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1. Johdanto
Telkkämäen luonnonsuojelualueelle laaditun kaskeamis- ja ennallistamissuunnitelman tavoitteena on esittää päälinjat tulevien vuosien kaskeamiseen ja luonnonhoitoon (vuodet 2014–2030). Telkkämäen luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksena on perinteisen kaskitalouden
muovaaman savolaisen kulttuurimaiseman sekä sen kasvi- ja eläinlajien
elinympäristön suojeleminen. Kaskeamisella toteutetaan luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksia ja samalla ylläpidetään vanhoja työtapoja.

Aikoinaan kaskeamisen tavoite oli maanviljely ja mahdollisimman hyvä
sato, minkä johdosta kaskettaviksi etsittiin mahdollisimman viljavia maita. Onkin arvioitu, että Telkkämäen alueen kaskeamiskelpoisista metsistä
suurin osa on jo aikoinaan otettu kaskiviljelyn piiriin. Tässä suunnitelmassa esitetyt (uus)kasket sijoitetaan pääasiassa kohtiin, joissa on aikoinaan kaskettu tai paikkoihin, jotka aikoinaankin olisivat olleet hyviä kaskeamiseen. Kuitenkin, tämän lisäksi poltetaan kaskia paikoissa, joissa
metsän yksipuolista puustorakennetta halutaan monipuolistaa kaskeamisen avulla. Tällaisia paikkoja ovat pääasiassa istutuskuusikot. Näillä
paikoilla kaskenpoltolla on osin samat tavoitteet kuin metsän ennallistamispoltolla. Kaskien suurimpana erona ennallistamispolttoalueisiin on
kaskille polton jälkeen jäävän hiiltyneen puun niukka määrä, koska kaskeamisessa puut poltetaan mahdollisimman hyvin lannoittavaksi tuhkaksi. Istutuskuusikoissa kasket voidaan osin polttaa hieman perinteisestä kaskeamisesta poiketen ja yrittää yhdistää ennallistamispolton ja
kaskeamisen menetelmiä sekä tavoitteita. Kaskeamisen ja muutaman
viljelyvuoden jälkeen kuvioille syntyy aluksi lehtipuuvaltainen metsä,
joka vähitellen luontaisen metsädynamiikan kautta muuttuu sekametsäksi.

Pohjois-Savo kuuluu perinteiseen keskiviljelyalueeseen, missä viimeiset
kasket vierrettiin 1900-luvulla (Laine 1994). Telkkämäen alue on 1800luvulla ollut kosteimpia painanteita ja pihapiirejä lukuun ottamatta kaskeamisen piirissä. Kaskihistoria näkyy alueella runsaana vanhojen kaskiröykkiöiden määränä (mm. kuva 4). Telkkämäki on perustettu perinteisen kaskitalouden viimeisimpään ytimeen ja tilan viimeiset varsinaiset
kasket on poltettu 1940-luvulla (Museovirasto 2009).
Uuskaskiksi voidaan kutsua kaskia, jotka on poltettu varsinaisen kaskikauden jälkeen. Toisaalta kaikki viime vuosikymmeninä poltetut kasket
ovat ns. uuskaskia ja niinpä suunnitelmassa uudemmistakin kaskeamisalueista käytettään nimitystä ”kaski”. Telkkämäessä Metsähallituksen
luontopalvelut on kaskennut vuodesta 1993 alkaen, tätä ennen Kaavin
perinneyhdistys poltti kasken vuonna 1975.
Alueelle on aiemmin laadittu kaskeamissuunnitelmat vuosiksi 1995–
2007 (Eisto & Laine 1994) ja vuosiksi 2008–2013 (Sapattinen 2004).
Tämä kaskeamissuunnitelma noudattaa pitkälti aiempien kaskeamissuunnitelmien linjaa, jossa kasket keskitetään tilan pihapiirin ja Rietulan
kierron läheisyyteen (kuvat 7 ja 8). Kuitenkin joitakin kaskialueita on
sijoitettu hieman kauemmas pihapiiristä. Kaskeamisen yhdeksi tavoitteeksi on myös nostettu lehtipuuvaltaisten metsien määrän lisääminen ja
jo ikääntyneiden lehtimetsien säilyttäminen, minkä johdosta iäkkäissä
koivikoissa ei kasketa. Keski-ikäiset ja vanhat lehtimetsät ovat uhanalaisia luontotyyppejä niin karuilla kuin rehevilläkin kasvupaikoilla Oulun
eteläpuoleisessa Suomessa.
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2. Yleiskuvaus
Johdanto

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

Yleissijainti- ja
lähestymiskartta:
Kuva 1

Lausuntoyhteenveto

Alueen rauhoitusmääräykset

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/198
9/19890973
Pinta-ala (ha)
josta vettä (ha)
Kunnan osa

Suunnittelualueen nimi

Telkkämäki

Maakunta
Pohjois-Savo
Alueyksikkö
Tekijä(t)
Suunnitelman tavoite / tavoitteet
Suojelualueet ja muut alueet

Kunta
Kaavi
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut (Itä-Suomen maaluontotyypit)
Maaret Väänänen
Puustoisten ja avoimien perinnebiotooppien hoito, lehtipuuvaltaisten metsien säilyttäminen

Koodi

Nimi

FI0600089
Telkkämäki
Erityisarvot
Telkkämäen kaskiperinnetila
Aluetta koskevia suunnitelmia ja selvityksiä (laajempi luettelo suunnitelman lopussa)
Telkkämäen kasvillisuusselvitys (Eisto, K., Leivo, A. ja Sapattinen, A. 1997: Telkkämäen luonnonsuojelualueen kasvillisuus)
Telkkämäen luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma
Eisto,1996: Telkkämäen luonnonsuojelualueen kuvio- ja koealaseurannat kesällä 1995.
Eisto, K., Laine S.: Telkkämäen luonnonsuojelualueen kaskiviljelysuunnitelma
Luontotyyppi-inventointitiedon muunto ja täydennysinventointi (P. Kankaanhuuhta ja A. Sapattinen)
Telkkämäen luonnonsuojelualueen ennallistamisen ja kaskeamisen toimenpidesuunnitelma
Borgman, J., Ihantola, A-R. Kaskettujen kuvioiden kasvillisuusseuranta
Telkkämäen kulttuuriperintöinventoinnit (R. Mönkkönen)
Kokkonen, K.: Sienilajienselvitys
Mattila, J. Kovakuoriaisselvitys.
Liito-oravaselvitys (Toivalan metsäoppilaitoksen opiskelijat)
Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha

14,8

Päämaankäyttöluokka
luonnonsuojelu

Pinta-ala,
(ha)1)
102,6

Vuosi
1986, 1993

Dnro
-

1993
1995
1997
2003
2003
2010, 2012–2013
2010
2012
2012
2013
Suunnitelman
dnro

778/42/2001
778/42/2004
6295/41/2011
MH 2110/2013
MH 1866/2013

Päiväys
Marras-joulukuu 2013.

Suunnitelmasta pyydetty ELY-keskuksen lausunto
Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat
Etelä-Suomen luontopalvelujen aluepäällikön hyväksyntä
Lisätietoja

Luvan antaja
Harri Karjalainen

2) YSA-alueella päätöspäivä.
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Lisätietoja

10.11.1989
Luokka / arvo

Pinta-ala (ha)
102,6

Kattavuus
Koko luonnonsuojelualue.

Koko luonnonsuojelualue.
Koko luonnonsuojelualue.
Kaskikuvioilla sijaitsevat koealat
Koko luonnonsuojelualue

Tulevat huuhtakaskikuviot.
Julkinen
MH 5557/2013/04.02
Salatut liitteet

Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen
Tapahtuma
Suunnitelmasta pyydetty Etelä-Suomen luontopalvelujen luonnonsuojelu- ja virkistyskäyttötiimien
edustajien kommentit

1) suunnittelualueella oleva pinta-ala.

Perustettu 2)

Muu
liitekartta
108,2
0
Ylä-Vehkalahti

x

Henkilö / organisaatio
Kaija Eisto, Anna-Riikka Ihantola, Maarit Similä, Suvi
Haapalehto /luonnonsuojelu; Auvo Sapattinen/virkistyskäyttö. Lisäksi kaskien paikkoja on
maastossa suunniteltu virkistyskäyttöprosessin
Maija Huuskon sekä Reino ja Matti Juutisen kanssa.
Lisätietoja

Kuva 1. Telkkämäen luonnonsuojelualueen sijainti. Natura-alue ruskealla taustalla.
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2 A. Alueen rauhoitusmääräysten ja rasitteiden yhteenveto.

90 hehtaaria + alueeseen
1993 lisätyt kohteet (13 ha)

Kielletty

Hoito- ja käyttösuunnitelman
linjausten mukaisesti

Kielletty

Muu

Ei ole

Puiden tai puun osien
ottaminen

Telkkämäen luonnonsuojelualue

Ennallistaminen ja
luonnonhoito

Asetus 973/1989 Telkkämäen
luonnonsuojelualueesta

Rakentaminen, laitteiden tai sijoittaminen

Nimi

Pinta-ala (ha)

Tunnus

Liikkumisrajoitusaika

Alueen hoidon suunnitellussa huomioitavat kielletyt tai rajoitetut toiminnot sekä rasitteet.

Leiriytyminen ja avotulen teko on
kiellettyä.

Lisätietoja
Sallittua luonnonsuojelualueen luonteen mukaisesti on mm:
Rakentaa alueen hoitoa ja valvontaa sekä yleisön opastamista ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja.
Poimia marjoja ja ruokasieniä
Kasketa ja ryhtyä kaskeamisen vaatimiin muihin toimiin;
Laiduntaa eläimiä;
Paikoissa, jotka on määrätty hoito- ja käyttösuunnitelmassa, saa luonnonsuojelualueella kaataa puita tämän alueen rakennuksia varten sekä leiriytyä tilapäisesti ja tehdä avotulen.
Metsähallituksen luvalla on sallittua mm.
Ajaa hirveä sitä metsästettäessä
Kerätä metsäpuiden käpyjä ja siemeniä sekä ottaa metsänjalostukseen tarvittavia kasvinosia.
Entisöidä ja pitää kunnossa rakennuksia ja rakennelmia sekä pitää kunnossa kulkuväyliä sekä sähkö- ja puhelinlinjoja ja -laitteita.
Tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä ja vähäisessä määrin kerätä kasveja ja niiden osia, eläinten pesiä sekä kivennäisnäytteitä.
Vähentää kasvi- tai eläinlajin yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi.
Tutkia alueen geologiaa ja etsiä malmeja

2 B. Yhteenveto suunnitelman muutosehdotuksista sekä Metsähallituksen vastineet niihin. Taulukko täydentyy suunnitteluprosessin edetessä.
Esitetty muutosehdotus

Metsähallituksen vastaus / muutokset suunnitelmaan
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3. Alueen nykytila; yhteenveto
Johdanto

Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä luonnonhoitoa rajoittavat piirteet.

