja –kivikot
SrRnKk
560000 rantakalliot ja –louhikot RnKl, RnRkk
560100 kasvittomat rantakalliot RaRnKl
600000 vesikasvillisuus
610000 ilmaversoiskasvillisuus Iv
610100 ruovikkokasvillisuus RkIv
610103 järviruoko-osmankäämiyhdyskunnat
720200 kuivat niityt eli kedot KuNi, Kt
720300 tuoreet niityt ja ahot TrNt
720302 tuoreet pienruohoniityt
740000 haat (hakamaat) Hm
100

Yhteensä (ha)

0,09
0,1
0,02
2,89
0,03
1,27
0,31
0,05
2,23
0,09
25,41
1,09
1739,03
0,06
0,46
0,04
0,1
1,04
1,73
3,98
3,68
1908,4

0
0,01
0
0,15

0
0,07
0,02
0
0,12

0
1,33
0,06
91,13
0
0,02
0
0,01
0,05
0,09
0,21
0,19
100

Kuvioiden minimikoon raja vaikuttaa monien inventointiluokkien ja kasvillisuustyyppien kartoitustarkkuuteen (ja siten esiintymiseen tässä suunnitelmassa) yhdessä inventoijan
kokemuksen kanssa. Yllä olevat tiedot eivät siten vastaa täydellistä kasvillisuuskartoitusta vaan ovat suuntaa-antavia.
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Liite 4. Inventointiluokat
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27

28

29

30

31

32
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2C

Lajisto

Johdanto

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen lajisto. Direktiivilajisto kuvataan koko suunnittelualueelta, mutta muu lajisto vain niiden lajien
osalta, joihin suunnitelluilla toimenpiteillä arvioidaan mahdollisesti olevan vaikutusta. Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen
lajistoa osana suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston sekä lähialueiden kohteisiin.

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Liite
Suojelustatus

Natura
2000aluekoodi

Laji1)

FI0100005

lännenhanhikki (Potentilla anglica)

EN

FI0100005

keltamatara (Galium verum)

VU

FI0100005

tummahäränsilmä (Maniola jurtina)

VU

hakamaat, lehdesniityt, kuivat
niityt, niitty- ja luhtarannat
hakamaat, lehdesniityt, kuivat
niityt, niitty- ja luhtarannat,
hiekka-, sora-, somerikko- &
kivikkorannat, kalliot,
kalkkikalliot
kuivat niityt ja kedot

FI0100005

viheruurresammal (Zygodon viridissimus)

e

VU

lehdot, kalkkikalliot (varjo)

FI0100005

lännen pistejäkälä (Acrocordia cavata)

u

NT

FI0100005

koururustojäkälä (Ramalina calicaris)

NT

lehtometsät, hakamaat,
lehdesniityt, vanhat metsät
lehtometsät, itämeren rannat

FI0100005

kirjokerttu (Sylvia nisoria)

Lintud. liite 1

EN

perinneympäristöt

FI0100005

merikotka (Haliaetus albicilla)

Lintud. liite 1

VU

metsäiset saaret

FI0100005

kivitasku (Oenanthe oenanthe)

VU

FI0100005

haahka (Somateria mollissima)

NT

kalliot, kalliorannat, viljelykset,
kuivat ja sitä karummat
kangasmetsät
saaristoalueet

FI0100005

harmaapäätikka (Picus canus)

Lintud. liite 1

NT

metsäiset saaret

FI0100005

teeri (Tetrao tetrix)

Lintud. liite 1

NT

metsäiset saaret

FI0100005

tylli (Charadrius hiaticula)

NT

merenrannat

FI0100005

kalatiira (Sterna hirundo)

Lintud. liite 1

FI0100005

lapintiira (Sterna paradisaea)

Lintud. liite 1

lintuluodot

FI0100005

pikkulepinkäinen (Lanius collurio)

Lintud. liite 1

perinneympäristö

FI0100005

palokärki (Dryocopus martius)

Lintud. liite 1

metsäiset saaret

FI0100005

kurtturuusu (Rosa rugosa)

D2)

e/u3)

R4)

U5)

Muu
status6
)

Elinympäristö

Isäntä- /
ravintokasv
i

Vieraslaji 7)

lintuluodot

M

merenrannat

Kurtturuusu

34
Selvitys tietojen eroavaisuuksista
Natura 2000 tietokantalomakkeeseen nähden
Lisätiedot

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tiedot inventointiajan havainnoista sekä uhanalaisten lajien järjestelmästä (Hertta) ja Pykälä, J. & Bonn, T. (2000): Uudenmaan perinnemaisemat.
(Helsinki : Suomen ympäristökeskus : Uudenmaan ympäristökeskus, 2000. Alueelliset ympäristöjulkaisut ; 178)

Lihavoituna ne direktiivilajit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
D = EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji
e = erityistä suojelua tarvitseva laji , u = uhanalainen laji
R = rauhoitettu laji
U = Valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalainen tai silmällä pidettävä laji Uhanalaisuusluokitus: CR = Äärimmäisen uhanalainen, EN = Erittäin uhanalainen, VU = Vaarantunut, NT = Silmällä
pidettävä, RT = Alueellisesti uhanalainen
H = Harvinainen, V = Vaatelias , M = Muu
Vain poistettavat vieraslajit merkitään
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Kuva 1. Lännenhanhikin kasvupaikat Bylandetilla uhanalaisten lajien rekisterin (HERTTA) tietojen mukaan (III/2012). Lännenhanhikkia esiintyy
muuallakin Bylandetilla, mm. rantaniittylaikuilla saaren eteläpuoliskolla sekä mahdollisilla uusilla kasvupaikoilla.
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3
Johdanto

Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti toiminnan suorittamista
varten.

Kartat
Liite 5. Toimenpiteiden tavoite
Toimenpiteiden
tavoite

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Liite 6. Toimenpide-kartta

• Puustoisten- ja avoimien perinneympäristöjen hoidon tavoitteena on niitty- ja hakamaiden lajiston elinolosuhteiden parantaminen ja elinympäristöjen pinta-alan
lisääminen sekä laidunnuksen edellytysten parantaminen. Perinneympäristöjen hoitoa täydennetään jo hoidossa olevilla alueilla poistamalla niille syntyneitä nuoria
puita ja pensaita sekä raivaamalla lisää välikasvos- ja valtapuustoon kuuluvia puita. Monilla aiemmin raivatuilla hakamaisilla alueilla puut ovat kasvaneet reilusti
lisää kokoa, mikä on lisännyt sekä varjostusta että niittykasvillisuutta haittaavan karikkeen määrää. Hoitotoimet keskittyvät hakamaiden ja niittyjen valoisuuden
lisäämiseen sekä niiden umpeenkasvun (metsittyminen, korkeakasvuisen kasvillisuuden runsastuminen) estämiseen. Lisäksi puustoa raivataan uusilla
hoitokuvioilla, joilla perinneympäristöjen lajistoa vielä tavataan tai jotka rajautuvat nykyisin hoidossa oleviin alueisiin. Samalla parannetaan jo hoidossa olevien
perinneympäristöjen kytkeytyneisyyttä sekä valoisuutta, kun niiden välissä olevat metsät avataan hakamaisiksi. Täysin erillään nykyisistä perinneympäristöistä ovat
Bylandetin eteläosassa sijainneen torpan (Träsketistä luoteeseen) sekä Furuskärin torpan vanhat niityt, jotka raivataan niityiksi ja hakamaiksi.
Puustoa voidaan poistaa sekä kone- että metsurityönä poistettavan puuston määrästä ja kohteen herkkyydestä riippuen (huomioidaan erityisesti kasvillisuus,
muinaisjäännökset, urautuminen (kosteat alueet)): pääsääntöisesti pyritään käyttämään monitoimikonetta kohteilla, joilta puustoa vähennetään voimakkaammin ja
joilla puusto on varttuneempaa tai järeätä. Monitoimikoneella puustoa avattaessa saadaan korjuutähteet sekä rungot valmiisiin kasoihin, mikä helpottaa suuresti
talkootyötä. Puiden runkojen pyritään kuljettamaan kalustolla, josta ei jää pysyviä syviä uria maastoon. Hoitotoimien luonnonsuojelullisesti tärkeässä raivauksen
loppuun saattamisessa tukeudutaan suurelta osin talkootyöhön, jolla saadaan sekä nopeasti että myös huolellisesti tehtyä erittäin hyvälaatuista hoitojälkeä
aikaiseksi.
Lisäksi pyritään niittämään etenkin kuvioita, joille on leviämässä karjalle huonosti maistuvia korkeakasvuisia kasvilajeja (mm. niittylauhaa, hietakastikkaa jne.).
Suosittelemme vahvasti myös vähintään muutamaa nautaa täydentämään laidunnusta, mikä vähentäisi etenkin karjalle huonosti maistuvien kasvien sekä
ruovikoiden runsastumista.
Puuston vähentäminen ja niittäminen vähentävät maaperän ravinteisuutta (mm. typpilaskeuma lisää rehevöitymistä) hoidettavilla kuvioilla, mikä parantaa monien
matalakasvuisessa elinympäristössä viihtyvän perinneympäristön kasvi- ja hyönteislajin elinolosuhteita. Tämän vuoksi myös polttopuun hankinta olisi hyvä
keskittää alueille, jotka ovat hakamaisia tai joista voidaan puustoa harventamalla kehittää metsälaitumia (näistä kuvioista on esityslista alempana).
• Jalopuiden elintilaa lisätään kaatamalla ja kaulaamalla niiden kanssa kilpailevia puulajeja. Näitä hoitotoimia tehdään erittäin pienialaisesti muutamilla kuvioilla.
Jalopuiden hoito parantaa puiden elinvoimaisuutta ja lisää siementuotantoa sekä siten uusien jalopuiden syntymisen todennäköisyyttä. Lisäksi se on tärkeää
jalopuilla elävien lajien vaalimiseksi.
• Suojelualueella on useita pieniä kalkkikiviesiintymiä. Kolmen esiintymän umpeenkasvu estetään vähentämällä niillä kasvavaa puustoa sekä pensaita. Lisäksi niiltä
poistetaan osa tavanomaisista metsäsammalista, joka peittää kalkkikiven helposti alleen ja peittää arvokkaan lajiston. Kalkkikallioiden hoito varmistaa
kalkkikallioiden lajiston kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen (avointa kalkkikalliopintaa, osin myös valoisuutta lisää).
• Avoimien rantaluontotyyppien umpeenkasvua pyritään resurssien sallimissa rajoissa hillitsemään luonnonvoimille alttiilla rannoilla sekä pienemmillä saarilla.
Erityisesti pyritään estämään kasvillisuudeltaan edustavien matalien merenrantaniittyjen (Natura 2000 –koodi 1630), kivikkorantojen (Natura 2000 –koodi 1220) ja
hiekkarantojen (Natura 2000 –koodi 1640) umpeenkasvu. Näiltä luontotyypeiltä pyritään poistamaan (resurssien sallimissa rajoissa) niille kasautuneista
levämassoista ravinteensa saavia järviruoko- ja ruokohelpikasvustoja sekä mahdollisesti myös rantaan kasautuneita levämassoja. Uudet ruokohelpi- ja
järviruokokasvustot tulisi myös poistaa em. luontotyypeiltä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (erityisesti Tjuvskäriltä ja Utterharunilta).
• Vieraslajien leviämistä pyritään hillitsemään poistamalla kaikki alueen nykyiset ja mahdollisesti tulevaisuudessa sieltä tavattavat uudet kurtturuusuesiintymät.
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Myös muut haitallisina pidetyt tulokaslajit tulisi poistaa alueelta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa havaitsemisen jälkeen (esim. lupiini, tuomipihlaja,
terttuselja, jättipalsami ym.). Vieraslajit uhkaavat luonnonvaraisen kotimaisen lajiston säilymistä, sillä ne valtaavat elinympäristöt ja syrjäyttävät kotimaiset lajit.
• Minkkien ja supikoirien pyyntiä jatketaan ja pyritään kohdentamaan tehokkaasti: minkit tulisi pyytää pois erityisesti linnustolle tärkeimmiltä saarilta keväisin ennen
pesinnän alkua (huhtikuun loppuun mennessä). Minkkien ja supien pyynti on tutkitusti hyvä keino vahvistaa saaristoalueiden linnustoa.
• muinaisjäännöksiä hoidetaan poistamalla niille kasvavaa puustoa ja pensastoa. Puuvartisten kasvien juuret tuhoavat muinaisjäännöksiä kun juuriston
kasvaessaan rikkoo ja siirtää esim. rakenteiden osia tai esineitä. Lisäksi puiden kaatuminen kovassa tuulessa johtaa muinaisjäännösten mekaaniseen
rikkoutumiseen sekä paljastumiseen maan sisältä, jolloin ne altistuvat säälle. Bylandetilla sijainnut keskiaikainen kylä on erityisesti hoitotoimien keskipisteessä,
mutta myös muut arkeologisen inventoinnin osoittamat kohteet pyritään hoitamaan siten, että muinaisjäännökset säilyvät. Bylandetin keskiaikaista kylän paikkaa on
inventoitu jo aiemmin, jonka lisäksi vuonna 2012 tehdään täydentävää inventointia. Näistä inventoinneista toimitetaan kartta luonnonhoitotoimien toteuttamisen
avuksi.
• paahteisissa elinympäristöissä (esim. harjut, dyynialueet ym.) elävien lajien elinympäristöjen umpeenkasvu esim. metsittymällä tai katajikoitumalla estetään
poistamalla niistä nuoria puita sekä katajia. Paahdeympäristöjen umpeenkasvu on lisääntynyt typpilaskeuman ja metsäpalojen vähäisyyden vuoksi. Hoitotoimet
säilyttävät paahdelajiston elinympäristön kannalta olennaiset ominaispiirteet: paahdeympäristöt säilyvät valoisina ja lämpinä. Tarvittaessa olisi hyvä paljastaa
pienialaisesti myös paahdelajistolle arvokasta avointa hiekkaa tai somerikkoista hiekkaa esim. kitkemällä hietakastikkaa ja kanervia tms., tai haravoimalla hiekan
peittävää tavanomaisista sammal- ja jäkälälajeista muodostuvaa tiivistä peitettä rautaharavalla. Hoitokohteeksi sopisi etenkin Tjuvskärin länsiranta, mutta myös
muita kohteita voidaan hoitaa tarvittaessa.
• Kuviot, joille ei alempana esitetä hoitotoimenpidetarvetta, jätetään kehittymään luonnontilaisina suojelualueen rauhoitusmääräysten puitteissa (maisemanhoidon
huomioiva metsätalous sallittu).
Tavoite
avoimien perinneympäristöjen hoito
avointen perinneympäristöjen hoito (pelkkä laidunnus ilman muita aktiivisia hoitotoimia, esim. rantaniittylaikkuja)
puustoisten perinneympäristöjen hoito
puustoisten perinneympäristöjen hoito (metsälaitumet, laidunnus ilman muita aktiivisia hoitotoimia)
jalopuiden hoito
kalkkikallioiden hoito
avoimien rantaympäristöjen hoito
vieraslajien poisto (kurtturuusu)
vieraslajien poisto (minkki ja supikoira), linnuston suojelu
muinaisjäännösten hoito
paahdeympäristön hoito

Toimenpidealojen kokonaisala, ha

1)

66,8

Toimenpiteetön vaikutusala, ha

Pinta-ala, ha
2,8
4,6
10,7
43,1
0,2
0,1
0,46
0,05
4,3 (-30; kok. pinta-alaan laskettu vain 4.3 ha)
0,4
0,11

2)

100,5
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HOITOTOIMET: BYLANDET
Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Puustoisen
perinneympäristön hoito

