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Tiivistelmä
Raaseporissa, Pojodragsvikin kylässä, Pohjanpitäjänlahden kaakkoisrannalla sijaitseva Dragsviksgårdin alue on
luontoarvoiltaan merkittävä lehtojen, rantaniittyjen ja luhtien muodostama kokonaisuus. Suunnittelualueen pintaala on 57,91 hehtaaria ja se muodostuu Metsähallituksen kiinteistörajan ja Natura 2000-alueen rajauksen
perusteella.
Alue on kokonaisuudessaan Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualueen Natura
2000 –aluetta (FI010005) ja suurelta osin rantojensuojeluohjelma-alueeseen kuuluvaa Storholmenin-Dragsviksgårdin
suojelualuetta. Yksityiseksi suojelualueeksi perustettu alue siirtyi Metsähallituksen hallintaan Tammisaaren
kaupungilta maanvaihdon yhteydessä vuonna 2003. Alueen hoidon päälinjaukset on esitetty Tammisaaren ja Hangon
itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelmassa (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja C 78, 2012), joita
tämä toimenpidesuunnitelma noudattaa. Dragsviksgårdin suojelualueen ja suojeluohjelmien rajaukset näkyvät
karttaliitteessä 1.
Toimenpidesuunnitelma ja sen mukaiset hoitotoimenpiteet ovat osa EU-rahoitteista Luonnonhoito-LIFE –hanketta
(LIFE10 NAT/FI/0048).
Dragsviksgårdin alue on historiallisesi kuulunut laajempaan Björknäsin kokonaisuuteen, jonka maankäyttöön on
kuulunut laidunnus ja hiilenpoltto jo 1600-luvulta saakka. Aluetta on laidunnettu Tammisaaren kaupungin
yhteislaitumena vielä 1930- luvulla. Perinteisen karjatalouden jäljet näkyvät vielä selvinä jälkinä alueen
puustorakenteessa, pinnanmuodoissa ja kasvillisuudessa. Luontaisen kehityksen myötä Dragsviksgårdin vanhat niityt
ja hakamaat ovat kuitenkin muuttuneet edustaviksi vanhoiksi lehtometsiksi, joissa on arvokasta ja uhanalaista
vanhan metsän lajistoa, eri-ikäinen puustorakenne ja erinomaiseksi kehittymässä oleva lahopuusto. Alueella on myös
runsaasti nuoria tammia sekä jonkin verran vaahteraa ja lehmusta.
Alueen lajistossa on useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. Rannan tervaleppäluhdasta on löydetty
isolimisammal (Lophocolea bidentata var. rivularis, VU). Puronvarsilehdossa alueen koillisosassa
kantopaanusammalen ((Calypogeia suecica). Alueen läntisellä kuusivaltaisella mäellä elää liito-orava (Pterymys
volans, VU).
Dragsviksgårdin luontoarvot lehtona ja vanhana metsänä ylittävät sen arvon puustoisena perinnebiotooppina. Tästä
johtuen Luonnonhoito-LIFE -hankkeessa alustavasti tehdyt suunnitelmat hakamaiden ja metsälaitumien
palauttamisesta on hylätty. Hoidon tavoitteena on Dragsviksgårdin kehittyminen edustavaksi vanhaksi lehdoksi,
jossa elintilaa saavat myös jalot lehtipuut. Lahden keskiosan ruovikon ja lahden reunamien pitkän ja kapean
merenrantaniityn tavoitetilana on avoin perinnebiotooppi.
Tämän suunnitelman tavoitteena on hoitotoimin parantaa Dragsviksgårdin lehtojen ja rantaniittyjen tilaa sekä
parantaa jalopuiden ja uhanalaisten sammallajien elinoloja.
Hoito käsittää kilpailevan puuston poistoa jalopuun taimien ympäriltä, nuorten kuusten raivaamista lehtoalueita,
vierasperäisen terttuseljan (Sambucus racemosa) ja mahdollisten muiden alueelta tavattavien haitallisten
vieraslajien poistoa sekä suosituksen rantaniittyjen koneelliseen niittoon ja niittojätteen poiskeräämiseen. .
Hoitotoimet tehdään metsurityönä. Rantaniittyjen niittämiseen etsitään koneyrittäjää, joka vuokraisi alueen
hoidettavaksi ympäristökorvausrahoituksella.
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1. Yleiskuvaus

