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1 Yleiskuvaus 
 

1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

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

Yleissijaintikartta: Liite 1 Lausuntoyhteenveto                                
YSA-alueiden rauhoi-
tusmääräykset 

 Muu liitekartta  

Suunnittelualueen nimi Stadsfjärdenin saaret 
Pinta-ala (ha) 77,6 

josta vettä (ha) 52,8 

Maakunta Uusimaa Kunta Raasepori Kunnan osa Tammisaari (kaupungin edustan saaret) 

Alueyksikkö Etelä-Suomen luontopalvelut 

Tekijä(t) Esko Tainio 

Suunnitelman tavoite / tavoitteet Jalopuiden hoito, lehtojen hoito, vieraslajien poisto, avointen rantaympäristöjen hoito 

Suojelualueet ja muut alueet 

Koodi Nimi Päämaankäyttölk  
Pinta-ala, 
(ha)1) 

Perustettu 2) Lisätietoja 

FI0100005 Tammisaaren ja Hangon saariston 
ja Pohjanpitäjänlahden 
merensuojelualue 

 58789,4  Sisältää koko Stadsfjärdenin saarten alueen. 

RSO010002 Rantojen suojeluohjelma; 
Pohjanpitäjänlahden rannikko 

211  (luonnonsuojeluohjelmien 
alue) 

403,86  Sisältää koko Stadsfjärdenin saarten alueen. 

Erityisarvot  Luokka / arvo Pinta-ala (ha) 

Jalopuut (vuorijalava, saarni, tammi, vaahtera, lehmus), lehdot, linnusto   

Kaava  Merkintä 

Uudenmaan makuntakaava (Uudenmaan liitto, 2006)    SL 

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Vuosi  Dnro Kattavuus 

Ei ole aiempia suunnitelmia    

    

Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha 19,56 
Suunnitel-
man dnro 

6124/42/2012 
Julkinen X 

Salatut liitteet  

Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen 

Tapahtuma Päiväys Henkilö / organisaatio 

Metsähallituksen sisäinen kommentointi 10 / 2012 Tiina Kanerva 

Lausunto 11 / 2012 Uudenmaan Ely-keskus 

Hyväksyminen 11 / 2012 Aluepäällikkö  

Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat Luvan antaja Lisätietoja 

   

   

Lisätietoja 
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1) suunnittelualueella oleva pinta-ala. 2) YSA-alueella päätöspäivä. 

                                

 

Liite 1. Suunnittelualueen sijainti (vihreän ympyrän sisällä olevat vihreät alueet) 
 

 
© Maanmittauslaitos 1/MML/12 © Metsähallitus 2012 
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Liite 2. Suunnittelualueen rajaus (= sinisen viivan rajaamat alueet) 
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Alueen nykytila; yhteenveto 
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

Johdanto Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä ennallistamista tai luonnonhoitoa rajoittavat arvot tai 
piirteet. Tarkoituksena on osoittaa, mitkä alueet kaipaavat hoitoa tai ennallistamista ja miksi sekä toisaalta kuvata niitä asioita, jotka 
jollakin tavoin rajoittavat toimenpiteitä. 

Alueen lyhyt yleiskuvaus 

Stadsfjärdenin saaret sijaitsevat Tammisaaren kaupungin edustalla. Saaria suunnittelualueella on yhteensä 9, kaksi suurempaa (Kalvön 10,55 ha ja Slåtterholmen 5,35 ha) sekä 
seisemän pienempää saarta. Saaristovyöhykkeeltään mannerrannikolle sijoittuvat saaret tulivat Metsähallituksen hallintaan Tammisaaren kaupungilta maanvaihdon yhteydessä 
vuonna 2003. Saarten liittämistä Tammisaaren saariston kansallispuistoon on esitetty Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelmassa (Metsähallituksen 
luonnonsuojelujulkaisuja Sarja C 78, 2012). Mikäli saaria ei liitetä kansallispuistoon, muodostetaan niistä muu luonnonsuojelualue lähivuosina. Saarten kallioperä on karua 
mikrokliinigraniittia ja granodioriittia (kallioperäkartta lehti 2014).  
 
Suurimpien saarten eli Slåtterholmenin ja Kalvön ovat metsäisiä saaria, jotka ovat todennäköisesti olleet polttopuun ja pienipiirteisen tarvepuunhankinnan sekä varovaisen 
metsänhoidon piirissä noin 1900 –luvun alusta noin 1970 -luvulle saakka. Metsänhoidon seurauksena Kalvön metsät ovat nykyisin varsin laajalti kuusivaltaisia. Saaren korkeammat 
osat ovat karumpia mustikkatyypin kangasmetsiä (MT), mutta alavilla mailla on laajalti lehtoja ja lehtomaista kangasta. Saaren länsirannalla kasvaa vuorijalavametsikkö (Ulmus 
glabra), joka on todennäköisimmin luontaisesti syntynyt paikalla sijainneen talon pihapuista. 
 
Slåtterholmenin saaren metsät ovat luonnontilaisesti kehittyville lehdoille tyypillisesti lähes kuusettomia ja eri-ikäisiä lehtipuita kasvavia, mikä toisaalta viittaa myös saaren aiempaan 
käyttöön hakamaana. Saaren pohjoinen puolisko on laajalti hyvin alavaa, aiemmin mahdollisesti niittynä tai laitumena ollutta tervaleppävaltaista lehtoa. Muualla saarella kasvaa 
runsaasti tammia (Quercus robus), tervaleppiä, haapoja, rauduskoivuja sekä hieman saarnia (Fraxinus excelsior) ja vaahteroita (Acer platanoides). Tammet ovat todennäköisesti 
syntyneet luontaisesti muutamista Slåtterholmenilla kasvavista vanhemmista tammista tai levinneet saarelle esimerkiksi Gullön tammimetsistä tai Ramsholmenilta. Tammien 
luontaiseen alkuperään viittaa myös se, että ne eivät sijaitse symmetrisesti tai ole täysin saman ikäisiä. Saarnien tai vaahteroiden luontaisesta alkuperästä ei ole varmuutta (ks. myös 
seuraava kappale). 
 
Slåtterholmenille ja Kalvölle on istutettu myös vierasta alkuperää olevia puulajeja muutamia yksilöitä kutakin (lajit lueteltu tarkemmin kuviottaisissa toimenpidekuvauksissa 
jäljempänä). Puut on todennäköisimmin istutettu noin 1940 -luvun lopussa, jolloin Tammisaaressa vaikutti metsänhoitaja Thorsten Rancken (suul. tiedonanto Romi Rancken 
24.10.2012). Hän on saattanut istuttaa myös osa saarilla kasvavista jalopuista. Saarilla kasvavat jalopuut ovat kuitenkin todennäköisimmin kotimaista alkuperää, mihin viittaa mm. 
niiden elinvoimaisuus sekä kellastuminen samaan aikaan muiden kotimaisten puulajien kanssa. Suojelualueilla on tärkeää, että siellä kasvavat puulajit ovat kotimaista alkuperää 
kotimaisen geeniperimän suojelemiseksi. 
 
Stadsfjärdenin pienemmät saaret ovat metsittyneet ja / tai pensoittuneet vaihtelevissa määrin. Pisimpään luonnontilaisina ovat olleet Kavelholmenin metsät, ja siellä kasvaakin 
Stadsfjärdenin saarten vanhimmat, noin kaksisataavuotiaat männyt. 
 
Aikaisemmasta maatalouskäytöstä Slåtterholmenilla ja pienemmillä Stadsfjärdenin saarilla (mm. laidunnus, niitto) muistuttavat yhä paikoin kallioiden liepeiden ja rantaniittyjen 
yläosan kasvillisuudessa havaittavat vanhat niittykasvit kuten ahopukinjuuri (Pimpinella saxifraga), lehtomaitikka (Melampyrum nemorosum), nurmitäryke (Veronica chamaedrys), 
rohtotädyke (Veronica officinalis) jne. 
 
Kalvön pohjoisosassa on kyltillä merkitty kalasääksen pesäpuu ja harmaahaikarayhdyskunta, joiden lisäksi saarella pesii merikotka.  
 
Saarten rantavyöhykkeet sekä osa saarten välisistä salmista on voimakkaasti ruovikoituneita. Pääasiallinen syy tähän on vesistöjen rehevöityminen.  
 
Stadsfjärdenin saarilla on ollut aiemmin tärkeä merkitys tammisaarelaisten vapaa-ajanviettopaikkana, mutta nykyisellään se on melko vähäistä (veneestä kalastusta lukuun 
ottamatta). Saarilla on neljä kohtalaisen aktiivisessa käytössä olevaa nuotio- ja leiripaikkaa (Kavelholmenin pohjoispäässä, Tallholmenin länsirannalla, Sänkörenin pohjoispäässä 
sekä Slåtterholmenin keskivaiheilla).  
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Kavelholmenin eteläosassa on lisäksi 2000 –luvun alussa paljastettu isobritannialaisten merisotilaiden hautamuistomerkki. 
 

Tärkeimmät luontoarvot: vedetään tähän yhteenvetona Luontotyyppi- ja lajisto-lomakkeilta 

Luontotyypit Jalopuustoiset metsät, lehtometsät, levähtävä linnusto vesialueilla. 

Lajisto Jalopuihin ja lehtoihin liittyvä lajisto, merikotka ja levähtävä linnusto vesialueilla. 

Liitekartta tai -taulukko  

Yhteenveto maankäytön 
historiasta tai alueen 
luonnosta aikaisemmin sekä 
vertailu nykyiseen 

Saarten aiempaa maankäyttöä ei ole tarkasti selvitetty tätä suunnitelmaa varten, mutta saarten ohitse on kulkenut historiallisena aikana tärkeä reitti 
sisämaahan (Kerkkonen 1952). Kalvön saaren keskiosissa on myös kiviröykkiö, joka on luultavimmin pronssikautinen (ikä varmistamatta). Saaret ovat 
myös olleet osallisina mm. Suomen sodassa 1808 - 1809 ja Krimin sodassa (1853 - 1856), josta muistuttaa 2000 –luvulla paljastettu Krimin sodan 
taisteluissa kuolleiden isobritannialaisten merisotilaiden muistokivi Kavelholmenin lounaisrannalla. Kalvön luoteisrannan soran seasta voi myös löytää 
paikalle jätettyä painolastikivisoraa, kuten kalkki- ja piikiviä (todennäköisesti eteläiseltä Itämereltä Baltian maista, Saksasta tai Tanskasta). 
 