Toimenpide

Puuston harvennus hakamaiseksi

Osasto ja
kuvio/kuviot

Bylandet, osasto
Pinta-ala, 0,46
Priorisointi 1
711
ha
1)
kuviot 156.1, 156.2
& 281
Bylandetin laajimpaan rantaniittyyn rajautuvaa tervaleppävaltaista kostean rantaniityn- ja lehdon kasvilajiston mosaiikkia. Tervalepät ovat iältään keskimäärin 40 – 60
vuoden ikäisiä.
Valtapuusto: kuvioilla kasvavia tervalepistä kaulataan 50 – 60 % hakamaisen puustorakenteen luomiseksi. Kaulatut puut voivat jäädä kuviolle pökkelöitymään tai ne
voidaan kaataa niiden kuoltua ja siirtää metsään lahoamaan. Kuviolta 156.1 kaadetaan myös noin 50 – 75 % rinnankorkeusläpimitaltaan alle 25 cm kuusista. Osa
puista voidaan myös poimia monitoimikoneella kuviolta 156.1.
Alikasvospuusto: kuviolta 281 kaadetaan alikasvoskuuset ja kuviolta 156.1 raivataan alikasvoskuuset ja nuoret männyt.
Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. HUOM. Polttokasan paikka valitaan siten, ettei sen alle
jää arvokasta kasvilajistoa (etenkään lännenhanhikkia). Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin, mutta osa niistä voidaan käyttää myös polttopuuna tai siirtää
lahoamaan läheisille metsäkuvioille.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Kuvioista kehittyy tervalepän vallitsemia hakamaita, joilla kasvavat myös muut puulajit kuten vanhimmat kuuset, koivut ja männyt.
Puustoisen
perinneympäristön hoito,
muinaisjäännösten hoito

Toimenpide

Puuston harvennus hakamaiseksi,
puiden poisto muinaisjäännösten päältä

Osasto ja
kuvio/kuviot

Bylandet, osasto
Pinta-ala, 0,52
Priorisointi 1
711
ha
1)
kuviot 250, 250.1 &
250.2
Metsittyneitä entisiä niittyjä, joilla kasvaa runsaasti alle 60 vuoden ikäisiä tervaleppiä, kuusia, mäntyjä ja koivuja. Lisäksi kuvioilla kasvaa kohtalaisesti vanhempia
kuusia, koivuja ja mäntyjä. Kuvioilla voidaan yhä havaita vanhat sarkaojat sekä kivikasoja. Kuvioilla ei ole juuri lainkaan niittykasvillisuutta jäljellä.
Valtapuusto: Kuvioiden puusto harvennetaan harvapuustoiseksi hakamaaksi: noin 70 - 80 % lehtipuista kaadetaan keskittyen etenkin riukuuntuneisiin ja nuorempiin
puihin. Lähes kaikki istutetut ja luontaisesti syntyneet kuuset kaadetaan. Tervalepät kaulataan vesomisen estämiseksi. Noin kolmannes vanhemmista puista voidaan
myös kaataa mikäli ne varjostavat liikaa hakaa vielä nuoren puuston kaatamisen jälkeen.
Kasvamaan jätetään latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (mm. vanhat puut,
lahovikaiset puut, erikoisen muotoiset puut, harvalukuiset puulajit). Kasvamaan jäävät puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan yksittäisten
puiden välimatkaa vaihdellen siten että kuviolle jää kasvamaan puita yksittäin, puupareina ja pieninä ryhminäkin (ryhmät harvennetaan).
Osa koivuista voidaan kaulata tikoille pökkelöiksi.
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuustosta sekä pensaskerroksesta raivataan noin 90 %, etenkin yleisimpiä puulajeja kuten tervaleppiä ja kuusia, mutta
myös koivuja sekä mäntyjä. Kasvamaan jätetään kuvioilla harvinaisempia puulajeja sekä noin 10 % välikasvoslehtipuista lähelle valtapuustoon kuuluvia puita – näin
puusto on enemmän ryhminä ja niittykasvillisuudelle avautuu valoisia aukioita.
Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin tai
siirretään lähimetsään lahoamaan. Osa niistä voidaan käyttää myös polttopuuna.
Vanhat (d1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut jätetään sijoilleen tai siirretään tarvittaessa metsään lahoamaan. Mikäli kuvioille tuodaan metsäkone, varotaan ajoreiteillä
urien muodostumista ja muinaisjäännöksiä. Tarvittaessa kierretään tai puidaan vaikka parempaakin puuta ajouralle (kerättävä pois kun puun ajo ohitse).
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Tarvittaessa vanhat sarkaojat avataan lapiotyönä liiallisen vettymisen estämiseksi. Kuvioilla paikoin kasvavia varpuja voidaan kitkeä tai niittää. Siemenpankkia
voidaan aktivoida tarvittaessa rikkomalla maan pintaa ja haravoimalla metsäsammalia pois.
Muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen, kiviaitojen ja muiden ihmisten jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut.
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus

Toimenpiteen
kuvaus

Kuvioilla on hakamainen puusto, jonka alle niittykasvillisuus palaa siemenpankista ja eläinten mukana. Laidunnukselle sovelias pinta-ala lisääntyy. Muinaisjäännösten
vaurioituminen vähenee, kun niillä kasvava puusto poistetaan.
Puustoisen
perinneympäristön hoito

Toimenpide

Puuston harvennus hakamaiseksi

Osasto ja
kuvio/kuviot

Bylandet, osasto
Pinta-ala, 1,34
Priorisointi 1
711
ha
1)
kuvio 280 & 285.1
Metsälaitumena ollutta uudistuskypsyysiän saavuttanut mustikkatyypin metsää, jossa on paikoin pieniä aukioita. Kuvio 280 rajautuu myös kapeaan
rantaniittyvyöhykkeeseen. Kuvioiden puustossa on kohtalaisesti edellisen puusukupolven mäntyjä, joiden lomaan on syntynyt keskimäärin 40 – 60 vuoden ikäisten
kuusten, koivujen ja mäntyjen muodostama lisävaltapuusto. Alikasvoskuusia ja –mäntyjä on paikoin runsaasti. Runsas puusto varjostaa monin paikoin kenttäkerrosta
voimakkaasti. Kuvioilla on todennäköisesti muinaisjäännöksiä.
Valtapuusto: Hoidossa keskitytään avaamaan kuvioiden harvapuustoisempia ja lehtipuuvaltaisempia osa-alueita sekä pienten aukioiden ympäristöjä kaatamalla noin
35 – 70 % alle 60 vuotiaista (d1.3 alle 30 cm) koivuista, kuusista ja männyistä. Harvennuksessa keskitytään etenkin riukuuntuneisiin ja latvukseltaan pienentyneihin
välikasvos- ja lisävaltapuihin, mutta tarvittaessa myös voimakkaasti varjostaviin valtapuihin. Kuvion pohjoisosassa sijaitsevien pienten niittykuvioiden (kuviot 287.1 ja
287.2) eteläpuolet harvennetaan hakamaisiksi: niiltä kaadetaan 50 – 70 % alle 80 vuotiaista koivuista ja männyistä. Rantapuuston väljennyksessä noudatetaan
varovaisuutta, mutta paikoin sitäkin voidaan avartaa reilusti esim. kun puusto on valon tärkeimpien tulonsuuntien kannalta erityisen varjostavaa tai rantaniittylaikku
voidaan yhdistää muuhun niittymäistä kasvillisuutta kasvavaan osa-alueeseen.
Hoidettavilla osa-alueilla jätetään kasvamaan latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä
(mm. vanhat puut, lahovikaiset puut, harvalukuiset puulajit). Kasvamaan jäävät puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan yksittäisten puiden
välimatkaa vaihdellen siten että kuviolle jää kasvamaan puita yksittäin, puupareina ja pieninä ryhminäkin (ryhmät harvennetaan). Puustoltaan tiheimpiä kuvion osaalueita ei käsitellä, vaan ne jätetään metsälaitumeksi.
Osa koivuista voidaan kaulata tikoille pökkelöiksi.
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuustosta raivataan etenkin yleisimpiä puulajeja kuten koivuja, mäntyjä, pihlajia ja kuusia. Lisäksi raivataan pääosa
rinnankorkeusläpimitaltaan alle 5 cm lehtipuista sekä tarvittaessa osa nuorista pähkinäpensaista (rankojen läpimitta alle 5 cm). Katajista raivataan laajalle levinneet
pensastavat katajapöheiköt. Kasvamaan jätetään etenkin latvukseltaan elinvoimaisia pihlajia, raitoja, tuomia ja koivuja, sekä pähkinäpensaat ja hyvänmuotoiset
katajat & katajaryhmät. Nuoret puut ja pensaat sijoitellaan mieluiten lähelle valtapuustoon kuuluvia puita – näin puusto on enemmän ryhminä ja niittykasvillisuudelle
avautuu valoisia aukioita.
Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. HUOM. Polttokasan paikka valitaan siten, ettei sen alle
jää niittylajistoa. Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin, mutta osa niistä voidaan jättää lahopuuksi (etenkin järeimmät) tai käyttää myös polttopuuna tms.
Vanhat (d1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut jätetään sijoilleen tai siirretään tarvittaessa sivuun ajourilta tai väljäpuustoisimmilta osa-alueilta. Ajoreiteillä varotaan urien
muodostumista ja muinaisjäännöksiä, tarvittaessa kierretään tai puidaan vaikka parempaakin puuta ajouralle (kerättävä pois kun puun ajo ohitse).
Muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen, kiviaitojen ja muiden ihmisten jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Hakamaalaikkujen ja pienten aukioiden elävöittämä metsälaidun, jonka havu- ja lehtipuuvaltaisen valtapuuston alla on monipuolinen alikasvospuusto ja pensaskerros.
Pienten aukioiden ja hakamaisten osa-alueiden lisääntyminen edesauttaa niitty- ja hakamaiden lajiston liikkumista, mikä parantaa perinneympäristöjen
kytkeytyneisyyttä. Lisäksi hoitotoimet lisäävät hakamaalajistolle soveliaan elinympäristön pinta-alaa. Luonnonsuojelullisesti arvokkaat puut sekä pääosa
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maisemapuista ja lahopuista säilyvät kuvioilla. Muinaisjäännösten vaurioituminen vähenee, kun niillä kasvava puusto poistetaan.
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus

Toimenpiteen
kuvaus

Puustoisen
Toimenpide
Puuston harvennus hakamaiseksi,
Osasto ja
Bylandet, osasto
Pinta-ala, 1,34
Priorisointi 1
perinneympäristön hoito,
puiden poisto muinaisjäännösten päältä kuvio/kuviot
711
ha
1)
muinaisjäännösten hoito
kuvio 287
Kookkaiden mäntyjen ja koivujen luonnehtima laidunnettu tiheäpuustoinen, suojaisaa merenrantaa myötäilevä hakamaa Bylandetilla. Kuvion puusto vaihtelee
pienialaisten niittylaikkujen ja hakamaiden luonnehtimista osa-alueista metsälaitumeen. Kuvion pohjoisosassa on kaksi aiemmissa talkoissa avattua niittylaikkua
(kuviot 287.1 ja 287.2). Runsas valtapuusto sekä välikasvoslehtipuusto varjostavat monin paikoin kenttäkerrosta voimakkaasti. Kuvion koillisreunassa virtaa oja
(kaivettu) mereen. Kuviolla on todennäköisesti muinaisjäännöksiä.
Valtapuusto: Hoidossa pyritään siirtämään puustoa kauemmaksi niittyjen reunoista, avata metsäisimpiä osia hakamaisiksi ja harventaa hakamaisia osa-alueita, koska
ne ovat nykyisellään liian varjoisia niitty- ja hakamaalajiston kannalta. Tämä edellyttää kuvion valta- ja lisävaltapuihin kuuluvien alle 75 -vuotiaiden koivujen, kuusien ja
mäntyjen voimakasta harventamista: noin 50 - 70 % havupuista ja koivuista kaadetaan. Harvennuksessa keskitytään etenkin riukuuntuneisiin ja latvukseltaan
pienentyneihin puihin, mutta myös voimakkaasti varjostaviin puihin jotka sijaitsevat niittylaikkujen reunamilla. Rantapuuston väljennyksessä noudatetaan
varovaisuutta, mutta paikoin sitäkin voidaan avata esim. kun puusto on valon tärkeimpien tulonsuuntien kannalta voimakkaasti varjostavaa tai rantaniittylaikku
voidaan yhdistää muuhun laidunalueeseen.
Kuvion pohjoisosassa sijaitsevien pienten niittykuvioiden (kuviot 287.1 ja 287.2) pohjoispuolelta (Gloetin rannalta osin) sekä ojan vartta reunustavat osa-alueet
harvennetaan niin ikään hakamaisiksi: osa-alueilta kaadetaan 50 - 70 % alle 60 -vuotiaista koivuista sekä kaulataan saman verran alle 60 vuoden ikäisiä tervaleppiä.
Myös muualta niittykuvioiden ympäriltä kaadetaan vastaavasti varjostavaa puustoa kuten varttuneita koivuja, mäntyjä, raitoja ja kaulataan tarvittaessa haapoja.
Kasvamaan jätetään latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (mm. vanhat puut,
lahovikaiset puut, harvalukuiset puulajit). Kasvamaan jäävät puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan yksittäisten puiden välimatkaa vaihdellen
siten että kuviolle jää kasvamaan puita yksittäin, puupareina ja pieninä ryhminäkin (ryhmät harvennetaan).
Osa koivuista voidaan kaulata tikoille pökkelöiksi.
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuustosta raivataan etenkin yleisimpiä puulajeja kuten koivuja, mäntyjä, pihlajia ja kuusia. Lisäksi raivataan pääosa
rinnankorkeusläpimitaltaan alle 5 cm lehtipuista sekä tarvittaessa osa nuorista pähkinäpensaista (rankojen läpimitta alle 5 cm). Katajista raivataan laajalle levinneet
pensastavat katajapöheiköt. Kasvamaan jätetään etenkin latvukseltaan elinvoimaisia pihlajia, raitoja, tuomia ja koivuja, sekä vanhemmat pähkinäpensaat ja
maisemallisesti sopivat katajat & katajaryhmät. Nuoret puut ja pensaat sijoitellaan mieluiten lähelle valtapuustoon kuuluvia puita – näin puusto on enemmän ryhminä
ja niittykasvillisuudelle avautuu valoisia aukioita.
Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. HUOM. Polttokasan paikka valitaan siten, ettei sen alle
jää arvokasta kasvilajistoa (etenkään lännenhanhikkia). Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin, mutta osa niistä voidaan käyttää myös polttopuuna tms.
Vanhat (d1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut jätetään sijoilleen tai siirretään tarvittaessa sivuun ajourilta tai niittyalueilta. Uudemmat, talkoiden jäljiltä kuviolle jääneet
puukasat siirretään lahoamaan syvemmälle metsään. Ajoreiteillä varotaan urien muodostumista ja muinaisjäännöksiä, tarvittaessa kierretään tai puidaan vaikka
parempaakin puuta ajouralle (kerättävä pois kun puun ajo ohitse).
Muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen, kiviaitojen ja muiden ihmisten jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Harvapuustoinen ja valoisa hakamaa, jonka havu- ja lehtipuuvaltaisen valtapuuston alla on monipuolinen alikasvospuusto ja pensaskerros. Puustoisten laikkujen ja
niittylaikkujen vuorottelu ylläpitävät niitty- ja hakamaiden lajiston monimuotoisuudelle tärkeää valoisien ja puolivarjoisten elinympäristöjen vaihtelua. Hoitotoimet
lisäävät niittyjen kytkeytyneisyyttä ja niitty- sekä hakamaalajistolle soveliaan elinympäristön pinta-alaa. Luonnonsuojelullisesti arvokkaat puut sekä pääosa
maisemapuista ja lahopuista säilyvät kuvioilla. Muinaisjäännösten vaurioituminen vähenee, kun niillä kasvava puusto poistetaan.
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Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Avoimen
perinneympäristön hoito