Suunnittelualueen nimi
Maakunta
Uusimaa
Alueyksikkö
Tekijä
Suunnitelman tavoite / tavoitteet

Pinta-ala (ha)
57,91
Dragsviksgård
josta vettä (ha)
31,14
Kunta Raasepori
Kunnan osa
Tammisaari (Dragsvik)
Etelä-Suomen luontopalvelut
Hanna-Leena Keskinen
Jalopuiden hoito, lehtojen hoito, vieraslajien poisto, avointen
rantaympäristöjen hoito

Suojelualueet ja muut alueet
Koodi

Nimi

Päämaankäyttölk

FI0100005

Tammisaaren ja
Hangon saariston ja
Pohjanpitäjänlahden
merensuojelualue
Rantojen
suojeluohjelma;
Pohjanpitäjänlahden
rannikko
Storholmenin ja
Dragsviksgårdin
suojelualue

211
(luonnonsuojeluohjelmien alue)

RSO010002

YSA012859

Pintaala,
(ha)1)
57,91

Erityisarvot
Jalopuut (tammi, vaahtera, lehmus), lehdot, uhanalainen lajisto
Kaava
Uudenmaan maakuntakaava (Uudenmaan liitto, 2006)
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja
Vuosi
Dnro
selvitykset
Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- 2012
ja käyttösuunnitelma
Jäkäläinventointi Kimmo Jääskeläinen
2012
MH
6826/41/
2012
Suursienikartoitus Tea von Bonsdorf
2011
MH
3420/41/
2012
Sammalkartoitus Turkka Korvenpää
2007
2012
2005

Toimenpiteiden kattama
kokonaispinta-ala

Suunni
telman
dnro

33,39
ha

Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen
Tapahtuma
Metsähallituksen sisäinen kommentointi
Lausunto
Hyväksyminen
Hyväksyminen
Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat

Lisätietoja

54,05

29,7

Perinnebiotooppi-inventointi Tuuli Pakkanen
Biotooppi-inventointi Merja Linna

Perust
ettu 2)

Päiväys

Luvan antaja

1989

Siirtynyt Tammisaaren
kaupungilta Metsähallitukselle
2003.
Luokka / arvo
Pinta-ala (ha)
Merkintä
SL
Kattavuus
Koko alue
Itäpuoli

Länsiosan kuvio nro 3

Raportointi vain isolimisammalen osalta
Koko alue
Koko
alueen
biotooppikartoitus
&
kasvillisuuusinventointi.
Merja
Linna,
opinnäytetyö Yrkehögskola Novia
Julkinen X
Salatut
liitteet

Henkilö / organisaatio
Vastaaava suojelubiologi Tiina Kanerva,
suojelubiologi Terhi Korvenpää
Uudenmaan Ely-keskus
Aluepäällikkö Harri Karjalainen
Uudenmaan ELY-keskus
Lisätietoja
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Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti ja suojelustatus
5