Senaatin kartaston mukaan (lehti IV 22) Slåtterholmenilla on aiemmin ollut hakamaita ja niittyä, Kavelholmilla ja Märagrundilla metsiä ja Kalvöllä 
metsää sekä saaren lounaisosassa talo. Pienemmät kallioiset saaret ovat olleet puuttomia tai jätetty kartassa tarkemmin esittämättä.  
 

Erityisarvot (voivat rajoittaa hoitoa tai ennallistamista) 

Erityisarvo Kartta         Lisätiedot 

Virkistyskäyttöä tai  
-rakenteita 

on  ei  Vain retkeilijöitä, ei rakenteita 

Erityisiä maisema-arvoja on  ei  Sijaitsee Tammisaaren kaupungin edustalla, vilkkaan veneväylän varrella 

Muinaisjäännöksiä on  ei  Talonraunioita ja mahdollisesti pronssikautinen kiviröykkiö 

Suojelualueen rajan 
läheisyys 

on  ei  Toimenpiteet eivät vaikuta ympäröiviin alueisiin 

Pohjavesialue on  ei   

Muita erityispiirteitä on  ei   

Uhanalaisia lajeja   kyllä Direktiivilajeja  Uhanalaisia luontotyyppejä  kyllä Natura 2000 –luontotyyppejä  kyllä 

Maanomistajan toiveet 
hoidosta 

Metsähallituksen luontopalvelut hallinoivat aluetta. 

Lisätietoja  
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2 A Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit 

1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  
Johdanto Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueella sijaitsevat Natura 2000 –luontotyypit sekä uhanalaiset luontotyypit.  

Natura 2000 –luontotyyppikartta Liite  

Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden edustavuus Luontotyyppien pinta-alat (ha) Luontotyyppien edustavuus (ha) 

Natura 2000-
alueen koodi 

N2000 –
luontotyypin 
koodi 

Luontotyyppi 1 ja 2) 
Luonto-
tyyppi I 

Luonto-
tyyppi II 

Luonto-
tyyppi III 

Yhteensä, 
ha 

Erinomai-
nen 

Hyvä Merkit-
tävä 

Ei mer-
kittävä 

FI0100005 1230 kasvipeitteiset merenrantakalliot 0,09   0,09    0,09 

FI0100005 1630 merenrantaniityt* 0,11   0,11    0,11 

FI0100005 7140 vaihettumissuot ja rantasuot 2,57   2,57    2,57 

FI0100005 8220 silikaattikalliot 0,1   0,1    0,1 

FI0100005 9010 luonnonmetsät* 1,21   1,21    1,21 

FI0100005 9020 jalopuumetsät* 2,04   2,04  2,04   

FI0100005 9050 lehdot 8,83   8,83 1,83 2,06  4,21 0,72 

Natura 2000-
alueen koodi 

Natura 2000-luontotyyppien 
peittämä alue, ha 

Inventoima-
ton alue, ha 

Pinta-ala 
yhteensä 

14,95   14,95 1,83 4,1 4,21 4,8 

FI0100005 14,95 0 

Selvitys luontotyyppitietojen eroavaisuuksista Natura 
2000- tietokantalomakkeeseen nähden 

Luontotyyppitieto inventoinnin myötä tarkentuneet tiedot osoittavat että suunnittelualueella on luontotyyppiä 

”vaihettumissuot ja rantasuot 7140”, vaikka sitä ei Natura-lomakkeelle ole merkitty. 
Uhanalaiset luontotyypit (LuTU) 

Luontotyyppi Pinta-ala, ha 
Uhanalaisuusluokka 3) 

Koko maa Etelä-Suomi 

5.1.2 Kuivat keskiravinteiset lehdot  1,54 EN EN 

5.1.4 Tuoreet keskiravinteiset lehdot 8,02 VU VU 

5.1.5 Tuoreet runsasravinteiset lehdot 0,83 CR CR 

5.1.6 Kosteat keskiravinteiset lehdot 0,47 NT NT 

5.1.1.3 Tammilehdot 1,21 CR CR 

5.1.1.6 Vuorijalavalehdot 0,83 CR CR 

5.2.3.4 Vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat 2,01 NT NT 

5.3.2.4 Keski-ikäiset sekapuustoiset tuoreet kankaat  3,14 NT NT 

5.3.3.4 Vanhat sekapuustoiset tuoreet kankaat 1,27 NT NT 

6.1.1 Keskiravinteiset merenrantakalliot 0,1 (arvio) NT NT 

7.2.2 Karut kalliokedot 0,1 (arvio) EN EN 

7.7.4 Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniityt 0,11 CR CR 

7.7.5 Korkeakasvuiset merenrantaniityt 4,24 EN EN 

Lisätietoja 

Suojelualueen vedenalaisia luontotyyppejä ei ole inventoitu, mutta siellä on ainakin pehmeitä merenpohjia sekä moreeni- ja kalliopohjia.  
 
 

• 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 
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Liite 3.  
Natura 2000 –luontotyypit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  



 

10 

 

2 B Muut luontotyyppitiedot 
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

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

Inventointiluokka Liite 4. Inventointiluokat  Kasvillisuustyyppi   

Inventointiluokka Pinta-ala 
(ha) 

Osuus 
(%) 

Kasvillisuustyyppi Pinta-ala (ha) Osuus (%) 

Kalliolaet-, -rinteet ja –terassit (koodi 101) 0,47 0    

Jäkälä-varpu-sammal (kuivahko kangas; koodi 241) 0,07 0    

Sammal-varpu (tuore kangas; koodi 242) 4,41 5,6    

Sammal-varpu-ruoho (lehtomainen kangas; koodi 251) 2,01 2,6    

Ruoho (lehto; koodi 252) 10,9 14    

Rimpipintasuot (koodi 333) 2,57 3,3    

Meri (koodi 440) 52,8 68    

Kostea niitty (koodi 523) 4,35 5,6    

Inventoimatta 0   0  

Yhteensä (ha) 77,6 100 Yhteensä (ha)  100 

Lisätietoja 
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Liite 4.  
Inventointiluokat 
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2 C Lajisto 1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  
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. 

Liite   

Natura 
2000- 
aluekoodi 

Laji1) 

Suojelustatus 

Elinympäristö  

Isäntä- 
/ 
ravintok
asvi 

Vieraslaji 7) 
D2) e/u3) R4) U5) 

Muu 
status6

) 

FI0100005 valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) Lintud. liite 1   EN  lehtometsät, lehtomaiset- ja 
tuoreet kankaat 

  

FI0100005 koivuhuhmarjäkälä (Sclerophora peronella)     VU  vanhat lehto- ja kangasmetsät (1 
esiintymä) 

  

FI0100005 merikotka (Haliaetus albicilla) Lintud. liite 1   VU  metsäiset saaret   

FI0100005 punasotka (Aythya ferina)    VU  rehevät järvet ja lammet   

FI0100005 ruskopiilojäkälä (Arthonia spadicea)    VU  lehtometsät, korvet (11 
esiintymää) 

  

FI0100005 selkälokki (Larus fuscus)    VU  Itämeri, karut järvet ja lammet, 
Itämeren rannat, järven ja 

joenrannat 

  

FI0100005 tukkasotka (Aythya fuligula)    VU  Itämeri, järvet ja lammet   

FI0100005 isokoskelo (Mergus merganser)    NT  Itämeri, karut järvet ja lammet   

FI0100005 naurulokki (Larus ridibundus)    NT  Itämeri, karut järvet ja lammet, 
Itämeren rannat, järven ja 

joenrannat ym. 

  

FI0100005 pajunnuppijäkälä (Calicium salicinum)    NT  lehtometsät, rantametsät (1 
esiintymä) 

  

FI0100005 rantakäärme (Natrix natrix)    NT  rannat   

FI0100005 rantasipi (Actitis hypoleuca)    NT  Itämerenrannat, järven ja 
joenrannat 

  

FI0100005 räyskä (Sterna caspia) Lintud. liite 1   NT  Itämeri, hietikkorannat   

FI0100005 sääksi (Pandion haliaetus) Lintud. liite 1   NT  metsät, rehevät järvet, Itämeri   

FI0100005 tammitakkusammal (Ulota crispa)    NT  vanhat lehtometsät ja lehtomaiset 
kankaat, hakamaat (1 esiintymä) 

  

FI0100005 tukkakoskelo (Mergus serrator)    NT  Itämeri, karut järvet ja lammet   

FI0100005 viiksitimali (Panurus biarmicus)    NT  Itämeri, rehevät järvet ja lammet   

FI0100005 vesisiippa (Myotis daubentonii) Luontod. liite 4        

FI0100005 viiksisiippa (Myotis mystacinus) Luontod. liite 4        
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FI0100005 kalatiira (Sterna hirundo) Lintud. liite 1     Kallioiset luodot, pikkusaaret   

FI0100005 lapintiira (Sterna paradisaea) Lintud. liite 1     Kallioiset luodot, pikkusaaret   

FI0100005 laulujoutsen (Cygnus cygnus) Lintud. liite 1        

FI0100005 palokärki (Dryocopus martius) Lintud. liite 1        

FI0100005 harmaapäätikka (Picus canus) Lintud. liite 1        

FI0100005 kurtturuusu (Rosa rugosa)     M merenrannat  Kurtturuusu 

          

Selvitys tietojen eroavaisuuksista 
Natura 2000 -
tietokantalomakkeeseen nähden 

 

Lisätiedot Tiedot inventointiajankohdan havainnoista, Birdlife Suomi Ry:n Tiira –tietokannasta sekä uhanalaisten lajien tietojärjestelmästä (Hertta). 