Toimenpide

Niityille syntyneiden puiden poisto

Osasto ja
kuvio/kuviot

Bylandet, osasto
Pinta-ala, 0,21
Priorisointi 1
711
ha
1)
kuviot 287.1 ja 287.2
Pieniä pohjoiseen suuntautuvia tuoreen keskiravinteisen niityn laikkuja. Topografian ja pienialaisuutensa vuoksi niityt ovat melko varjoisia, mutta valoisissa kohdissa
on edustavaa niittykasvillisuutta.
Niittylaikuille syntyneet nuoret puut raivataan. Hakkuutähteet kerätään kasoihin ja poltetaan. . HUOM. Polttokasan paikka valitaan siten, ettei sen alle jää arvokasta
kasvilajistoa (etenkään lännenhanhikkia). Vanhat, aiemmissa talkoissa syntyneet puukasat siirretään syvemmälle metsään lahoamaan. Niittyjä varjostavaa puustoa
vähennetään (ks. kuvioiden 285.1 ja 287 kuvaukset).
Niitto (laidunnuksen lisäksi): Tupastavat, muulta niittykasvillisuudelta elintilan vievät ja karjalle huonosti kelpaavat kasvilajit kuten nurmilauha (Deschampsia
cespitosa) tai jouhivihvilä (Juncus filiformis) niitetään, kitketään tai käännetään ylös (tuppaat). Ketomaisille alueille nopeasti levittäytyvät hietakastikat (Calamagrostis
epigejos) niitetään tai kitketään. Niitylle mahdollisesti leviävät sananjalat (Pteridium aquilinum) kitketään tai kepitetään vuosittain kunnes ne taantuvat pois. Parhaiten
em. mainittujen lajien leviämistä estäisivät laiduntavat naudat.
Lisäksi niityt tulisi kokonaisuudessaan niittää ja haravoida noin 4 vuoden välein (resurssien salliessa).
Muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen, kiviaitojen ja muiden ihmisten jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Edustavalle niittykasvillisuudelle sovelias maapinta-ala lisääntyy ja niityt säilyvät puuttomina. Niittylauha ja hietakastikka pysyvät niityltä poissa. Muinaisjäännösten
vaurioituminen vähenee, kun niillä kasvava puusto poistetaan.
Puustoisen
perinneympäristön hoito

Toimenpide

Puuston harvennus hakamaiseksi,
roskien siivous

Osasto ja
kuvio/kuviot

Bylandet, osasto
Pinta-ala, 0,67
Priorisointi 1
711
ha
1)
kuviot 290, 291 &
292.1
Pieniin merenrantaniittylaikuihin liittyviä varttuneita lehtomaisen tai tuoreen kankaan mänty-, koivu- ja tervaleppävaltaisia sekametsiä. Puusto on tiheämpää kuviolla
292.1, mutta harvahkoa kuviolla 290.
Valtapuusto: Hoidossa pyritään laajentamaan rantaniittykasvillisuudelle soveliasta elinympäristöä sekä avaamaan puustoa hakamaiseksi. Kuvioilta 290 ja 292.1
kaadetaan valta- ja lisävaltapuihin kuuluvia alle 70 -vuotiaita koivuja ja mäntyjä noin 50 – 80 % sekä kaulataan tarvittaessa noin 30 % tervalepistä. Kuviolta 291
kaadetaan 10 – 40 % alle 70 -vuotiaista männyistä ja koivuista. Harvennuksessa keskitytään etenkin riukuuntuneisiin ja latvukseltaan pienentyneihin puihin, mutta
tarvittaessa myös voimakkaasti varjostaviin puihin etenkin niittyjen reunoilla.
Kasvamaan jätetään latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (mm. vanhat puut,
lahovikaiset puut, erikoisen muotoiset puut, harvalukuiset puulajit). Kasvamaan jäävät puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan yksittäisten
puiden välimatkaa vaihdellen siten että kuviolle jää kasvamaan puita yksittäin, puupareina ja pieninä ryhminäkin (ryhmät harvennetaan).
Kaulattujen tervaleppien lisäksi osa koivuista voidaan kaulata tikoille pökkelöiksi.
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuustosta raivataan etenkin yleisimpiä puulajeja kuten koivuja, mäntyjä, tervaleppiä ja kuusia. Lisäksi raivataan pääosa
rinnankorkeusläpimitaltaan alle 5 cm lehtipuista sekä raivataan laajalle levinneet katajapuskat (lähinnä kuviolla 290). Kasvamaan jätetään hieman elinvoimaisia
pihlajia ja tervaleppiä, sekä hyvänmuotoiset katajat & katajaryhmät. Nuoret puut ja pensaat sijoitellaan lähelle valtapuustoon kuuluvia puita – näin puusto on
enemmän ryhminä ja niittykasvillisuudelle avautuu valoisia aukioita.
Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. Puiden rungot voidaan kuljettaa teollisuuden tarpeisiin
tai siirtää metsään lahoamaan tai käyttää myös polttopuuna tms.
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Vanhat (d1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut jätetään sijoilleen tai siirretään tarvittaessa syvemmälle metsään lahoamaan.
Kuvioille kertyneet roskat siivotaan pois.
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Rantaniittyjen pinta-ala on ei pienene enää vaan laajenee hoitotoimien myötä. Niittylajisto leviää uusille hakamaisiksi harvennetuille kuvioiden osille.
Puustoisen
perinneympäristön hoito

Toimenpide

Ketolaikkujen luota vähennetään katajia,
eläimille soveltuvien reittien avaaminen

Osasto ja
kuvio/kuviot

Bylandet, osasto
Pinta-ala, 0,38
Priorisointi
711
ha
1)
kuvio 331
Kallioinen kuvio, jolla paikoin hakamaista puustoa ja pienialaisia niittylaikkuja (etenkin kallioalueen eteläreunassa sekä kivennäismaajuottien yhteydessä).
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Valtapuusto: Kuvion keskiosan kapean kaulanteen itäpuoleisen kalliokumpareen läpi tai vieritse raivataan eläimien kulkemiseen sopiva reitti, koska nykyisellään
kuvion puusto haittaa eläinten ja niittylajiston liikkumista eri niittyalueiden välillä. Kalliolla oleva vanhalle, maisemallisesti arvokkaalle männylle avataan varovasti lisää
tilaa.
Muualta kuviolta vähennetään alle 60 – vuoden ikäisiä mäntyjä ja koivuja hakamaisen rakenteen ylläpitämiseksi ja maiseman hoitamiseksi. Kasvamaan jätetään
latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (mm. vanhat puut, lahovikaiset puut,
harvalukuiset puulajit).
Ali- ja välikasvospuusto: Nuoria havupuita sekä koivuja vähennetään tarvittaessa, etenkin ketolaikkujen luota. Katajia vähennetään etenkin ketolaikkujen luota.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin, mutta
osa niistä voidaan käyttää myös polttopuuna tms. Vanhat puukasat ja maahan kaatuneet rungot siirretään metsään lahoamaan, koska niissä on jo lahopuulla elävää
lajistoa.
Kallioisuuden vuoksi hoitotoimet keskittyvät pienialaisten puusto- ja ketolaikkujen tuntumaan: puustoiset ryhmät väljenevät osin hakamaisiksi ja ketolaikut saavat lisää
tilaa kun katajia vähennetään.
Puustoisen
Toimenpide
Puuston poisto ja vanhojen puupinojen
Osasto ja
Bylandet, osasto
Pinta-ala, 0,75
Priorisointi 1
perinneympäristön hoito,
sekä maahan kaatuneiden runkojen
kuvio/kuviot
711
ha
1)
mahdollisten
siirto metsään lahoamaan
kuvio 331.1
muinaisjäännösten hoito
Etelään viettävällä rinteellä on ollut aiemmin avoimia pieniä tuoreen niityn laikkuja, joiden ympäristöä on koetellut myrsky. Myrskytuhoaluetta on avattu talkoissa
hakamaiseksi. Kuvion eteläreunaan, rinteen alaosaan, on jäänyt runsaasti puustoa (mm. mäntyjä, koivuja, tervaleppiä ja pihlajia), joka varjostaa suurta osaa kuviosta.
Lisäksi kuviolla on paljon tuulen kaatamia puita sekä kaadettujen puiden kasoja, jotka haittaavat laidunnusta ja rehevöittävät maatuessaan niittyä.
Valtapuusto: Rinteen eteläpuoliskolla kasvavat suuret männyt ja riukuuntuneet koivut kaadetaan lukuun ottamatta maisemallisesti arvokkaimpia puita. Muualla
kuviolla kasvavista varttuneista männyistä ja koivuista vähennetään maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti vähemmän arvokkaita puita. Kluuvin rannassa kasvavista
tervalepistä kaulataan osa (30 – 50 %), jotta tervaleppien varjostus ei lisääntyisi merkittävästi puiden kasvettua pituutta. Kasvamaan jätetään latvukseltaan
elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (mm. vanhat puut, lahovikaiset puut, harvalukuiset puulajit,
erikoisen muotoiset puut).
Kuvion koillisnurkassa lähellä rantaa sijaitsevaa tervaleppäryhmää väljennetään kaulaamalla nuorempia puita. Lisäksi vanhalle saarnelle sekä saarnien taimille
tehdään tarvittaessa tilaa. Saarnen taimia voidaan suojata laidunnukselta esim. runkojen ympärille asennettavin suojaverkoin. Kaulatut tervalepät voidaan jättää joko
pökkelöitymään tai tarvittaessa ne kaadetaan niiden kuoltua ja siirretään metsään lahoamaan.
Ali- ja välikasvospuusto: Niittymäisille osille syntyneet nuoret havu- ja lehtipuut poistetaan (saarnen taimia lukuun ottamatta). Tarvittaessa osa nuorista katajista
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kaadetaan, kasvamaan jätetään maisemallisesti arvokkaimpia pensaita ja pensasryhmiä.
Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin, mutta
osa niistä voidaan käyttää myös polttopuuna tms. Vanhat puukasat ja maahan kaatuneet rungot (HUOM. EI saarnea)siirretään metsään lahoamaan, koska niissä on
jo lahopuulla elävää lajistoa.
Kuviolta mahdollisesti tavattavien muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen, kiviaitojen ja muiden ihmisten jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä
kasvavat puut.
Niitto (laidunnuksen lisäksi): Tupastavat, muulta niittykasvillisuudelta elintilan vievät ja karjalle huonosti kelpaavat kasvilajit kuten nurmilauha tai jouhivihvilä tulee
niittää, kitkeä tai kääntää ylös (tuppaat). Ketomaisille alueille nopeasti levittäytyvät hietakastikat niitetään tai kitketään. Mikäli niityltä tavataan sananjalkoja, tulee ne
kitkeä tai kepittää vuosittain kunnes ne taantuvat pois. Parhaiten em. mainittujen lajien leviämistä estäisivät laiduntavat naudat.
Lisäksi kuviot tulisi ajoittain (4 – 6 vuoden välein) niittää ja haravoida kokonaisuudessaan (resurssien salliessa).
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Puiden juuristojen maaduttua kuvion niittykasvillisuuden edustavuus paranee (heinittyminen vähenee). Kuvio on suurelta osin joko avointa niittyä tai hyvin
harvapuustoista hakamaata (valtapuina männyt, koivut ja pihlajat). Koillisnurkan tervaleppäsaareke sekä kluuvin rantapuusto ovat tiheämpää hakamaista puustoa.
Ryhmittäiset ja siellä täällä kasvavat katajat, pihlajat ja pähkinäpensaat antavat suojaa tuulisuudelta ja luovat puolivarjoisia monimuotoisuutta ylläpitäviä
elinympäristöjä niitylle. Nurmilauha, jouhivihvilä ja hietakastikka eivät pääse leviämään laajalti niityille. Muinaisjäännösten vaurioituminen vähenee, kun niillä kasvava
puusto poistetaan.

Tavoite

Puustoisen
perinneympäristön hoito

Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Toimenpide

Metsänlaidunnuksen jatkaminen ja
itäreunan harvennus hakamaaksi

Osasto ja
kuvio/kuviot

Bylandet, osasto
Pinta-ala, 0,18
Priorisointi 1
711
ha
1)
kuvio 331.2
Kuvio on laidunnettua mustikkatyypin (MT) sekametsää, jonka valtapuuston muodostavat uudistuskypsyysiän saavuttaneet männyt sekä varttuneet koivut ja kuuset.
Valtapuusto: kuvion puustoa harvennetaan hakamaiseksi noin 15 – 40 metrin levyiseltä vyöhykkeeltä kuviolle 331.1 päin kaatamalla pääasiassa alle 60 – vuoden
ikäisiä koivuja, kuusia ja mäntyjä.
Kasvamaan jätetään latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (mm. vanhat puut,
lahovikaiset puut, harvalukuiset puulajit). Kasvamaan jäävät puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan yksittäisten puiden välimatkaa vaihdellen
siten että kuviolle jää kasvamaan puita yksittäin, puupareina ja pieninä ryhminäkin (ryhmät harvennetaan). Tarvittaessa osa haavoista voidaan kaulata ja kaataa
myöhemmin vesomisen estämiseksi. Myös osa koivuista voidaan kaulata tikoille pökkelöiksi.
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuustosta sekä pensaskerroksesta raivataan etenkin yleisimpiä puulajeja kuten koivuja, mäntyjä ja kuusia sekä katajia.
Kasvamaan jätetään varttuneimpia pihlajia sekä jonkin verran nuoria koivuja ja havupuita mieluiten lähelle valtapuustoon kuuluvia puita – näin puusto on enemmän
ryhminä ja niittykasvillisuudelle avautuu valoisia aukioita. Lisäksi jätetään kasvamaan hyvänmuotoisia katajia & katajaryhmiä sekä tuomia ja raitoja.
Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin, mutta
osa niistä voidaan käyttää myös polttopuuna tms. Vanhat puukasat ja maahan kaatuneet rungot siirretään metsään lahoamaan, koska niissä on jo lahopuulla elävää
lajistoa.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Kuvion puusto on hakamaista metsää, joka vaihettuu vähitellen metsälaitumeksi.
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Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus

Puustoisen
Toimenpide
Puuston harvennus hakamaaksi
Osasto ja
Bylandet, osasto 711
Pinta-ala, 1,61
Priorisointi 1
perinneympäristön hoito,
kuvio/kuviot
kuviot 332.1 ja 332.2
ha
1)
muinaisjäännöstön hoito
Mustikka- (MT) ja puolukkatyypin (VT) vallitsemaa noin 40-vuotiasta istutusmännikköä, jossa kasvaa myös hieskoivuja, kuusia ja haapoja. Etenkin kalliolakien
tuntumassa on pieniä aukioita, joilla kasvaa vielä niittylajistoa (mm. kiurunkannuksia). Niittylajistoa löytyy myös lehtipuuryhmien lähettyviltä missä valoa on enemmän.