Alueen yleiskuvaus
Telkkämäki on kaavilainen luonnonsuojelualue sekä kaskiperinnetila. Telkkämäen luonnonsuojelualue on perustettu vanhan maatilan paikalle, missä on kaskettu 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka. Metsähallituksen luontopalvelut on hoitanut tilaa vuodesta 1984 alkaen ja polttanut kaskia vuodesta 1993 alkaen.
Tärkeimmät luontoarvot:
Luontotyypit

Hakamaat ja kaskilaitumet, lehdot, puustoiset suot, pienialainen lähde

Lajisto

Metsälajistoa sekä varpujen joukossa on edelleen nähtävissä viitteitä perinnebiotooppien lajeista, mm. monia ruohoja. Ns. perinnebiotooppilajistoa mm. keltanokitkerö (Picris hieracioides), kesämaitiainen (Leontodon hispidus) ja hirvenkello (Campanula cervicaria).
Telkkämäki on osoittautunut erittäin monipuoliseksi kohteeksi myös kovakuoriaislajiston kannalta ja alueella on tavattu kovakuoriaisselvityksessä 245 lajia (Mattila 2013).

Liitekartta tai -taulukko

Kartat suojelualueen puulajivaltaisuudesta ja puuston ikäluokista.

Yhteenveto maankäytön historiasta tai
alueen luonnosta aikaisemmin.

Asutus saapui alueelle 1730 –luvulla, minkä jälkeen metsiä on kaskettu, laidunnettu ja myöhemmin raivattu pelloksi sekä hyödynnetty
metsätaloudessa.

Erityisarvo

Kartta

Lisätiedot

on

ei

http://www.luontoon.fi/Retkikohteet/historiakohteet/perinnetilatjamaisemat/telkkamaenperinnetila/Sivut/Default.aspx

on

ei

Telkkämäki on hyvä esimerkki edustavasta perinnemaisemasta (Maisema-aluetyöryhmän mietintö: Arvokkaat maisemaalueet. Mietintö 66/1992, Ympäristöministeriö)

on

ei

Noin 1000 kaskiröykkiöitä.

on

ei

on

ei

on

ei

on

ei

Virkistyskäyttöä tai -rakenteita
Erityisiä maisema-arvoja

Muinaisjäännöksiä
Pohjavesialue
Suojelualueen rajan läheisyys
Muita erityispiirteitä
Uhanalaisia lajeja

Direktiivilajeja

Uhanalaisia luontotyyppejä
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Natura 2000 –
luontotyyppejä

Kuva 2. Telkkämäen luonnonsuojelualueen puulajivaltaisuus.

8

Kuva 3. Telkkämäen luonnonsuojelualueen puuston ikäluokat.
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Kuva 4. Kaskirauniot Telkkämäen luonnonsuojelualueella.
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3 Luontotyypit ja uhanalaiset lajit
Luontotyyppien ja eliölajien uhanalaisuutta on arvioitu samoilla asteikoilla. Uhanalaisuus luokat sekä eliölajeilla sekä luontotyypeillä ovat:
RE = Hävinneet, CR = Äärimmäisen uhanalaiset, EN = Erittäin uhanalaiset, VU = Vaarantuneet, NT = Silmälläpidettävät, LC = Säilyvät, DD = Puutteellisesti tunnetut.

Seuraavalla lomakkeella kootaan yhteen tietoja alueen Natura – luontotyypeistä ja uhanalaisista luontotyypeistä. Tällä sivulla on selitetty yleisimpiä luontotyyppeihin ja uhanalaisuuteen liittyviä termejä.
Natura 2000 on koko Euroopan yhteisön kattava ekologinen alueverkosto. Natura-verkoston avulla pyritään turvaamaan EY:n alueella mm.
uhanalaisten tai alueelle luonteenomaisten lajien ja luontotyyppien säilyminen. Näiden yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien suotuisa
suojelutaso EU:n jäsenmaiden tulee turvata. Natura 2000 -alueiden valinta perustui osaltaan näihin luontotyyppeihin.

Uhanalaiset luontotyypit (LuTu). Luontotiedontarve luonnosta on viime
vuosina kasvanut, koska useat lait ja kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea luontotyyppien suojeluun ja seurantaan. Luontotyyppien
uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä on tarkasteltu mm. mitkä maallemme ominaisista luonnonympäristöistä ovat harvinaistuneet tai vähentyneet merkittävästi. Tietoa luontotyypeistä tarvitaan myös maankäytön ja
luonnonvarojen kestävän käytön suunnitteluun sekä elinympäristöjen
ennallistamiseen, hoitoon ja suojeluun. Luontotyypeistä uhanalaisimpia
ovat mm. perinteisen karjatalouden luomat perinnebiotooppien luontotyypit ja runsasravinteiset lehdot. Kuten uhanalaisissa eliölajeissakin,
Suomella on erityinen vastuu tiettyjen luontotyyppien säilymisestä.
Suomen vastuuluontotyyppejä on etenkin soiden ja Itämeren rannikon
luontotyypeissä. Natura-luontotyyppi on tietyllä tavalla hallinnollinen
termi ja yhden Natura-luontotyypin alle voi kuulua useita luontotyyppejä, joista osa on uhanalaisia ja osa ei. Esimerkiksi Natura-luontotyyppi
lehdot kokoaa alleen useita uhanalaisia lehtojen luontotyyppejä.

Suomessa tavataan 69 erilaista ns. Natura-luontotyyppiä, joiden esiintymistä ja edustavuutta maamme luonnonsuojelualueilla arvioidaan luontotyyppi-inventointien yhteydessä. Suomessa tavattavia luontotyyppejä
ovat mm. puustoiset suot, lehdot ja boreaaliset luonnonmetsät. Useilla
suojelualueilla luontotyyppejä esiintyy vain pienialaisesti.
Useilla luonnonsuojelualeilla luontotyyppi-inventointi on tehty vuosina
2004–2007, mutta edelleen vuosittain kerätään luontotyyppi-tietoa uusilta luonnonsuojelualueilta.
Luontotyyppi I tarkoittaa alueen varsinaista ja vallitsevinta luontotyyppiä kuten keidas- tai aapasuo. Joillakin luontotyypeillä voi olla päällekkäisiä luontotyyppejä, joita kutsutaan nimityksellä luontotyyppi 2.

Inventointiluokalla kuvataan kunkin kuvion kasvillisuuden rehevyyttä ja
kosteusolosuhteita melko yleisellä tasolla. Kasvillisuustyyppi sen sijaan
kuvaa tarkemmin alueen tyypillistä lajistoa. Inventointiluokkia ovat
esim. runsasravinteinen kostea lehto ja tuore kangas. Runsasravinteisissa kosteissa lehdoissa voi esiintyä mm. kasvillisuustyyppejä käenkaalioravanmarjatyyppi (OFiT) tai kotkansiipityyppi (MaT), tuoreella kankaalla esiintyy puolestaan usein mustikkatyypin (MT) kasvillisuustyyppiä. Kasvillisuustyyppien lyhenteet tulevat kuvaajalajien tieteellisten nimien alkukirjaimista, esim. OFiT = Oxalis (käenkaali)– Filipendula (mesiangervo) -tyyppi.

Esimerkiksi keidassoilla (luontotyyppi 1) voi olla osia, jotka edustavat
myös luontotyyppiä puustoiset suot (luontotyyppi 2).
Luontotyyppien edustavuus kertoo mm. kuinka tyypillistä ja luonnontilaista luontotyyppiä arvioitava alue on. Edustavuus määritellään luokkiin
edustavimmasta heikoimpaan: Erinomainen (10), Hyvä (20), Merkittävä
(30) ja Ei merkittävä (40).
Natura-tietolomake on aineistoa, jota Natura-alueilta on kerätty ohjelman valmistelun aikaan. Natura-alueista kerätyt tiedot löytyvät mm.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten internetsivuilta.
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3A Lajisto
Johdanto

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen uhanalainen, ns. direktiivilajisto ja muu huomionarvoinen lajisto, jotka on huomioitava luonnonhoitotöissä.

Natura
2000aluekoodi

Laji1)

Suojelustatus
D2)

E3

R4)

Hirvenkello (Campanula cervicaria)
Mustatattiainen (Oxyporus mannerheimii)

II

Leppäkaarnuri (Trypophloes alni)
Salokääpiäinen (Cis fissicornis)
Konnakas-laji (Epuraea longiclavis)
Liito-orava (Pteromys volans)

II ja IV

x

FI0600089

Ahonoidanlukko (Botrychium multifidum).
Pussikämmekkä (Dactylorhiza viride)
Entoloma kristiansenii -rusokas
Heterusokas (Entoloma rubrobasis)
1)
2)
3)
4)
5)

Suomessa uusi havainto
x

Elinympäristö

U5
VU

Tuoreet avoimet niityt

LC

Metsäpaloalueet ja muut luontaisen sukkession alkuvaiheen metsät

NT

Elää kuolevien leppien runkojen ja oksien kuoressa.

harvinainen

Telkkämäessä tavattu vyökäävässä.

harvinainen

Elää leppien kuoren alla

VU

Varttuneet kuusikot, joissa mm. suuria haapoja.

NT

Kaskilaidunmetsikössä

LC

Kaskilaidunmetsikössä

?
NT

Lammaslaidun

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
Erityisesti suojeltavat lajit
R=Rauhoitetut
Uhanalaiset lajit. Uhanalaisuusluokat: RE = Hävinneet, CR = Äärimmäisen uhanalaiset, EN = Erittäin uhanalaiset, VU = Vaarantuneet, NT = Silmälläpidettävät, LC = Säilyvät, DD = Puutteellisesti tunnetut

12

3 B Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit
Johdanto

Natura-luontotyyppien arviointi antaa arvokasta ja vertailukelpoista tietoa mm. siitä mitä luontotyyppejä maamme suojelualueilla esiintyy.