1) Lihavoituna ne direktiivilajit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon  
2) D = EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji 
3) e = erityistä suojelua tarvitseva laji , u = uhanalainen laji 
4) R = rauhoitettu laji  
5) U = Valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalainen tai silmällä pidettävä laji Uhanalaisuusluokitus: CR = Äärimmäisen uhanalainen, EN = Erittäin uhanalainen, VU = Vaarantunut, NT = Silmällä 

pidettävä, RT = Alueellisesti uhanalainen 
6) H = Harvinainen, V = Vaatelias , M = Muu 
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Kuva A. Kalvöllä sijaitsevat ruskopiilojäkälän esiintymät (ruskeat tähdet 
(esiintymän nimi ja alusta)). © 1/MML/12, © Metsähallitus  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kuva B. Slåtterholmenilla sijaitsevat ruskopiilojäkälän esiintymät (ruskeat tähdet), 
tammitakkusammalen esiintymä (lounainen keltainen piste) ja 
koivunhuhmarjäkälän esiintymä (koillinen keltainen piste). Pajunnuppijäkälän 
sijainti on ilmoitettu vain kuvion 13.4 tarkkuudella. © 1/MML/12, © Metsähallitus 
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Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet 
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

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

Kartat 

Liite 5. Toimenpiteiden tavoite     Liite 6. Toimenpide-kartta 

Toimenpiteiden 
tavoite 

• Kalvön lehdoista vähennetään lehtipuiden kanssa kilpailevia sekä lehtokasvillisuutta varjostavia kuusia. Saaren lehtometsissä on kuusia luontaista runsaammin, 
koska niitä on aiemmin suosittu saaren metsien hoidossa. Kuusten runsaus ja lehtipuiden karikkeen vähäisyys lisäävät kuusten taimettumista lehtomailla, jolloin 
lehdot kuusettuvat. Kuusettumisen seurauksena lehdot muuttuvat varjoisiksi ja niiden pienilmasto viilenee sekä hapan neulaskarike lisää lehtomaan eliöstöä 
haittaavaa happamuutta. Tämä kehitys johtaa vähitellen valoisissa ja lämpimissä lehtometsissä viihtyvän lehtoeliöstön heikentymiseen.  
 
Lehtoeliöstön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi lehtokuvioilta sekä lehtomaista kankaalla paikoin esiintyvien lehtokasvillisuuslaikkujen luota 
vähennetään pääosa ali- ja välikasvoskuusista kaatamalla tai kaulaamalla. Lisäksi em. kohteilta vähennetään myös valtapuuston kuuluvia, alle 65 vuoden ikäisiä 
kuusia kaulaamalla. Kaadettujen kuusten havut kerätään kasoihin vähän lehtokasvillisuutta kasvaviin kohtiin ja kaulatut puut jäävät saarille lahopuuksi. 
Slåtterholmenilta poistetaan kaikki siellä kasvavat kuuset, jotta saaren jalopuumetsien ja lehtojen kuusettuminen estyisi. Saarella kasvaa vain joitakin kuusia, ja ne 
ovat nuoria, joten saarella ei todennäköisimmin ole merkittävää kuuseen liittyvää lajistoa.  
 
• Kostean lehdon vesitaloutta ennallistetaan kuviolla 11.6 patoamalla kuviolle kaivetut ojat. Ojien patoaminen nostaa kuvion maavettä, jolloin kostean lehdon 
eliöstön elinolosuhteet palautuvat vähitellen luonnontilaisiksi.  
 
• Jalopuiden elintilaa lisätään Slåtterholmenilla ja Kalvöllä kaatamalla ja kaulaamalla niiden kanssa kilpailevia puulajeja. Tämä parantaa jalopuiden elinvoimaisuutta 
ja lisää siementuotantoa sekä siten uusien jalopuiden syntymisen todennäköisyyttä, jolloin alueen jalopuujatkumo turvataan. Jalopuiden säilyminen saarilla 
varmistaa myös niillä elävän lajiston säilymisen. Lisäksi Kalvöllä ja Slåtterholmenilla on runsaasti jalopuiden taimia, joille avataan kasvutilaa.  
 
• Hoitotoimien myötä syntyvä lahopuu jätetään suojelualueelle, jolloin se vahvistaa suojelualueen metsien lahopuujatkumon kehittymistä ja lisää lahopuun määrää. 
Lahopuusta hyötyvät monet lahopuilla elävät lajit sekä näistä lajeista riippuvaiset lajit (mm. tikat, kääpäsukkessio).  
 
• Vieraslajien leviämistä pyritään hillitsemään poistamalla kaikki alueen nykyiset ja mahdollisesti tulevaisuudessa sieltä tavattavat uudet terttuseljat. Lisäksi saarilta 
poistetaan tarvittaessa siementaimia tuottavat ja siten luontaista kotimaista lajistoa uhkaavat vierasta alkuperää olevat puulajit: hopeapaju (Salix alba), jättituija 
(Thuja occidentalis), engelmanninkuusi (”hopeakuusi”, Picea engelmannii), siperian lehtikuusi (Larix sibirica), hevoskastanja (Aesculus hippocastanum), vuorimänty 
(Pinus mugo) ja kontortamänty (Pinus contorta). Edellä mainituista lajeista parhaiten siementaimia tuottavat siperian lehtikuusi ja hopeapaju, jotka poistetaan 
tämän vuoksi heti hoitotöiden alussa. Lisäksi poistetaan kontortamännyt, koska sen tuottamat siemenet säilyvät maaperän siemenpankissa 50 vuotta. Muiden 
vieraspuulajien (jättituija, engelmanninkuusi, hevoskastanja, jättituija ja vuorimänty) leviämistä seurataan, mutta ne jätetään toistaiseksi kertomaan saarten 
historiasta. 
 
Myös muut saarilla tulevaisuudessa mahdollisesti tavattavat, haitallisina pidetyt tulokaslajit poistetaan saarilta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (esim. lupiini, 
kurtturuusu, jättipalsami, tuomipihlaja ym.).  Vieraslajit uhkaavat luonnonvaraisen kotimaisen lajiston säilymistä, sillä ne voivat vallata elinympäristöjä ja syrjäyttää 
kotimaiset eliölajit vuosikymmenien ja vuosisatojen saatossa. 
 
• Vieraspetoja kuten minkkejä ja supikoiria voidaan pyytää saarilta mahdollisuuksien mukaan metsästyslain sallimina pyyntiaikoina (Kalvöllä tiukemmat rajoitukset). 
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 juuristo kasvaessaan 
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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. Kalvöllä ja Slåtterholmenilla kaulataan puita ja kaadetaan pensaita (lähinnä katajia ja tuomea sekä 
terttuseljaa) vanhojen talon jäännösten sekä muiden iältään tarkemmin määrittelemättömien rakenteiden päältä.  
 
• Avoimien rantaympäristöjen umpeenkasvua pyritään resurssien sallimissa rajoissa hillitsemään kasvillisuudeltaan edustavilla matalilla merenrantaniityillä (Natura 
2000 –koodi 1630). Hoito keskittyy järviruo’on niittoon sekä nuorten puiden (mm. tervaleppä, hies- ja rauduskoivu sekä mänty) poistoon kuviolla 12.8. 
 
• Hoitotoimien intensiteetti vaihtelee hoidettavilla kuvioilla  
 
• Kuviot, joille ei alempana esitetä hoitotoimenpidetarvetta, jätetään kehittymään luonnontilaan.  
 

Tavoite Pinta-ala, ha 

lehtojen hoito (kuvioilla 11, 11.4, 11.7, 11.8, 12.1, 12.4, 12.5, 13, 13.4 ja 13.5) 10,02 

jalopuiden hoito (kuviot 11.4, 11.7, 12.1, 12.5, 13, 13.2, 13.4 ja 13.5) 6,99 

kivennäismaan vesitalouden ennallistaminen (kuvio 11.6) 0,36 

avoimen rantaympäristön hoito (Kalvholmen, kuvio 12.8) 0,11 

vieraslajien poisto (terttuselja, vieraat puulajit); kaikki maa-alueet Stadsfjärdenin saarilla 18,01 

vieraslajien poisto (minkki ja supikoira), linnuston suojelu; kaikki Standsfjärdenin maa-alueet ja ruovikot 1,45 (koko potentiaalinen alue 23,72) 

muinaisjäännösten hoito (Kalvön, kuviot 11.2 ja 11.8) noin 0,1 

luvattomien leiripaikkojen siivoaminen ja suojelualueen merkintä neljällä eri saarella 

Toimenpidealojen kokonaisala, ha 1) 19,56 Toimenpiteetön vaikutusala, ha 2) 5,04 (maapinta-ala) 
 

Yleisohjeita (metsurille):  
 
- vaahteroille ei avata erikseen tilaa (suurille tai taimille), koska pärjäävät melko varjoisissakin oloissa muutenkin. 

 
- maahan kaadetut ali- ja välikasvoskuuset karsitaan siten, että ne lahoavat maata vasten nopeasti eivätkä haittaa retkeilijöiden liikkumista. Jos ali- tai välikasvoskuusia kaadetaan 
runsaasti, kerätään ne kasaan vähän lehtokasvillisuutta kasvaviin kohtiin (esim. isojen kuusten alle, alikasvoskuusitiheikön kasvupaikalle), jotta ne eivät haittaa lehtokasvillisuutta.  
 
- kaikki saarilta tavattavat terttuseljat kitketään juurineen, tarvittaessa vuosittain kunnes ne häviävät. Vastaavasti menetellään myös muiden saarilta mahdollisesti tavattavien vierasta 
alkuperää olevien kasvilajien kanssa.  
 