Toimenpiteen
kuvaus

Valtapuusto: Kuvion valtapuustoon kuuluvia koivuja, kuusia ja mäntyjä harvennetaan voimakkaasti hakamaiseksi: noin 70 - 85 % havupuista kaadetaan, samoin
koivuista noin 70 %, keskittyen etenkin riukuuntuviin tai maisemallisesti ”arvottomampiin” puihin.
Kasvamaan jätetään latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita (tyypillisesti latvuksen vihreä osa ulottuu puun puolivälin alapuolelle saakka,
voivat olla myös nuorempia puita - tottuvat tuuleen paremmin kuin suuret puut) sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (mm. vanhat puut, lahovikaiset
puut, harvalukuiset puulajit kuten raidat, pihlajat ym., erikoisen muotoiset puut). Kasvamaan jäävät puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan
yksittäisten puiden välimatkaa vaihdellen siten että kuviolle jää kasvamaan puita yksittäin, puupareina ja pieninä ryhminäkin (ryhmät harvennetaan). Myös osa
koivuista voidaan kaulata tikoille pökkelöiksi.
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuustosta sekä pensaskerroksesta raivataan etenkin yleisimpiä puulajeja kuten koivuja, mäntyjä ja kuusia sekä pääosa
rinnankorkeusläpimitaltaan alle 5 cm lehtipuista. Lisäksi raivataan laajalle levittäytyviä pensastavia katajia. Kasvamaan jätetään etenkin pihlajia, raitoja, tuomia sekä
hyvän muotoisia katajia & katajaryhmiä mieluiten lähelle valtapuustoon kuuluvia puita – näin puusto on enemmän ryhminä ja niittykasvillisuudelle avautuu valoisia
aukioita.
Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin, mutta
osa niistä voidaan käyttää myös polttopuuna tms. Kaulatut puut voidaan raivata niiden kuoltua metsurityönä.
Vanhat (d1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut jätetään sijoilleen tai siirretään tarvittaessa sivuun ajourilta tai niittyalueilta. Ajoreiteillä varotaan urien muodostumista ja
muinaisjäännöksiä, tarvittaessa kierretään tai puidaan vaikka parempaakin puuta ajouralle (kerättävä pois kun puun ajo ohitse).
Muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen, kiviaitojen ja muiden ihmisten jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Harvapuustoinen ja valoisa hakamaa, jolle siirtyy saaren toisilta niityiltä ja hakamailta edustavaa niittylajistoa. Luonnonsuojelullisesti arvokkaat puut sekä lahopuut
säilyvät kuvioilla. Latvukseltaan elinvoimaisimmista puista kehittyy aikaa myöten maisemallisesti arvokkaita hakamaapuita. Kuviosta muodostuu käytävä, jota pitkin
niittylajisto voi levitä niittyjen välillä. Muinaisjäännösten vaurioituminen vähenee, kun niillä kasvava puusto poistetaan.

Tavoite

Avoimen
Toimenpide
Nuorten puiden poisto ja vanhempien
Osasto ja
Bylandet, osasto
Pinta-ala, 1,65
Priorisointi 1
perinneympäristön hoito,
harvennus osalla alueesta. Vanhojen
kuvio/kuviot
711
ha
1)
muinaisjäännösten hoito
puupinojen siirto metsään lahoamaan.
kuviot 333 ja 337
Nothamnin pisimpään laidunnettuina olleita ja kasvillisuudeltaan edustavimpia tuoreita niittyjä. Kuviolla on hieman myös ketomaisia osa-alueita mm. rinteiden
yläosissa. Kuviolla 337 on kluuvin (kuvio 330) rannassa hieman myös kosteaa korkeakasvuista rantaniittyä.

Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Valtapuusto: Muutamin paikoin kuviolla 337 kasvaa varttunutta puustoa (lähinnä itään kurottuvassa haarassa), jota väljennetään varjostuksen vähentämiseksi ja niityn
eri osa-alueiden kytkeytyneisyyden säilyttämiseksi. Näistä puustoisista laikuista kaadetaan joitakin mm. koivuja, mäntyjä ja raitoja ja maahan sortuneet lahopuut
siirretään metsään lahoamaan. Lisäksi kluuvin reunaan syntyneet 4 – 12 metriset tervalepät kaulataan, jotta varjostus parhaalla niittyalueella ei lisääntyisi puiden
kasvaessa pituutta. Kaulatut tervalepät voidaan jättää joko pökkelöitymään tai tarvittaessa ne kaadetaan niiden kuoltua ja siirretään metsään lahoamaan. HUOM!
Kuvion 337 itäisimmässä haarassa kulkee vesijohtoputki maan pinnalla!
Ali- ja välikasvospuusto: Kuvioille syntyneet nuoret puut (mm. mäntyjä ja koivuja) ja pensaat (mm. katajia, tuomia, nuoria pähkinäpensaita) kaadetaan pääosin.
Kasvamaan voidaan jättää maisemallisesti arvokkaimpia pihlajia, pähkinäpensaita ja katajia sekä vanhempien puiden läheisyyteen sopivilla paikoilla myös jokunen
nuorempi koivu, mänty, tervaleppä tai raita (nämä voivat myöhemmin korvata vanhoja, kuolevia puita).
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Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. HUOM. Polttokasan paikka valitaan siten, ettei sen alle
jää arvokasta kasvilajistoa (etenkään lännenhanhikkia). Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin, mutta osa niistä voidaan käyttää myös polttopuuna tms.
Vanhat puukasat siirretään metsään lahoamaan, koska niissä on jo lahopuulla elävää lajistoa.
Muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen, kiviaitojen ja muiden ihmisten jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut.
Niitto (laidunnuksen lisäksi): Tupastavat, muulta niittykasvillisuudelta elintilan vievät ja karjalle huonosti kelpaavat kasvilajit kuten nurmilauha (Deschampsia
cespitosa) tai jouhivihvilä (Juncus filiformis) tulee niittää, kitkeä tai kääntää ylös (tuppaat). Ketomaisille alueille nopeasti levittäytyvät hietakastikat (Calamagrostis
epigejos) niitetään tai kitketään. Niitylle levinneet (mm. pähkinäpensaiden luona) sananjalat (Pteridium aquilinum) kitketään tai kepitetään vuosittain kunnes ne
taantuvat pois. Parhaiten em. mainittujen lajien leviämistä estäisivät laiduntavat naudat.
Lisäksi tulisi mahdollisuuksien mukaan niittää Nothamns fiskare ry:n vapaa-ajan rakennuksen pihapiiri vuosittain, etenkin niittyä lähinnä olevat alueet. Näin estettäisiin
myös nuoren puuston synty alueelle. Pihapiirin niitosta aiheutuvaa vaivaa voisi vähentää ja laidunnuksen vaikuttavuutta niittylajistoon parantaa siirtämällä laidunaitaa
lähemmäksi rakennusta (sovittava tarkemmin, mikäli tähän ryhdytään).
Lisäksi niityt tulisi kokonaisuudessaan niittää ja haravoida noin 4 vuoden välein (resurssien salliessa).
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Kuviot säilyvät avoimina laidunnettuina niittyinä eikä puuston varjostus lisäänny nykyisestä. Etenkin nuorten puiden valtaamat ketolaikut säilyvät paahteisina ja
varjottomina. Ryhmittäiset ja siellä täällä kasvavat katajat, pihlajat ja pähkinäpensaat antavat suoja tuulisuudelta ja luovat puolivarjoisia monimuotoisuutta ylläpitäviä
elinympäristöjä niitylle. Muinaisjäännösten vaurioituminen vähenee, kun niillä kasvava puusto poistetaan.

Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus

Puustoisen
Toimenpide
Niityn reunapuuston käsittely
Osasto ja
Bylandet, osasto 711
Pinta-ala, 0,34
Priorisointi 1
perinneympäristön hoito
hakamaiseksi
kuvio/kuviot
kuvio 333.1
ha
1)
Bylandetin luoteispäässä sijaitsevaa niittyä reunustavalla kuviolla kasvaa melko tiheä ja kookas kataja- ja pihlaja-alikasvos sekä varttuneita koivuja ja mäntyjä.
Puuston alla on pääasiassa niittykasvillisuutta, joka kiertyy niemen ympäri saaren pohjoisrannalle.

Toimenpiteen
kuvaus

Valtapuusto: Kuviolta kaadetaan noin 85 % alle 60 vuoden ikäisistä männyistä ja koivuista. Kasvamaan jätetään latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti
arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (esim. vanhat puut, vähälukuiset puu- ja pensaslajit, lahovikaiset puut).
Puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan yksittäisten puiden välimatkaa vaihdellen siten että kuviolle jää kasvamaan puita yksittäin, puupareina ja
pieninä ryhminäkin (ryhmät harvennetaan tarvittaessa). Varjostuksen väheneminen on tärkeää, mutta tuulisuuden vuoksi työ voidaan tehdä muutamassa eri
vaiheessa (osin metsurityötä). Kuvion pohjoispäässä sijaitseva vanhempaa puustoa kasvavan alueen edelliseen puusukupolveen kuuluvat vanhat puut jätetään
kasvamaan, mutta nuoria alle 60 vuoden ikäisiä koivuja ja mäntyjä vähennetään 80 %.
Niityn (kuvio 333) reunassa kasvavista männyistä voidaan sahata varjostavia tai kuivia alaoksia. Niityn eteläpäässä sijaitsevan tuomi-tervaleppä-koivuryhmä
väljennetään kaatamalla ja kaulaamalla (tuomi & tervaleppä) noin 30 – 60 % niittyä varjostavista puista (etenkin niitylle kurottavat tuomet sekä pitkiä puita, jotka
varjostavat etelä-lounaan suunnasta tulevaa valoa). Kaulatut puut voidaan raivata niiden kuoltua metsurityönä ja osa niistä voidaan jättää pökkelöitymään tikkojen
ruokailupuiksi.
Ali- ja välikasvospuusto: Katajista raivataan noin 75 – 85 % keskittyen varjostaviin, laajalle levinneisiin pensastaviin sekä kuolleisiin tai lähes kuolleisiin katajiin.
Pihlajista ja nuorista koivuista raivataan etenkin riukuuntuneimmat ja maisemallisesti ei-tärkeät puut, jotta valon määrä lisääntyy kenttäkerroksessa. Muutamat kuuset
kaadetaan myös. Joitakin rantaniityille levinneitä tervaleppiä voidaan myös kaulata.
Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin, mutta
osa niistä voidaan käyttää myös polttopuuna tms.

46
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Kuviolle kehittyy hakamaapuusto, jonka lävitse valo yltää maahan ja naapurikuviolle. Kuvion puusto varjostaa vähemmän niittyä ja niityn kytkeytyneisyys muihin
alueen niittyihin paranee kun reunapuusto väljenee hakamaiseksi. Muinaisjäännösten vaurioituminen vähenee, kun niillä kasvava puusto poistetaan.
Puustoisen
Toimenpide
puuston harvennus hakamaiseksi
Osasto ja
Bylandet, osasto 711
Pinta-ala, 0,28
Priorisointi
perinneympäristön hoito
kuvio/kuviot
kuvio 335
ha
1)
Bylandetin luoteisosassa sijaitseva puolukkatyypin kallioinen metsikkö, jonka harvan valtapuuston muodostavat istutetut männyt. Alikasvoksena kasvaa noin
viisimetrisiä mäntyjä ja hieskoivuja.

2

Valtapuusto: Kuviolla paikoin esiintyvän keto- ja niittylajiston laikuilta raivataan tarvittaessa osa valtapuustoon kuuluvista männyistä. Kasvamaan jätetään
latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (esim. vanhat puut, vähälukuiset puu- ja
pensaslajit, lahovikaiset puut, erikoisen muotoiset puut ym.).
Puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan yksittäisten puiden välimatkaa vaihdellen siten että kuviolle jää kasvamaan puita yksittäin, puupareina ja
pieninä ryhminäkin (ryhmät harvennetaan tarvittaessa).
Ali- ja välikasvospuusto: Katajista raivataan noin 75 – 85 % keskittyen varjostaviin, laajalle levinneisiin pensastaviin sekä kuolleisiin tai lähes kuolleisiin katajiin.
Nuorista männyistä ja koivuista raivataan etenkin riukuuntuneimmat ja maisemallisesti ei-tärkeät puut, jotta valon määrä lisääntyy kenttäkerroksessa.
Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin, mutta
osa niistä voidaan käyttää myös polttopuuna tms.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Kuviolle kehittyy valoisien hakametsälaikkujen ja paahteisten kalliolaikkujen ja kallioketojen mosaiikki.
Puustoisen
Toimenpide
Kuvion pohjoisosan (niityn
Osasto ja
Bylandet, osasto 711
Pinta-ala, 0,15
Priorisointi 1
perinneympäristön hoito,
reunapuuston) käsittely hakamaiseksi kuvio/kuviot
kuvio 340.1
ha
1)
muinaisjäännöstön hoito
Niityn eteläreunalla ja laitumesta pois rajatulla alueella sijaitseva kuvio. Kuvion puusto on varttunutta kasvatusmetsää, jossa kasvaa haapoja, koivuja ja mäntyjä.
Pääosin lehtoa tai lehtomaista kangasta sekä osin kalliota.
Valtapuusto: Kuvion puusto on pituutta kasvettuaan alkanut varjostaa laidunnettavaa niittykaistaletta. Kuvio reunasta kaadetaan varjostavia koivuja ja mäntyjä sekä
kaulataan varjostavia haapoja. Varjostavat puut sijaitsevat pääasiallisesti kuvion pohjoisreunassa, niityn laidalla. Kasvamaan jätetään vanhimpia puita sekä muuten
monimuotoisuuden kannalta arvokkaita puita (mm. vanhat puut, maisemallisesti arvokkaat puut, lahovikaisia puita, erikoisen muotoiset puut, harvalukuisimmat
puulajit).
Ali- ja välikasvospuusto: Kuviolta raivataan ali- ja välikasvospuita, jotka suuriksi kasvettuaan alkaisivat varjostaa niittyä.
Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin, mutta
osa niistä voidaan käyttää myös polttopuuna tms.
Muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen, kiviaitojen ja muiden ihmisten jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

Niityn varjostus vähenee ja kuviolle jäävistä puista kehittyy maisemallisesti sekä monimuotoisuuden kannalta arvokkaita. Muinaisjäännösten vaurioituminen vähenee,
kun niillä kasvava puusto poistetaan.
Puustoisen
perinneympäristön hoito,

Toimenpide

Puuston harvennus hakamaiseksi,
puiden poisto muinaisjäännösten päältä

Osasto ja
kuvio/kuviot

Bylandet, osasto
711

Pinta-ala, 1,08
ha

Priorisointi
1)