Natura 2000 –luontotyyppikartta: Kuva 5
Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden edustavuus

FI0600089

Natura
2000alueen
koodi

Liite
Luontotyyppien pinta-alat (ha)
Yhteensä, ha

Erinomainen

Hyvä

Merkittävä

1,4

0,7

1,8

3,7

0,8

1,6

N2000 –
luontotyypin koodi

Luontotyyppi 1 ja 2)

9070

Hakamaat ja kaskilaitumet

2,1

9050

Lehdot

5,5

91D0

Puustoiset suot*

2,4

7160

Lähteet ja lähdesuot

0,01

0,01

8220

Silikaattikalliot

3260

Pikkujoet ja purot

-

Ei
merkittävä

Alueella on vain vähän avokallioita, eikä niitä ole luontotyyppi-inventoinneissa luokiteltu ko. luontotyyppiin.
Alueella on kolme puroa joita ei ole luontotyyppi-inventoinneissa luokiteltu ko. luontotyyppiin.

Pinta-ala yhteensä
1)

Luontotyyppien edustavuus (ha)

10,01

4,01

* = Ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 2000 –luontotyyppi 2) Lihavoituna ne Natura 2000 –luontotyypit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon

Uhanalaiset luontotyypit (LuTU) (termin selitys sivulla 11)
Pinta-ala,
ha
0,01
1,3
0,5
0,7
0,4
2,4
0,6
0,6
0,2
1,7
0,4
2,1

Luontotyyppi
Lähteiköt
Tuore keskiravinteinen lehto
Runsasravinteinen kostea lehto
Mustikkakangaskorpi
Ruohokangaskorpi
Lehtokorpi
Ruoho- ja heinäkorpi
Metsäkortekorpi
Kosteat heinäniityt
Tuoreet heinäniityt
Lehtipuuhaka
Lehtimetsälaitumet
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Suomi
VU
VU
VU
VU
EN
VU
VU
EN
CR
EN
CR
CR

Uhanalaisuusluokka 3)
Etelä-Suomi
EN
VU
VU
VU
EN
EN
EN
EN
CR
EN
CR
CR

6

-

3 C Muut luontotyyppitiedot
Inventointiluokka
Lähde
Kalliot
Kulttuurikuviot
Sammal-varpu (kuivahko kangas)
Sammal-varpu (tuore kangas)

Pinta-ala (ha)
0,01
0,01
0,8
0,2
48,7

Osuus (%)
0
0
0,8
0,2
45

Ruohokuvio (lehtomainen kangas)

28,4

26,3

Ruohokuvio (lehto)

3,2

2,9

Suopohjaiset vanhat viljelysmaat
Korpiset suot

1,1
4,7

1,1
4,4

Rämeiset suot
Turvekankaat
Umpeenkasvaneet ja metsitetyt pellot

0,5
0,6
17

0,5
0,6
15,7

Umpeen kasvanut niitty
Avoimet perinnebiotoopit

0,3
2,3

0,3
2,2

0,4
108,2

0,4
100

Puustoiset perinnebiotoopit
Yhteensä (ha)
Yhteenveto luontotyypeistä

Kasvillisuustyyppi
Tarkempaa kasvillisuustyyppiä ei määritetty
Heinä- ja ruohokalliot
Vettä läpäisevät kentät, linjat ym.
Tarkempaa kasvillisuustyyppiä ei määritetty
Mustikkatyyppi (MT)
Tuoreen kankaan varhainen sukkessiovaihe
Tarkempaa kasvillisuustyyppiä ei määritetty
Käenkaali-mustikkatyyppi (OMT)
Keskiravinteiset tuoreet lehdot
Keskiravinteiset tuoreet lehdot, varhainen sukkessiovaihe
Käenkaali-oravanmarjatyyppi (OMaT)
Keskiravinteiset kosteat lehdot
Keskiravinteiset kosteat lehdot, varhainen sukkessiovaihe
Hiirenporras-isoalvejuurityyppi

Pinta-ala (ha)
0,01
0,01
0,8
0,2
48,2
0,5
27,8
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,2
0,7

Osuus (%)
0,0
0,0
0,8
0,2
44,5
0,5
25,7
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,2
0,6

Runsasravinteiset kosteat lehdot

0,3

0,3

Kotkansiipityyppi

0,2

0,2

1,1
2,4
0,6
0,7
0,4
0,6
0,5
0,6
3,1
4,9
7,9
1,1
0,3
0,2
1,7
0,4
0,4
108,2

1,1
2,2
0,6
0,6
0,4
0,6
0,5
0,6
2,9
4,5
7,3
1,0
0,3
0,2
1,6
0,4
0,4
100

Entinen suopelto
Lehtokorpi
Metsäkortekorpi
Mustikkakangaskorpi
Ruohokangaskorpi
Ruoho- ja heinäkorpi
Korpiräme
Ruohoturvekangas
Pensoittuneet hylätyt pellot
Metsittymässä olevat pellot
Puustoiset metsitetyt pellot
Peltojen reunuspensastot ja puustot
Umpeenkasvanut niitty
Kosteat niityt
Tuoreet niityt
Kaskialue
Hakamaa
Yhteensä (ha)

Suurin osa Telkkämäen luonnonsuojelualueesta on tuoretta ja lehtomaista kangasta (noin 75 % koko luonnonsuojelualueen pinta-alasta). Telkkämäen luonnonsuojelualueella on
pienialaisesti arvokkaita avoimia ja puustoisia perinnebiotyyppejä (n. 2,7 % pinta-alasta). Alueella on suhteellisesti paljon vanhoja viljelysmaita (16 %), koska alue on perustettu vanhan maatilan maille. Vanhoja peltoja voidaan vähitellen ennallistaa perinnebiotoopeiksi kaskeamisen, niiton ja laidunnuksen avulla.
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Kuva 5. Natura-luontotyypit

.
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Kuva 6. Inventointiluokat Telkkämäen luonnonsuojelualueella.
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4 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
Johdanto

Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet.

Kuva 7. Telkkämäen luonnonsuojelualueen kuviokartta.
Kuva 8. Metsähallituksen vuosina 1993–2012 Telkkämäessä polttamat kasket.
Kuva 9. Vuosina 2013–2030 poltettavat kasket Telkkämäen luonnonsuojelualueella.
Taulukko 1. Vuosittaiset kaskeamiseen liittyvät toimenpiteet vuosina 2013–2030
Hoitohistoria

Telkkämäen tilalla on aikoinaan kaskettu 1940-luvulle saakka (Museovirasto 2009). Viimeisimmät kasket liittyivät laitumien raivaukseen, sillä varsinainen peltoviljely oli jo tuolloin syrjäyttänyt kaskien merkityksen viljelysmaana. Telkkämäen vanhat kaskialueet ja pellot on metsitetty noin 40–50 vuotta sitten.
Tilan siirryttyä valtion omistukseen alettiin alueella jälleen kasketa ja laiduntaa. Ensimmäinen Metsähallituksen kaski poltettiin Telkkämäessä vuonna 1993.

Nykyinen hoito ja käyttö

Telkkämäen luonnonsuojelualueella toteutetaan kaskikiertoa, jossa kasketulla kohteella polttovuotena viljellään naurista ja sitä seuraavana yhtenä tai kahtena
vuotena kaskiruista. Viljelyn jälkeen joitakin alueita on otettu laitumiksi, mutta pääasiallisesti alueet on jätetty metsittymään.
Vuosittain Telkkämäessä laiduntaa noin 7 lammasta, kaksi hevosta ja kaksi kyyttöä. Laidunala on vuosittain noin 1,9 -2,3 hehtaaria, mutta laidunnettavaa aluetta
voidaan lisätä resurssien salliessa (aidan korjaus- ja rakentamiskustannukset, laiduneläinten hoito).
Varsinaisia kaskimetsiä eli kaskeamisen jälkeen laidunnettuja alueita Telkkämäkeen on syntymässä huolestuttavan vähän, koska alueella ei ole riittävän laajasti
aidattuja alueita. Lisäksi riittävän suuren laiduneläinmäärän hankkiminen ja hoitaminen on Telkkämäessä hankalaa, koska se on suhteellisen syrjäinen kohde ja
eläinten hoidosta huolehtii kausiopas (töissä yleensä kesä-elokuun). Jos kohde jää metsittymään ilman laidunnusta, syntyy lehtimetsikkö, mutta ei varsinaista
hakamaatyyppistä aluetta.

Toimenpiteiden tavoite

Perinnebiotooppilajiston elinympäristöjen hoito
Hoidon tavoitteet on kuviokohtaisesti määritelty taulukossa 2.

Toimenpiteetön vaikutusala, ha

0
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Pinta-ala

n. 14,8 (kaskettavien kuvioiden kokonaispinta-ala)
5,8 (kaskien pinta-ala)

Toimenpidealojen kokonaisala

n. 5,8 ha

Kuva 7. Telkkämäen luonnonsuojelualueen kuviokartta. Poltetut kasket punaisella ja tulevat kasket vihreällä viivoituksella.
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4 A Kaskeamiseen liittyvää sanastoa
Sienapuu: kaskeen lisäpalokuormaksi tuotu puuaines. Yleensä ohuita
rankoja, jotka on karsittu ja pätkitty ”seitsemän kirvesvarren mittaiseksi”.

Kaskityypit:
Lehtimetsäkaski (kaski, tavallinen kaski, vanhanmaankaski, ahokaski,
kotikaski): Kaski kaadetaan lehtimetsään tai lehtipuuvaltaiseen metsään.
Ns. tavallinen kaski kaadetaan täysikasvuiseen, noin 30–40
-vuotiaaseen metsään.

Viertäminen: Kaski poltetaan kankeamalla palavaa viertoroviota viertokangen avulla.
Viertorovio: Palava rankakeko, jota siirtelemällä kaski poltetaan.

Rieskakaski (rieskamaa, tuorekaski) kaadetaan alle 20-vuotiaseen
(yleensä noin 14–17 vuotta) nuoreen metsään. Rieskakaski kaadetaan
keväällä ja kasketaan heti. Rieskakaskissa viljellään yleensä naurista, tai
pellavaa.

Viertokanki: Tuoreesta lehtipuusta (haavasta tai koivusta) katkaistu
suorarunkoinen kanki, n. 3,5 m. Viertokangen pää oli veistetty hieman
suipoksi ja litteäksi, jolloin sillä on helppo siirtää eli viertää rankoja kaskessa.