KALVÖN 

Tavoite Lehdon hoito Toimenpide Lehtolaikkujen kuusettumisen estäminen 
ja lahopuun tuotto 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 11 

Pinta-ala, 
ha 

2,01 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kuusivaltainen uudistuskypsyysiän saavuttanut lehtomaisen kankaan kuvio, joka rajautuu monista reunoistaan lehtoihin ja jolla on käenkaali-orvanmarjatyypin 
lehtolaikkuja. Kuviolla kasvaa kuusten lisäksi myös hieman mäntyjä, jokunen rauduskoivu sekä raita ja tervaleppä.  
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Valtapuusto: Kuvioon rajautuvien lehtokuvioiden (11.4,11.7 ja 12.4) reunoilta sekä lehtolaikuilta kaulataan varttuneita kuusia lehtipuiden ympäriltä lehtokuvioiden 
varjostuksen vähentämiseksi ja lahopuun tuottamiseksi. Tällä hetkellä kuviolla on lahopuuta noin 13 m

3
/ha, kun sitä luonnontilaisissa metsissä on tyypillisesti 

vähintään 10 % elävän puuston määrästä, eli tällä kuviolla sitä tulisi olla vähintään 23 m
3
/ha. 
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Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvoskuuset raivataan tarvittaessa lehtolaikuilta sekä lehtokuvioiden reunoilta. Kaadetut kuuset kerätään tarvittaessa (kun puita 
runsaasti) kasoihin vähän lehtokasvillisuutta kasvaviin kohtiin. Kasat voidaan tarvittaessa polttaa. 
 
Terttuseljat kitketään pois juurineen. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Lehtoalueiden varjostus vähenee, kuusettuminen hidastuu ja lehtipuut sekä lehtoeliöstön elinvoimaisuus paranee, kun ne saavat lisää elintilaa. Lahopuumäärän 
lisääntyminen kuviolla vahvistaa kuvion lahopuujatkumoa ja siten myös lahopuulla elävien lajien elinvoimaisuutta. Vieraiden pensaslajien poisto estää niiden 
leviämisen saaren muihin osiin tai saarelta muualle. 
 

Tavoite Muinaisjäännösten hoito Toimenpide Kiviröykkiön raivaus esiin Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 11.2 

Pinta-ala, 
ha 

0,84 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Harvapuustoisen mustikkatyypin kankaan (MT)  korkeimmalla kohdalla sijaitsevalla kalliolla on mahdollisesti jopa pronssikautinen kiviröykkiö, joka on joskus avattu. 
Kuviolla kasvaa uudistuskypsyyden saavuttanutta mänty-kuusi-rauduskoivu sekametsää.  
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Kiviröykkiöllä kasvavat katajat ja männyt raivataan pois. Kuviolta tavattavat terttuseljat kitketään juurineen. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Kiviröykkiö säilyy, kun sille syntynyt puusto ja pensasto poistetaan. Vieraiden pensaslajien poisto estää niiden leviämisen saaren muihin osiin tai saarelta muualle. 

Tavoite Lehdon ja jalopuiden hoito Toimenpide Jalopuiden elinvoimaisuutta heikentävien 
puiden kaulaus, 
ali- sekä välikasvoskuusten poisto, 
vieraslajien poisto 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 11.4 

Pinta-ala, 
ha 

0,44 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Pohjoiseen viettävällä rinteellä sijaitseva uudistuskypsyysiän saavuttanut käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoa, jonka eteläpuoliskon kuusivaltainen puusto on 
myrskyjen ja hyönteistuhojen väljentämä. Vain lähinnä rantaa sekä rantaan viettävällä pohjoisrinteellä kasvaa runsaasti lehtipuita kuten tervaleppiä, rauduskoivuja 
sekä yksi saarni ja tammi. Rinneosa onkin lähinnä sinivuokko-käenkaalityypin lehtoa (HeOT). 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Valtapuusto: Kuviolla kasvavien valtapuustoon kuuluvien jalopuiden ympäriltä kaulataan niiden elinvoimaisuutta heikentävät puut siten, että puiden latvukset saavat 4-
8 metriä vapaata tilaa (eteläpuolelle laajemmin tilaa) latvuksen ympärille. Kuviolla ei kuitenkaan käsitellä tervaleppiä uhanalaisen ruskopiilojäkälän havaintopaikan 
tuntumassa (merkitään maastoon). Lisäksi alikasvoksena kasvavien saarnien yltä kaulataan varjostavia valta- ja välikasvospuita (pääosin pihlajia), jotta saarnien 
taimet saavat tilaa pituuskasvuun.  
 
Ali- ja välikasvospuusto sekä pensaskerros: Kaikki alikasvoskuuset (< 7 m pituisia) raivataan ja kerätään kasoihin vähän lehtokasvillisuutta kasvaviin kohtiin. 
Välikasvoskuusista kaulataan 85 %, loput 15 % jätetään kasvamaan lähelle valtakuusia ja rannan välittömään läheisyyteen.  
 
Terttuseljat kitketään juurineen. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Lehtokasvillisuudelle sovelias elinympäristö lisääntyy ja sekä jalo- & muiden lehtipuiden elinvoimaisuus paranee. Kenttäkerroksen varjostus vähenee kuusten 
vähentyessä (etenkin ali- ja välikasvoskuuset) ja jalopuiden taimien määrä lisääntyy. Lahopuulajiston elinolot paranevat kuolleiden puiden määrän lisääntyessä. 

Tavoite Kivennäismaan 
vesitalouden 
ennallistaminen 

Toimenpide Ojien patoaminen, vieraslajien poisto Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 11.6 

Pinta-ala, 
ha 

0,36 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Hiirenporras-käenkaalityypin (AthOT) kostea lehto, joka on ojitettu. Valtapuuston muodostavat tervalepät ja hieskoivut, joiden lisäksi kasvaa hieman myös kuusia ja 
tuomia.  
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Toimenpiteen 
kuvaus 

Kuviolta mereen laskeva valtaoja padotaan lapiotyönä käyttäen apuna suodatinkangasta, maa-ainesta sekä kuusten runkoja. Lisäksi padotaan myös 2 – 3 sivuojaa 
pienemmillä padoilla, jotta vedenkorkeuden nousu tavoittaa myös kuvion reunaosat. Kuvion pohjoisrajalla kuivemmalla maalla sijaitsevan hieskoivikon alle 
syntyneestä ali- ja välikasvoskuusikosta kaadetaan kuuset, joiden rinnankorkeusläpimitta (d1.3) < 12 cm ja  kaulataan tätä paksummat välikasvoskuuset. Kaadetut 
kuuset kerätään kasoihin lahoamaan kaulattujen välikasvoskuuten alle, ja ne voidaan tarvittaessa polttaa. Muualla kuviolla kasvavat kuuset jätetään kasvamaan 
rauhassa.  
 
Mahdolliset terttuseljat kitketään juurineen. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Vesitalouden palautuminen luontaiseksi parantaa kosteissa lehdoissa elävien lajien elinvoimaisuutta sekä lisää lahopuueliöstön kannalta tärkeän lahopuun määrää 
kuviolla. Vieraiden pensaslajien poisto estää niiden leviämisen saaren muihin osiin tai saarelta muualle. 

Tavoite Lehdon ja jalopuiden 
hoito 

Toimenpide Kuusten vähentäminen ja jalopuiden 
elinvoimaisuutta heikentävien puiden 
kaulaus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 11.7 

Pinta-ala, 
ha 

1,78 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kahteen osa-alueeseen (eteläiseen ja itäiseen) jakautuva käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehto, jonka uudistuskypsyysiän saavuttaneen valtapuuston 
muodostavat lähempänä rantaa tervalepät sekä hieskoivut ja kauempana rannasta vanhat männyt (noin 150 v.) sekä noin 75 -vuotiaat kuuset. Kuviolla kasvaa myös 
hieman raitoja ja pihlajia sekä vuorijalavaa, muutama saarni ja vanha kaksihaarainen lehmus. Lisäksi kuviolla kasvaa kaksi istutettua hevoskastanjaa (Aesculus 
hippocastanum). Kuviolla on paikoin aukkoja, joihin on syntynyt runsaasti ali- ja välikasvoskuusia yleisten tuomitiheiköiden lisäksi. Lisäksi muutamin paikoin kasvaa 
myös alle 55 vuoden ikäisiä tiheitä kuusiryhmiä. Kuvion eteläosassa kasvaa uhanalaista ruskopiilojäkälää tervalepän rungolla.  
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Valtapuusto:  
 
Jalopuiden hoito kuviolla: KOKO kuviolla kaulataan valtapuustoon kuuluvien jalopuiden ympäriltä niiden elinvoimaisuutta heikentävät puut siten, että puiden latvukset 

saavat 4-8 metriä vapaata tilaa (eteläpuolelle laajemmin tilaa) latvuksen ympärille. Puiden juurelta raivataan myös tiheimmät tuomikasvustot (katsotaan maastossa 
erikseen), jotka kilpailevat jalopuiden juuriston kanssa vedestä ja ravinteista. Lisäksi alikasvoksena kasvavien yli 3 metrin mittaisten jalopuiden yltä kaulataan 
varjostavia puita, jotta jalopuiden taimet saavat tilaa pituuskasvuun. Vaahteran taimille tai hevoskastanjoille ei raivata erikseen tilaa. Kuvion eteläosassa ei kaulata 
tervaleppiä uhanalaisen ruskopiilojäkälän havaintopaikan tuntumassa (merkitään maastoon). Hevoskastanjat kaulataan mikäli niiden taimia havaitaan saarilla.  
 
Itäisen osa-alueen kuuset: Muutamat tiheät alle 55 -vuotiaat kuusiryhmät kaulataan (etenkin vanhan lehmuksen länsipuolelta). Lisäksi kaulataan valtapuustoon 
kuuluvia kuusia lehtipuiden ympäriltä siten, että kasvamaan jäävät pääsääntöisesti vain vanhimmat kuuset noin 20 – 40 metrin välein yksittäisinä puina tai muutaman 
puun ryhminä. Näiden kuusten tuntumaan jätetään kasvamaan paikoin myös jokunen välikasvos- tai lisävaltakuusi. Kuuset jätetään kasvamaan myös kuviolta 11.6 
laskevan ojan varteen sekä samaisen kuvion ympärille.  
 