2. Alueen nykytila, yhteenveto
Dragsviksgård sijaitsee läntiselllä Uudellamaalla, Raaseporin kaupungin Dragsvikin kylässä.
Alue on
kokonaisuudessaan Metsähallituksen hallinnassa. Suunnittelualue rajautuu Natura 2000 –aluerajauksen
(Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue), mukaisesti.
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Natura 2000 –aluetta (FI010005) ja suurelta osin rantojensuojeluohjelmaalueeseen kuuluvaa Storholmenin-Dragsviksgårdin suojelualuetta. Yksityiseksi suojelualueeksi perustettu alue
siirtyi Metsähallituksen hallintaan Tammisaaren kaupungilta maanvaihdon yhteydessä vuonna 2003. Alueen
hoidon päälinjaukset on esitetty Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelmassa
(Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja C 78, 2012), HKS:n mukaan alueen lehtoja hoidetaan kuusia
vähentämällä, talousmetsiä ennallistetaan, jalopuita hoidetaan ja vierasperäisiä pensaslajeja poistetaan. Lisäksi
alueen rantaniittyjen metsittymistä ja ruovikoitumista pyritään hillitsemään raivaamalla nuoria puita ja niittämällä
tai laiduntamalla. Tämä suunnitelma on HKS:ää tarkentava toimenpidesuunnitelma ja noudattaa sen linajuksia.
Dragsviksgårdin suojelualueen ja suojeluohjelmien rajaukset näkyvät karttaliitteessä 1.
Alueen kallioperä on karua mikrokliinigraniittia. Maaperä on ranta-alueilla ja luhdissa liejusavea ja korkeammilla
metsäisillä alueilla hiekkamoreenia (GTK Maankamara-karttapalvelu).
Suunnittelualue muodostuu laajasta, ruovikoituneesta merenlahdesta ja sitä ympäröivistä lehtoalueista. Pääosa
metsistä on avoimille, laidunnetuille rantaniityille luontaisesti syntynyttä tervaleppävaltaista lehtoa. Lahden
eteläpäässä sijaitsee komea, luonnontilainen tervaleppäluhta. Ylempänä kivennäismaalla puusto muuttuu kuusija mäntyvaltaiseksi. Lahden eteläpuolen niemellä maasto nousee kuusivaltaiseksi mäeksi, jonka rinteet ovat
erittäin edustavia vanhoja lehtoja runsaine pysty- ja maalahopuineen. Lehtipuustossa on runsaasti vanhaa
haapaa, koivua ja pihlajaa, jonka lisäksi etenkin alueen itäpuolella on elinvoimainen nuorten tammien ja
vaahteroiden alikasvosjakso. Suunnittelualueen pohjoispäässä merenlahteen virtaa hiekkapohjainen puro, joka
on osittain kaivettu ojaksi ja kulkee välillä piilopurona. Puron itäpääty on luonnontilaista, mutta keskivaiheilla
lehdon rikkoo leveä sähkölinja. Alueen itälaidan läpi kulkee etelä-pohjoissuuntainen polku, jolla on runsaasti
virkistyskäyttöä, mm. suunnistusrastit.
Lähimmät rekisteröidyt muinaismuistot ovat suunnittelualueesta länteen sijaitsevan Björknäsin alueella, johon
myös Dragsviksgård on historiallisesti kuulunut. Björknäsissä maankäyttöön on kuulunut laidunnus ja hiilenpoltto
jo 1600-luvulta saakka. Aluetta on laidunnettu Tammisaaren kaupungin yhteislaitumena vielä 1930- luvulla, ja
karttatarkastelussa näkyy ranta-alueen kehitys niityistä taimikon kautta lehtometsäksi. Laidunkäytöstä
muistuttavat komeat vanhat laajalatvaiset hakamaan puut, ja tasaisten niittyjen vielä nähtävissä oleva
vaihettuminen metsiin. Alueen itälaidalla on vanha torpan paikka kivijalkoineen ja sen edessä umpeen kasvava
niittyalue. Torppa näkyy alueesta piirretyssä Senaatinkartassa vuodelta 1872. Länsiosassa on yksi kiviröykkiö,
oletettavasti niityn raivauksen yhteydessä syntynyt. Muinaismuistojen lähistöllä ei tehdä hoitotoimia.
Suunnittelualueen luontotyyppi-inventointi on tehty vuonna 2006, jolloin aluetta suunniteltiin palautettavaksi
perinnebiotoopiksi. Vuoden 2006 jälkeen metsiin on syntynyt vielä huomattavasti lisää lahopuustoa mm.
tuulituhoina.
Dragsviksgårdin perinnebiotoopit inventoitiin vuonna 2012 (Metsähallitus ESLP, Tuuli Pakkanen).
Perinnebiotooppi-inventoinnissa alueelle ei annettu arvoluokitusta. Perinnebiotooppikasvilajistosta ei löytynyt juuri
huomionarvoista lajistoa, ja Pakkanen toteaa alueen lehtolajiston olevan perinnebiotooppilajistoa arvokkaampi.
Perinnebiotooppiarvot keskittyvät lähinnä kapealla merenrantaniitylle lahden länsiosassa, ja vanhaan,
hakamaiseen puustorakenteeseen.
Jäkäläinventoinnissa alueelta ei löytynyt huomionarvoista lajistoa. Hoitosuosituksena todetaan kuusien
harvennuksen parantavan jäkälien olosuhteita, mutta sen pitäisi tapahtua hellävaraisesti, tärkeitä
kasvualustapuita varoen. Rannan tervalepikko tulisi jättää kehittymään luontaisesti.
Sieni-inventointi kohdistettiin kuviolle 3, joka on laaja kuusivaltainen lehtoalue. Hoitosuosituksena todetaan kuvion
eteläosa uudelleen laidunnukseen, lehtipuujatkumon turvaaminen alueen etelä – itäosissa.
Linnustoltaan Dragsviksgårdin alue on monipuolinen vanhan metsän alue, jolta on tavattu mm. pikkutikka. Lahden
lampareinen ruovikko tarjoaa suojaisia ympäristöjä kahlaajille ja vesilinnuille. Ruovikon pitäminen matalana
koneelllisella niitolla parantaisi alueen arvoa linnuille
Kartoituksissa havaittu uhanalaislajisto taulukossa 2B sekä karttaliitteessä 4.
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Luontotyypit