Sopiva kasken kiertoaika on noin 30–40 vuotta, jolloin metsä säilyy lehtipuuvaltaisena ja maaperään ehtii kerääntyä riittävästi ravinteita.

Rovihtiminen: Kaskessa palamattomien puunkappaleiden ”kekäleiden”
kerääminen pois. Kekäleillä poltettiin heikosti palaneita laikkuja.

Havumetsäkaski (huuhta, suurkaski, uudenmaankaski, salokaski, ylipalo, pykälikkökaski): Kaadetaan nimensä mukaan havupuuvaltaiseen metsään. Aikoinaan havupuukaski kaadettiin kaskeamattomaan luonnonmetsään, joka saattoi sijaita kaukanakin asutuksesta. Kuusikot ovat yleisimpiä havupuukaskien paikkoja, sillä ne kasvavat yleensä männiköitä
rehevämmillä kasvupaikoilla. Rehevä kasvupaikka takasi puolestaan hyvän sadon. Havumetsäkaski olikin erittäin tuottoisa. Havupuukaskissa
viljeltiin yksi tai kaksi ruissatoa.

Palo: Poltetusta kaskesta käytetty nimitys. Palohalme: kylvetty kaski.
Löttö, löttönen: Tuohijalkine, joka suojaa hyvin jalkoja kuumuutta vastaan
Suojeltavat kohteet: Muurahaispesät, maassa olevat linnunpesät, muinaisjäännökset ja suuret yksittäiset kivet ovat tulelta suojattavia kohteita. Muurahaispesät palavat syttyessään kauan ja tuli saattaa levitä syväänkin maaperään. Syttynyt muurahaispesä on haaste jälkivartioinnille.
Suojeltavat kohteet etsitään ja merkitään ennen kaatoa ja niiden päälle ei
kasata palokuormaa.

Pykälikkömaa: Pykälikkömaaksi soveltuu kuiva ja karu männikkö, jonka lähettyvillä kasvaa lehtipuita. Pykälikössä männyt pyällettiin, jolloin
ne kuivuivat pystyyn. Samalla lehtipuut saivat elintilaa ja paikalle kehittyi lehtimetsä noin 10–20 vuodessa. Joitakin mäntyjä saatettiin jättää
pystyyn sillä ajateltiin rukiin kasvavan parhaiten hongikon alla.

Muinaismuistot: Uuskaskissa suojeltaviin kohteisiin kuuluvat myös
vanhat kaskiröykkiöt, jotka ovat muinaismuistolain nojalla suojeltuja
kohteita. Uuskaskeamisessa varotaan kaskiröykkiöitä, eikä vanhoihin
röykkiöihin kasta lisää kiviä, eikä niiden yli vierretä kaskea tai niitä
muulla tavoin vahingoiteta kaskeamisessa tai sen jälkeisessä viljelyssä.
Liika kuumuus voi vaurioittaa muinaisjäännöksiä.

Pyältäminen: havupuiden koloamien tai kaulaaminen puiden kuivattamiseksi.
Rasi: Kuivamaan kaadettu kaski tai polttamatta jäänyt kaskialue.
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4 B Kaskeamisen vaiheet

Kasken kasaaminen: Ennen kuin kaski kaadetaan ja kasataan pitää
päättää viertosuunta ja mahdollisesti myös sytytysjärjestys. Rungot on
helpoin viertää myötämaahan ja sytys aloittaa keskeltä kasken yläosasta
edeten reunoja molempiin suuntiin kasken reunoilla. Puut kaadetaan
poikittain viertosuuntaan nähden. Puut myös kaadetaan mahdollisimman lyhyeen kantoon, mikä helpottaa viertämistä ja parantaa polttotulosta. Mikäli kaskelta kaadetaan puita koneellisesti, voidaan konetyötä
hyödyntää myös kasken kasaamisessa.

Tekstissä on hyödynnetty Tuuli Janssonin tekemään Kolin kaskeamissuunnitelman luonnosta sekä Matti ja Reino Juutiselta saatua arvokasta
tietoa kaikesta kaskeamiseen liittyvästä. Kaskeamisen vaiheissa sivutaan
vanhoja kaskimenetelmiä ja tapoja, mutta joitakin työtapoja tehdään
uuskaskeamisessa toisella tavalla. Uuskaskien päätavoite on kaskeamisen synnyttämien elinympäristöjen ja niiden lajiston, maiseman ja kaskeamisperinteen säilyttäminen, eikä niinkään mahdollisimman hyvä sato
kuten aikoinaan.

Rungot karsitaan hyvin ja pätkitään sopivan mittaisiksi yhden viertäjän
käsitellä. Alimmaiseksi sijoitetaan muutama runko viertosuunta huomioiden rakennelman tueksi, joiden päälle kasataan risut ja oksat sekä painoksi runkopuut. Päällimmäiseksi kasataan suurin osa rungoista painoksi risuille. Puuaines levitetään mahdollisimman tasaisesti peittämään
kaskettavaa aluetta, näin taataan tasainen palojälki. Palokuorma on tällöin ilmava, mutta kiinni maassa.

Kasken kaataminen: Tavallisen kasken ensimmäinen työvaihe on kassarointi tai kasken raivaus. Suuret havupuut kolotaan eli pyälletään niiden pystyyn kuivattamiseksi. Havupuiden kuivumista odotetaan muutama vuosi (noin 3-4 vuotta).
Perinteisesti huuhtakaski kaadettiin kevättalvella (23.4.–6.5.). Kaadon
ajoittaminen kevättalveen mahdollistaa myös koneellisen kaadon ja kasauksen maapohjiltaan herkillä kohteilla. Tavallinen kaski voidaan kaataa ja valmistella kesällä-syksyllä, jolloin kaadetut puut ehtivät kuivua
talven yli. Parhaiten lehtipuut kuivuvat, jos ne kaadetaan kaskeamista
edeltävällä kasvukaudella. Vilkkaimmalla kasvukaudella kaadetut lehtipuut kuivavat hyvin jo kesän kuluessa, koska puut haihduttavat vettä
kaadettuinakin lehtiensä kautta.

Kaskeen voidaan joutua tuomaan myös lisää poltettavaa puuta (sienapuita) riittävän palokuorman ja tuhkamäärän varmistamiseksi.
Kasken poltto: Kaski poltetaan yleensä toukokuun loppupuolen - juhannuksen välisenä aikana, mutta riittävän pitkä sateeton jakso määrää
tarkan polttoajankohdan.
Kaski kannattaa sytyttää suunnalta, jossa on suurin ympäröivän metsän
syttymisvaara, koska tuli imeytyy kohti uusia sytykkeitä, vastatuuleen ja
pyrkii muodostamaan reunoilta keskelle suuntaavaan ilmavirran. Viertäminen voidaan aloittaa ensin sytytyskohdasta.

Palokuja: Kasken ympärille hakataan suurin piirtein ympäröivän puuston pituuden levyiset palokujat. Palokujan puusto kasataan keskiosaan
lisäpalokuormaksi, korjataan tarvepuuksi tai muuten viedään pois kaskelta. Tehokasta kaskialaa saadaan lisää sijoittamalla kaski rajautumaan
tiehen tai aukeaan alueeseen, jolloin avomaa tai tie toimii myös palokujana.

Sytytyspesät eli roviot: Kunnollista syttymistä voidaan varmistella rakentamalla kasken reunoille sytytyspesiä. Sytytyspesä kootaan kuin nuotio ja sen päälle kasataan risuja, tuohta tai tervaksia ikään kuin hormiksi,
johon tuli sitten imaisee itsensä. Sytytyspesää ei kannata rakentaa maavaraiseksi vaan arinapuiden varaan, jolloin pesään tulee ilmaa myös alakautta ja sitä on helpompi siirrellä viettokangella.

Tarvepuunkorjuu: Kasken kaadon yhteydessä tarvepuu korjataan pois.
Järeä puusto, erityisesti tyvitukit, palavat huonosti ja ovat raskaita käsitellä. Lehtipuu ja rieskakaskien alkuvalmisteluna voidaan kaskettavaksi
aiotulta alalta tehdä kerppuja ja kerätä tuohet. Huuhtakaskilta puustoa
voidaan korjata koneellisesti.
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Kasken viljely:

Aikoinaan kaskiviljelmät suojattiin laiduntavalta karjalta aitaamalla alue
pisteaidan tapaisilla aidoilla. Nämä aidat olivat varsin lyhytikäisiä, mutta
kestivät sen ajan (noin kolme-neljä vuotta) kun kasket olivat viljelyskäytössä. Nykyinen aitaamistarve liittyy puolestaan laiduntavien eläinten
aitausten rakentamiseen. Laitumien aitoina voidaan käyttää perinteistä
pisteaitaa, sähköpaimenta (hevoset, naudat) tai verkko-aitaa (lampaat).

Kaskessa viljeltävät lajikkeet: Nykyään Telkkämäen kaskissa viljellään
naurista ja kaskiruista, mutta uudeksi viljelylajiksi ehdotetaan myös pellavaa.
Kaskiruis (korpiruis, savokas, juureinen): voimakkaasti pensastava ja
hyvin satoisa ruislajike. Telkkämäessä viljellään kaksiruista, jonka kanta
on peräisin Kaavin Luikonlahdesta. Huuhtakaskessa voidaan viljellä kaksi satoa ruista, muilla kaskilla yksi sato. Kaskiruis kylvetään kasken polton jälkeen. Kylvön jälkeen luudalla lakaistaan kivien päälle jääneet siemenet.

Sadonkorjuu on elokuussa. Telkkämäessä ruis leikataan perinteisesti
sirpin avulla ja kootaan lyhteiksi. Lyhteet kerätään alkukuivatusta varten
kuhilaisiin.
Sadon käsittelyyn liittyy runsaasti eri sanastoa ja perinteisiä menetelmiä,
joita ei tässä suunnitelmassa ole oleellista käsitellä.