Eteläisen osa-alueen kuuset: Valtapuuston kuuluvia kuusia kaulataan etenkin lehtipuiden ympäriltä siten, että lehtipuiden latvuksille tulee vapaata kasvutilaa 4 – 6 
metriä. Joidenkin lehtipuiden tuntumaan voidaan jättää kuusia kasvamaan (esim. kun järeä kuusi kasvaa nuoremman lehtipuun tuntumassa). Lisäksi kuusia kaulataan 
muutamissa 6 – 10 puuta käsittävissä ryhmissä, jotta lehtokasvillisuudelle soveliaan valoisan elinympäristön pinta-ala lisääntyisi.  
 
Kuviolla voidaan vähentää lisää kuusia myös myöhemmin, mikäli kuuset varjostavat yhä lehtokasvillisuutta liikaa. 
 
Ali- ja välikasvoskuuset sekä pensaskerros: Ali- ja välikasvoskuuset raivataan kuviolta lähes täysin pois (97 %) – kasvamaan jätetään vain joitakin välikasvoskuusia 
(yli 6 metrin pituisia) lähelle valtakuusia. Kaadetut kuuset kerätään tarvittaessa (kun puita runsaasti) kasoihin vähän lehtokasvillisuutta kasvaviin kohtiin. Kasat 
voidaan tarvittaessa polttaa.  
 
Terttuseljat kitketään pois.   
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Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Etelään ja kaakkoon suuntautuneen lehtokuvion kuusettuminen estyy ja lehtolajistolle soveliaan elinympäristön pinta-ala lisääntyy. Kostean lehtokuvion 11.6 ympärille 
jää kosteaa pienilmastoa ylläpitäviä kuusia. Jalopuiden elinvoimaisuus ja taimettuminen lisääntyvät niiden saadessa lisää elintilaa ja niillä elävät eliöt säilyvät kuviolla. 
Vieraiden pensaslajien poisto estää niiden leviämisen saaren muihin osiin tai saarelta muualle.   
 

Tavoite Lehdon ja 
muinaisjäännösten hoito 

Toimenpide Kuusten vähentäminen,  
jalopuiden elinvoimaisuutta heikentävien 
puiden kaulaus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 11.8 

Pinta-ala, 
ha 

0,72 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kalvön luoteisosassa sijaitsevan käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtokuvion valtapuuston muodostavat noin 75-vuotiaat kuuset, joiden lisäksi kuviolla kasvaa 
myös hieman lehtipuita (rauduskoivua, raitaa, tervaleppää rannassa) ja edelliseen puusukupolveen kuuluvia mäntyjä. Alikasvoskuusia kasvaa kuvion valoisissa 
osissa kohtalaisesti, samoin muutamia jalopuiden taimia. Kuviolla on runsaasti terttuseljoja ja sillä sijaitsee harmaahaikarakolonia sekä merkitty kalasääksen 
pesäpuu. Kuvion eteläkärjen luona kasvaa uhanalaista ruskopiilojäkälää raidan rungolla. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Valtapuusto: Kuusia kaulataan lehtipuiden ja vanhojen mäntyjen ympäriltä siten, että puiden latvukset saavat vähintään 4 metriä tilaa ympärilleen. Joitakin kuusi-
lehtipuu tai kuusi-mänty pareja tai muutaman puun ryhmiä jätetään kuitenkin kasvamaan kaavamaisen hoidon välttämiseksi. Pelkästään kuusia kasvavat osat kuviota 
jätetään kehittymään luonnontilaan (ei hoitotoimia).   
 
Kuvion harvempaa puustoa kasvavassa itäpuoliskossa lähes kaikki kuuset kaulataan lukuun ottamatta iäkkäimpiä kuusia.  
 
HUOM! Harmaahaikarakolonia sijaitsee kuvion kuusivaltaisimmassa osassa, jossa ei saa kaulata harmaahaikaroiden pesäpuita.  Kuuset kaulataan kuitenkin 
kalasääsken pesäpuun ympäriltä.  
 
Kuvion eteläkärjen lähellä kasvava raita merkitään, koska sen rungolla kasvaa uhanalainen ruskopiilojäkälä.  
 
Alikasvospuusto ja pensaskerros: Lehtipuiden ja vanhojen mäntyjen ympäriltä kaadetaan alikasvoskuuset ja kaulataan välikasvoskuuset (d1.3 > 12 cm), jotta ne eivät 
kasva niiden latvuksien sisää. Kuvion harvapuustoisemmalla itäpuoliskolla kaadetaan kaikki ali- ja välikasvoskuuset lehtokasvillisuudelle soveliaan elinympäristön 
ylläpitämiseksi. Puut kasataan vähän lehtokasvillisuutta kasvaviin kohtiin, mikäli niitä kaadetaan useita samassa kohtaa (yksittäiset puut jätetään lahoamaan sijoilleen 
kun niiden runko on karsittu siten että se jää lahoamaan maata vasten). 
 
 Yli 3 metrin mittaisille jalopuiden taimille avataan elintilaa poistamalla niiden ympäriltä kilpailevaa puustoa, vaahteran taimille ei kuitenkaan raivata tilaa erikseen. 
Terttuselja kitketään juurineen pois.  
 
Muinaisjäännösten hoito: kuviolla sijaitsevan talon raunion päältä sekä muiden ihmisten jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut ja 
pensaat. 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Lehtokasvillisuudelle soveliaan elinympäristön pinta-ala lisääntyy kun kuusten määrä vähenee, lehtipuut ja vanhat männyt saavat lisää elintilaa. Vieraiden 
pensaslajien poisto estää niiden leviämisen saaren muihin osiin tai saarelta muualle. Lahopuun määrän lisääntyminen parantaa kuusilahopuulla elävien lajien 
elinolosuhteita.   

Tavoite Lehdon ja jalopuiden 
hoito 

Toimenpide Kuusten vähentäminen, 
Jalopuiden elinvoimaisuutta heikentävien 
puiden kaulaus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 12.1 

Pinta-ala, 
ha 

0,07 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Iäkkäiden mäntyjen ja noin 75  -vuotiaiden kuusten vallitsemaa kuivaa lehtoa (puolukka-lillukka tyyppi VRT), jossa kasvaa myös runsaasti pihlajia, hieman tervaleppiä 
sekä yksi vanha tammi ja raita. Naapurikuviolla 11.9. kasvaa muutama vuorimänty (Pinus mugo). 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Valtapuusto: Kuusia kaulataan lehtipuiden ja vanhojen mäntyjen ympäriltä siten, että puiden latvukset saavat vähintään 4 metriä tilaa ympärilleen. Joitakin kuusi-
lehtipuu tai kuusi-mänty pareja tai muutaman puun ryhmiä jätetään kuitenkin kasvamaan kaavamaisen hoidon välttämiseksi. Lisäksi kuviolla kasvavan tammen  
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ympäriltä kaulataan sen elinvoimaisuutta heikentävät puut siten, että puun latvus saa 4-8 metriä vapaata tilaa (eteläpuolelle laajemmin tilaa) latvuksen ympärille.  
Kuusia voidaan poistaa myöhemmin lisää kaulaamalla niitä, mikäli kuvio jää yhä varjoisaksi.  
 
Ali- ja välikasvospuusto sekä pensaskerros: Kaikki alikasvoskuuset (< 7 m pituisia) raivataan ja kerätään kasoihin vähän lehtokasvillisuutta kasvaviin kohtiin. 
Välikasvoskuusista kaulataan 85 %, loput 15 % jätetään kasvamaan lähelle valtakuusia.  
 
Terttuseljat kitketään juurineen pois. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Valoisa kuiva lehto, jossa elävä lehtoeliöstö on elinvoimaista. Vieraiden pensaslajien poisto estää niiden leviämisen saaren muihin osiin tai saarelta muualle. 

Tavoite Lehtolaikkujen hoito Toimenpide Ali- ja välikasvoskuusten poisto Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 12.4 

Pinta-ala, 
ha 

0,5 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Valoisa iäkkäiden mäntyjen ja pihlajien vallitsema kuiva lehto, jonka rantaosassa kasvaa kapealti myös tervaleppiä . Kuvio lienee ollut aiemmin harvapuustoinen 
hakamaa. Kuviolle on taimettunut ali- ja välikasvoskuusia kymmenkunta.   
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvoskuuset kaadetaan ja kerätään tarvittaessa kasoihin, mutta yksittäiset rungot voidaan jättää maata vasten maatumaan 
(karsittu ainakin kahdelta sivulta). Mahdollisille jalopuiden taimille voidaan avata kasvutilaa tarvittaessa (ei kuitenkaan vaahteralle). Kuvion lounaisrajalla kasvava 
ruostehappomarja (Berberis vulgaris) kitketään pois sen leviämisen estämiseksi. Lisäksi kitketään pois terttuseljat juurineen. 

 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Valoisa kuiva lehto, jossa elävä lehtoeliöstö on elinvoimaista. Vieraiden pensaslajien poisto estää niiden leviämisen saaren muihin osiin tai saarelta muualle. 

Tavoite Lehdon ja jalopuiden 
hoito 

Toimenpide Kuusten vähentäminen, 
jalopuiden elinvoimaisuutta heikentävien 
puiden kaulaus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 12.5 

Pinta-ala, 
ha 

0,83 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Kalvön länsirinteellä ja sen alapuoleisella tasanteella sijaitseva varttunutta puustoa kasvava lehtometsä, jonka valtapuuston muodostavat vuorijalavat sekä osin myös 
tammet, saarnet, kuuset tervalepät, koivut, pihlajat ja tuomet. Kuviolla kasvaa runsaasti jalopuiden taimia. Kuviolla on kaksi ruskopiilojäkäläesiintymää, toinen 
tervaleppäpökkelöllä ja toinen elävällä tervalepällä.  