1
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Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

muinaisjäännösten hoito
kuvio 341
Kookkaiden mäntyjen ja koivujen vallitsema laidunnettu hakamaa Nothamnin arvokkaimpien niittyalueiden pohjoispuolella. Runsas väli- ja alikasvoslehtipuusto
varjostaa valtapuuston lisäksi kenttäkerrosta voimakkaasti. Kuviolla on todennäköisesti yksi saaren merkittävimmistä muinaisjäännösten keskittymistä, johon viittaavat
kiviaitojen jäänteet ja kivikasat.
Valtapuusto: Kuvion valta- ja lisävaltapuihin kuuluvia alle 60 -vuotiaita koivuja, kuusia ja mäntyjä harvennetaan voimakkaasti hakamaaksi: noin 70 - 90 % havupuista
kaadetaan, samoin koivuista noin 70- 80 %. Harvennuksessa keskitytään etenkin riukuuntuneisiin ja latvukseltaan heikentyneisiin puihin, mutta myös voimakkaasti
varjostaviin maisemallisesti ”arvottomampiin” puihin. Lisäksi kaadetaan tarvittaessa joitakin (0 – 25 kpl) noin 80 - 90 vuoden ikäisiä mäntyjä ja koivuja valoisuuden
lisäämiseksi. Puustoa harvennetaan hakamaiseksi aina kuvioiden 342 ja 343 reunaan asti (mistä kallio alkaa). Kuvion lounaisimmalla kapealla kielekkeellä kallion
ympärillä kasvavaa nuorehkoa mäntypuustoa (noin 40 – 60 vuotiasta) harvennetaan voimakkaasti siten, että kallio ja sen reunan kedot saavat lisää valoa ja
paahteisuutta (näkymä muuttuu avoimemmaksi, maisemapuut säästetään).
Kasvamaan jätetään latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (mm. vanhat puut,
lahovikaiset puut, harvalukuiset puulajit). Kasvamaan jäävät puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan yksittäisten puiden välimatkaa vaihdellen
siten että kuviolle jää kasvamaan puita yksittäin, puupareina ja pieninä ryhminäkin (ryhmät harvennetaan).
Osa koivuista voidaan kaulata tikoille pökkelöiksi.
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuustosta raivataan etenkin yleisimpiä puulajeja kuten koivuja, mäntyjä, pihlajia ja kuusia. Lisäksi raivataan pääosa
rinnankorkeusläpimitaltaan alle 5 cm lehtipuista sekä noin 50 % nuorista pähkinäpensaista (rankojen läpimitta alle 5 cm). Katajista raivataan laajalle levinneet
pensastavat katajapöheiköt sekä ketomaisia laikkuja valtaavia yksilöitä (huom. myös pähkinäpensaita tulisi poistaa tällaisilta osa-alueilta). Kasvamaan jätetään
etenkin latvukseltaan elinvoimaisia pihlajia, raitoja, tuomia ja koivuja, sekä vanhemmat pähkinäpensaat ja hyvänmuotoiset katajat & katajaryhmät. Nuoret puut ja
pensaat sijoitellaan mieluiten lähelle valtapuustoon kuuluvia puita – – näin puusto on enemmän ryhminä ja niittykasvillisuudelle avautuu valoisia aukioita.
Hakkuutähteet keskitetään hakkuussa kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. Puiden rungot kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin, mutta
osa niistä voidaan käyttää myös polttopuuna tms.
Vanhat (d1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut jätetään sijoilleen tai siirretään tarvittaessa sivuun ajourilta tai niittyalueilta. Uudemmat, talkoiden jäljiltä kuviolle jääneet
puukasat siirretään lahoamaan syvemmälle metsään. Ajoreiteillä varotaan urien muodostumista ja muinaisjäännöksiä, tarvittaessa kierretään tai puidaan vaikka
parempaakin puuta ajouralle (kerättävä pois kun puun ajo ohitse).
Muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen, kiviaitojen ja muiden ihmisten jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Harvapuustoinen ja valoisa hakamaa, jolla puustolaikkujen ja niittylaikkujen vuorottelu ylläpitävät niitty- ja hakamaiden lajiston monimuotoisuudelle tärkeää valoisien
ja puolivarjoisten elinympäristöjen vaihtelua. Kallioalueiden (mm. lounaisin kieleke sekä kuviot 342 ja 343) reunoille muodostuu aikaa myöten ketolajistolle soveltuvaa
elinympäristöä ja eteläpuoleiselle niityllä elävät arvokkaat kasvi- ja hyönteislajit leviävät hakamaan valoisimmille niittylaikuille. Luonnonsuojelullisesti arvokkaat puut
sekä pääosa maisemapuista ja lahopuista säilyvät kuvioilla. Muinaisjäännösten vaurioituminen vähenee, kun niillä kasvava puusto poistetaan.
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Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Toimenpiteen
kuvaus

Puustoisen ja avointen
perinneympäristön hoito,
muinaisjäännöstön hoito

Toimenpide

laidunnus kuvioilla, joita ei
muuten aktiivisesti hoideta

Osasto ja
kuvio/kuviot

Bylandet, osasto 711
puustoiset: 149, 243, 247,
248, 249, 251, 252, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260,261,
262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 270, 271, 272, 273, 274,
276, 277, 278, 279, 280.1,
282, 283, 285, 289, 292, 293,
294, 303, 313, 332, 334, 336,
342, 343, 344

Pinta-ala, puustoiset Prioriha
37,5,
sointi
avoimet 3,6 1)

2

avoimet: 138, 139, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 152,
153, 154, 155, 157, 158, 164,
165, 166, 167, 244, 245, 246,
269, 284, 286, 288, 323, 339.
Bylandetin saarella laiduneläimet kulkevat vapaina ja laiduntavat tai muutoin vaikuttavat saarella tavattaviin luontotyyppeihin (mm. kitu- ja metsämaakuvioita ja
rantaluontotyyppejä (mm. rantaniittylaikkuja, kasvipeitteisiä kivikkorantoja jne.)). Paikoin voidaan havaita laidunnuksesta hyötyvien kasvilajien runsastumista pienten
aukioiden, harvapuustoisilla kuvioilla sekä lehtipuuvaltaisten alueiden tuntumassa. Lisäksi runsaasti syötävää kasvillisuutta kasvavat rantaniittylaikut ovat
pääsääntöisesti matalakasvuisiksi laidunnettuja, mikä on ylläpitänyt vaateliaalle matalakasvuisuutta vaativille kasvilajeille soveliaita niittylaikkuja.
Laidunnusta jatketaan aiempaan tapaan koko saarella. Lisäksi olisi suotavaa että eläimet pääsisivät laiduntamaan myös Byholmenia (kuviot 95, 102, 108, 109, 112,
113, 116, 120, 123; 0,63 ha), jonka lounaisosassa on edustavia rantaniittyjä.
Mahdollisesti tavattavien muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen, kiviaitojen ja muiden ihmisten jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä
kasvavat puut.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Kuvioiden laidunnusta jatketaan, jolloin niiden kenttäkerroksen kasvillisuus täydentyy vähitellen laidunnuksesta hyötyvistä vaateliaista lajeista. Lisäksi jo nykyisellään
avoimet ja matalakasvuiset niittylaikut säilyvät nykykunnossa myös jatkossa. Muinaisjäännösten vaurioituminen vähenee, kun niillä kasvava puusto poistetaan.
Ehdotus puustoisen
perinneympäristön
hoidoksi poltto- ja
tarvepuuta harsimalla

Toimenpide

Laidunnusta hyödyttävä poltto- ja
tarvepuun hankinta

Osasto ja
kuvio/kuviot

Bylandet, osasto
Pinta-ala, 6,1
Priorisointi 2
711
ha
1)
kuviot 248, 257, 266,
267, 279, 332 ja
kuvion 292 läntinen
osa.
Kuviot 248, 257, 266, 267, 279 ja 332 ovat mustikka- (MT) ja puolukkatyypin (VT) kankailla kasvavia noin noin 45 –vuotiaita männyn, kuusen ja koivun vallitsemia
talousmetsiä. Vanhoja edellisen puusukupolven puita kasvaa osalla niistä paikoin.
Mustikkatyypin (MT) kuvion 292 valtapuuston muodostavat noin 90 -vuotiaat männyt ja haavat, sekä parikymmentä vuotta nuoremmat kuuset ja koivut. Kuvion
länsiosissa on paikoin lehtipuuvaltaisia ositteita, jotka ovat luultavasti olleet aiemmin laidunnettuja.

Toimenpiteen
kuvaus

Kuvioiden puustoa voisi harventaa hakamaiseksi kaatamalla niiltä etenkin kuusia, mäntyjä ja osan koivuista (noin 2/3) tarve- tai polttopuuksi. Kasvamaan tulisi jättää
erityisesti harvalukuisempia puulajeja (raidat, tervalepät, haavat, tuomet jne.), vanhat edellisen puusukupolven puut, erikoisen muotoiset puut tai osin lahot tai
kuolevat puut. Harventamalla luonnonsuojelullisesti vähäarvoisia n. 45-vuotiaita mäntyjä, kuusia ja koivuja kuvioista voisi kehittyä metsälaitumia ja osin myös
hakamaita (harvennuksen voimakkuudesta riippuen).
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Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Poltto- ja tarvepuun hankinta sekä metsätalouteen liittyvä toiminta olisi hyvä keskittää Bylandetille ja jättää muut Nothamnin luonnonsuojelualueen metsät muiden
kuin luonnonhoitoon liittyvien toimenpiteiden ulkopuolelle. Näin metsiin kohdistuvat toimenpiteet hyödyttäisivät perinneympäristöjen lajistoa ja metsien käyttämättä
jättäminen puolestaan hyödyttäisi luonnontilaisten metsien lajistoa.

Tavoite

Kasvilajin elinympäristön
hoito

Toimenpide

Lännenhanhikin kasvupaikkojen hoito
(puuston ja pensaston vähentäminen
kasvupaikoilta)

Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Pieniä rantaniittylaikkuja Bylandetilla

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Lännenhanhikkien kasvupaikat säilyvät avoimina lajille sopivina elinympäristöinä.

Osasto ja
kuvio/kuviot

Bylandet, osasto
711
kuvio 156.2, 286,
287.1, 287.2, 337

Pinta-ala,
ha

Priorisointi

1

1)

Lännenhanhikkien kasvupaikoilla väljennetään varjostavaa puustoa ja pensastoa. Kaadetut puut ja pensaat siirretään metsään lahoamaan. Tervalepät tulisi
ensisijaisesti kaulauta, jotta ne eivät vesoisi voimakkaasti.

HOITOTOIMET: FURUSKÄR
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus

Toimenpiteen
kuvaus

Avoimen
perinneympäristön hoito

Toimenpide

Niittyalueille syntyneet puiden ja
pensaiden vähentäminen

Osasto ja
kuvio/kuviot

Furuskär, osasto
Pinta-ala, 0,41
Priorisointi 1
711
ha
1)
kuviot 434, 436, 437
Furuskärin torpan entistä pihapiiriä, joka on runsaslajista tuoretta ja kuivaa niittyä sekä osin kalliota. Pihapiirissä on torpan raunio (muutama hirsiseinä vielä pystyssä)
sekä vanhoja pihapuina kasvaneita saarnia ja vaahteroita. Niityllä kasvaa myös jokunen nuori vaahtera, saarni, mänty, haavanvesa sekä koivu, joista varttuneimmat
ovat niityn itäosissa sijaitsevissa pienissä puuryhmissä. Pensaskerroksessa kasvaa kohtalaisesti katajia, hieman taikinanmarjoja sekä vähän tuomia ja ruusuja.
Kenttäkerroksesta tavataan mm. tarhatyräkki, haisukurjenpolvi, keltamatara, niittysuolaheinä, nurmilaukka, keto-orvokki, pölkkyruoho, keltamatara.
Valtapuusto: Kuvioilla olevat vanhat jalopuut ja nuoret saarnet (d 1.3 < 5 cm) jätetään kasvamaan, mutta muut puut kaadetaan lukuun ottamatta joitakin maisemallisesti
arvokkaita puita. Kuvion 436 itäpäässä vanhojen rantavajojen kivijalkojen päälle kasvaneet nuoret männyt kaadetaan. Kuviolla 434 oleva mäntyvaltainen metsätupas
raivataan hakamaaksi kaatamalla pääosa siinä kasvavista nuoremmista männyistä ja lehtipuista (jalopuita lukuun ottamatta) sekä vähentämällä sitä ympäröiviä
katajia. Kasvamaan jäävistä männyistä voidaan sahata pisimpiä alaoksia pois. Saarnien ympärille kääritään tarvittaessa muovi- tai metallisuojaverkkoa, joka estää
lampaita järsimästä puiden kuorta.
Pensaskerros: Katajista ja taikinanmarjoista raivataan laajalle levinneet pensasryhmät. Kasvamaan jätetään harvakseltaan pensasryhmiä (tuomi, ruusut,
taikinanamarja) sekä hyvänmuotoiset katajat & katajaryhmät niityn reunoille tai puiden läheisyyteen. Nuoret puut ja pensaat sijoitellaan mieluiten lähelle valtapuustoon
kuuluvia puita – näin puusto on enemmän ryhminä ja niittykasvillisuudelle avautuu valoisia aukioita.
Hakkuutähteet kerätään kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. HUOM. Polttokasan paikka valitaan siten, ettei sen alle jää
niittylajistoa. Puiden rungot pinotaan metsään lahoamaan tai kuljetetaan käytettäväksi polttopuuna tai teollisuudessa. Vanhat (d1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut
jätetään sijoilleen tai siirretään metsään lahoamaan.
Muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen, kiviaitojen ja muiden ihmisten jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut ja pensaat.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Lampaat laiduntavat avointa niittyä sekä pieniä hakamaisia puustolaikkuja. Niittyä ei uhkaa metsittyminen. Niityllä kasvaa maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti
arvokkaita havu- ja lehtipuita harvakseltaan.
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Tavoite

Puustoisen
perinneympäristön hoito

Toimenpide

Puuston harvennus hakamaiseksi

Osasto ja
kuvio/kuviot

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Furuskär, osasto
Pinta-ala, 0.09
Priorisointi 2
711
ha
1)
kuvio 439
Puolukkatyypin pieni sekametsälaikku, jossa kasvaa muutamia vanhoja mäntyjä sekä lehtipuita. Kuviolle on syntynyt nuoria puita torpan syntymisen jälkeen, jolloin
puuston latvusto on sulkeutunut. Kuvion alavimmissa osissa on hieman niittykasvillisuutta.

Toimenpiteen
kuvaus

Valtapuusto: Kuvion länsipuoliskosta kaadetaan hieman vajaa parikymmentä alle 60 vuoden ikäistä mäntyä, yksi varttunut koivu sekä kaulataan noin neljä
tervaleppää. Vanhimpien puiden ympäriltä poistetaan tarvittaessa niiden kanssa kilpailevia nuoria puita.
Pensaskerros: Kuviolta raivataan etenkin laajalle levittäytyviä katajapensaita, jonka lisäksi vähennetään nuoria tervaleppiä rantaniittylaikkujen tuntumasta.
Kasvamaan jätetään hyvänmuotoiset katajat & katajaryhmät mieluiten puiden läheisyyteen.
Hakkuutähteet kerätään kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. Puiden rungot pinotaan metsään lahoamaan tai kuljetetaan
käytettäväksi polttopuuna tai teollisuudessa. Vanhat (d 1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut jätetään sijoilleen tai siirretään metsään lahoamaan.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Kuvion puusto on hakamaista ja sinne leviää lisää niittykasvillisuutta.
puustoisen
perinneympäristön hoito

Toimenpide

Puuston harvennus hakamaiseksi

Osasto ja
kuvio/kuviot

Furuskär, osasto
Pinta-ala, 0,37
Priorisointi 2
711
ha
1)
kuvit 305.1, 305.2,
305.3, 433.1
Furuskärin vanhan niitty- ja viljelysalueen viereisiä varttunutta puustoa kasvavia kuvioita, joiden puusto varjostaa niittyaluetta. Kuviolla 305.3 on ollut aiemmin
pienimuotoista viljelyä. Kuvioilla kasvaa hieman vanhoja edellisen puusukupolven mäntyjä sekä runsaasti keskimäärin 60 –vuotiaita mäntyjä ja hiukan hieskoivuja
sekä jokunen tervaleppä. Kenttäkerroksen kasvillisuus on pääosin metsäkasvillisuutta (mustikkaa), mutta kuviolla 305.3 myös niittykasvillisuutta.
Valtapuusto: Vanhimmat männyt ja lehtipuut jätetään kasvamaan, mutta nuorempaa puustoa harvennetaan noin 60 – 80 % lukuun ottamatta joitakin maisemallisesti
arvokkaita puita. Kuviota 438 varjostavaa puustoa harvennetaan hakamaiseksi siten, että kuvion saama valo lisääntyy selvästi.
Kasvamaan jätetään latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (mm. vanhat puut,
lahovikaiset puut, erikoisen muotoiset puut, harvalukuiset puulajit). Kasvamaan jäävät puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan yksittäisten
puiden välimatkaa vaihdellen siten että kuviolle jää kasvamaan puita yksittäin ja puupareina.
Alikasvospuusto sekä pensaskerros: Laajalle levinneet katajaryhmät raivataan. Lisäksi raivataan pääosa alikasvosmännyistä, kuusista, koivuista ja tervalepistä.
Kasvamaan jätetään hyvänmuotoiset katajat & katajaryhmät sekä joitakin latvukseltaan elinvoimaisia nuoria puita. Nuoret puut ja pensaat sijoitellaan mieluiten lähelle
valtapuustoon kuuluvia puita – näin puusto on enemmän ryhminä ja niittykasvillisuudelle avautuu valoisia aukioita. Vanhimpien sekä heikentyneiden puiden ympäriltä
raivataan kuitenkin alikasvospuut, jotka voivat kasvaa vanhempien puiden latvuksiin.
Hakkuutähteet kerätään kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. HUOM. Polttokasan paikka valitaan siten, ettei sen alle jää
niittylajistoa. Puiden rungot pinotaan metsään lahoamaan tai kuljetetaan käytettäväksi polttopuuna tai teollisuudessa. Vanhat (d1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut
jätetään sijoilleen tai siirretään metsään lahoamaan.
Kenttäkerros: Mustikkaa ja muita metsävarpuja kitketään tai niitetään ja metsäsammalia haravoidaan pois.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Puustoltaan hakamaiseksi raivatulle kuviolle leviää siemenpankin aktivoitumisen ja eläinten mukana niittykasvillisuutta.
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Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus

Toimenpiteen
kuvaus

puustoisen
perinneympäristön hoito

Toimenpide

Puuston harvennus hakamaiseksi ja
niityksi

Osasto ja
kuvio/kuviot

Furuskär, osasto
Pinta-ala, 0,71
Priorisointi 1
711
ha
1)
kuvio 438
Entisiä niittyjä ja viljelyksiä, jotka ovat suurelta osin umpeenkasvaneet. Kuvioilla on yhä niittykasvillisuutta sekä pieniä aukioita, mutta sille on syntynyt laajalti ja
paikoin varsin tiheääkin nuorta lehtipuustoa sekä mäntyjä. Puusto on pääosin iältään noin 35 – 40 –vuotiasta mäntyä, haapaa, vaahteraa ja pihlajaa. Kuviolla kasvaa
myös muutama vanha vaahtera ja paju (hopeapaju?). Kenttäkerroksessa kasvaa yhä niittylajistoa kuten mäkikauraa, kattaraa, kyläkellukkaa, metsäorvokkia,
kurjenkelloa, kuismaa, nurmitädyke, päivänkakkaraa, kevätesikko, pukinjuuri ym.
Valtapuusto: Kuviolle syntynyttä nuorta puustoa harvennetaan noin 75 – 90 % siten, että pieniä aukioita laajennetaan kaatamalla niille ja niiden reunoille syntyneitä
puita. Lisäksi harvennetaan tiheäpuustoisemmat osa-alueet hakamaisiksi. Haavat kuitenkin kaulataan aluksi ja kaadetaan vasta puiden kuoltua. Lisäksi kuvion
pohjoisreunasta alkavan pihaniittyalueen reunapuusto kaadetaan noin 3 – 15 metrin levyiseltä vyöhykkeeltä siten, että niittyalue laajenee. Vanhojen kiviaitojen ja
kiviröykkiöiden päältä raivataan niille syntyneet puut.
Kasvamaan jätetään latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (mm. vanhat puut,
lahovikaiset puut, erikoisen muotoiset puut, harvalukuiset puulajit). Kasvamaan jäävät puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan yksittäisten
puiden välimatkaa vaihdellen siten että kuviolle jää kasvamaan puita yksittäin ja puupareina (jäävien puiden ja puuryhmien väli noin 12 m). HUOM. Kuviolla kasvaa
noin 14 cm paksuisen vaahteran rungolla silmälläpidettävää (NT) koururustojäkälää. Lisäksi torpan raunion lähellä sijaitsevien jalopuiden ympäriltä poistetaan
puustoa maltillisesti siten, että jalopuille jää joitakin tuulensuojapuita (voidaan poistaa myöhemmin kun jalopuut ovat tottuneet tuuliolosuhteisiin).
Alikasvospuusto sekä pensaskerros: Laajalle levinneet katajaryhmät ja vadelmapensaat raivataan. Lisäksi raivataan pääosa (95%) alikasvospuista. Kasvamaan
jätetään hyvänmuotoiset katajat & katajaryhmät sekä joitakin latvukseltaan elinvoimaisia nuoria puita. Nuoret puut ja pensaat sijoitellaan mieluiten lähelle
valtapuustoon kuuluvia puita – näin puusto on enemmän ryhminä ja niittykasvillisuudelle avautuu valoisia aukioita.
Hakkuutähteet kerätään kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. HUOM. Polttokasan paikka valitaan siten, ettei sen alle jää
niittylajistoa. Puiden rungot pinotaan metsään lahoamaan tai kuljetetaan käytettäväksi polttopuuna tai teollisuudessa. Vanhat (d 1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut
jätetään sijoilleen tai siirretään metsään lahoamaan.
Kenttäkerros: Metsäsammalia sekä mm. kataja- sekä vadelmapuskien alle varissutta kariketta haravoidaan pois.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Kuviolla olevien niittylaikkujen pinta-ala lisääntyy ja puusto on hakamaista.
puustoisen
perinneympäristön hoito

Toimenpide

Puuston harvennus hakamaiseksi

Osasto ja
kuvio/kuviot

Furuskär, osasto
Pinta-ala, 0,08
Priorisointi 1
711
ha
1)
kuvio 435
Noin 65 vuoden ikäisten tervaleppien vallitsema keskiravinteinen kostea lehto, joka on mesiangervovaltainen. Kenttäkerros on metsikön pienestä koosta johtuen
melko valoisa.
Valtapuusto: Kuvion valtapuustoon kuuluvat tervalepät harvennetaan hakamaaksi: noin 60 - 75 % puista kaulataan aluksi. Kaulattaviksi valitaan etenkin latvukseltaan
heikentyneitä riukuuntuneita tai maisemallisesti ”arvottomampia” samaa vesasyntyistä ryhmää olevia puita. Puiden kuoltua pääosa niistä kaadetaan ja siirretään
lahoamaan metsäisille alueille. Osa pökkelöistä jätetään tikoille ruokailu- ja pesäpuiksi.
Kasvamaan jätetään latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti arvokkaimpia puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (mm. vanhat puut,
lahovikaiset puut, erikoisen muotoiset puut, harvalukuiset puulajit). Kasvamaan jäävät puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan yksittäisten
puiden välimatkaa vaihdellen siten että kuviolle jää kasvamaan puita yksittäin ja puupareina.
Hakkuutähteet kerätään kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa käytettäväksi energiapuuna. HUOM. Polttokasan paikka valitaan siten, ettei sen alle jää
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niittylajistoa tai se kuumota vanhoja saarneja (niiden kaarnalla on arvokkaita sammalia ja jäkäliä). Puiden rungot pinotaan metsään lahoamaan tai kuljetetaan
käytettäväksi polttopuuna tai teollisuudessa. Vanhat (d 1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut jätetään sijoilleen tai siirretään metsään lahoamaan.
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Kenttäkerros: Mesiangervo- ja ruokokasvustot niitetään ja haravoidaan kasaan sekä siirretään maatumaan sopivaan paikkaan.
Kuvion puusto on hakamaista ja kenttäkerrokseen tulee lisää valoa. Niiton ja laidunnuksen myötä ruovikko sekä mesiangervo taantuvat ja korvautuvat matalan
rantaniityn sekä kosteiden hakametsien lajistolla.
Puustoisen ja avointen
perinneympäristön hoito,
muinaisjäännöstön hoito

Toimenpide

laidunnus kuvioilla, joita ei
muuten aktiivisesti hoideta

Osasto ja
kuvio/kuviot

Furuskär, osasto 711

Pinta-ala, puustoiset
ha
5,57,
avoimet
1,01

Priorisointi

2

puustoiset: 304, 306, 307,
1)
308, 309, 310, 311, 430, 433,
440, 444, 448, 449, 450, 451,
452, 453, 454, 455, 461, 467,
468, 469.
avoimet: 314, 427, 431, 432,
441, 442, 443, 445, 446, 456,
458, 459, 460, 462, 463, 464,
465,
Furuskärin saarella laiduneläimet kulkevat vapaina ja laiduntavat tai muutoin vaikuttavat saarella tavattaviin luontotyyppeihin (mm. kitu- ja metsämaakuvioita ja
rantaluontotyyppejä (mm. rantaniittylaikkuja, kasvipeitteisiä kivikkorantoja jne.)). Paikoin voidaan havaita laidunnuksesta hyötyvien kasvilajien runsastumista pienten
aukioiden sekä lehtipuuvaltaisten alueiden tuntumassa. Lisäksi rantaniittylaikut ovat pääsääntöisesti matalakasvuisiksi laidunnettuja.
Laidunnusta jatketaan aiempaan tapaan koko saarella.
Kuvioiden laidunnusta jatketaan, jolloin kenttäkerroksessa yleistyvät laidunnuksesta hyötyvät kasvilajit.

HOITOTOIMENPITEET YKSITTÄISILLÄ SAARILLA
Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Furuskär, Lingonharugrunden,
Pinta-ala, 0,2
Priorisointi 1
osasto 711
ha
1)
kuviot 457, 696 (sekä Bylandet
331.1 ja Furuskär 436)
Furuskärin etelärannalla sijaitseva kuvio 457 on kivistä sekä heinäistä lehtomaista kangasta (OMT), jolla on lehtolaikkuja. Uudistuskypsyysiän saavuttaneessa
metsässä kasvaa hieskoivuja, tervaleppiä, mäntyjä ja muutamia nuoria saarnia.
Jalopuiden hoito

Toimenpide

jalopuiden elintilan
lisääminen

Osasto ja
kuvio/kuviot

Lingonharugrundenin kallioisella saarella sijaitseva kuvio 696 on tuoretta kangasta (lähinnä DeMT), jolla kasvaa mäntyjä, tervaleppiä, rauduskoivuja, pihlajia,
muutamia nuoria saarnia sekä yksi vanha saarni (ontto). Kuviolla on pieni luhtainen suolaikku.
Myös kuvioilla 331. ja 438 kasvaa saarnia, joiden hoitoa käsitellään ko. kuvioiden kuvauksissa (ks. ylempänä Bylandetia ja Furuskäriä koskevat tekstit).
Toimenpiteen
kuvaus

Jalopuiden ympäriltä vähennetään kilpailevaa puustoa kaulaamalla rinnankorkeusläpimitaltaan (d1.3) yli 10 cm rungot ja kaatamalla tätä pienemmät tarvittaessa.
Mikäli isommat puut uhkaavat kaatua jalopuiden päälle, voidaan ne kaataa. Puut jätetään lahopuuksi sijoilleen. Vanhan onton saarnin ympäriltä vähennetään
kilpailevaa puustoa varovaisesti. Furuskärillä voidaan saarnien ympärille kääriä tarvittaessa muovi- tai metallisuojaverkkoa, joka estää lampaita järsimästä puiden
kuorta.
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Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Jalopuilla on lisää elintilaa ja ne säilyvät elinvoimaisina. Lahopuun määrä lisääntyy. Muut osat kuvioista saavat kehittyä luonnontilaisina.
Gråharun,
Pinta-ala, noin
Priorisointi
Lingonharun, Tjuvskär, ha
0,1
1)
Bylandet,
osasto 711 kuviot 342.1,
603, 620, 621 ja 683
Gråharunilla (kuvio 603), Lingonharunilla (kuviot 620 & 621) ja Tjuvskärillä (kuvio 683) on harvakseltaan mäntyä ja katajaa kasvavilla kallioalueilla muutamia
kalkkikiviesiintymiä.Bylandetilla on pieni kalkkivaikutteinen kallioketo (kuvio 342.1).
Kalkkikallioiden hoito

Toimenpide

avoimuuden säilyttäminen raivaamalla Osasto ja
puita ja pensaita & tavanomaista
kuvio/kuviot
sammallajistoa sekä heiniä

2

Toimenpiteen
kuvaus

Kuvioiden tilanne on toistaiseksi melko hyvä, ainoastaan Lingonharunin ja Bylandetin esiintymillä on tarvetta pienimuotoiselle varjostavan & kariketta tuottavan
puuston & pensaikon raivaukselle. Kaikilla esiintymillä on tarvetta seurata tavanomaisten metsäsammalten ja heinittymisen edistymistä ja tarvittaessa poistaa osa
niistä sekä mahdollisesti myös osa pensaista tai puista kalkkikiveä sisältävältä kallion osalta. Hoitotoimissa tulee varoa liiallista kohteiden avaamista, sillä osa
sammallajeista tarvitsee myös varjoisaa kalkkikalliopintaa.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

Kalkkikalliojuotit eivät peity karikkeeseen tai muuhun kasvillisuuteen, vaan ne säilyvät puoliavoimina, kalkkikallioiden lajistolle sopivina elinympäristöinä.

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Avoimen
rantaympäristön hoito

Toimenpide

rantaluontotyyppien umpeenkasvun
estäminen (Itämeren rehevöitymisen
vuoksi)

Osasto ja
kuvio/kuviot

Lukuisia saaria.
Pinta-ala, 0,46
osasto 711
ha
kuviot 7, 46, 61, 156,
172, 225, 230, 514,
515, 537, 538

Priorisointi

1 tai 2

1)

Prioriteetti 1:
2
Kuvio 7 (Segelören): kivikkoranta (Natura 2000 -koodi 1220, edustavuus 31), jolla kasvaa järviruokoa noin 30 m . Prioriteetti 1.
Kuvio 156 (Bylandet): matalakasvuinen merenrantaniitty (Natura 2000 -koodi 1630, edustavuus 42), jolla kasvaa järviruokoa noin joitakin aareja. Lisäksi muitakin
korkeakasvuisia lajeja kuten luhtakastikka, suolavihvilä (Juncus gerardii), niittylauha. Bylandetin lajistoltaan arvokkain rantaniitty (mm. lännenhanhikki, hina, jäkki,
isorantasappi) Prioriteetti 1.
2
Kuvio 225 (Storflöxan): saaren itärannalla salmessa sijaitseva hiekkaranta (Natura 2000 -koodi 1640, edustavuus 43), jolla ruokohelpeä noin 30 m . Prioriteetti 1.
Kuvio 514 (Söderörarna): saarten välisellä kannaksella kasvavaa matalakasvuista merenrantaniittyä (Natura 2000 -koodi 1630, edustavuus 43). Kuviolla kasvaa
2
järviruokoa noin 30 m ja sillä on myös hiekkainen laikku. Prioriteetti 1.
Kuvio 515 (Söderörarna): saarten etelärannalla kasvaa matalakasvuista merenrantaniittyä (Natura 2000 -koodi 1630, edustavuus 43). Kuviolla kasvaa järviruokoa
2
noin 15 m . Prioriteetti 1.
2
Kuvio 537 (Utterharun): saaren pohjoisrannalla sijaitsevaa matalakasvuista merenrantaniittyä ja hiekkarantaa, jolla järviruokoa noin 150m . Prioriteetti 1.
2
Kuvio 538 (Utterharun): saaren pohjoisrannalla sijaitseva hiekkaranta (Natura 2000 -koodi 1640, edustavuus 43), jolla järviruokoa noin muutama m . Prioriteetti 1.
Prioriteetti 2:
2
Kuvio 46 (Granskär): korkeakasvuista rantaniittyä, jolla kasvaa järviruokoa noin 50 m . Prioriteetti 2.
Kuvio 61 (Granskärin pohjoispuoleinen luoto): kasvipeitteinen merenrantakallio (Natura 2000 -koodi 1230, edustavuus 41), jolla sijaitsevalla niittylaikulla on
2
järviruokoa noin 50 m . Prioriteetti 2.
Kuvio 172 (Lillflöxan): itärannalla sijaitseva rantaniitty (lajistossa mm. sinikaisla, merikaisla, lemmikki, meriluikka, suolavihvilä, hanhikki, punanata, saroja), jolla kasvaa
2
järviruokoa noin 300 m . Prioriteetti 2.
2
Kuvio 230 (Storflöxan): matalakasvuista merenrantaniittyä (Natura 2000 -koodi 1630, edustavuus 43), jolla kasvaa järviruokoa noin 200 m . Prioriteetti 2.

Toimenpiteen

Järviruokoa ja ruokohelpeä poistetaan mekaanisesti niittämällä ja / tai kitkemällä käsin & lapion & rautakangen avulla. Kasvit pyritään niittämään vähintään kerran –
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kuvaus

pari vuosittain kunnes ne taantuvat. Niitos siirretään maatumaan rehevälle maaperälle puiden alle tai korkeakasvuisen kasvillisuuden vallitsemalla rantaniityllä
sijaitsevan törkyvallin läheisyyteen (HUOM. ei kuitenkaan törkyvallin päälle!)