Lajisto

Natura-luontotyypit: vaihettumissuot ja rantasuot (7140), lehdot (9050) ja metsäluhdat
(9080). Vesialue kuuluu laajempaan kokonaisuuteen kapeat murtovesilahdet (1650).
EU:n luontodirektiivin liitteen IV laji: liito-orava (Pteromys volans, VU).
Uhanalaiset lajit: Isolimisammal (VU), kantopaanusammal (VU)

Yhteenveto
maankäytön historiasta
tai alueen luonnosta
aikaisemmin
sekä
vertailu nykyiseen
Erityisarvo
Virkistyskäyttöä
tai
-rakenteita
Erityisiä
maisemaarvoja
Muinaisjäännöksiä
Suojelualueen
rajan
läheisyys
Pohjavesialue

Ensimmäiset tiedot alueen laidun- ja tervapolttokäytöstä 1600-luvulta. Laidunnus
jatkunut 1930-luvulle saakka. Vähittäinen umpeenkasvu ja ruovikoituminen
niittyalueilla, metsänkäytön loputtua kehittyminen vanhan metsän alueeksi.

Uhanalaisia lajeja

on

Lisätiedot
on

Käytetään ulkoiluun. Suunnistajien rasteja. Vanha venevalkama.

on
on

ei
Direktiivilajeja

on

Uhanalaisia
luontotyyppejä

on

Natura
2000
luontotyyppejä

-

on

2.1 Natura 2000 –luontotyypit
Kartat

Kartta 2

Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden
edustavuus

Luontotyyppien pinta-alat (ha)

Luontotyyppi
Natura 2000alueen koodi

N2000 –
luontotyypin
koodi

FI0100005

Erinomainen

Luontotyyppien edustavuus (ha)

Hyvä

Merkittävä

Ei
merkitt
ävä

Luontotyyppi

Metsäluhdat

0,97

0,97

0,86

4,61

5,44

0,55

FI0100005

7140

vaihettumiss
uot ja
rantasuot

5,47

FI0100005

9050

lehdot

13,94

FI0100005

1650

Kapeat
murtovesilah
det

19,91

Natura 2000-luontotyyppien peittämä alue, ha

7,95

19,91

40,29 ha
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Kartta 2. Natura-luontotyypit
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2.2 Lajisto
Suojelustatus
Laji1)
D2)

R4

Isäntä- / ravintokasvi

Kasvaa lahopuulla ja turpeisella
tai karikkeisella maalla

U

x

V
U

Isolimisammal
(Lophocolea bidentata var.
rivularis)

E,U

x

V
U

Vanhat lehtometsät, vanhat
tuoreet ja lehtomaiset
kankaat
Kosteat ja rehevät
luonnontilaiset
lehti- ja sekametsät

Kantopaanusammal
(Calypogeia suecica)

E,U

x

V
U

Varjoisa, kostea
elinympäristö

Vaatii järeää lahopuuta

NT

Kosteat puronvarsi- ja
rantalehdot,
tervaleppäkorvet ja luhdat

Järeiden lehtipuiden tyvillä ja
juurilla, lahoilla maapuilla ja
kannoilla, useimmiten
tervalepällä.

NT

Lehtipuiden rungoilla
puolivaloisissa ja -varjoisissa
lehdoissa, lehdesniityillä,
hakamailla.