Toimenpiteen 
kuvaus 

Valtapuusto: Kuviolla kasvavien valtapuustoon kuuluvien jalopuiden ympäriltä kaulataan niiden elinvoimaisuutta heikentävät puut siten, että puiden latvukset saavat 4-
8 metriä vapaata tilaa (eteläpuolelle laajemmin tilaa) latvuksen ympärille. Lisäksi alikasvoksena kasvavien yli 3 metrin mittaisten jalopuiden (tammi, saarni, 
vuorijalava) yltä kaulataan varjostavia puita kuten kuusia (vain d1.3 alle 35 cm kuuset!), pihlajia, tuomia ja tervaleppiä, jotta jalopuiden taimet saavat tilaa 
pituuskasvuun. Vaahteran taimille ei raivata erikseen tilaa. Ruskopiilojäkälää kasvavat tervaleppien rungot merkitään ja jätetään hoitotoimien ulkopuolelle.  
 
Muiden lehtipuiden ympäriltä kaulataan niiden elinvoimaisuutta heikentävät kuuset. 
 
Kuvion itäreunassa rinteellä kaulataan tavanomaisten lehtipuiden elinvoimaisuutta heikentävistä kuusista pääosa, joitakin kuusi-lehtipuupareja tai pieniä kuusiryhmiä 
jätetään kasvamaan. 
 
Ali- ja välikasvoskuuset sekä pensaskerros: Kaikki alikasvoskuuset raivataan ja kerätään kasoihin vähän lehtokasvillisuutta kasvaviin kohtiin. Kasat voidaan 
tarvittaessa polttaa. Välikasvoskuusista kaulataan 95 % puista, kasvamaan jätettävät välikasvoskuuset pyritään sijoittamaan lähelle varjostavia valtakuusia tai muita 
valtapuustoon kuuluvia ei-jaloja lehtipuita. Jalopuiden juurelta raivataan myös tiheimmät tuomikasvustot (katsotaan maastossa erikseen), jotka kilpailevat jalopuiden 
juuriston kanssa vedestä ja ravinteista. Terttuseljat kitketään juurineen pois. 
  

Alueen kuvaus  Jalopuiden elinvoimaisuus ja taimettuminen lisääntyvät niiden saadessa lisää elintilaa ja niillä elävät eliöt säilyvät kuviolla. Lehtolajiston elinvoimaisuus säilyy kun 
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toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

kuvion kuusettuminen estyy. Lahopuumäärän lisääntyminen kuviolla parantaa lahopuulla elävien lajien elinvoimaisuutta. Vieraiden pensaslajien poisto estää niiden 
leviämisen saaren muihin osiin tai saarelta muualle. 
 

SLÅTTERHOLMEN 

Tavoite Lehtolajiston ja jalopuiden 
hoito  

Toimenpide Kuusten poisto,  
tammen elinvoimaisuutta 
heikentävien puiden kaulaus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 13 

Pinta-ala, 
ha 

1,48 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Alava varttunutta tervaleppää kasvava nokkosten ja mesiangervon vallitsema puna-ailakkityypin (ST) lehto, jossa on paikoin myös pienialaisia hiirenporras-
käenkaalityypin lehtolaikkuja. Kuviolla kasvaa myös hieman mäntyjä sekä jokunen pihlaja ja kuusi. Valtapuuston alla kasvaa muutamia nuoria ali- ja välikasvoskuusia 
sekä yksi tammen taimi. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Kuviolta kasvavat ali- ja välikasvoskuuset kaadetaan tai kaulataan (d1.3 > 12 cm) ja valtapuustoon kuuluvat kuuset kaulataan. Noin kymmenmetrisen tammen 
ympäriltä kaulataan sen elinvoimaisuutta heikentävät muut puut siten, että puun latvuksen ympärille syntyy 4 - 8 metriä vapaata tilaa (eteläpuolelle enemmän tilaa).  
 
Kuviolta kitketään sillä kasvavat terttuseljat.  

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Kuvion sekä Slåtterholmenin saaren kuusettuminen estyy ja saaren lehdot säilyvät lehtipuuvaltaisina. Vieraiden pensaslajien poisto estää niiden leviämisen saaren 
muihin osiin tai saarelta muualle. 

Tavoite Jalopuiden hoito Toimenpide Jalopuiden elinvoimaisuutta 
heikentävien puiden kaulaus 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 13.2 

Pinta-ala, 
ha 

0,19 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Slåtteholmenin korkeimmalla kohdalla sijaitseva osin kallioinen kuivan lehdon kuvio, jonka valtapuuston muodostavat uudistuskypsyysiän saavuttaneet männyt, 
rauduskoivut ja pihlajat. Kuviolla kasvaa  myös tammia sekä yksi edelliseen puusukupolveen kuulunut tammi (Ø 65 cm). 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Valtapuusto: Kuviolla kasvavien tammien ympäriltä kaulataan niiden elinvoimaisuutta heikentävät puut siten, että puiden latvukset saavat 4-8 metriä vapaata tilaa 
(eteläpuolelle laajemmin tilaa) latvuksen ympärille. Vanhan tammen ympäriltä kaulataan myös elinvoimaisuutta heikentäviä nuoria tammia tarvittaessa (määritetään 
maastossa tarkemmin).   
 
Alikasvospuusto ja pensaskerros: Alikasvoksena kasvavien yli 3 metrin mittaisten jalopuiden (pääasiassa saarnia, myös hieman tammia) yltä kaulataan varjostavia 
puita kuten pihlajia, tuomia ja koivuja, jotta jalopuiden taimet saavat tilaa pituuskasvuun. Vaahteran taimille ei kuitenkaan raivata erikseen tilaa. Kuviolla kasvavat 
terttuseljat kitketään pois.  
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Jalopuiden elinvoimaisuus ja taimettuminen lisääntyvät niiden saadessa lisää elintilaa ja niillä elävät eliöt säilyvät kuviolla. Vieraiden puu- ja pensaslajien poisto estää 
niiden leviämisen saaren muihin osiin tai saarelta muualle. Kuviolle syntyy lahopuuta, josta hyötyvät lahopuulla elävät lajit. 

Tavoite Lehtolajiston ja jalopuiden 
hoito, 
vieraslajin poisto 

Toimenpide Jalopuiden elinvoimaisuutta heikentävien 
puiden kaulaus, alikasvoskuusten kaato ja 
vieraiden puu- ja pensaslajien poisto 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 13.4 

Pinta-ala, 
ha 

0,96 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Slåtterholmenin saaren keskiosassa sijaitseva uudistuskypsyysiän saavuttanut haapojen ja rauduskoivujen vallitsema oravanmarja-käenkaali –tyypin lehto (OMaT). 
Kuviolla kasvaa myös hieman mäntyjä, tervaleppiä ja jalopuita kuten saarnia ja tammia. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Valtapuusto: Kuviolla kasvavien valtapuustoon kuuluvien jalopuiden ympäriltä kaulataan niiden elinvoimaisuutta heikentävät puut siten, että puiden latvukset saavat 4-
8 metriä vapaata tilaa (eteläpuolelle laajemmin tilaa) latvuksen ympärille. Laajalatvuksisimpien tammien ympäriltä kaulataan myös riukuuntuneita nuorempia tammia, 
jotta laajalatvuksiset tammet kehittyisivät mahdollisimman järeiksi tulevaisuuden ikitammiksi ja kuviolle syntyisi myös tammilahopuuta. 
 
Jalopuiden juurelta raivataan myös tiheimmät tuomikasvustot (katsotaan maastossa erikseen), jotka kilpailevat jalopuiden juuriston kanssa vedestä ja ravinteista. 
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Alikasvospuusto ja pensaskerros: Alikasvoksena kasvavien yli 3 metrin mittaisten jalopuiden (tammi, saarni) yltä kaulataan varjostavia puita kuten pihlajia, tuomia ja 
koivuja, jotta jalopuiden taimet saavat tilaa pituuskasvuun. Isompien taimien ympärille avataan tarvittaessa enemmänkin tilaa kaulaamalla niiden elinvoimaisuutta 
heikentäviä valtapuustonkin puita. Vaahteran taimille ei kuitenkaan raivata erikseen tilaa. Kuviolla kasvavat muutamat alikasvoskuuset raivataan. Terttuseljat 
kitketään juurineen pois. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Jalopuiden elinvoimaisuus ja taimettuminen lisääntyvät niiden saadessa lisää elintilaa ja niillä elävät eliöt säilyvät kuviolla. Vieraiden puu- ja pensaslajien poisto estää 
niiden leviämisen saaren muihin osiin tai saarelta muualle. Kuviolle syntyy lahopuuta, josta hyötyvät lahopuulla elävät lajit. 

Tavoite Lehtolajiston hoito ja 
vieraslajin poisto 

Toimenpide Jalopuiden elinvoimaisuutta heikentävien 
puiden kaulaus, alikasvoskuusten kaato ja 
vieraiden puu- ja pensaslajien poisto 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 13.5 

Pinta-ala, 
ha 

1,21 Priorisointi 

1) 
1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Uudistuskypsyysiän saavuttanut tammien vallitsema puna-ailakki –tyypin lehto (ST), jossa osin myös käenkaali-oravanmarjatyypin lehtolaikkuja (OMaT). Kuviolla 
kasvaa myös kohtalaisesti saarnia, tervaleppiä ja rauduskoivuja sekä muutamia yksilöitä vieraspuulajeja (hopeapaju (Salix alba; ainakin 5 kpl), engelmanninkuusi 
(”hopeakuusi”, Picea engelmannii; ainakin 2 kpl), jättituija (Thuja plicata; ainakin 1 kpl), siperian lehtikuusi (Larix sibirica; 1 kpl), kontortamänty (Pinus contorta; 2 kpl)). 
Alikasvoksen muodostaa paikoin tiheä tuomikasvusto sekä saarnentaimet (200 / ha). Kuviolla kasvaa 4 tai 5 tervaleppää, joilla elää uhanalaista ruskopiilojäkälää. 
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Valtapuusto: Kuviolla kasvavien valtapuustoon kuuluvien jalopuiden ympäriltä kaulataan niiden elinvoimaisuutta heikentävät puut siten, että puiden latvukset saavat 4-
8 metriä vapaata tilaa (eteläpuolelle laajemmin tilaa) latvuksen ympärille. Laajalatvuksisimpien tammien (1 – 4 kpl) ympäriltä kaulataan myös riukuuntuneita 
nuorempia tammia, jotta laajalatvuksiset tammet kehittyisivät mahdollisimman järeiksi tulevaisuuden ikitammiksi. 
 