Kaskinauris kylvetään eli töpeksitään kaskeen heti kaskeamisvuonna.
Muita kaskessa aikoinaan viljeltyjä lajeja: ohra, kaura, pellava, tattari ja
herne.
Pellava viihtyy kuivahkoilla hyvin muokatuilla kasvupaikoilla (A. Isomuotia 2013). Pellava kylvetään viljan kylvöaikaan 2-3 cm syvyyteen
kosteaan, hienojakoiseksi muokattuun maahan. Siemenmäärä on n. 60 100 kg/ha. Kylvötiheys 750–800 kpl/neliömetri. Siemenet kylvetään tiheään niin, että hennot suoravartiset kasvit kasvaisivat pitkiksi ja tukisivat toisiaan kasvun aikana. Ennen vanhaan pellon muokkaaminen ja pellavan kylväminen olivat miesten töitä, kitkeminen ja sadonkorjuu kuuluivat puolestaan naisten tehtäviin.
Kylvös kynnetään joustavapiikkisellä sorkkauatralla (palo-uatra). Sorkka-uatra soveltuu hyvin kivisten maiden muokkaukseen ja eroaa rakenteeltaan pelloilla käytetystä sahra-aurasta. Lopuksi paloa muokataan
vielä risukarhilla ja kivien kupeita muokataan kuokalla. Kaskelta kerätään suurimmat kivet raunioiksi tai vaikka kiviaidoiksi.
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4 C Kuviokohtaiset toimenpiteet
Tavoite

Kuvion kuvaus

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2014

Kuvio

28.3

Kuvion pinta-ala, ha

0,4

Kasken ala, ha

0,2

Kaskialue sijaitsee Telkkämäen tilan ja Kaiturintien länsipuolella. Kuviolla on kaskettu ilmeisesti vuonna 1940, jonka jälkeen alue on ollut peltoviljelyssä (Eisto
1996). Tämän jälkeen kuvio on metsittynyt luontaisesti ja oli hevoslaitumena joitakin vuosia vuodesta 1999 alkaen. Nykyään puusto on valtaosin koivikkoa, mutta
paikoin kasvaa tiheitä harmaaleppä- ja raitakasvustoja. Vaikka kuvio on vanhaa peltoa, on kuvion kasvillisuus muuttunut laidunnuksen ansiosta niittymäiseksi
varsinkin kuvion eteläosassa. Kuviolla on kasvanut mm. ahonoidanlukko,(ei ole löydetty vuoden 2005 seurannoissa) ja keltanokitkerö. Kuviolle oli perustettu seuranta-ala, jonka kasvillisuus on kartoitettu 1995 ja 2005 (Lesonen 2006). Seuranta-alueen merkinnät ovat kadonneet ja seurantoja ei siten ole voitu jatkaa.
Kuviolla havaittuja tavallista harvinaisempia tunnistettuja sienilajeja ovat harvinaisehko hiipposavulakki (Fayodia bisphaerigera) sekä melko yleiset koivuruostevinokas (Crepidotus lundellii) ja haurastympönen (Hebeloma fragilipes), sekä näin pohjoisessa harvemmin tavattu lehtokeltavalmuska (Tricholoma frondosae)
(Kokkonen 2012). Kosteammissa kohdissa kasvaa raidanrouskua (Lactarius aspideus). Kaskeamisesta ei ole arvioitu olevan haittaa sienilajistolle ja monet lajit
hyötyvät laidunnuksesta.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla kasketaan vuonna 2014. Kasken jälkeen kuviolla viljellään yksi sato ruista ja naurista, minkä jälkeen alue jätetään metsälaitumeksi. Pienellä kasketulla
alueella voitaisiin kokeilla myös pellavan viljelyä.
Kaski poltetaan kuvion pohjoisosassa, koska kuvion eteläosaan on kehittynyt edustavaa niittykasvillisuutta ja siellä kasvaa mm. pussikämmekkä.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Lehtipuuvaltainen laidunmetsä.

Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2015

Kuvio

122

Kuvion pinta-ala, ha

0,4

Kasken ala, ha

0,1

Kuvion kuvaus

Kuvio on nuorehkoa lehtomaisen kankaan sekametsää, jossa kasvaa tiheähkö sekapuusto harmaaleppää ja koivua. Tienvarressa kasvaa myös runsaasti kuusentaimia. Kasvillisuustyyppi kuviolla on lehtomaista kangasta ja itäosassa on soistuneita laikkuja.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla kasketaan vuonna 2015. Kaski sijoitetaan kuvioiden 122 ja 117 rajalle pienelle kumpareelle. Kasken jälkeen kuviolla viljellään yksi sato ruista ja yksi sato
naurista, minkä jälkeen alue jätetään metsittymään.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Lehtipuuvaltainen vanha kaskimetsä.
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Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2016

Kuvio

102 (kuvassa 7 läntisempi alue)

Kuvion pinta-ala, ha

1,5

Kasken ala, ha

0,3

Kuvion kuvaus

Kuvion länsiosa on tiheää istutuskuusikkoa, jonka seassa kasvaa joitakin harmaaleppiä ja pihlajia. Kuvion kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta ja paikoin
tuoretta kangasta. Kuvion pohjoislaidalla on syvä kuoppa jäänteenä vanhasta maakellarista.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla poltetaan huuhtakaski vuonna 2016. Kaski poltetaan kohdassa, jossa ei ole vanhoja kaskiröykkiöitä. Kaskella viljellään yksi ruissato. Osa kuvion kasketusta alueesta voidaan kuitenkin jättää viljelemättä, jolloin saataisiin uutta tietoa kuusivaltaisten metsien polton vaikutuksista ja yhdistetyn ”kaskeamisennallistamispolttomenetelmän” soveltuvuudesta istutuskuusikoiden ennallistamiseen.
Kuviolle perustetaan vuonna 2014 valtakunnallinen perinnebiotooppien hoidon seuranta-ala. Kuvion pohjatiedot ennen hoitoa vallitsevista olosuhteista (eli ns. 0vuoden seuranta) kerätään kesällä 2014. Jatkossa seurantavuodet määräytyvät Metsähallituksen valtakunnallisen perinnebiotooppien seurantaohjeen mukaisesti.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Sekapuustoinen vanha kaskimetsä.

Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2017

Kuvio

17

Kuvion pinta-ala, ha

0,8

Kasken ala, ha

0,5

Kuvion kuvaus

Kuvio sijaitsee parisataa metriä Telkkämäen pihapiiristä loivasti koilliseen. Kuviolla kasvaa sekapuustoinen metsikkö, jossa valtapuulajit ovat harmaaleppä ja kuusi. Kasvillissuutyyppi on lehtomaista ja tuoretta kangasta.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla kasketaan vuonna 2017. Kaskeamisen jälkeen kuviolla viljellään yksi sato ruista ja naurista, minkä jälkeen alue voidaan ottaa metsälaitumeksi. Pienellä
kasketulla alueella voitaisiin kokeilla myös pellavan viljelyä. Kaskeamisessa varotaan vanhoja kaskiröykkiöitä ja kuvion pohjoislaidalla kasvava haaparyhmä jätetään kaskialueen ulkopuolelle.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Sekapuustoinen vanha laidun- ja kaskimetsä.

Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2018

Kuvio

4.1

Kuvion pinta-ala, ha

0,5

Kasken ala, ha

0,3

Kuvion kuvaus

Kuviolla kasvaa järeää kuusikkoa. Kuusikon seassa kasvaa koivua, harmaaleppää ja joitakin mäntyjä. Kuvion kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta ja paikoin
on lehtolaikkuja.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla poltetaan huuhtakaski vuonna 2018. Kaskella viljellään kaksi ruissatoa, minkä jälkeen alue voidaan ottaa laidunmetsäksi muutamaksi vuodeksi. Kuviolla
on runsaasti vanhoja kaskiraunioita, joita tulee varoa poltossa. Lisäksi kuvion eteläreunalta on löydetty liito-oravan papanoita kevättalvella 2012. Ennen kasken
pyältämistä tarkastetaan, ettei kaskettavalla alueella ole liito-oravan pesäpuita.
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Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Sekapuustoinen vanha laidun- ja kaskimetsä

Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Kuvion kuvaus

Toimenpide

Kaskeaminen 2019

Kuvio

200 tai 42.2 ja 42.3

Kuvion pinta-ala, ha

1,2

Kasken ala, ha

0,3 tai 0,2

Kuvio sijaitsee Telkkämäen luonnonsuojelualueen lounaiskulmalla niin kutsutulla Matojoen palstalla. Alue on lehtomaista kangasmetsää, jossa valtapuulajeina
kasvaa istutettua kuusta ja harmaaleppää.
Mikäli kirjanpainajakannat ovat suuret vuonna 2015, eikä kuvion 200 kaskea ole voitu valmistella, voidaan kasketa rieskakaski kuvioilla 42.2 ja 42.3. Alueen puusto
on kaadettu vuosien 2000 ja 2001 kaskiin. Vuoteen 2018 menneessä lepikko on todennäköisesti kasvanut rieskakaskeen riittävän suureksi. Tarvittaessa lisää sienapuita saadaan kuvioiden laidoilta (kuviot 42 ja 42.1).

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla poltetaan huuhtakaski vuonna 2019. Kaskeamisen jälkeen kuviolla viljellään yksi naurissato, minkä jälkeen kuvio jätetään metsittymään. Kasketessa varotaan alueen kaskiröykkiöitä. Lisäksi kuviolta 200 kaskettavan alueen ulkopuolelta voidaan korjata pieniläpimittaisia (rinnankorkeusläpimitta alle 12 cm) kuusia
pisteaitatarpeiksi.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Sekapuustoinen vanha kaskimetsä.

Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Kuvion kuvaus

Toimenpide

Kaskeaminen 2020 ja
2022

Kuvio

137

Kuvion pinta-ala, ha

1,7

Kaskien alat, ha

0,3 ja 0,6

Kuvio sijaitsee sähkölinjan pohjoispuolella ja kasvaa varttunutta kuusikkoa. Kuusikon seassa kasvaa koivua, harmaaleppää ja alikasvoskerroksessa pihlajia sekä
leppiä. Kuvion kasvillisuustyyppi on tuoretta kangasta ja länsireunalla on korpisia laikkuja.
Ravinteikkaille kuusikoille tyypillisistä sienistä kuviolla kasvavat kalkinsuosijat tuoksuvahakas (Hygrophorus agathosmus) ja ruskokärpässieni (Amanita regalis)
(Kokkonen 2012). Kangasjänönkorva (Otidea leporina) ja levinneisyydeltään puutteellisesti tunnettu valenuijakas (Hypocrea leucopus) ovat kuviolla yleisiä. Harvinaisehkoa mustaloisikkaa (Cordyceps ophioglossoides) ja melko vaateliasta kultamyrkkyseitikkiä (Cortinarius callisteus) esiintyy myös kuviolla.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla poltetaan kaksi huuhtakaskea vuosina 2020 ja 2022. Tarvittaessa sienapuita saadaan tienvarresta kuviolta 136. Kaskilla viljellään kaksi ruissatoa, minkä
jälkeen alueet jätetään metsittymään. Kasketessa tulee varoa kuvion etelälaidalla olevia kaskiröykkiöitä.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Sekapuustoinen vanha kaskimetsä
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Tavoite

Kuvion kuvaus

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2021

Kuvio

102 (kuvassa 7 itäisempi alue)

Kuvion pinta-ala, ha

2,7

Kasken ala, ha

0,6

Pääpuulajina kuviolla kasvaa harmaaleppää ja koivua, paikoin myös pihlajakasvustot ovat tiheitä. Kasvillisuustyyppi on tuoretta kangasta.
Kuvion sienilajisto on yleisesti ottaen tavanomaista, mutta itäosassa kasvaa kolmessa paikkaa melko harvinaista violettiseitikkiä (C. violaceus) ja kuvion keskiosassa mustaloisikkaa (Cordyceps ophioglossoides) (Kokkonen 2012).

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla kasketaan vuonna 2021. Kaski sijoitetaan tien varteen siten, että mahdollisimman vähän vanhoja kaskiröykkiöitä jää kaskettavalle alueelle. Kaskeamisen
jälkeen kuviolla viljellään yksi sato, minkä jälkeen alue jätetään metsittymään.
Kasketessa varotaan kuvion etelä-kaakkoislaidan kaskiröykkiöitä. Lisäksi kaskettavan alueen ulkopuolelta voidaan korjata pieniläpimittaisia (rinnankorkeusläpimitta alle 12 cm) kuusia pisteaitatarpeiksi.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Sekapuustoinen vanha kaskimetsä.

Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2023

Kuvio

138 ja 133

Kuvioiden yhteispinta-ala, ha

2,3

Kasken ala, ha

0,7

Kuvion kuvaus

Kuvio 138 on nuorta istutuskuusikkoa, jonka seassa kasvaa myös koivua ja harmaaleppää. Kuvio 133 on nuorehkoa koivu- ja leppävaltaista metsää. Molemmilla
kuvioilla kasvillisuustyyppi on tuoretta ja lehtomaista kangasta. Kuvion 138 pohjoisosassa on niittymäisiä laikkuja.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla poltetaan kaski vuonna 2023. Kaski sijoitetaan kuvioiden rajalle siten, että siitä suurempi pinta-ala on kuvion 138 puolella. Kaskeamisen jälkeen kuviolla
viljellään yksi sato, minkä jälkeen alue jätetään metsittymään. Kaskeamisessa varotaan vanhoja kaskiröykkiöitä. Lisäksi kaskettavan alueen ulkopuolelta voidaan
korjata pieniläpimittaisia (rinnankorkeusläpimitta alle 12 cm) kuusia pisteaitatarpeiksi.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Sekapuustoinen vanha kaskimetsä.
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Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2024

Kuvio

105

Kuvion pinta-ala, ha

1,5

Kasken ala, ha

0,3

Kuvion kuvaus

Rietulan tilan kaakkoispuolen rinteessä kasvavaa harmaalepikkoa. Lepikon seassa kasvaa myös koivua, kuusta, pihlajaa sekä joitakin raitoja. Kuvion kasvillisuustyyppi on pääosin tuoretta ja lehtomaista kangasta.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla poltetaan kaski 2024. Kaskeamisen jälkeen kuviolla viljellään yksi sato, minkä jälkeen alue jätetään metsittymään. Lisäksi kaskettavan alueen ulkopuolelta
voidaan korjata pieniläpimittaisia (rinnankorkeusläpimitta alle 12 cm) kuusia pisteaitatarpeiksi.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Lehtipuuvaltainen vanha kaskimetsä.

Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Kuvion kuvaus

Toimenpide

Kaskeaminen 2025

Kuvio

44 tai
998 ja
998.1

Kuvion pinta-ala, ha

0,4

Kasken ala, ha

0,4 tai 0,1

Kuvio sijaitsee etelään loivasti viettävässä rinteessä Rietulan kierto -polkureitin varrella. Kuvion puusto on varttunutta istutuskuusikkoa. Kuusen seassa kuviolla
kasvavaa koivua ja harmaaleppää. Kuvion kasvillisuustyyppi on valtaosin tuoretta kangasta, mutta paikoin on myös lehtolaikkuja.
Mikäli kirjanpainajakannat ovat suuret vuonna 2021, eikä kuvion 44 kaskea ole voitu valmistella, voidaan kasketa rieskakaski kuvioilla 998 ja 998.1. Alueen puusto
on kaadettu vuoden 2009 kaskeen, mutta vuoteen 2025 menneessä lepikko on todennäköisesti kasvanut rieskakaskeen riittävän suureksi.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla poltetaan kaski vuonna 2025. Kasketessa varotaan kaakkoiskulman kaskiröykkiöitä. Kaskeamisen jälkeen kuviolla viljellään kaksi satoa ruista.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Sekapuustoinen vanha kaskimetsä.

Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2026

Kuvio

52

Kuvion pinta-ala, ha

0,2

Kasken ala, ha

0,2

Kuvion kuvaus

Kuviolla kasvaa tiheähkö nuori istutuskuusikko, jossa muina puulajeina kasvaa koivua ja harmaaleppää. Kuvion kasvillisuustyyppi on tuoretta kangasta.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla poltetaan kaski 2026. Kaskeamisen jälkeen kuviolla viljellään yksi naurissato.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Sekapuustoinen vanha kaskimetsä.

26

Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2027

Kuvio

96

Kuvion pinta-ala, ha

0,8

Kasken ala, ha

0,6

Kuvion kuvaus

Kuvion puusto on pyälletty vuonna 2003 ja kaadettu kaskeen vuonna 2006. Kuvion lähellä on poltettu kaksi kaskea vuosina 2007 ja 2008. Kuviolla kasvaa horsmaa
ja heinää sekä nuoria harmaaleppiä. Vaikka lepät ovat suunnitelman kirjoitusajankohtana 2013 vielä melko pieniä, ehtivät ne varttua vuoteen 2027 mennessä riittävän suuriksi kaskeamista varten. Kasvillisuustyyppi on tuoretta kangasta. Kuviolla olevat kiviröykkiöt ovat syntyneet uuskaskissa.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla poltetaan kaski vuonna 2027. Kaskeamisen jälkeen kuviolla viljellään yksi nauris- ja yksi ruissato, minkä jälkeen kuvio jätetään metsittymään.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Lehtipuuvaltainen vanha kaskimetsä.

Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2028

Kuvio

124

Kuvion pinta-ala, ha

0,3

Kasken ala, ha

0,4 (myös
hieman kuviota 134)

Kuvion kuvaus

Kuvio sijaitsee Telkkämäen tien pohjoispuolella muutaman sadan metrin päässä pihapiiristä. Kuviolla kasvaa varttunutta kuusikkoa. Kuusikon seassa kasvaa mäntyjä, harmaaleppiä ja alikasvoskerroksessa pientä kuusta sekä leppiä. Kuvion kasvillisuustyyppi on tuoretta kangasta.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla poltetaan huuhtakaski vuonna 2028. Kaskeen saadaan tarvittaessa sienapuita tien toiselta puolelta kuviolta 36. Kaskella viljellään kaksi ruissatoa, minkä
jälkeen alue jätetään metsittymään. Kasketessa varotaan pohjois- ja länsipuolella olevia kaskiröykkiöitä.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Sekapuustoinen vanha kaskimetsä.

27

Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2029

Kuvio

134

Kuvion pinta-ala, ha

0,3

Kasken ala, ha

0,6

Kuvion kuvaus

Kaskettava alue sijoittuu pääasiallisesti kuvion 134 alueelle, jossa kasvaa kuusivaltaista varttunutta metsää. Kasvillisuustyyppi on tuoreen kankaan mustikkatyyppiä. Kuvion itäosassa on runsaasti vanhoja kaskiraunioita.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla poltetaan huuhtakaski vuonna 2029. Kaskeen saadaan tarvittaessa sienapuita tienvarresta kuviolta 135.1. Kaskella viljellään kaksi ruissatoa, minkä jälkeen alue jätetään metsittymään.

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Sekapuustoinen vanha kaskimetsä.

Tavoite

Puustoisen perinneympäristön hoito

Toimenpide

Kaskeaminen 2030

Kuvio

38

Kuvion pinta-ala, ha

0,8

Kasken ala, ha

0,3

Kuvion kuvaus

Kuvion puusto on kaadettu vuosien 2005 ja 2006 kaskiin. Kuviolla kasvaa vuonna 2013 nuorta lehtipuutaimikkoa. Vaikka puut ovat suunnitelman kirjoitusajankohtana 2013 vielä melko pieniä, ehtivät ne varttua vuoteen 2027 mennessä riittävän suuriksi kaskeamista varten. Kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta. Kuviolla
olevat kiviröykkiöt ovat syntyneet uudemmissa kaskissa.

Toimenpiteen kuvaus

Kuviolla poltetaan kaski vuonna 2030. Kaskella viljellään kaksi satoa, minkä jälkeen alue jätetään metsittymään

Alueen kuvaus toimenpiteen jälkeen, tavoite

Lehtipuuvaltainen vanha kaskimetsä.

Tavoite

Lajin elinympäristön hoito

Toimenpiteen kuvaus

Hirvenkelloesiintymien ympäriltä raivataan vesakko (pajut, lepät ja pihlajat) ja tienvarren niitto tehdään lajin kannalta oikeaan aikaan vasta loppu kesästä.

Toimenpide

Vesakon raivaus,
niittäminen

28

Kuvio

Tienvarsi,
kuviot
14 ja 26

Kuvion pinta-ala, ha

0,5

Kuva 8. Telkkämäen luonnonsuojelualueella poltetut kasket 1993–2013.
Kasken polttoajankohdat
(mikäli tiedossa) ja kasken
tyyppi:
23.6.1993: Tavallinen kaski.
10.6.1995. Tavallinen kaski.
11.6.1996. Tavallinen kaski.
30.5.1997. Tavallinen kaski.
20.5.1999. Tavallinen kaski.
6.6.2000: Huuhtakaski.
17.5.2001. Huuhtakaski.
29.6.2002. Tavallinen kaski.
31.5.2005. Huuhtakaski.
20.6.2006. Huuhtakaski.
5.6.2007: Huuhtakaski.
30.5.2008: Huuhtakaski.
11.6.2009: Tavallinen kaski.
2010: Tavallinen kaski.
9.6.2011: Tavallinen kaski
2012: Tavallinen kaski
23.5.2013: Huuhtakaski.

Katovuodet eli vuodet, joina
kaskia ei sään takia saatu
poltettua:
1994
1998
2003
2004
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Kuva 9. Telkkämäen luonnonsuojelualueelle suunnitellut tulevat kaskialueet 2014–2030

30

Taulukko 1. Vuosittaiset kaskeamiseen liittyvät kuviokohtaiset toimenpiteet sekä perinnebiotooppien seurantavuodet aikavälillä 2013–2030. Aiemmin
kasketut kuviot lihavoidulla.
Vuosi

2013

Kasken
kaato
(kuvio)
28.3

Kasken
Kerput Kasken poltto
pyällys
ja tuohi
(kuvio)
(kuvio)
(kuvio)
17, 28.3, 102 28.3
135
a
4.1
122
28.3

2014

122

2015

102 a

200

17

2016
2017

17
4.1

137 a
102 b

17

2018

200

137 b

2019
2020

137 a
102 b

138
105

2021

137 b

2022

138

2023

105

2024

44

2025

52

2026

96

2027

Kaskityyppi

Ruis
(kuvio)

Nauris
(kuvio)

Veden saanti kaskenpolttoon
(paikka ja letkureitin pituus)

Huuhta
Lehtipuu

134 a

28.3

Lähde, n. 65 m.

122

Lehtipuu

28.3

122

Lähde, n. 45 m.

102 a
17

122
102 a

102 a
17

4.1

Huuhta
Sekapuustoinen
kaski
Huuhta

17

4.1

200
137 a

Huuhta
Huuhta

4.1
4.1

200
137 a

44

102 b

137 a

102 b

52

137 b

Sekapuustoinen
kaski
Huuhta

102 b

137 b

138

Huuhta

137 b

138

124

105

138

105

134

44

Sekapuustoinen
kaski
Huuhta

105

44

52

Huuhta

44

52

124

96

Lehtipuukaski

44

96

2028

134

124

Huuhta

96

124

2029

38

134

Huuhta

124

134

38

Lehtipuukaski

134

38

2030

102 b

105

96

38

Perinnebiotooppien seurantamenetelmä
(kuviot tai laajemmat alueet)
Perinnebiotooppien hoidon vaikutusten kasvillisuusseuranta: kuviot 18 ja 42.
Perinnebiotooppien hoidon vaikutusten seuranta: kuvio 102
Perinnebiotooppien suurperhosselvitys
Perinnebiotooppien hoidon seuranta: Jatkuvassa
hoidossa olevat kuviot

Kuvion 136 kuopasta, 70 m.
Kuvion 20 kuopasta 220 m ja pohjoispuolelle
tulevasta ojasta, johon tehdään pato, 90 m.
Vuorikosta 300 m ja luonnonsuojelualueen poh- Perinnebiotooppien hoidon vaikutusten kasvillijoispuolelle tulevasta ojasta (170 m).
suusseuranta: kuviot 18, 42 ja 102.
Matojoesta 5 m ja Matolammesta 300 m.
Perinnebiotooppien suurperhosselvitys
Kuvion 136 kuopasta, 70 m.
Perinnebiotooppien hoidon seuranta: Jatkuvassa
hoidossa olevat kuviot
Perinnebiotooppien hoidon vaikutusten seuranta: kuvio 102
Kuvion 136 kuopasta, 135 m ja säiliöllä mönkijän
avulla tuotuna.
Kuvion 136 kuopasta, 70 m.
Perinnebiotooppien hoidon vaikutusten seuranta: kuvio 102
Loukkulammesta 215 m.
Perinnebiotooppien hoidon vaikutusten kasvillisuusseuranta: kuviot 18 ja 42.
Kuvion 136 kuopasta, 135 m ja säiliöllä mönkijän
Perinnebiotooppien suurperhosselvitys
avulla tuotuna.
Lähteenahon lähteestä 105 m.
Perinnebiotooppien hoidon seuranta: Jatkuvassa
hoidossa olevat kuviot
Lähteenahon lähteestä 130 m.
Lähteenahon lähteestä 250 m ja säiliöllä mönki- Perinnebiotooppien hoidon vaikutusten seuranjän avulla tuotuna.
ta: kuvio 102
Telkkäpuron lähteestä 135 m.
Perinnebiotooppien hoidon vaikutusten kasvillisuusseuranta: kuviot 18 ja 42.
Kuvion 136 kuopasta, 180 m.
Telkkäpuron lähteestä 135 m.
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Perinnebiotooppien hoidon seuranta: Jatkuvassa
hoidossa olevat kuviot

Taulukko 2. Laidunnuksen tai niiton piirissä olevat alueet, kasketut ja kaskettavat kuviot: perinnebiotooppien (pb) hoidon tavoite.
Katso kuviot kuvasta 7.
Perinnebiotoopin hoitomuoto
Laidunnus, päättynyt

Kuvio

Hoito jatkossa

Hoidon tavoite
(n. 50 vuoden päähän)
Puustoinen pb

Kaskeamisvuosi

Kuvio
28.3

Hoito kaskeamisen ja
viljelyn jälkeen
Laidunnus

Hoidon tavoite
(n. 50 vuoden päähän)
Puustoinen pb

Kaski 2014

Avoin pb

Kaski 2015

122

Kaskikiertoon

Kaskikierrossa

Laidunnus

Puustoinen pb

Laidunnus

27.1, 27.2, 28, 28.2, Laidunnus
29.1 ja30
20.1, 22.1
Laidunnus

Laidunnus

17.1, 20,22

Laidunnus

Puustoinen pb

Kaski 2016

102 a

Niitetty satunnaisesti

104

Niitto ja haravointi

Avoin pb

Kaski 2017

17

Niitetty vuosittain

163

Niitto ja haravointi

Kaski 2018

4.1

Kaskettu 1993

24

Kaski 2019

200

Kaskettu 1995

19

Pysyy puoliavoimena pihapii- Puustoinen pb
rin toiminnan ansiosta
Laidunnus
Avoin pb

Kaski 2020

137 a

Kaskettu 1996

18.1

Laidunnus

Kaski 2021

102 b

Kaskettu 1997 ja 2010

18

Kaski 2022

137 b

Kaskettu 1999

14.2

Avoin pb

Kaski 2023

138

Ei hoitoa, jätetään luon- Sekapuustoinen metsä
taisesti metsittymään

Kaskettu 2000

42.2

Kaskikierrossa

Kaski 2024

105

Kaskikiertoon

Kaskettu 2001

42.3

Kaski 2025

44

Kaskettu 2002

14.1

Laidunnus

Avoin pb

Kaski 2026

52

Kaskettu 2005

38.3

Kasketaan 2030

Kaskikierrossa

Kaski 2027

96

Kaskettu 2006

38.2

Kaski 2028

124

Kaskettu 2007

96.4

Kaski 2029

134

Kaskettu 2008

96.3

Kaski 2030

38

Kaskettu 2009

998

Kaskikiertoon 2030 jälkeen

Kaskettu 2011

102.3

Kaskikiertoon 2030 jälkeen

Kaskettu 2012

113

Puustoinen pb, laidunnus, ei kaskikierrossa

Kaskettu 2013

135

Avoin pb

Laidunnus, voidaan ottaa
kaskikiertoon mukaan 2030
jälkeen
Kaskikiertoon

Puustoinen pb

Kasketaan 2027

Ei hoitoa, jätetään luon- Sekapuustoinen metsä
taisesti metsittymään
Kaskikiertoon
Kaskikierrossa

Ei hoitoa, jätetään luon- Sekapuustoinen metsä
taisesti metsittymään
Kaskikiertoon
Kaskikierrossa

Kaskeamisen jälkeen lai- Kuvion tila vuonna 2030 (kuvassa 10 samat teemavärit):
dunnukseen -> puustoinen Kaskikierrossa vuonna 2030
Puusto n. alle 15 v.
pb
olevat kuviot
Puusto yli 15 v.
Kaskikierrossa
Kaskettu ja metsittyvä alue, ei kaskikierrossa
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Kaskikierrossa

Kuva 10. Telkkämäessä vuosina 1993–2030 kaskettujen alueiden ja muiden hoidettujen perinnebiotooppien tavoitetila vuonna 2030. Katso värien selitteet edellisen sivun taulukosta.
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5 Toimenpiteet ja kustannukset
Johdanto

Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja hakattavat puutavaralajit.

Toimenpide

Tarkenne

Kasken valmistelu ja
kaskeaminen
Kasken valmistelu

Kuusen määrän vähentäminen pyällettävillä
huuhtakaskikuvioilla.

Viljely (maanmuokkaus,
kylvö, sadonkorjuu)
Niitto

Uusien laidunten aitaaminen tai vanhojen aitojen korjaaminen

Mukana pihapiiri ja niitettävät niityt

Aitatarvikkeet

Laiduneläinten hoito

Eläinten noutaminen ja
hoito opastuskauden
ulkopuolella.

Tavarainvestoinnit yms.

Mönkijällä kuljetettavat
vesisäiliöt kasken polttoa
varten.

Kuvio(t)

Pinta-ala, ha tai matka, m
(koko suunnittelukausi)

Määrä ja yksikkö

Tunnit

Kaskettavat kuviot

5,8 ha

17 kaskea

64 tuntia/kaski

Pyällettävät huuhtakaskikuviot

9 kuviota, joilta
voi olla tarvetta
vähentää kuusta
(taulukko 5A)

Kaskettavat kuviot

5,8 ha

Pihapiiri ja pientareet

Max. 0,8 ha

Niityt 104 ja 163.

1,6 ha

4.1 ja 17: uusi aita.

450 m (uusi aita)

Kuvio 30 vanhan aidan korjaus.

n.590 m aidan korjaus

Pisteaidan tarvittava korjaus ja
”ylläpito”.

n. 1500 m.

17 kaskea

Kustannuksia aiheuttavat
työaika-arviot, yhteenveto

Puun kaato ja karsinta käsin tai
koneella, puun poiskuljetus.

Min. 24 tuntia/kaski

Uusi aita (esim. verkkoaita) 450
m ja pisteaidan korjaus 590 m.

Laidunnettavat alueet

Kuluja lähinnä kyyttöjen noutamisesta, koska lampaiden omistajat maksavat kulut itse.
2 kpl

-

Kaskettavilta alueilta kaadettavia järeät rungot voidaan viedä polttopuuksi muille Metsähallituksen ylläpitämille kohteille. Lisäksi kaskialueen koivuista voidaan kerätä tuohta ja lehtipuista kerppuja.
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5 A Huuhta- ja sekakaskikuviot ja niiden etäisyys yksityismaiden kuusikoihin
3

Kaskelle on riittävän palokuorman takaamiseksi jätettävä puuta vähintään 70 m /ha. Järeiden kuusenrunkojen poistomahdollisuus on laskettu arviolla, jossa kaskelle jätetään puuta vähin3
tään 80 m /ha. Lihavoidulla niiden kuvioiden numerot, joilla voi olla tarvetta järeiden kuusten vähentämiseen ennen kuusikon pyällystä.
Kuvio

Pyältämisvuosi

3

Lyhin etäisyys yksityismaiden varttuneisiin
kuusikoihin (m)

Pyällettävien kuusten määrä (arvio, m )

3)

Järeiden kuusenrunkojen poistomahdollisuus (m )

17

2013

n. 100 m.

>10 m

102 a

2013

n. 300 m.

n. 50 m

3

n. 23 m

3

4.1

2014

n 100 m

n. 61 m

3

n. 37 m

3

200

2015

n. 85 m

n. 22 m

3

Ei mahdollisuutta, jotta palokuormaa jäisi riittävästi.

137 a

2016

n. 140 m

n. 84 m

3

n. 60 m

3

102 b

2017

n. 325 m

n. 50 m

3

n. 24 m

3

137 b

2018

n. 175 m

n. 72 m

3

n.50 m

138

2019

n. 80 m

n. 39 m

3

Periaatteessa suurimman osan kuusista voi viedä pois, koska
lehtipuista jäisi riittävästi palokuormaa.

105

2020

n. 235 m

n. 7,5 m

44

2021

n. 120 m

n. 48 m

52

2022

n. 80m

n. 7,5 m

124

2024

n. 270 m

n. 75 m

3

n. 45 m

3

134

2025

n. 250 m

n. 86 m

3

n. 60 m

3

3

Ei tarvetta.

3

3

Ei tarvetta.

3

Periaatteessa suurimman osan kuusista voi viedä pois, koska
lehtipuista jäisi riittävästi palokuormaa.

3

Ei tarvetta.
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6 Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen
Johdanto
Natura 2000 aluekoodi

FI0600089

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 –luontotyyppi
Direktiivin
Toimenpide
Arvioitu
Perustelu positiivisille tai negatiivisille vaikutuksille
tai direktiivilaji1)
liite (lajien
vaikutus
osalta)

Hakamaat ja kaskilaitumet

Liito-orava

Mustatattiainen (Oxyporus
mannerheimii)

+

Kaskeaminen

Luontodirektiivin II ja IV
(a) -liite

Kaskien valmistelu

II

Kaskeaminen

+/-

Kaskeamisen toimenpiteet ylläpitävät kaskiympäristöjä ja niiden ominaisuuksia. Mikäli tulevaisuudessa pitkään hoidossa ollut kaski muuttuu kasvillisuudeltaan riittävästi, se voidaan kirjata lopulta Natura-luontotyyppiin 9070
Hakamaat ja kaskilaitumet.
Alueella on tehty liito-oravakartoitus kevättalvella 2013.
Kaskia ei sijoiteta tiedossa olevien liito-oravan pesäpuiden välittömään lähiympäristöön. Pitkällä aikavälillä kaskeaminen lisää lehtipuuvaltaisen metsien määrää ja lisää liito-oravan pesä- ja ravintopuiden määrää.

Natura 2000luontotyypit tai direktiivilajit, joihin
toimenpiteillä ei
arvioida olevan
vaikutuksia.

Luontotyypit: lehdot, puustoiset suot sekä lähteet ja lähdesuot.

Natura 2000vaikutusten arvioinnin tarveharkinta
perusteluineen

Ei tarvita

+

Laji viihtyy mm. metsäpaloalueilla ja kaskeamisen voidaankin arvioida luovan lajille suotuisia elinympäristöjä.

Tehtävät toimenpiteet eivät oleellisesti heikennä niitä arvoja, joiden perusteella alue/alueet on valittu Natura 2000 –verkostoon.
Tämän perusteella toimenpiteet eivät vaadi luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 § mukaista Natura 2000-arviota.

Tarvitaan

Liite
Lisätiedot
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7 Vaikutukset luontoon, ympäristöön ja alueen käyttöön

Perinnebiotooppien hoito

Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia luontoon (esim. kasvillisuustyypit ja lajit), ympäristöön ja alueen käyttöön.
Vaikutuksen
kohde

Kohdentuminen
Ulkopuol.
alue

Toimenpide

Suunn.
alue

Toimenpiteen tavoite

Johdanto

Vaikutuksen tarkempi kuvaus

Toimenpiteet negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi

Kuvio

Kuvaus

Kuvaus

Kaskeaminen luo perinnebiotooppien ja
valoisien lehtimetsien lajistolle suotuisia
elinympäristöjä.
Kaskeaminen vähentää istutuskuusikoissa kuusen maaperää happamoittavaa vaikutusta ja luo paremmat
kasvuolosuhteet useille putkilokasvilajeille ja lehtipuille.

Kaskeaminen

Perinnebiotooppilajisto

X

Kaskettavat kuviot

Kaskeaminen

Lehtomaisten
kankaiden kasvillisuus ja lehtipuut

X

Kaskettavat kuviot

Kaskeaminen

Luonnonsuojelualueen kasvilajisto

x

Kaskeaminen
ja laidunnus

Luonnonsuojelualueella havaittu sienilajisto

x

Puuston käsittely kaskia
valmisteltaessa

Talousmetsät

x

Vehkalahdentien varressa paikoin runsaana kasvava jättipalsami leviää kasketuille alueille avoimuuden lisäännyttyä.

Tilannetta seurataan ja vieraslaji torjutaan, jos sitä havaitaan suojelualueen lähistöllä.

Kaskettavat ja laidunnettavat kuviot

Kaskeamisen ja laiduntamisen vaikutus
alueella havaittuun vaateliaaseen ja
harvinaisehkoon sienilajistoon.

Laidunnusta on hyvä jatkaa olemassa olevilla laitumilla ja laidunmetsissä. Muissa metsissä sienilajiston perusteella ei ole estettä toimenpiteille,
kuten kaskeamiselle (Katri Kokkonen 2012).

Huuhtakaskikuviot

Huuhtakaskia valmisteltaessa kaulatut
kuuset voivat lisätä kirjanpainajien
määrää alueella.

Osa järeistä rungoista viedään pois luonnonsuojelualueelta jo kuusten
pyältämisen yhteydessä.
Taulukossa 5 a on esitettynä huuhtakaskikuvioiden etäisyydet yksityismaiden kuusikoihin ja kuusen runkojen määrä, joka voidaan tarvittaessa
korjata pois kuvioilta.
Tähän saakka kirjanpainaja ei ole ollut Telkkämäessä ongelma. Koska
laji on runsastunut viime vuosina Etelä-Suomessa (erityisesti KaakkoisSuomessa), kirjanpainajien esiintymistä pyälletyissä kuusikoissa seurataan silmämääräisesti noin pari vuotta pyällyksen jälkeen. Jos kannan
havaitaan runsastuvan, kirjanpainajien valtaamat puut poistetaan tarvittaessa tai ryhdytään muihin asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Kasken valmistelu ja
kaskeaminen

Muinaismuistot

X

Kaikki
kaskettavat kuviot

Kaskiröykkiöt ja muut kulttuurikohteet
voivat vaurioitua kasketessa.
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Alueella on tehty arkeologinen inventointi ja muinaismuistojen sijainnit
ovat tiedossa. Kasket sijoitetaan siten, ettei vanhojen kaskiröykkiöiden
tai muiden muinaismuistojen tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden päällä polteta kaskea tai puita ei kaadeta niiden päälle kaskia
valmisteltaessa.

8 Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä

Seuranta
Kuvio

Seurantatyyppi

Seurantavuodet

Seurantamenetelmä

Jatkuvassa hoidossa olevat
kuviot

Perinnebiotooppien hoidon
seuranta

Viimeisin 2010 (Borgman 2010), jatkossa 3-5 vuoden välein.

Perinnebiotooppien seurantaohjeen mukaisesti (Raatikainen 2009).

18 ja 42

Perinnebiotooppien hoidon
vaikutusten seuranta

Seuraavan kerran vuonna 2018, sen jälkeen n. 5 vuoden välien.

Perinnebiotooppien kasvillisuusseuranta, Perinnebiotooppien seurantaohjeen mukaisesti (Raatikainen 2009).
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Perinnebiotooppien hoidon
vaikutusten seuranta

Kuviolle perustetaan vuonna 2014 valtakunnallinen pb-hoidon seuranta-ala.

Perinnebiotooppien kasvillisuus- ja kovakuoriaisseuranta (kuoppapyydykset, sivu 49).

Seuraavan kerran aikaisintaan 2015.

Kuvion pohjatiedot ennen hoitoa vallitsevista olosuhteista (eli ns. 0vuoden seuranta) kerätään kesällä 2014. Tämän jälkeen n. 1, 3 ja 5
vuotta hoidon jälkeen. Ensimmäinen kaskeamisen jälkeinen seurantakerta kumminkin vasta 2018, koska kaskeamisen jälkeen kuviolla
viljellään yksi ruis- ja naurissato.
Perinnebiotooppien suurperhosselvitys

Suurperhoslajistoselvitys tehdään vuonna 2014, sen jälkeen n. 5
vuoden välien.

Perinnebiotooppien seurantaohjeen mukaisesti, sivu 42 (Raatikainen
2009).

Viestintä
Kasken poltosta ja muista kaskiviljelyyn vuosittain kuuluvista tapahtumista viestitään eri medioissa. Lisäksi Telkkämäen tilan ajankohtaisista asioista viestitään luontoon.fi- ja Facebook-sivuille.
Alueelle pystytetään uusi opaskyltti, josta käy ilmi Telkkämäessä vuosina 1993–2013 poltettujen ja 2014–2016 poltettavien kaskien paikat. Opastaulu liittyy Luonnonhoito-Lifen toimiin.
Osallistaminen
Telkkämäen ystävät ry:n perustaminen saattaa edetä tulevina vuosina, jolloin ystäväyhdistys tulee osalistaa mm. laiduntamisen suunniteluun.
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