NT

Kosteissa ja varjoisissa
elinympäristöissä;
tervaleppäkorvissa,
lähdekorvissa ja rehevissä
metsäluhdissa

NT

Vanhat metsät; maalahopuut,
kostea ympäristö

NT

Kuivat ja tuoreet lehdot

Lepikkolaakasammal
(Plagiothecium latebricola)

Tammitakkusammal
(Ulota crispa)

Notkoritvasammal
(Amblystegium radicale)

Rustikka
(Protomerulius caryae)
Lystiruostejuurekas
(Phaeocollybia hilaris)
Terttuselja
(Sambucus racemosa)

Vieraslaji

)

U

Liito-orava
(Pteromys volans)

Luontod
ir. II ja
IV -laji

e/u3)

Elinympäristö

Alustana yleensä jalot lehtipuut
ja haapa.
Lahopuulla ja karikkeisella
maalla. Lahokannoilla,
turpeisella maalla ja runkojen
tyvipaakuilla
Koivu, tervaleppä ja muut
lehtipuut

Lehdosta poistettava
vieraslaji

x

Isolimisammal (Lophocolea bidentata var. rivularis, VU) löydettiin vuonna 2007 tehdyssä sammalkartoituksessa
lahden pohjukan tervaleppäluhdasta. Lajilta tunnetaan vain 7 todennäköistä esiintymää Suomesta (Turkka
Korvenpää, sähköposti 13.12.2012). Isolimisammal vaatii elinympäristökseen koskemattomia maalahopuita tai
kariketta. Dragsviksgårdin esiintymän laajuutta ei ole kartoitettu, vaan näyte määritettiin yhdeltä pisteeltä. Koko
kuvio 2.1, jolla laji esiintyy, jätetään hoitotoimien ulkopuolelle. Samaa luontotyyppiä lahden itäpuolella hoidetaan
alikasvoskuusia poistamalla. Hoidon tavoitteena on säilyttää elinympäristö valo- ja kosteusolosuhteiltaan sopivana
myös isolimisammalelle.
Kantopaanusammal (Calypogeia suecica, VU) on löydetty alueen koillisosan puronvarsilehdosta.
Kantopaanusammal vaatii varjoisaa, kosteaa elinympäristöä ja järeää lahopuuta. Hoitotoimet purolehdossa
käsittävät varovaista alikasvoskuusen raivaamista nuorten vaahteroiden ympäriltä. Myös kuusijatkumo lehdossa
turvataan. Kantopaanusammalesiintymän lähistöltä kaadetaan 1-3 kookasta puuta, ja mahdollisesti kaulataan
muutama.
Alueen läntisellä kuusivaltaisella mäellä elää liito-orava (Pterymys volans, VU). Hoitotoimilla ei vaaranneta liitooravan esiintymää, sillä puuston käsittelyt ovat varovaisia ja pistemäisiä. Kuusettumisen estäminen
lehtipuuvaltaisilla alueilla edistää myös haavan uusiutumista, joskin alueen runsas valkohäntäkauriskanta saattaa
sitä verottaa.
Silmälläpidettävälle lajistolle yhteistä on tarve lehtipuulle. Hoitotoimet tähtäävät lehtipuujatkumon säilymiseen ja
lehtipuiden elinolojen parantamiseen koko alueella.
Uhanalaistiedot ovat peräisin Hertta-tietokannasta, Suomen uhanlaiset sammalet –ympäristöoppaasta (LaakaLindberg et al. 2009) sekä 2010 punaisesta listasta.
1)
2)
3)
4)

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
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3. Tavoitteet, toimenpiteet, toimenpidealueet
Kartat

Kartat 3 ja 4

Toimenpiteiden
Avoimen rantaniityn hoito: Hoidon tavoitteena on palauttaa lahtien rantaniityt ja ruovikot
tavoitteet kasvillisuudeltaan matalakasvuiseksi ja monilajiseksi. Rantaniitty soveltuu huonosti laitumeksi, koska
ja toimen- ympäröivät metsät jätetään luonnontilaan eikä laitumeen siten saada yhdistettyä kuivaa maata. Sen
piteet