Kuviolla kasvavat vieraista puulajeista kaulataan kontortamännyt ja pääosa hopeapajuista (lukuun ottamatta muutamia, joissa kasvaa uhanalaista pajunnuppijäkälää), 
sekä siperian lehtikuusi. TARVITTAESSA kaulataan myös jättituijat ja engelmanninkuuset, jotta ne eivät leviä laajemmalle Slåtterholmenin saarella tai saarelta 
muualle. Puut kaulataan viimeistään siinä vaiheessa kun näiden puiden taimia havaitaan alueella. 
 
Kuviolla kasvavan uhanalaisen ruskopiilojäkälien ja pajunnuppijäkälien kasvupaikat merkitään maastoon ja nämä puut jätetään hoitotoimien ulkopuolelle.  
 
Alikasvospuusto ja pensaskerros: Alikasvoksena kasvavien yli 5 metrin mittaisten jalopuiden (tammi, saarni) yltä kaulataan tarvittaessa varjostavia puita kuten 
pihlajia, tuomia ja koivuja, jotta jalopuiden taimet saavat tilaa pituuskasvuun. Vaahteran taimille ei kuitenkaan raivata erikseen tilaa.  
 
Tammien alta raivataan osa tuomipöheiköistä, koska ne estävät vähäsateisina kausina tammien vedensaannin ja varjostavat voimakkaasti lehtokasvillisuutta.  
 
Vieraiden puulajien taimet kitketään pois, samoin kaikki terttuseljat.  
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Jalopuiden elinvoimaisuus ja taimettuminen lisääntyvät niiden saadessa lisää elintilaa ja niillä elävät eliöt säilyvät kuviolla. Vieraiden puu- ja pensaslajien poisto estää 
niiden leviämisen saaren muihin osiin tai saarelta muualle. Kuviolle syntyy lahopuuta, josta hyötyvät lahopuulla elävät lajit. 

Muut saaret 

Tavoite Avoimen 
rantaympäristön hoito 

Toimenpide Nuorten puiden poisto ja niitto Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672 
Kuvio 12.8 (Kalvholmen) 

Pinta-ala, 
ha 

0,11 Priorisointi 

1) 
2 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Ruovikoituva ja metsittyvä rantaniittylaikku, jolla kasvaa mm. lehtomaitikkaa (Melampyrum nemorosum) sekä muuta niittylajistoa. 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Kuviolta ja sen reunoilta kaadetaan ale 25 vuoden ikäiset puut (mänty, kuusi ja tervaleppä) sekä kitketään puiden taimet. Kaadetut puut kerätään lahoamaan 
metsänreunaan esim. isojen puiden juurelle tai muuhun varjoisampaan, vähän arvokasta lajistoa kasvavaan kohtaan.  
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Järviruokoa voidaan niittää niityltä ja sen lähiympäristöstä vuosittain resurssien sallimissa puitteissa. Niitetyt järviruo’ot haravoidaan kasaan ja vedetään pressulla 
metsänreunaan maatumaan. Niitto tulisi tehdä vähintään 3 vuotena peräkkäin, jotta järviruoko ja vesaikko taantuisivat.  
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Niittylaikku säilyy avoimena ja valoisena, jolloin sillä elävä monipuolinen niittylajisto säilyy elinvoimaisena.  

Tavoite Vieraslajien poisto Toimenpide Minkkien  ja supikoirien pyynti Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672, kaikki 
Stadsfjärdenin saaret 

Pinta-ala, 
ha 

1,45 – 
23,72 

Priorisointi 

1) 
2 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Vieraspetoja voidaan pyytää Stadsfjärdenin saarilta metsästyslain sallimina aikoina lukuun ottamatta Kalvötä, jossa metsästysaika rajataan 31.9. – 15.2. väliseen 
aikaan merikotkan pesinnän häiriöttömyyden varmistamiseksi. Vieraspetoja poistetaan resurssien sallimissa rajoissa.  
 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Minkit ja supikoirat pyritään poistamaan alueelta aktiivisella jahdilla (ajava koira) ja loukuin. Petojen poisto on tärkeintä Kalvholmenilla, Tallholmenilla, Märagrundetilla, 
Sänkgörenillä sekä Slåtterholmenin pohjoispuoleisella nimettömällä pikkusaarella (kuviot 14.4, 14.5, 14.6). Kalvöltä, Kavelholmenilta ja Slåtterholmenilta pyydetään 
jos mahdollisuudet sallivat. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Minkit ja supikoirat vähenevät tai jopa häviävät, jolloin linnuston pesintämenestys saarilla paranee.   

Tavoite Luvattomien 
leiripaikkojen siivous 

Toimenpide Roskien säännöllinen siivous,  
tulipaikkojen poisto 
leiriytymisen ja tulenteon kieltävien 
kylttien asentaminen 

Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 672, kuviot: 
13.1 (Slåtterholmen), 
14.8 (Tallholmen) 
15.8 (Sänkören) 
16.3 (Kavelholmen) 

Pinta-ala, 
ha 

0,79 Priorisointi 

1) 
2 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Helppoja maihinnousupaikkoja, joita on käytetty luvattomaan tulentekoon sekä leiriytymiseen. Kuvioilla kasvaa harvaa puustoa ja ne ovat melko kallioisia 
(Tallholmenilla kallio on Natura 2000 – luontotyyppiä silikaattikalliot (8220).  

Toimenpiteen 
kuvaus 

Kuvioilta siivotaan roskat säännöllisesti ja tulipaikat poistetaan. Suojelualueen merkitsemisen yhteydessä asetetaan tarvittaessa ohjekyltit rantautumispaikkojen 
tuntumaan. Lisäksi vastaavat kyltit asetetaan Kalvön koilliskulman maihinnousupaikalle.  
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Luvaton leiriytyminen ja tulenteko loppuvat.  
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Liite 5. Luonnonhoitotoimet 
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4 Toimenpiteet ja kustannukset  
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  
Johdanto 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 Priorisointi Osasto Kuvio(t) 
Pinta-
ala, ha Työaika-arvio (tunteja)  Huom. 

Jalopuiden hoito 1 672 
11.4, 11.7, 12.1, 12.5, 

13, 13.2, 13.4, 13.5 
6,99 24 

Samoilla kuvioilla hoidetaan myös lehtoa, mutta 
työaika erotettu lehtojen hoitoon kuluvasta työajasta. 

Lehtojen hoito 1 672 
11, 11.4, 11.7, 11.8, 
12.1, 12.4, 12.5, 13, 

13.2, 13.4, 13.5 
10,21 88 Osalla kuvioista hoidetaan myös jalopuita. 

Avoimien rantaympäristöjen 
hoito 

2 672 12.8 0,11 
• pelkkä niitto ilman haravointia 7 
• niitto (sis. haravointi) ja haravointi 14 

• toistuva hoito, tehtävä vähintään kolmena vuonna 
peräkkäin jotta ruovikoituminen ja vesakko taantuu 

Vieraslajien poisto 
(terttuseljojen, vieraiden 
puulajien ja mahdollisten 
tuomipihlajien) 

2 672 
Kaikki Stadsfjärdenin 

saaret 
18,01 

40 h / vuosi 
 
 

• toteutetaan resurssien salliessa. 

Vieraslajien poisto (minkkien ja 
supikoirien pyynti) 

2 672 
Kaikki Stadsfjärdenin 

saaret 
1,45 – 
23,72 

 
32 h / vuosi 

 

• mahdollisimman jatkuvaa hoitoa: loukkujen 
kokemisen polttoainekulut 200 e / vuosi 
• toteutetaan resurssien salliessa. 

Muinaisjäännösten hoito 1 672 11.2, 11.8 0,1 2  

Luvattomien leiripaikkojen 
siivous 

2 672 

13.1 (Slåtterholmen), 
14.8 (Tallholmen) 
15.8 (Sänkören) 

16.3 (Kavelholmen) 

0,79 16 
Työaikaan laskettu vain siivous, valvontaan kuluva 
aika noin 2 h / valvontakerta 

Myytävä puutavara lajeittain eroteltuina Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot, yhteenveto 

Puutavaralaji Määrä m3 kustannustekijä h tai htp Muu 

Puusto jää alueelle lahopuuksi     

1) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: 1 = suuri (toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = pieni, toteutetaan myöhemmin suunnittelukaudella 
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5A  Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen 
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

Johdanto Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset Natura 2000 -luontotyyppeihin ja direktiivilajeihin. Arvioidaan sekä positiiviset että 
mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Direktiivilajeista arvioidaan vaikutukset vain luontodirektiivin liitteiden II ja IV sekä lintudirektiivin 
liitteen I lajeihin. 

Natura 2000 -
aluekoodi 

Natura 2000 –luontotyyppi  tai di-
rektiivilaji 1) 

Direktiivin lii-
te (lajien 
osalta) 

Toimenpide Arvioitu 
vaikutus 

Perustelu positiivisille tai negatiivisille vaikutuksille 

FI0100005 Merenrantaniityt* (1630)  Puiden taimien poisto, 
ruovikon niitto & haravointi 

+ Itämeren rehevöitymisestä hyötyvän kasvillisuuden torjunta (järviruo’on 
niitto) ja nuorten puiden poisto parantavat luontotyypin edustavuutta ja 
suojelun suotuisaa tasoa. 

FI0100005 Silikaattikalliot (8220)  Luvattoman leiripaikan 
siivous, suojelualueen 
merkintä 

+ Luvattoman leiripaikan siivous ja suojelualueen merkintäkyltit 
Tallholmenilla parantavat luontotyypin suojelua 

FI0100005 Luonnonmetsät* (9010)  Terttuseljojen poisto 0 / + Terttuseljojen poisto ylläpitää luontotyypin luonnontilaisuutta 

FI0100005 Jalopuumetsät* (9020)  Jalopuiden elintilan 
lisääminen kilpailevia 
puita kaulaamalla 

+ 

Jalopuiden ja jalopuilla elävien lajien elinvoimaisuus paranee. Myös 
jalopuiden siementuotanto todennäköisesti lisääntyy, jolloin 
jalopuujatkumo suojelualueella vahvistuu.  
 