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

Kuvioiden luontainen kasvillisuus säilyy ja palaa takaisin umpeenkasvaneille osa-alueille. Kuvio 156 säilyy avoimena, samoin kuin muutkin rantaniityt, joilla kasvaa
lännenhanhikkia.

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Stenören, Slarvskär, Pintan. 0,05 Priorisointi 1
Skadaharun
ala, ha
1)
osasto 711
kuviot 105, 324, 595
sekä tarvittaessa
muuallakin
Kuviot 105 (Stenören) ja 324 (Slarvskär) ovat kivikkorantoja (Natura 2000 koodi 1220, edustavuus 41). Kurtturuusukasvustojen laajuudesta ei ollut tarkempia tietoja.
Vieraslajien poisto
(kurtturuusut avoimesta
rantaympäristöstä)

Toimenpide

Kurtturuusujen poisto

Osasto ja
kuvio/kuviot

2

Kuviolla 595 (Skadaharun) on mesiangervon ja rohtovirmajuuren vallitsema korkea rantaniitty, jolla on noin 3 aaria ketolaikkuja. Kuviolla kasvaa kurtturuusua 12 m .
Muualta suojelualueelta mahdollisesti tavattavat uudet kurtturuusukasvustot voidaan myös hävittää, jotta niiden leviäminen saaristoluontoon pysähtyisi.

Toimenpiteen
kuvaus

Kurtturuusut poistetaan rantaniityiltä mekaanisesti käyttäen mm. rantakankia, lapioita, raivaussahaa ja oksasaksia. Ruusut voidaan pyrkiä myös leikkaamaan
vähintään vuosittain kunnes ne taantuvat. Mikäli kurtturuusuja ei onnistuta hävittämään mekaanisesti torjumalla 2-4 vuodessa, voidaan kurtturuusut myös myrkyttää
torjunta-aineella. Torjunta-aineen käytön edellytyksenä on kurtturuusukasvustojen merkittävä taantuminen mekaanisen torjunnan seurauksena ennen torjunta-aineen
käyttöä – näin minimoidaan torjunta-aineen käyttö.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

Luontainen kasvillisuus säilyy ja palaa takaisin kurtturuusujen valtaamille osa-alueille.

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Suojelualueen tärkeimpiä lokkiyhdyskuntia on seuraavilla saarilla:

Vieraslajien poisto
(minkki ja supikoira),
linnuston suojelu

Toimenpide

Minkkien ja supikoirien poisto linnustolle
arvokkailta saarilta

Osasto ja
kuvio/kuviot

useita alla
Pintalueteltuja saaria ala, ha
osasto 711

4,3 (– noin 30)
ha, resurssien
mukaan

Prioris
ointi 1)

1

Stenlandet itäinen (kuvio 583; 0.99 ha): saari on Natura 2000 -luontotyyppiä 1620 (ulkosaariston saaret ja luodot), edustavuus 21. Pesimälinnustoon kuuluvat mm. 2
merilokkiparia, kalalokkipari ja noin 5 paria tiiroja.
Skötharun (kuviot 660 & 661; 0.46 ha), pesimäluoto: saari on Natura 2000 -luontotyyppiä 1620 (ulkosaariston saaret ja luodot), edustavuus 21.
Granskärin itäpuolella oleva nimetön luoto (kuvio 589; 0.73 ha): saari on Natura 2000 -luontotyyppiä 1620 (ulkosaariston saaret ja luodot), edustavuus 31.
Viören (kuvio 630; 0.85 ha), muutamia lokinpesiä: saari on Natura 2000 -luontotyyppiä 1620 (ulkosaariston saaret ja luodot), edustavuus 31.
Orklan (kuvio 525; 0.47 ha): saari on Natura 2000 -luontotyyppiä 1620 (ulkosaariston saaret ja luodot), edustavuus 31. Pesimälinnusto oli todennäköisimmin minkkien
hävittämä inventointivuonna 2008.
Trutgrunden (kuvio 573; 0.77 ha),: saari on Natura 2000 -luontotyyppiä 1620 (ulkosaariston saaret ja luodot), edustavuus 41. Pesimälinnustoon kuuluvat mm. 2
merilokkiparia, noin 3 - 6 paria tiiroja.
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Haahkoille tärkeitä pesimäsaaria ovat ainakin mm. Tjuvskär, Granskär, Lingonharun, Hjortronharun, Granskärin eteläpään pohjoispuolella oleva pikkusaari (kuvio 74)
(voi olla muitakin). Skadaharunilta (kuvio 591) löytyi minkin käyttämä luolasto. Suojelualueella on todennäköisesti muitakin haahkoille tärkeitä pesimäsaaria.
HUOM. Merikotkan pesäsaaren lähitienoo tulee jättää pyyntitoimien ulkopuolelle, jotta niiden varhain alkava pesintä ei häiriinny.
Toimenpiteen
kuvaus

Minkkejä ja supikoiria tulisi pyytää ensisijaisesti merivyöhykkeen lintusaarilta (ks. lista alla) sekä mahdollisuuksien mukaan muualtakin Bylandetin ja Sandskärin
eteläpuolella sijaitsevilta haahkoille tärkeiltä pesimäsaarilta. Minkkien ja supien pyynti muuallakin suojelualueella (esim.Bylandet, Slarvskär, Sandskär) vähentää
niiden leviämistä linnustolle tärkeille saarille.
Pyynti ajavalla koiralla, lehtipuhaltimella ja aseella varustautuneena tulee järjestää keväällä ennen huhtikuun loppua, kun linnuilla ei vielä ole munia pesissään.
Pyynnin tulee tapahtua lyhyenä käyntinä (max. 2 h / saari), jossa koira osoittaa minkit ja ne voidaan ampua. Koloihin piiloutuvat minkit voidaan hätistää esiin
lehtipuhaltimen avulla. Pyynnistä sovitaan paikallisen pyynnistä kiinnostuneen tahon kanssa.
Minkkien ja supikoirien pyynnistä saa tarvittaessa tietoja Metsähallituksen eräsuunnittelijalta Madeleine Nymanilta tai suojelubiologi Antti Belowilta.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Tavoitteena on, ettei tärkeimmillä haahkojen ja lokkilintujen saarilla ole pesimäaikaan minkkejä tai supikoiria, jolloin linnuston pesintätulos paranee. Minkkien ja
supikoirien leviäminen em. saarille vähenee, kun muuallakin suojelualueella pidetään minkkien ja supikoirien määrä mahdollisimman alhaisena.
Furuskär, Bylandet,
Pinta-ala, noin
Priorisointi
Byholmen, Lingonharun,
ha
0,4
1)
Lingonharugrunden, ja
mahdollisesti muuallakin
osasto 711
Bylandetilla, Byholmenilla (kuvio 97), Furuskärillä ja Lövholmenilla on merkkejä vanhasta asutuksesta, mutta muuallakin suojelualueella on löydettävissä
muinaisjäännöksiä.
Muinaisjäännösten säilyttämiseksi niillä kasvavat puut ja pensaat poistetaan jo tiedossa olevilta kohteilta. Samoin menetellään myös uusilla kohteilla, joita
mahdollisesti löydetään inventoinneissa. Lisäksi muinaisjäännökset olisi hyvä merkitä maastoon, vaikka Nothaminin suojelualueella onkin vähän retkeilyä.
Muinaisjäännökset säilyvät alueella ja niiden merkitseminen pienentää vahingoittumisen tai kulumisen riskiä.

1

Tjuvskär, osasto
Pinta-ala, 0,11
711
ha
kuvio 673.1, 676
Tjuvskärin länsirannalla sijaitsevahiekkarannan yläosassa olevat paahteiset ketolaikut ovat vähitellen jäämässä puuston ja katajien alle.

1

Muinaisjäännösten hoito

Paahdeympäristön hoito

Toimenpide

Toimenpide

puuston raivaus
muinaisjäännöksiltä

Osasto ja
kuvio/kuviot

Puuston raivaus hiekkarannan yläosasta

Osasto ja
kuvio/kuviot

Priorisointi
1)

Hiekkarannan yläosasta kaadetaan nuoria mäntyjä sekä raivataan osa katajista. Hakkuutähteet kerätään kasoihin maatumaan metsään tai poltetaan. Polttopaikkojen
tuhka siirretään metsään sen jäähdyttyä.
Hiekkarannan yläosan ketoalueet säilyvät avoimina ja niillä elävä lajisto on elinvoimaista.
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Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Lisätiedot

Avoimen
perinneympäristön hoito

Toimenpide

katajien vähentäminen niityltä

Pieni kuiva niitty, jonka katajat uhkaavat vallata vähitellen.

Osasto ja
kuvio/kuviot

Sandskär, osasto
711
kuvio419

Pinta-ala, 0,06
ha

Katajista raivataan noin 60 %. Raivatut katajat poltetaan ja kaadettujen katajapensaiden alta haravoidaan kuntta pois (poltetaan myös).
Kuivan niityn umpeenkasvu pysähtyy ja kuviolla esiintyvät niittylajit säilyvät.

© Metsähallitus, © Maanmittauslaitos 1/MML/12

1) Eri toimenpiteiden alojen (ha) summa: jos toimenpidealalla on tehty useampia toimenpiteitä, on myös toimenpideala laskettu useampaan kertaan.
2) Kertoo sen pinta-alan, jolla ei ole tehty toimenpiteitä, mutta jolle toimenpiteiden välittömät vaikutukset ulottuvat.
3) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: Joko aiottu toteuttamisvuosi tai luokiteltuna 1 = suuri toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = vähäisempi kiireellisyys

Priorisointi
1)

2

57

58

59

60

61
4
Johdanto

1 Yleiskuvaus

Toimenpiteet ja kustannukset

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja hakattavat puutavaralajit. Näiden avulla
pystytään arvioimaan toimenpiteiden kustannukset, jollei niitä ole arvioitu jo itse lomakkeelle.

Toimenpide
Puustoisen perinneympäristön
hoito

Puustoisen perinneympäristön
hoito

Puustoisen perinneympäristön
hoito

Puustoisen perinneympäristön
hoito

Priorisointi

1

Osasto Kuvio(t)

711

Pinta-ala,
ha

0,52

• puuston hakkuu:
metsuri 30 tai moto 6
• hakkuutähteet ja rungot:
talkootunnit 250
tai ajokone rungot 7 ja talkooväki tähteet 125

0,67

• puuston hakkuu:
metsuri 30 tai moto 6
• hakkuutähteet ja rungot:
talkootunnit 380
tai ajokone rungot 7 ja talkooväki tähteet 190

0,46

• puuston hakkuu:
metsuri 16 tai moto 3
• hakkuutähteet ja rungot:
talkootunnit 160
tai ajokone rungot 6 ja talkooväki tähteet 100

1,62

• puuston hakkuu:
metsuri 32 tai moto 6
• hakkuutähteet ja rungot:
talkootunnit 320
tai ajokone rungot 7 ja talkooväki tähteet 160

250, 250.1,
250.2

1

711
290, 291,
292.1

1

711
156.1, 156.2,
281,

1

711
331, 331.1,
331.2

Puustoisen perinneympäristön
hoito

1

711

Puustoisen perinneympäristön
hoito

1

711

332.1, 332.2,
333.1

1,95

1,22
340.1, 341

Puustoisen perinneympäristön
hoito

1

711

287

Määr
ä&
yksik
kö
Tunnit (eri vaihtoehtoja)

1,34

• puuston hakkuu:
metsuri 80 tai moto 16
• hakkuutähteet ja rungot:
talkootunnit 600
tai ajokone rungot 26 ja talkooväki tähteet 300
• puuston hakkuu:
metsuri 40 tai moto 8
• hakkuutähteet ja rungot:
talkootunnit 450
tai ajokone rungot 12 ja talkooväki tähteet 225
• puuston hakkuu:
metsuri 40 tai moto 8
• hakkuutähteet ja rungot:

4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Huom.
Yksityisillä suojelualueilla puutavarasta
mahdollisesti saatava tulo käytetään
luonnonhoidon kustannusten peittämiseen,
mahdollisesti ylijäävä osa on
maanomistajalle tuloa.
Yksityisillä suojelualueilla puutavarasta
mahdollisesti saatava tulo käytetään
luonnonhoidon kustannusten peittämiseen,
mahdollisesti ylijäävä osa on
maanomistajalle tuloa.
Yksityisillä suojelualueilla puutavarasta
mahdollisesti saatava tulo käytetään
luonnonhoidon kustannusten peittämiseen,
mahdollisesti ylijäävä osa on
maanomistajalle tuloa.
Yksityisillä suojelualueilla puutavarasta
mahdollisesti saatava tulo käytetään
luonnonhoidon kustannusten peittämiseen,
mahdollisesti ylijäävä osa on
maanomistajalle tuloa.
Yksityisillä suojelualueilla puutavarasta
mahdollisesti saatava tulo käytetään
luonnonhoidon kustannusten peittämiseen,
mahdollisesti ylijäävä osa on
maanomistajalle tuloa.
Yksityisillä suojelualueilla puutavarasta
mahdollisesti saatava tulo käytetään
luonnonhoidon kustannusten peittämiseen,
mahdollisesti ylijäävä osa on
maanomistajalle tuloa.
Yksityisillä suojelualueilla puutavarasta
mahdollisesti saatava tulo käytetään
luonnonhoidon kustannusten peittämiseen,
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4
Johdanto

1 Yleiskuvaus

Toimenpiteet ja kustannukset

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja hakattavat puutavaralajit. Näiden avulla
pystytään arvioimaan toimenpiteiden kustannukset, jollei niitä ole arvioitu jo itse lomakkeelle.

Puustoisen perinneympäristön
hoito

1

711

1,34
285.1, 280

Avoimien perinnemaisemien
hoito

1

Avoimien perinnemaisemien
hoito

1

Avoimien perinnemaisemien
hoito (Furuskär)

1

711

Puustoisen perinneympäristön
hoito (Furuskär)

1

711

Puustoisen perinneympäristön
hoito (Furuskär)

711
287.1, 287.2
711

1,52
337

1

434, 436,
437

305.1, 305.2,
305.3, 433.1

711

Jalopuiden hoito

1

711

Kalkkikallioiden hoito

2

711

Avoimien rantaympäristöjen
hoito (prioriteetti 1)

1

711

2

711

Avoimien rantaympäristöjen
hoito (prioriteetti 2)

0,21

435, 438
331.1, 436,
457, 696
342.1, 603,
620, 621,
683
7, 156, 225,
514, 515,
537, 538

46, 61, 172,
230

0,41

talkootunnit 450
tai ajokone rungot 10 ja talkooväki tähteet 225
• puuston hakkuu:
metsuri 40 tai moto 8
• hakkuutähteet ja rungot:
talkootunnit 450
tai ajokone rungot 10 ja talkooväki tähteet 225
• puiden taimien poisto ja hakkuutähteiden poltto:
talkootunnit 24
• niitto (sis. haravointi) ja mahdollinen hietakastikan tai
nurmilauhan kitkentä 24
• puiden taimien poisto ja hakkuutähteiden poltto:
talkootunnit 48
• niitto (sis. haravointi) ja mahdollinen hietakastikan,
nurmilauhan ja sananjalan kitkentä 70
• puiden taimien poisto, varttuneen puuston käsittely ja
hakkuutähteiden poltto:
talkootunnit 70

0,37

• puuston hakkuu:
metsuri 12
• hakkuutähteet, rungot ja pensaskerros:
talkootunnit 130

0,8

• puuston hakkuu:
metsuri 32
• hakkuutähteet, rungot ja pensaskerros:
talkootunnit 288

0,2

8

0,1

24

0,16

• pelkkä niitto ilman haravointia 16
• niitto (sis. haravointi) ja kitkentä 50

0,30

• pelkkä niitto ilman haravointia 32
• niitto (sis. haravointi) ja kitkentä 85

4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

mahdollisesti ylijäävä osa on
maanomistajalle tuloa.
Yksityisillä suojelualueilla puutavarasta
mahdollisesti saatava tulo käytetään
luonnonhoidon kustannusten peittämiseen,
mahdollisesti ylijäävä osa on
maanomistajalle tuloa.

ei niitetä joka vuosi

ei niitetä joka vuosi
ei niitetä, vain laidunnus
Yksityisillä suojelualueilla puutavarasta
mahdollisesti saatava tulo käytetään
luonnonhoidon kustannusten peittämiseen,
mahdollisesti ylijäävä osa on
maanomistajalle tuloa.
Yksityisillä suojelualueilla puutavarasta
mahdollisesti saatava tulo käytetään
luonnonhoidon kustannusten peittämiseen,
mahdollisesti ylijäävä osa on
maanomistajalle tuloa.
Kuviot 331.1 ja 436 hoidetaan hakamaiden
yhteydessä.
Ainakin osa tehdään talkootyönä (kuvio
342.1)
toistuva hoito, tehtävä vähintään kolmena
vuonna peräkkäin

toistuva hoito, tehtävä vähintään kolmena
vuonna peräkkäin
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4
Johdanto

1 Yleiskuvaus

Toimenpiteet ja kustannukset

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja hakattavat puutavaralajit. Näiden avulla
pystytään arvioimaan toimenpiteiden kustannukset, jollei niitä ole arvioitu jo itse lomakkeelle.