sijaan koneellinen niitto ja ruokomassan poiskeruu on suositeltavaa. Hoidon alussa ruovikon juuristo
voidaan myös jyrsiä kasvun heikentämiseksi. Avoimen rantaniityn hoito aloitetaan, mikäli kohteelle
löytyy halukas yrittäjä ottamaan alueen hoidon haltuunsa vuokraamalla niitettävän alueen
Metsähallitukselta ja hakeakseen niittoon maatalouden ympäristösopimusta. Koneen kulku rantaan
tapahtuu alueen itäreunassa olemassa olevaa polku-uraa pitkin, jota voidaan tarvittaessa leventää.
Niittylaikulla kuvion 5.7 länsipäässä poistetaan nuoret, noin 3-metriset tervalepät. Raivausjäte
kasataan metsän puolelle ja poltetaan sään salliessa.

Lehtojen hoito: Dragsviksgårdin luontaisesti kuusivaltaisia lehtokuvioita ei juuri tarvitse hoitaa.
Myrskytuhot ja vanhan puusukupolven kaatumisista aiheutuvat pienaukot uudistavat metsää
luontaisesti. Tervaleppä- ja koivuvaltaiset rantalehtoalueet pyritään kuitenkin säilyttämään
lehtipuuvaltaisina. Näillä alueilla nuoret kuuset kasvavat paikoin tiheinä laikkuina ja tukahduttavat
viereisiä lehtipuita sekä haittaavat niiden uusiutumista. Vanhassa hakamaamaisemassa vaalitut
leveälatvuksiset pihlajat, vaahterat ja koivut ovat jäämässä kasvavien kuusten puristuksiin. Kuusten
varjostava vaikutus muuttaa rantametsän valoisan ja lämpimän pienilmastoa ja olosuhteita
epäsuotuisiksi lehdon vaateliaille ja uhanalaisille lajeille.
Lehtoeliöstön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi vähennetään pääosa (80%) ali- ja välikasvoskuusista
(alle 15 m korkuiset) metsurityönä (kuviot 1.9, 2.8, sekä 2.4 länsiosa). Kaadettujen kuusten havut
kerätään kasoihin vanhempien kuusten juurelle tai poltetaan sään salliessa. Rungot pinotaan
kuusivaltaisiin kohtiin ja jätetään alueelle lahopuuksi.
Kuviolla 1.3. hoidetaan kantopaanusammalen esiintymää. Puronvarsilehdosta poistetaan noin puolet
alikasvoskuusista lähinnä nuorten vaahteroiden ympäriltä. Lisäksi kaadetaan 1-3 kookasta kuusta
puron lähettyviltä, varoen kuitenkin koskemasta olemassa oleviin lahopuihin, ja kaulataan saman
verran kookkaita kuusia. Näin tuotetaan lisää järeää lahopuuta kantopaanusammalelle.
Jalopuiden hoito: Alueen itäosassa kasvaa runsaasti nuoria 1-3 metrin korkuisia tammia. Länsiosan
kuusivaltaisessa lehdossa tammia on jokunen, ja lisäksi muutamia lehmuksia ja vaahteroita. Jalopuita
hoidetaan avaamalla niille kasvutilaa viereisiä nuoria puita kaatamalla tai kaulaamalla noin 10 metrin
säteellä jalopuista. Raivausjätteet kasataan ja poltetaan sään salliessa.
Vieraslajien torjunta: Vieraslajien leviämistä pyritään hillitsemään poistamalla kaikki alueen nykyiset
ja mahdollisesti tulevaisuudessa sieltä tavattavat uudet terttuseljat. Myös muut alueella mahdollisesti
tavattavat haitalliset tulokaslajit poistetaan (esim. kurtturuusu, jättipalsami, tuomipihlaja ym.).
Tavoitepinta-ala

Pinta-ala, ha
Tavoitealue
(koko biotooppikuvio, jota hoito hyödyttää)

Avoimen rantaniityn hoito
Lehtojen hoito
Jalopuiden hoito
Vieraslajien torjunta
Toimenpiteiden kokonaisala

Toimenpidealue
(konkreettisten toimien kattama ala)

11,86 ha

11,86 ha

6,24 ha

1 ha

12,72 ha

2 ha

2,57 ha

0,2 ha
15, 06ha
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4. Hoitotoimien kustannusarvio
Hoitotoimenpide

Kustannuksia aiheuttava työaika-arvio

Kustannusarvio

Alue vuokrataan 5-vuotissopimuksella niittoyrittäjälle, joka hakee
kustannuksiin maatalouden ympäristötukea. Ei kustannuksia
Metsähallitukselle.
Kuusten raivaaminen metsurityönä 2 htp, risujen kasaus ja poltto 2
htp, metsurityöpäivän kustannusarvio 350€
Puiden kaato ja kaulaaminen metsurityönä 2 htp, risujen kasaus ja
poltto 3 htp

Avoimen rantaniityn hoito
Lehtojen hoito
Jalopuiden hoito
Vieraslajien torjunta

Terttuseljan raivaus, kasaus ja poltto metsurityönä 2 htp

0€
1400 €
1750 €
700 €

3850 €

Kokonaiskustannusarvio

5. Vaikutukset Natura 2000 –alueeseen
Natura
2000 –
aluekoodi
FI0100005

FI0100005

Natura 2000
-luontotyyppi
tai
direktiivilaji 1)
1650 Kapeat
murtovesilah
det
7140
vaihettumiss
uot ja
rantasuot

FI0100005

9050 lehdot

FI0100024

9080
metsäluhdat

FI0100024

liito-orava
(Pteromys
volans)

Natura 2000-luontotyypit
tai direktiivilajit, joihin
toimenpiteillä ei arvioida
olevan vaikutuksia.
Natura 2000-vaikutusten
arvioinnin tarveharkinta
perusteluineen

Direktiivin
liite (lajien
osalta)

Toimenpide

Arvioitu
vaikutus

Vaikutus
ala

Perustelu positiivisille tai negatiivisille
vaikutuksille

Ruovikon
niitto

+

Ruovikon niitto estää lahden
umpeenkasvun.

Ruovikon niitto

0

Niitto vähentää alueen runsasta
järviruokokasvustoa ja kasvillisuuden
monipuolistumisen myötä alueelle palautuu
aiemmin tyypillinen merenrantaniitty.
Tällöin Natura-luontotyypistä
vaihettumissuot osa muuttuu
merenrantaniityiksi, mutta Natura 2000luontotyyppien kokonaispinta-ala ei muutu.
Linnusto runsastuu ja monipuolistuu
ruovikon vähentymisen ja madaltumisen
myötä.

Alikasvoskuust
en poisto,
jalopuiden
hoito.

+

Lehtolajiston säilymistä edistää
alikasvoskuusten harventaminen.
Luontaisten jalopuiden hoito alueella
edistää lehdon kehittymistä
jalopuulehdoksi, monipuolistaa lehdon
lajistoa ja nostaa sen arvoa.
Alikasvoskuus+
Itse luhdassa ei tarvetta hoitotoimille.
ten raivaus
Viereisten kuvioiden kuusten poisto edistää
viereisiltä
myös tervaleppäluhdan valo- ja
kuvioilta
kosteusolojen pysyvyyttä.
Luontodir.
Lehtipuiden
+
Pistemäiset jalopuiden vapautukset ja
II ja IV -laji
suosiminen
alikasvoskuusten raivaukset suosivat
alueen säilymistä sekapuuvaltaisena ja
pitävät näin yllä myös liito-oravan
elinympäristöä.
Ei vaikuta alueen muihin Natura 2000 -luontotyyppeihin.

Ei
tarvita

Tehtävät toimenpiteet eivät oleellisesti heikennä niitä arvoja, joiden perusteella alue
on valittu Natura 2000 -verkostoon. Tämän perusteella toimenpiteet eivät vaadi
luonnonsuojelulain (1096/1096 65 §) mukaista Natura 2000-arviota.
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6. Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä
Seuranta
Kuvio /
osa-alue

Seurantatyyppi

Koko
hoitoseuranta
alue
Selvitys- ja tutkimustarpeet

Seurantavuodet

Seurantamenetelmä

2017

Hoidon seuranta Luonnonhoito-LIFE

Viestintä
Luonnonhoitotöistä tiedotetaan Metsähallituksen Luontoon.fi ja Metsa.fi -internetsivustoilla ennen luonnonhoitotöiden
aloittamista sekä lähetetään lehdistötiedote. Lisäksi maastoon viedään tiedotteet toimenpiteiden ajaksi kertoen
hoitotoimista sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lisätiedot
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