Kaulatut jalopuiden kanssa kilpailleet lehtipuut ovat arvokkaita 
elinympäristöjä lahoavilla lehtipuilla eläville lajeille.  
 
Myös lahoavat jalopuut (luontaisesti kuolleet ja muutamat nuoremmat, 
isojen tammien ympäriltä kaulatut jalopuut) ylläpitävät lahoavilla 
jalopuilla elävää lajistoa. 

FI0100005 Lehdot (9050)  Kuusten vähentäminen 
(sekä alikasvoskuusten 
että varttuneen puuston). 
Terttuseljojen ja muiden 
mahdollisesti tavattavien 
vieraiden kasvilajien 
poisto 

+ 

Kuusettumisen estäminen ja hidastaminen ylläpitävät ja parantavat 
lehtoeliöstön elinolosuhteita. 
 
Suomen luontoon ihmistoiminnan myötä levinneiden vierasta 
alkuperää olevien kasvilajien poisto ylläpitää kotimaiselle lehtolajistolle 
soveliaita elinympäristöjä. 

FI0100005 Merikotka, kalatiira, lapintiira,   Lintudirektiivi
n liite I 

Minkkien ja supikoirien 
pyynti 

+ 

Minkkien ja supikoirien pyynti parantaa lajien pesimätulosta ja 
vähentää kuolleisuutta. Merikotkan pesäpuun välittömässä 
läheisyydessä ei tehdä hoitotoimia, ja ne ajoitetaan loppusyksyyn, 
jolloin laji viettää vähiten aikaa pesäpuulla. 

Natura 2000-luonto-

tyypit tai direktiivilajit, 

joihin toimenpiteillä ei 

arvioida olevan 

Vaihettumis- ja rantasuot (7140): Luontotyypillä ei tehdä hoitotoimia, eikä muiden kuvioiden hoidolla ole vaikutusta tähän luontotyyppiin. 
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vaikutuksia.  

Natura 2000-

vaikutusten 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 Muut vaikutukset luontoon, ympäristöön ja käyttöön 
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  
Johdanto 

Arviointi kohdistuu suunniteltujen toimenpiteiden suunnittelualueelle tai sen ulkopuolelle aiheutuviin vaikutuksiin, jotka eivät liity 
alueen Natura 2000-arvoihin. Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia luontoon (esim. 
kasvillisuustyypit ja lajit), ympäristöön ja alueen käyttöön. 

Toimenpi-
teen tavoite 

Toimenpide Vaikutuksen kohde Kohden-
tuminen  

Vaikutuksen tarkempi kuvaus  
(kuvio tai osa-alue merkitään tarvittaessa) 

Toimenpiteet negatiivisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
minimoimiseksi sekä mahdolliset 
positiiviset vaikutukset 

S
u

u
n

n
. 

a
lu

e
 

U
lk

o
p
u

o
l.
 

a
lu

e
 

 

(kuvio/osa-
alue) 

Kuvaus Kuvaus 

Uhanalaisen 
lajin 
säilyminen 
alueella 

Lajin 
elinympäristö 
rajataan pois 
toimenpiteistä 

ruskopiilojäkälä, 
koivunhuhmarjäkälä,  
pajunnuppijäkälä, 
tammitakkusammal 

X  

11.1, 11.3, 
11.4, 11.7, 
12.5, 13.4, 
13.5 

Ruskopiilojäkälä elää raitojen ja 
tervaleppien kannoilla ja tervaleppien 
tyvellä.  
Koivunhuhmarjäkälä kasvaa tervalepän 
kannolla.  
Pajunnuppijäkälän kasvualustasta 
Stadsfjärdenin saarilla ei ole tarkkaa tietoa, 
mutta se kasvaa yleensä leppien kannoilla 
ja tammien kaarnalla. 
Tammitakkusammal kasvaa jalopuiden 
kaarnalla. 

Lajien kasvupaikat paikannetaan 
gps:n ja uhanalaiskartoittajan 
muistiinpanojen avulla. 
Kasvupaikat merkitään maastoon 
sekä rajataan hoitotoimista pois. 
Lahojen lehtipuupökkelöiden 
lisääntyminen, puuston 
ikääntyminen ja 
luonnontilaisuuden paraneminen 
sekä lehtojen kuusettumisen 
estäminen ylläpitävät lajeille 
sopivia elinympäristöjä. 

Saaristolinnu
ston hoito 

Minkkien ja 
supikoirien 
poisto 

Suojealueen 
pesimälinnusto 

X  

Stadsfrjäde
nin saaret 
kokoinaisu
udessaan 

Minkkien ja supikoirien pyynti Vähentää pesien tuhoutumista ja 
linnuston kuolleisuutta yleisesti 
Stadsfjärdenin ympäristössä. 

Vieraiden 
kasvilajien 
poisto 

Terttuseljojen ja 
muiden 
mahdollisesti 
tavattavien 
vierasta 
alkuperää 
olevien 
kasvilajien 
poisto 

Suojelualueen lehdot, 
kangasmetsät ja kallioiset 
alueet 

X  

Stadsfrjäde
nin saaret 
kokoinaisu
udessaan 

Vierasta alkuperää olevien kasvilajien 
poisto 

Vieraiden puu- ja pensaslajien 
poisto estää niiden leviämisen 
lyhyellä aikavälillä suojelualueen 
saarten sisällä ja pitkällä 
aikavälillä saarilta muualle. 

Luvattomien 
leiripaikkojen 
siivous ja 
suojelualuee
n merkintä 

Siivous ja 
merkintä 

Alueen virkistyskäyttäjät 

X  

Stadsfrjäde
nin saaret 
kokoinaisu
udessaan 

Stadsfjärdenin saaret perustetaan 
suojelualueeksi tai liitetään Tammisaaren 
saariston kansallispuistoon. 

Suojelualueen merkintä maastoon 
parantaa sen tunnettuutta ja 
vähentää roskaamista, luvatonta 
tulentekoa ja leiriytymistä. 
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Muinaisjäänn
östen hoito 

Puiden ja 
pensaiden 
raivaus 
muinaisjäännök
siltä 

Vanhat talojen kivijalat sekä 
muut vanhat rakenteet 

X  

11.2&11.8 
sekä muut 
vastaavat 
kohteet 
Stadsfrjäde
nin saarilla 

Muinaisjäännöksillä kasvavat puut ja 
pensaat poistetaan, jotta niiden juuristo ei 
vaurioita rakenteita.  

Muinaisjäännökset säilyvät 
alueella ja syntyy lisää lahopuuta. 
Mahdollisten jalopuiden poisto 
arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Kirjanpainajat
uhojen 
mahdollisuus 

Seuranta ja 
tarvittaessa 
torjunta 

Suojelualueen metsät  

X (x)  

Kalvön Kirjanpainajatuhojen todennäköisyys on 
erittäin pieni, sillä kaulattavat kuuset ovat 
pääasiassa niin pieniläpimittaisia, etteivät 
kirjanpainajien toukat kykene kehittymään 
niissä. Lisäksi lähes kaikki järeämmät 
kaulattavat kuuset sijaitsevat metsien 
sisäosien varjoisissa oloissa, missä 
kirjanpainajat eivät lisäänny suurina 
massaesiintymiin pystyvinä määrinä. Lajin 
leviäminen eristyneeltä saarelta muualle 
erittäin epätodennäköistä.  

Kirjanpainajien syönnöksistä 
syntyvän puupurun haeskelu 
kuusten juurilta touko-kesäkuussa 
(ilmanlämpötila on ollut vähintään 
muutamina päivinä yli 18 ºC ja 
maa lämmennyt yli 10 ºC 
lämpöön) puiden kaulaamista 
seuraavina 1-3 vuotena. 
Tarvittaessa torjunta kuorimalla 
puut joissa on kirjanpainajia ja / tai 
feromonipyydysten asentaminen. 
Huom. myös muut 
kaarnakuoriaiset kuin 
kirjanpainajat aiheuttavat puiden 
juurelle syntyvää purua  lajin 
oikea tunnistus aikuisista 
yksilöistä tai syömäkuviosta 
tärkeää. 

Lisätietoja 
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6 
 

Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä 1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

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

Seuranta Kartta                  

Kuvio / osa-alue Seurantatyyppi Seurantavuodet Seurantamenetelmä 

Kalvön ja 
Slåtterholmen 

hoitoseuranta hoitoa seuraavana vuonna ja 3 vuoden kuluttua hoidosta Metsähallituksen seurantaohjeen mukaisesti  

Kalvön Mahdollisten kirjanpainajatuhojen 
estäminen 

Hoitoa seuraavina kahtena kesänä, mikäli ne ovat hyvin 
lämpimiä ja kuivia.  

Kirjanpainajien syönnöksistä syntyvän puupurun haeskelu 
kuusten juurilta touko-kesäkuussa hoitoseurannan 
yhteydessä.  

    

    

Selvitys- ja tutkimustarpeet 

Sieni- ja hyönteislajiston selvitys. 
Arkeologinen inventointi ja saarten historia. 
Pesimälinnuston selvitys. 

Viestintä 

Stadsfjärdenin saarten alue merkitään asianmukaisin kyltein, kun sen liittämisestä Tammisaaren saariston kansallispuistoon tai perustaminen luonnonsuojelualueeksi saadaan 
toteutettua. 

Lisätiedot 
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Lähteet:  
 
Kerkkonen, G. 1952: Karis socken. III: Medeltiden - från forntiden till våra dagar 
Ekenäs tryckeri, 218 s. sivu 25. 

 
Liite 7. Suunnitelmasta saadut lausunnot 
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Liite 8. Yhteenveto kommenteista ja lausunnoista sekä Metsähallituksen vastineet niihin. 
 

Esitetty muutosehdotus Metsähallituksen vastaus / muutokset suunnitelmaan 

  

  

  

Uudenmaan Ely-keskus  

  

 

 

 

 
 
 
 