Vieraslajien poisto (kurtturuusu)

1

711

Vieraslajien poisto (minkkien ja
supikoirien pyynti)

Paahdeympäristöjen hoito
Muinaisjäännösten hoito

1

711

1

711

1

711

105, 324,
595

0,05

4,3 – noin
30 ha

673.1, 676
useita
kuvioita

0,11

• pelkkä leikkaus ilman juurien kitkentää 24
• leikkaus ja kitkentä 120

• Toistuvaa hoitoa: jahdin polttoainekulut 500 e / vuosi

• metsuri 6
• hakkuutähteet ja rungot: talkootunnit 32
ei tietoa pinta-alasta tai tarvittavasta ajasta, tehdään
muun talkootyön ohessa

Myytävä puutavara lajeittain eroteltuina

Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot, yhteenveto

Puutavaralaji

Määrä m3

Mänty tukki
Mänty kuitu
Kuusi tukki
Kuusi kuitu
Koivu tukki
Koivu kuitu
Yhteensä

66
83
17
21
33
34
254

kustannustekijä
Bylandet monitoimikone (moto)

h tai htp
61 h

Bylandet ajokone
Bylandet metsuri
Bylandet talkootyö (kun ei ajokonetta)
Bylandet talkootyö (kun on ajokone)
Furuskär talkootyö
Furuskär metsuri

85 h
38,5 htp
392 htp
202 htp
53,5 htp
5,5 htp

1) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: 1 = suuri (toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = pieni, toteutetaan myöhemmin suunnittelukaudella

4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

vain yhden esiintymän koko tiedossa.
Toistuva hoito, tehtävä peräkkäin vähintään
3 vuoden ajan
• Lokkien pesimäsaaria:
Stenlandet itäinen, Skötharun, Granskärin
itäpuolella oleva nimetön luoto, Viören,
Orklan, Trutgrunden
• Haahkoille tärkeitä saaria (on muitakin):
Granskär, Lingonharun, Hjortronharun,
Granskärin eteläpään pohjoispuolella oleva
pikkusaari, Skadaharun
Pääasiassa Bylandet, Byholmen ja
Furuskär

Muu
joko moto tai metsuri tekee työn (EI molemmat!)
Tästä on osa talkootyötä.

Tästä on osa talkootyötä.
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5A

1 Yleiskuvaus

Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset Natura 2000 -luontotyyppeihin ja direktiivilajeihin. Arvioidaan sekä positiiviset että
5 Vaikutukset
mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Direktiivilajeista arvioidaan vaikutukset vain luontodirektiivin liitteiden II ja IV sekä lintudirektiivin
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
liitteen I lajeihin.
Natura 2000 Natura 2000 –luontotyyppi tai di- Direktiivin lii- Toimenpide
Arvioitu
Perustelu positiivisille tai negatiivisille vaikutuksille
aluekoodi
rektiivilaji 1)
te (lajien
vaikutus
osalta)

Johdanto

FI0100005

rannikon laguunit* (1150)

0/-

FI0100005

kivikkorannat (1220)

0/+/-

FI0100005

kasvipeitteiset merenrantakalliot
(1230)

0/-

FI0100005

ulkosaariston saaret ja luodot
(1620)

+

FI0100005

merenrantaniityt* (1630)

+

FI0100005

itämeren hiekkarannat (1640)

+

FI0100005

runsaslajiset kuivat ja tuoreet
niityt* (6270)

+

FI0100005

vaihettumis- ja rantasuot (7140)

0

FI0100005

kalkkikalliot (8210)

0/+

Bylandetilla suuri nautakarja saattaisi heikentää veden laatua Gloetin
kluuvijärvessä jossain määrin, mutta toisaalta se kompensoisi nykyisen
typpilaskeuman vaikutusta ja estäisi kluuvin ruovikoitumista. Kluuvin
suurehkon koon vuoksi sen puskurikyky on kohtalainen, joten nykyinen
lammaslaidunnus tai muutaman naudan lisääminen saaren karjaan
tuskin vaikuttavat sen vedenlaatuun. Muualla suojelualueella
hoitotoimet eivät vaikuta kluuveihin, joten koko suojelualueella suojelun
taso säilyy suotuisana.
Itämeren rehevöitymisestä johtuvan umpeenkasvun torjunta säilyttää
luontotyypin ominaispiirteet lukuun ottamatta Bylandetin eteläpäässä
olevaa laidunnettua kivikkorantakaistaletta. Suojelualuetta
kokonaisuutena tarkastellen laidunnus ei kuitenkaan heikennä
suojelun suotuisaa tasoa, sillä kivikkorantoja on muuallakin
suojelualueella melko runsaasti. Pääosa niistä jää hoitotoimien
ulkopuolelle.
Bylandetilla ja Furuskärillä lampaat saattavat syödä ja talloa osaa
rantakallioilla kasvavista kasveista, mutta pääosa luontotyypin
tyypillisestä kasvillisuudesta ei ole karjalle merkittävä ravinnonlähde.
Suojelualuetta kokonaisuutena tarkastellen laidunnus ei heikennä
suojelun suotuisaa tasoa, sillä luontotyyppiä on alueen muissa osissa
runsaasti.
Pienpetojen pyynti parantaa linnuston pesimämenestystä ja sitä kautta
ulkosaariston saarien ja luotojen kasvillisuutta sekä edustavuutta ja
suojelun suotuisaa tasoa.
Bylandetilla sekä Furuskärillä laidunnus sekä muualla suojelualueella
tehtävä Itämeren rehevöitymisestä hyötyvän kasvillisuuden torjunta
parantavat luontotyypin edustavuutta ja suojelun suotuisaa tasoa.
Hiekkarantojen umpeenkasvun torjuminen parantaa ja ylläpitää
luontotyypin edustavuutta ja suojelun suotuisaa tasoa.
Laidunnus ylläpitää ja parantaa luontotyypin edustavuutta. Mahdollinen
nautakarjan lisääminen laiduneläimiin sekä ajoittainen niitto
parantaisivat edustavuutta vielä lisää.
Luontotyypillä ei tehdä hoitotoimia.
Hoitotoimet ylläpitävät ja parantavat kalkkikallioiden lajiston
elinolosuhteita ja siten myös luontotyypin edustavuutta ja suojelun
suotuisaa tasoa.
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FI0100005

silikaattikalliot (8220)

0/-

FI0100005

luonnonmetsät* (9010)

0/-

FI0100005

Lehdot (9050)

laidunnus, puuston
raivaaminen hakamaiseksi

0/-

FI0100005

hakamaat ja kaskilaitumet (9070)

FI0100005

Metsäluhdat* (9080)

+
laidunnus
0/-

FI0100005

puustoiset suot* (91D0)

laidunnus
0/-

FI0100005

kirjokerttu, merikotka, palokärki,
teeri, harmaapäätikka,
pikkulepinkäinen, kala- ja
lapintiira
Natura 2000-luontotyypit tai direktiivilajit,

Lintudirektiivi
n liite I

minkkien ja supikoirien
pyynti

+

Bylandetilla ja Furuskärillä laiduntavat lampaat saattavat vaikuttaa
silikaattikallioiden kasvillisuuteen syömällä ruohovartisia kasveja sekä
polkemalla osaa jäkälistä. Vaikutukset rajautuvat kuitenkin pieneen
osaan suojelualueen kallioita, eivätkä sen perusteella heikennä
suojelun suotuisaa tasoa koko suojelualueella merkittävästi.
Lampaat saattavat syödä osaa Bylandetin ja Furuskärin kallioisissa
luonnonmetsissä viihtyvistä kasvilajeista, mutta pääosa näiden
kallioisten männiköiden tyypillisestä kasvillisuudesta ei ole karjalle
merkittävä ravinnonlähde. Laidunnuksen vaikutukset rajautuvat
pieneen osaan suojelualueen metsiä, eivätkä siten heikennä suojelun
suotuisaa tasoa koko suojelualueella merkittävästi. Muualla
suojelualueella luonnonmetsät kuitenkin kehittyvät suojelualueen
rauhoitusmääräysten puitteissa ja niiden edustavuus säilyy
todennäköisesti entisellään.
Bylandetilla ja Furuskärillä avataan pitkään laiduntamatta olleita entisiä
hakamaita sekä metsittyneitä niittyjä, joille on umpeenkasvun aikana
levinnyt lehtokasvillisuutta. Lisäksi niillä on säilynyt hieman
perinneympäristöissä kasvavaa lajistoa. Hoitotoimien seurauksena
lehtokasvillisuus korvautuu vähitellen perinneympäristöjen
kasvillisuudella ja luontotyyppi muuttuu uhanalaisemmaksi arvioiduksi
”hakamaat ja kaskilaitumet (9070)” -naturaluontotyypiksi. Muualla
suojelualueella lehtometsät kuitenkin kehittyvät suojelualueen
rauhoitusmääräysten puitteissa ja niiden edustavuus säilyy
todennäköisesti entisellään.
Umpeenkasvaneita hakamaita raivataan väljäpuustoisemmiksi
Bylandetilla ja Furuskärillä. Hakamaiden hyväksi tehtävien hoitotoimien
myötä paranee niiden edustavuus ja suotuisa suojelun taso.
Bylandetilla sijaitsevat luhtalaikut ovat melko pienialaisia, pääosin
sammalten peitossa sekä muuttuneet ilmeisesti puuston kasvun myötä
luontaisesti kuivemmiksi. Lampaat saattavat ajoittain syödä näiden
noin 50 – 60 vuoden ikäistä, tiheää puustoa kasvavien metsäluhtien
kenttäkerroksen kasvillisuudesta osaa. Muualla suojelualueella luhdat
kuitenkin kehittyvät suojelualueen rauhoitusmääräysten puitteissa ja
niiden edustavuus säilyy todennäköisesti entisellään.
Melko pienialaiset rämesuolaikut Bylandetilla ovat saranevaräme
(SNR), korpiräme (KR) ja minerotrofinen isovarpurämä (miIR).
Bylandetilla laiduntavat lampaat saattavat vaikuttaa saranevarämeen
ja korpirämeen kasvillisuuteen syömällä ruohovartisia kasveja.
Muualla suojelualueella puustoiset suot kuitenkin kehittyvät
suojelualueen rauhoitusmääräysten puitteissa ja niiden edustavuus
säilyy todennäköisesti entisellään.
Minkkien ja supikoirien pyynti parantaa lajien pesimätulosta ja
vähentää kuolleisuutta.
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joihin toimenpiteillä ei
arvioida olevan
vaikutuksia.
Natura 2000vaikutusten arvioinnin
tarveharkinta
perusteluineen

Ei tarvita

Tehtävät toimenpiteet eivät oleellisesti heikennä niitä arvoja, joiden perusteella alue on valittu Natura 2000 –verkostoon. Tämän
perusteella hoitotoimet eivät vaadi luonnonsuojelulain (1096/1096 65§) mukaista Natura 2000 –arviota.

Tarvitaan

Lisätiedot

1) *= priorisoitu Natura 2000 -luontotyyppi, lihavoituina ne lajit tai luontotyypit , jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
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5B

1 Yleiskuvaus

Muut vaikutukset luontoon, ympäristöön ja käyttöön

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Lisätietoja

Perinneympäris
töjen hoito

Suojelualueella tavattavat
uhanalaiset kasvilajit

X

Vieraslajien
poisto

Suojealueen
pesimälinnusto

X

Ulkopuol.
alue

Uhanalaisten
lajien
elinvoimaisuu
den
parantamine
n
Saaristolinnu
ston hoito

Suunn. alue

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Arviointi kohdistuu suunniteltujen toimenpiteiden suunnittelualueelle tai sen ulkopuolelle aiheutuviin vaikutuksiin, jotka eivät liity
5 Vaikutukset
Johdanto alueen Natura 2000-arvoihin. Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia luontoon (esim.
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
kasvillisuustyypit ja lajit), ympäristöön ja alueen käyttöön.
ToimenpiToimenpide
Vaikutuksen kohde
KohdenVaikutuksen tarkempi kuvaus
Toimenpiteet negatiivisten
teen tavoite
tuminen
(kuvio tai osa-alue merkitään tarvittaessa)
vaikutusten ehkäisemiseksi ja
minimoimiseksi

(kuvio/
osaalue)
Byland
et
ja
Furusk
är

Kuvaus

Suojelu
alueen
saaria

Minkkien ja supikoirien pyynti

Umpeenkasvun
estäminen,
elinympäristöjen pinta-alan lisääminen

Kuvaus
niitto,

Vaikuttaa positiivisesti.

Vähentää pesien tuhoutumista ja
linnuston kuolleisuutta.
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6

Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila

Lomakkeella kuvataan toimenpidealueilla oleva tai niille suunniteltu seuranta, mahdolliset tulevaisuuden selvitys- ja tutkimustarpeet sekä
viestintä.

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Seuranta
Kuvio / osa-alue
Bylandet
Furuskär

Seurantatyyppi
hoitoseuranta
hoitoseuranta

Seurantavuodet
hoitoa seuraavana vuonna ja 3 vuoden kuluttua hoidosta
hoitoa seuraavana vuonna ja 3 vuoden kuluttua hoidosta

Selvitys- ja tutkimustarpeet
Sieni-, sammal- ja jäkälälajiston selvitys, hyönteislajiston selvitys.
Arkeologinen inventointi jatkoselvitykset

Viestintä

Lisätiedot

Kartta
Seurantamenetelmä
Metsähallituksen seurantaohjeen mukaisesti
Metsähallituksen seurantaohjeen mukaisesti

69
Liite 7. Suunnitelmasta saadut lausunnot
Maanomistaja hyväksynyt suunnitelman ja sen toteutuksen 28.3.2012 (AB Nothamn
hallitus).
Metsähallituksen kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija ja arkeologi Henrik Jansson on
ohjeistanut luonnonhoitotöiden toteutuksen (Liitteet 9 ja 10).
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Liite 8. Yhteenveto kommenteista ja lausunnoista sekä Metsähallituksen vastineet niihin.
Esitetty muutosehdotus

Uudenmaan Ely-keskus

Metsähallituksen vastaus / muutokset suunnitelmaan
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Liite 9 Kuvia muinaisjäännöksistä (kuvat © Henrik Jansson 2012)
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Liite 10 Muinaisjäännösten hoitosuositukset erikoissuunnittelija Henrik Jansson:

