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1. Yleiskuvaus alueesta ja hoitotoimista
Tvärminnen yksityinen suojelualue sijaitsee läntisen Uudenmaan saaristossa ja
Hankoniemellä, Tvärminnen eläinaseman läheisyydessä. Alue kuuluu Natura-alueeseen
nimeltä Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue
(FI0100005). Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelma kattaa
alueen, ja nyt suunnitellut hoitotoimet ovat sen linjausten mukaisia.
Tässä työmaasuunnitelmassa käsitellään Luonnonhoito LIFE –hankkeeseen kuuluvien
kohteiden hoitoa Joskärillä, Halsholmenilla ja Långholmenilla. Suunnittelualueen pinta-ala
on yhteensä noin 30 hehtaaria. Aktiiviset hoitotoimet tapahtuvat noin 6 hehtaarin alueella,
minkä lisäksi noin 15 hehtaarin kokoista Långholmenia hoidetaan jatkossa laiduntamalla.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti
Joskärillä hoidetaan saaren pohjoisosan umpeenkasvavaa niittylaikkua, Halsholmenilla
pientä kalkkikallioesiintymää ja Långholmenilla laajemmin puustoisia ja avoimia
perinnebiotooppeja.
Långholmenin tuleva laidunalue sijaitsee Tvärminnen eläintieteellisen aseman
pohjoispuolella. Alue on pääpiirteiltään varsin kallioinen, mutta metsätyypeiltään
vaihteleva. Alueella esiintyy pähkinäpensaslehtoa ja umpeenkasvanutta peltoa/niittyä.
1870-luvun kartalla Långholmenin niemellä on ollut torppa. Vanhan laidunnuksen vaikutus
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on havaittavissa puustorakenteessa ja kasvilajistossa monin paikoin. Alueeseen kuuluu myös
kapeita rantaniittykaistaleita niemen molemmin puolin, mutta pääosin rannat ovat
kalliorantoja. Kallioisemmilla metsäkuvioilla kasvillisuus on karumpaa ja puusto pääosin
kalliomännikköä. Myös Halsholmenilla on on ollut vanha asuinpaikka niittyineen ja
hakamaineen vielä satakunta vuotta sitten.
Långholmenin hoito lammaslaitumena päättyi viimeksi kahdeksan vuotta sitten. Nyt
suunnitellut hoitotoimet keskittyvät perinnebiotooppien peruskunnostukseen.
Hakamaiden kunnostus keskittyy vanhoille hakamaa-alueille sekä niihin liittyvien
niittylaikkujen ympärille: hakamailta raivataan nuorempaa valtapuustoa ja alikasvospuustoa
sekä pensaita. Niittylaikuille syntynyt puusto ja pensaisto raivataan ja niitä laajennetaan
reunaosistaan.
Hakamaihin rajautuvia kallioisten alueiden reunamia avataan myös valoisuuden lisäämiseksi
ja laiduneläinten liikkumisen helpottamiseksi
Muut metsäiset kangasmaat jätetään metsälaitumeksi, joilta voidaan myöhemmin
tarvittaessa vähentää varovaisesti nuorempaa puustoa sekä pensaskerrosta paikoin.
Suunniteltujen hoitotoimien tavoitteena on ylläpitää niitty- ja hakamaiden lajiston
monimuotoisuudelle tärkeää valoisien ja puolivarjoisten elinympäristöjen vaihtelua. Lisäksi
hoitotoimien tavoitteena on lisätä Långholmenin niittyjen kytkeytyneisyyttä hakamaiden
välityksellä. Hoitotoimien myötä niitty- sekä hakamaalajistolle soveliaan elinympäristön
pinta-ala lisääntyy.
Långholmenin laidunaita uusitaan, ja hoitoa jatketaan lammaslaidunnuksella (myös pieni
määrä lehmiä voi tulla kyseeseen). Laiduneläimet vähentävät maaperän ravinteisuutta,
pitävät kasvillisuuden matalana, paljastavat sorkillaan sopivia itämispaikkoja kasvillisuudelle
ja kuljettavat niittykasvillisuuden siemeniä hakamaa- ja niittylaikkujen välillä. Joskärin niitty
pyritään niittämään jatkossa vuosittain.
Muinaisjäännöksiä on paikoin tarpeen hoitaa poistamalla puustoa raunioiden päältä.
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2. Alueen historia ja tärkeimmät luontoarvot
Suojelualueen saaristolla on pitkä historia, josta kertovat mm. Långholmenin talonrauniot ja
paikoin tavattavat kivikasat sekä yhä puustossa havaittavat vanhojen hakamaiden
ominaispiirteet.
Långholmeninlla on sijainnut torppa, jossa on viimeksi asuttu ennen sotia. Torpan lähellä oli
lisäksi navetta ja rannassa sauna. Asukkaalla oli muutamia kotieläimiä (1 lehmä + vasikka,
sonni, muutamia lampaita ja kanoja). Lampaat laidunsivat kesäisin pääasiassa saarilla, mutta
lehmä vasikoineen Långholmenin maastossa. Vanhoissa kuvissa alue on vielä lähes puuton.
Viimeksi alueella ovat laiduntaneet lampaat 1990-luvun alkupuolelta vuoteen 2008,
yhteensä 10 - 15 vuotta. Lampaita oli noin 15 ja laitumeen kuului myös viereisen tilan
avoimempaa niittyä.
Parhaalla niittyalueella, kuviolla 58 on runsaasti huomionarvoista perinnebiotooppilajistoa,
mm. kevätesikko, mesimarja, hakarasara, mäkikaura, mäkikuisma, nurmilaukka, aholeinikki,
ketoneilikka, heinäratamo, syylälinnunherne, hina ja varsankello. (Perinnemaisemainventointi Tuuli Pakkanen 2012, tiedot: Kalevi Keynäs ja Svante Degerholm).
Halsholmenin pienellä kalkkivaikutteisella kedolla esiintyy lajistossa mm. keltamatara,
nurmitädyke, ketoneilikka, kangasajuruoho, tummaraunioinen, kivikkoalvejuuri,
piikkiohdake, isomaksaruoho, hopeahanhikki ja mäkikaura.
Uhanalaislajistosta keltamatara ja ketoneilikka hyötyvät niittyalueiden avaamisesta ja
laidunnuksesta / niittämisestä. Etelänkynsisammalen ja ruskopiilojäkälän kasvupaikat
otetaan huomioon siten, että kookkaita tervaleppiä tai vanhoja mäntyjä ei kaadeta eikä
polttopaikkoja sijoiteta esiintymien läheisyyteen. Metsäharjaetanan esiintymä on ilmoitettu
laajalle alueelle kuvioilla 63 ja 62. Pistemäiset polttopaikat alueella jättävät suurimman osan
alueen maapohjasta koskemattomaksi.
Långholmenilla on tehty jäkäläinventointi vuonna 2012 (Kimmo Jääskeläinen). Uhanalaista
lajistoa ei alueelta löytynyt. Hoitosuositukset, jotka on otettu suunnittelussa huomioon,
ovat seuraavat: pohjoisosan hoitokuvioilla 47 ja 48 kuusia voidaan poistaa vapaasti. Kuviolla
44 mahdollisesti tehtävissä hoitotoimissa pitää varoa pökkelöitä. Kuvioilla 58, 59, 63, 43 on
varsin vähän kuusia poistettavaksi. Eteläosaa voi varovaisesti avata valoisuuden lisäämiseksi,
mutta alueen vanhat koivut tulisi jättää pökkelöitymään. Alueen keskiosissa kasvavat haavat
tulisi jättää paikoilleen. Lisäksi kallioiden reunoja tulee varoa hoitoja tehdessä.
Långholmenilla ja Joskärillä on meneillään myös muurahaistutkimus. Långholmenilla
tutkimuksen keskeisin osa-alue sijoittuu koilliskulmaan, jolla ei laidunnusta lukuun ottamatta
tehdä hoitotoimia. Kuvioilla 48 ja 47 muurahaistutkimus otetaan huomioon siten, että
muurahaiskekojen läheltä ei poisteta puita eikä niiden läheisyyteen sijoiteta poltto- tai
puukasoja. Joskärillä tutkijat merkitsevät pesät aurauskepeillä ja niitä varotaan hoitotoimia
tehdessä.
Alueen perinnemaisemien Natura-luontotyypit (hakamaat, niityt ja kalkkikalliot) hyötyvät
kunnostuksesta ja laidunnuksesta. Lehdot jäävät hoitotoimien ulkopuolelle.
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Tärkeimmät luontoarvot
Luontotyypit
Perinneympäristöjen luontotyypit kuten hakamaat ja paikoin esiintyvät
tuoreet sekä kuivat niityt ja merenrantaniityt. Lisäksi kalkkikalliolaikut.
Lajisto
Saaristolinnustolle merkittävä alue, perinneympäristöjen merkittävä lajisto.
Muinaismuistot

Rakennusten raunioita kuvioilla 58 ja 55

Natura 2000 –luontotyypit
Natura 2000 –luontotyypit ja niiden edustavuus
Natura
2000alueen
koodi
FI0100005

N2000 –
luontotyypin
koodi
1230

FI0100005
FI0100005
FI0100005

1630
1630
6270

FI0100005
FI0100005
FI0100005
FI0100005

8210
8220
9050
9070

Pinta-alat
Yhteensä, ha

Luontotyyppi
Kasvipeitteiset
merenrantakalliot
Kivikkorannat
Merenrantaniityt
Runsaslajiset kuivat ja
tuoreet niityt
Kalkkikalliot
Silikaattikalliot
Lehdot
Hakamaat ja kaskilaitumet

Natura- luontotyyppien kattama pinta-ala
yhteensä

Luontotyyppien edustavuus (ha)
Erinomainen

Hyvä

Merkittävä

Ei
merkittävä

0,32

0,32

0,08
0,07
0,3

0,08
0,07
0,3

0,05
5,28
2,07
2,08

0,47
0,95

0,05
5,16
1,11
1,13

0,12
0,49

10,25 ha

Lajisto
Laji
Etelänkynsisammal
Dicranum tauricum
Ruskopiilojäkälä
Arthonia spadicea
Metsäharjaetana
Lehmannia marginata
Keltamatara
Galium verum
Ketoneilikka
Dianthus deltoides

Uhanalaisluokka

Elinympäristö

Isäntä- / ravintokasvi

NT

Vanhat kangasmetsät,
vanhat lehtometsät

Vanhojen mäntyjen tyvellä

VU

Lehtometsät, korvet

Havainto halk > 40 cm
tervalepältä.

NT
VU
NT

Lehdot ja lehtomaiset
vanhat metsät
Kalkkikalliot, kalliot, niityt,
kedot, tienpientareet

Elää karikkeessa

Niityt, kedot, hakamaat
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Kuva 2. Suunnittelualueen Natura-luontotyypit ja niiden edustavuudet.
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3. Hoitotoimien tavoitteet ja kuvaus
Puustoisten ja avoimien perinneympäristöjen hoidon tavoitteena on niitty- ja hakamaiden
lajiston elinolosuhteiden parantaminen ja elinympäristöjen pinta-alan lisääminen sekä
laidunnuksen edellytysten parantaminen. Perinneympäristöjen hoitoa täydennetään jo
hoidossa olevilla alueilla poistamalla niille syntyneitä nuoria puita ja pensaita sekä
raivaamalla lisää välikasvos- ja valtapuustoon kuuluvia puita. Monilla aiemmin raivatuilla
hakamaisilla alueilla puut ovat kasvaneet reilusti lisää kokoa, mikä on lisännyt sekä
varjostusta että niittykasvillisuutta haittaavan karikkeen määrää.
Hoitotoimet keskittyvät hakamaiden ja niittyjen valoisuuden lisäämiseen sekä niiden
umpeenkasvun (metsittyminen, pensoittuminen, korkeakasvuisen kasvillisuuden
runsastuminen) estämiseen. Puustoa raivataan soveltuvin osin myös nykyisiin
perinneympäristöihin rajautuvilla kuvioilla, jolloin nykyisillään olemassa oleville niitty- ja
hakamaalaikuille eläville perinneympäristöjen lajeille saadaan lisää elintilaa ja valoa. Samalla
parannetaan jo hoidossa olevien perinneympäristöjen kytkeytyneisyyttä ja säilytetään
saariston perinteiseen maankäyttöön liittyvää maisemaa.
Puuston vähentäminen ja niittäminen vähentävät maaperän ravinteisuutta hoidettavilla
kuvioilla, mikä parantaa monien matalakasvuisessa elinympäristössä viihtyvien
perinneympäristön kasvi- ja hyönteislajin elinolosuhteita.
Puustoa ja katajikkoa raivataan ensisijaisesti metsurityönä, ja risut kasataan ja poltetaan
talkoilla. Mahdollisuuksien mukaan voidaan käyttää monitoimikonetta kohteilla, joilta
puustoa vähennetään voimakkaammin ja joilla puusto on varttuneempaa tai järeätä.
Monitoimikoneella puustoa avattaessa saadaan korjuutähteet sekä rungot valmiisiin
kasoihin, mikä helpottaa suuresti talkootyötä. Puiden runkojen kuljetus pyritään hoitamaan
kalustolla, josta ei jää pysyviä syviä uria maastoon esim. talviaikaan tai vähäsateisen jakson
aikana. Tarvittaessa syntyvät syvät urat tasoitetaan. Puuston raivausta seuraavissa
hoitotoimissa tukeudutaan suurelta osin talkootyöhön, jolla saadaan hoidon suuritöisin ja
tärkein osuus tehtyä ja samalla erittäin laadukasta hoitojälkeä.
Tarvittaessa voidaan niittää etenkin kuvioita, joille on leviämässä karjalle huonosti maistuvia
korkeakasvuisia kasvilajeja, kuten niittylauhaa ja hietakastikkaa.
Jalopuiden elintilaa lisätään kaatamalla ja kaulaamalla niiden kanssa kilpailevia puulajeja.
Näitä hoitotoimia tehdään erittäin pienialaisesti muutamilla kuvioilla. Jalopuiden hoito
parantaa puiden elinvoimaisuutta ja lisää siementuotantoa sekä siten uusien jalopuiden
syntymisen todennäköisyyttä. Lisäksi se on tärkeää jalopuilla elävien lajien vaalimiseksi.
Suojelualueella on useita pieniä kalkkikiviesiintymiä, joista yhtä hoidetaan tämän
työmaasuunnitelman mukaisesti. Esiintymän umpeenkasvu estetään vähentämällä sillä
kasvavaa puustoa sekä pensaita (pääasiassa katajaa, mutta myös muita paljasta tai
sammaloituvia kalkkikalliopintoja peittäviä pensaslajeja). Lisäksi siltä voidaan poistaa osa
tavanomaisista metsäsammalista, joka peittää kalkkikiven helposti alleen ja peittää
arvokkaan lajiston. Kalkkikallioiden hoito varmistaa kalkkikallioiden lajiston kannalta
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tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen (avointa kalkkikalliopintaa, osin myös valoisuutta
lisää)
Vieraslajien leviämistä pyritään hillitsemään poistamalla kaikki alueen nykyiset ja
tulevaisuudessa sieltä mahdollisesti tavattavat uudet kurtturuusuesiintymät (tämän
työmaasuunnitelman piirissä olevilla alueilla niitä ei tiettävästi ole). Myös muut haitallisina
pidetyt tulokaslajit tulisi poistaa alueelta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
havaitsemisen jälkeen (esim. lupiini, tuomipihlaja, terttuselja, jättipalsami ym.). Vieraslajit
uhkaavat luonnonvaraisen kotimaisen lajiston säilymistä, sillä ne valtaavat elinympäristöt ja
syrjäyttävät kotimaiset lajit.
Minkkien ja supikoirien pyyntiä suositellaan jatkettavaksi ja se tulisi pyrkiä kohdentamaan
tehokkaasti: minkit tulisi pyytää pois erityisesti linnustolle tärkeimmiltä saarilta keväisin
ennen pesinnän alkua (huhtikuun loppuun mennessä). Minkkien ja supien pyynti on
tutkitusti hyvä keino vahvistaa saaristoalueiden linnustoa.
Kuviolla 58 on rakennuksen raunio. Tätä ja muita mahdollisia muinaisjäännöksiä hoidetaan
poistamalla niille kasvanutta puustoa ja pensastoa. Puuvartisten kasvien juuret tuhoavat
muinaisjäännöksiä, kun juuristo kasvaessaan rikkoo ja siirtää rakenteiden osia tai esineitä.
Lisäksi puiden kaatuminen kovassa tuulessa johtaa muinaisjäännösten mekaaniseen
rikkoutumiseen sekä paljastumiseen maan sisältä, jolloin ne altistuvat säälle.
Kuviot, joille ei alempana esitetä hoitotoimenpidetarvetta, jätetään kehittymään
luonnontilaisina tai metsälaitumina.

Tavoite
Avoimien perinneympäristöjen hoito
Puustoisten perinneympäristöjen hoito
Puustoisten perinneympäristöjen hoito (metsälaitumet, laidunnus
ilman muita aktiivisia hoitotoimia)
Kalkkikallioiden hoito
Toimenpidealojen kokonaisala, ha

Pinta-ala, ha
0,7
4,7
9,5
0,05
14,95 ha
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Kuva 3:. Hoitotoimien tavoitteet

4. Kuviokohtaiset hoitotoimenpiteet
4.1 Joskär
Joskärillä hoitotoimien tavoitteena on avata
saaren pohjoisosassa sijaitseva vanha
niittylaikku ja luoda sen pohjoispäähän
hakamainen reunavyöhyke.
KUVIO 35, 0,3 ha
Tavoite: Avoimen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Niityille syntyneiden puiden ja
pensaiden poisto, muinaisjäännösten hoito
Joskärin pohjoispäässä sijaitsee vanha
niittylaikku, joka on tyypiltään tuoretta
heinäniittyä. Niityllä on kiireellinen
raivaustarve, sillä mm. vadelmapusikot ovat
levittäytyneet niitylle. Edustavaa niittykasvillisuutta esiintyy lähinnä niityn laiteilla. Valtalajisto:
vadelma, hietakastikka ja ranta-alpi. Kuvio on Natura 2000 – luontotyyppiä ”runsaslajiset tuoreet ja
kuivat niityt” (6270, edustavuus 43).
Toimenpiteiden kuvaus:
Niittylaikuille levinneet puut ja pensaat raivataan: etenkin niityn reunoilla kasvavat koivut, männyt
ja tervalepät (noin 12 htp). Vadelmat, pääosa ruusuista sekä mahdolliset sananjalat niitetään tai
kitketään. Hakkuutähteet kerätään kasoihin ja poltetaan tai siirretään lahoamaan metsään.
HUOM. Kuviolla käynnissä muurahaistutkimus, ja pesien tallomista ja turmelua on varottava. Pesät
on merkitty maastoon aurauskepeillä, ja ne on huomioidaan puita kaadettaessa ja polttokasoja
sijoitettaessa. Polttokasan paikka valitaan siten, ettei sen alle jää arvokasta kasvilajistoa.
Niittyä varjostavaa puustoa vähennetään tarpeen mukaan kuvion 34 reunasta (ks. tarkemmin kuvio
34 kuvaus alla). Lisäksi niitty tulisi kokonaisuudessaan niittää ja haravoida vuosittain (resurssien
salliessa).Muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen, kiviaitojen ja muiden ihmisten jälkeensä
jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut ja pensaat.
Alueen tavoitetila toimenpiteiden jälkeen:
Edustavalle niittykasvillisuudelle sovelias maapinta-ala lisääntyy ja niityt säilyvät puuttomina eivätkä
pusikoidu. Korkeakasvuiset ongelmalajit kuten hietakastikka saadaan vähenemään ja arvokkaalle
niittykasvillisuudelle soveliasta alaa saadaan lisää. Kiviaidan säilyminen turvataan, kun sillä kasvava
puut ja pensaat poistetaan.
KUVIO 34, 0,4 ha
Tavoite: Puustoisen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Puuston harvennus hakamaiseksi, muinaisjäännösten hoito
Kookkaiden mäntyjen ja koivujen luonnehtima entinen hakamaa, jolla kasvaa myös haapaa &
tervaleppiä (rantaosa) sekä alikasvoksena pihlajia. Kuvio on lehtomaista kangasta (OMT). Kuvion
eteläpuolella on niitty ja vanhaa kiviaitaa.
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Toimenpiteiden kuvaus:
HUOM: Kuviolla on käynnissä muurahaistutkimus, ja pesien tallomista ja turmelua on varottava.
Pesät on merkitty maastoon aurauskepeillä, ja ne on huomioidaan puita kaadettaessa ja polttokasoja
sijoitettaessa.
Valtapuusto: Kuvion eteläpuolella sijaitsevan niityn reunasta vähennetään puustoa, joka varjostaa ja
jolta kertyy kariketta sekä niittoa haittaavia oksia ym. niitylle. Tämä kuvion eteläisin osa-alue
harvennetaan varovaisesti hakamaiseksi: siltä kaadetaan nuorempaa puustoa keskittyen etenkin
riukuuntuneisiin ja niityn ylle kurotteleviin puihin.
Kasvamaan jätetään vanhat hakamaan puut sekä latvukseltaan muita maisemallisesti arvokkaimpia
puita sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä (mm. lahovikaiset puut, harvalukuiset
puulajit jne.). Kasvamaan jäävät puut ryhmitellään hakamaiseksi eli EI TASAVÄLISEKSI vaan
yksittäisten puiden välimatkaa vaihdellen siten että osa-alueelle jää kasvamaan puita yksittäin,
puupareina ja pieninä ryhminäkin (ryhmät harvennetaan).
Ali- ja välikasvospuusto sekä pensaskerros: Kuvion eteläreunan ali- ja välikasvospuustosta sekä
pensaskerroksesta raivataan noin 90 %, etenkin yleisimpiä puu- ja pensaslajeja kuten mäntyjä,
koivuja ja katajia. Tarvittaessa myös muita puu- ja pensaslajeja voidaan raivata, mikäli ne ovat esim.
levittäytymässä niitylle tai varjostavat sitä merkittävästi.
Hakkuutähteet kerätään kasoihin, jotka voidaan polttaa. Vanhat (d1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut
jätetään sijoilleen tai siirretään tarvittaessa metsään lahoamaan.
Muinaisjäännösten hoitamiseksi kiviaitojen ja muiden ihmisten mahdollisesti jälkeensä jättämien
rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut ja pensaat.
Alueen tavoitetila toimenpiteiden jälkeen:
Kuvion eteläreunassa on hakamainen puusto, jonka läheisyyteen niittykasvillisuus levittäytyy
varjostuksen vähentyessä. Kiviaidan säilyminen turvataan, kun sillä kasvava puut ja pensaat
poistetaan.
4.2 Halsholmen
KUVIO 376, noin 0,05 ha,
Tavoite: Kalkkikallion ja kalkkikalliokedon hoito
Toimenpiteet: Avoimuuden säilyttäminen raivaamalla puita
ja pensaita & tavanomaista sammallajistoa sekä heiniä
Kalkkivaikutteinen kallioketo. Lajistossa mm. ahomansikka,
keltamatara, kissankello, siankärsämö, nurmitädyke,
ketoneilikka, vadelma, kangasajuruoho, tummaraunioinen,
kivikkoalvejuuri, piikkiohdake, isomaksaruoho, hopeahanhikki ja mäkikaura.
Toimenpiteiden kuvaus:
Ketolaikun valoisuuden säilyttämiseksi on tarvetta pienimuotoiselle varjostavan
ja kariketta tuottavan puuston sekä pensaikon raivaukselle kuviolla ja sen välittömässä
lähiympäristössä. Etenkin eteläsuunnalta tulevan auringonvalon pääsy ketolaikulle varmistetaan
kaatamalla varjostavaa puustoa maltillisesti. Lisäksi vadelmaa, ruusua, katajaa ja taikinamarjaa
poistetaan tarpeen mukaan siten, ettei kallioketo uhkaa kasvaa umpeen. Jatkossa kuviolla on syytä
seurata puiden taimien, pensaiden, metsäsammalten ja heinittymisen leviämistä ja tarvittaessa
poistaa niitä.
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Kaadettujen puiden oksat kerätään kasoihin, jotka voidaan polttaa tai jättää lahoamaan. Puiden
rungot voidaan polttamisen lisäksi siirtää lahoamaan metsäisille osa-alueille tai käyttää polttopuuna.
Alueen tavoitetila toimenpiteiden jälkeen
Kalkkivaikutteinen kallioketo ei peity karikkeeseen tai korkeavartiseen kasvillisuuteen, vaan se säilyy
avoimena, kalkkivaikutteisten kallioketojen lajistolle sopivana elinympäristönä

4.3 Långholmen
Långholmenin hoitotoimet tähtäävät vanhan
laidunalueen palauttamiseen avoimeksi ja
valoisaksi. Avoimet niittyalueet raivataan
nuoresta puustosta ja pensaikosta, ja
vanhojen hakamaa-alueiden puusto
palautetaan hakamaarakenteiseksi etenkin
kuusia poistamalla.
Valtapuustosta kasvamaan jätetään
latvukseltaan elinvoimaisia ja maisemallisesti
arvokkaimpia puita sekä
luonnonsuojelullisesti arvokkaita puuyksilöitä
(mm. mahdolliset vanhat hakamaapuut,
lahovikaiset puut, harvalukuiset puu- ja
pensaslajit). Kasvamaan jäävät puut
ryhmitellään hakamaiseksi eli EI
TASAVÄLISEKSI vaan yksittäisten puiden
välimatkaa vaihdellen siten että kuviolle jää
kasvamaan puita yksittäin, puupareina ja
pieninä ryhminäkin (ryhmät harvennetaan
tarvittaessa).
Ali- ja välikasvospuustoa raivataan. Jätettävät
nuoret puut ja pensaat sijoitellaan mieluiten
lähelle valtapuustoon kuuluvia puita – näin
puusto on enemmän ryhminä ja
niittykasvillisuudelle avautuu valoisia aukioita.
Nuoret puut yhdessä pähkinäpensaiden
kanssa ylläpitävät myös hakamaiden monimuotoisuuden kannalta tärkeää kerroksellista rakennetta
ja puusukupolvien jatkuvuutta.
Lisäksi laiduneläinten liikkuminen Långholmenin hakamaa-alueiden välillä helpottuu, kun hakamaita
reunustavaa katajatiheikköä vähennetään.
Hakkuutähteet kerätään kasoihin, jotka voidaan polttaa tai kuljettaa myöhemmin käytettäväksi
energiapuuna. Polttokasojen paikat valitaan siten, ettei niiden alle jää arvokasta kasvilajistoa. Puiden
rungot voidaan polttamisen lisäksi siirtää lahoamaan Långholmenin metsäisille osa-alueille tai
kuljettaa myöhemmin alueelta pois esim. energiapuuksi.
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Vanhat (d1.3 > 15 cm) pökkelöt ja lahopuut jätetään sijoilleen tai siirretään tarvittaessa sivuun
ajourilta tai niittyalueilta. Ajoreiteillä varotaan urien muodostumista ja muinaisjäännösten päältä
ajamista.
Alueen tavoitetilana hoitotoimien jälkeen on harvapuustoinen ja valoisa hakamaa, jonka havu- ja
lehtipuuvaltaisen valtapuuston alla on monilajinen alikasvospuusto ja pensaskerros. Puustoisten
laikkujen ja niittylaikkujen vuorottelu ylläpitävät niitty- ja hakamaiden lajiston monimuotoisuudelle
tärkeää valoisien ja puolivarjoisten elinympäristöjen vaihtelua. Hoitotoimet lisäävät niittyjen
kytkeytyneisyyttä ja niitty- sekä hakamaalajistolle soveliaan elinympäristön pinta-alaa.
Luonnonsuojelullisesti arvokkaat puut sekä pääosa maisemapuista ja lahopuista säilyvät kuvioilla.

KUVIOT 58, 1,13 ha ja 61, 0,11 ha
Tavoite: Puustoisen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Puuston harvennus hakamaiseksi, muinaisjäännösten hoito
Koivuvaltaista entistä hakamaata, jolla kasvaa lisäksi mäntyjä sekä joitakin raitoja, haapoja ja entisiä
hakamaakoivuja. Alueen eteläosassa on hieman myös tuoretta niittyä. Kuvio on
perinnebiotooppilajistoltaan alueen runsaslajisin.
Alueella on ollut viime vuosiin saakka perinnemaisemaa: niittylaikkuja, hakamaata ja metsälaidunta.
Kuvioilla kasvaa runsaasti myös pähkinäpensaita, katajia ja tuomea. Runsas puusto ja pensasto
varjostavat monin paikoin kenttäkerrosta voimakkaasti. Kuviolla 58 on vanha rakennuksen raunio.
Arvioitu työaika on noin 21 htp.
Toimenpiteiden kuvaus:
Valtapuusto: Hoidossa raivataan puustoa niittylaikun reunasta (niittyä laajennetaan), avataan
metsäisimpiä osia hakamaisiksi ja vähennetään nuorempaa valtapuustoa kuvion hakamaisilta osaalueita, koska ne ovat nykyisellään liian varjoisia niitty- ja hakamaalajiston kannalta. Tämä edellyttää
kuvion valta- ja lisävaltapuihin kuuluvien alle 80 -vuotiaiden koivujen, kuusien ja mäntyjen
voimakasta harventamista: noin 50 - 70 % havupuista ja koivuista kaadetaan. Harvennuksessa
keskitytään etenkin hakamaavaiheen jälkeen syntyneen varttuneen puuston väljentämiseen, mutta
myös muita niittylaikkua voimakkaasti varjostavia puita vähennetään tarvittaessa. Kuvion
eteläreunan merenrantapuuston (tervaleppiä ja koivuja) väljennyksessä noudatetaan varovaisuutta,
mutta sitäkin on tarpeen avata, koska puusto on valon tärkeimpien tulonsuuntien kannalta
voimakkaasti varjostavaa. Niittylaikulle kaatunut tuomi raivataan (mahdollisuuksien mukaan voidaan
jättää pystyjä osia kasvamaan). Tarvittaessa kaulataan osa haavoista ja myös osa koivuista tikoille
pökkelöiksi.
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuusto raivataan pääosin (etenkin yleisimpiä puulajeja
kuten koivuja, mäntyjä, pihlajia, tuomia ja kuusia). Lisäksi raivataan rinnankorkeusläpimitaltaan alle
5 cm lehtipuuvesat sekä tarvittaessa osa nuorista pähkinäpensaista (rankojen läpimitta keskimäärin
alle 5 cm). Katajista raivataan laajalle levinneet pensastavat katajapöheiköt sekä nuorimmat
pähkinäpensaat. Kasvamaan jätetään etenkin latvukseltaan elinvoimaisia pihlajia, raitoja, tuomia ja
jokunen koivu ja mänty, sekä vanhemmat pähkinäpensaat ja maisemallisesti sopivat katajat &
katajaryhmät. Nuoret puut ja pensaat sijoitellaan mieluiten lähelle valtapuustoon kuuluvia puita.
Muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen ja talon kivijalkojen sekä mahdollisten muiden ihmisten
jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut ja pensaat.
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KUVIO 59, 0,48 ha
Tavoite: Puustoisen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Puuston harvennus hakamaiseksi
Varttunutta puustoa kasvava mäntyvaltainen lehtomainen kangas, jolla kasvaa myös hieman koivuja.
Pensaskerroksen muodostaa erittäin runsas pähkinäpensasto, jonka lisäksi hieman pihlajia, katajaa ja
taikinamarjoja. Kuvion läntisin osa ei ole kuulunut laitumeen viime vuosina, joten alla esitetyt
luonnonhoitotoimet koskevat kuvion laidunnuksessa ollutta itäosaa. Mikäli mahdollista
naapurisovun puolesta, voidaan myös länsiosaa hoitaa.
Toimenpiteiden kuvaus:
Valtapuusto: puustoa vähennetään etenkin niittylaikun reunasta kuvion itäosasta, jonka lisäksi
metsäisimpiä osia avataan hakamaisiksi. Tämä edellyttää kuvion valta- ja lisävaltapuihin kuuluvien
alle 80 -vuotiaiden koivujen ja mäntyjen voimakasta harventamista: noin 60 - 70 % havupuista ja
koivuista kaadetaan. Harvennuksessa keskitytään etenkin hakamaavaiheen jälkeen syntyneen
varttuneen puuston väljentämiseen, mutta myös muita niittylaikkua voimakkaasti varjostavia puita
vähennetään tarvittaessa. Kuvion eteläreunan rantapuuston väljennyksessä noudatetaan
varovaisuutta, mutta sitäkin on tarpeen avata, koska puusto on valon tärkeimpien tulonsuuntien
kannalta voimakkaasti varjostavaa. Osa koivuista voidaan myös kaulata pökkelöitymään tikoille.
Ali- ja välikasvospuusto sekä pensaskerros: Ali- ja välikasvospuusto raivataan pääosin (etenkin
yleisimpiä puulajeja kuten koivuja, mäntyjä, pihlajia, tuomia ja kuusia). Lisäksi väljennetään
pähkinäpensastoa raivaamalla nuorempia pähkinäpensaita siten, että jäljelle jää varttuneempia
pähkinäpensaita noin 5-12 metrin välein. Edellisten lisäksi kasvamaan voidaan jättää latvukseltaan
elinvoimaisia pihlajia, raitoja, tuomia ja koivuja, jotka sijoitellaan mieluiten lähelle valtapuustoon
kuuluvia puita.
Muinaisjäännösten hoitamiseksi kivikasojen ja talon kivijalkojen sekä mahdollisten muiden ihmisten
jälkeensä jättämien rakennelmien päältä poistetaan niillä kasvavat puut ja pensaat.

KUVIO 60, 0,40 ha
Tavoite: Puustoisen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Puuston harvennus hakamaiseksi
Laidunalueeseen itäosiltaan sisältynyt mäntyjen vallitsema karu lehtijäkälä-sammalkalliolaikku.
Kuviolla kasvaa myös hieman katajia. Kuvion länsiosa voidaan aidata mukaan laitumeen, mikäli
naapurisopu ei vaarannu.
Toimenpiteiden kuvaus:
Valtapuusto: Puustosta harvennetaan nuorempia mäntyjä.
Ali- ja välikasvospuusto sekä pensaskerros: Ali- ja välikasvospuusto raivataan pääosin (etenkin
yleisimpiä puulajeja kuten koivuja, mäntyjä, pihlajia, tuomia ja kuusia). Katajista raivataan laajalle
levinneet pensastavat katajapöheiköt. Kasvamaan jätetään maisemallisesti sopivat katajat &
katajaryhmät.
Alueen tavoitetila toimenpiteiden jälkeen
Harvapuustoinen ja valoisa kalliolaikku, jolla kasvava puusto ei varjosta ketolaikkuja.
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KUVIO 62, 0,30 ha
Tavoite: Puustoisen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Puuston harvennus hakamaiseksi
Mäntyjen vallitsema kuvio, jolla kasvaa lisäksi hieman koivuja ja haapoja. Ali- ja välikasvoksena on
mäntyjä, koivuja, pihlajia, haapoja ym. Kuvion keskiosassa on kalliolaikku. Pensaskerroksessa kasvaa
runsaasti katajia. Kuvio on ollut metsälaitumena viime vuosina. Runsas puusto ja pensasto
varjostavat monin paikoin kenttäkerrosta voimakkaasti.
Toimenpiteiden kuvaus:
Valtapuusto: Kuvion puusto raivataan hakamaiseksi vähentämällä valtapuustosta nuorempia ja
pienilatvuksisia mäntyjä ja koivuja (noin 35- 65 % puustosta). Lisäksi tarvittaessa kaulataan
nuorempia valtapuustoon kuuluvia haapoja. Puustoa raivataan voimakkaammin kuviolla 63
sijaitsevan niittylaikun reunoilta.
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuusto raivataan pääosin (etenkin yleisimpiä puulajeja
kuten koivuja, mäntyjä, pihlajia, tuomia ja kuusia). Lisäksi raivataan pääosa
rinnankorkeusläpimitaltaan alle 5 cm lehtipuista. Katajista raivataan laajalle levinneet pensastavat
katajapöheiköt. Kasvamaan jätetään etenkin latvukseltaan elinvoimaisia pihlajia, raitoja, tuomia
koivu ja jokunen koivu ja mänty, sekä vanhemmat pähkinäpensaat ja maisemallisesti sopivat katajat
& katajaryhmät.

KUVIO 63, 1,12 ha
Tavoite: Puustoisen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Puuston harvennus hakamaiseksi
Haapojen vallitsema entinen hakamaa, jolla kasvaa lisäksi runsaasti koivuja ja hieman mäntyjä sekä
hieman välikasvospihlajia. Kuvion keskiosassa on hieman myös tuoretta niittyä. Kuviolla on ollut
viime vuosiin saakka perinnemaisemaa: niittylaikkuja, hakamaata ja metsälaidunta. Kuviolla kasvaa
runsaasti katajia ja jokunen pähkinäpensas. Runsas puusto ja pensasto varjostavat monin paikoin
kenttäkerrosta voimakkaasti.
Toimenpiteiden kuvaus
Valtapuusto: Hoidossa raivataan puustoa niittylaikun reunasta mahdollisuuksien mukaan (niittyä
laajennetaan), avataan metsäisimpiä osia hakamaisiksi ja vähennetään nuorta puustoa kuvion
hakamaisilta osa-alueita, koska ne ovat nykyisellään liian varjoisia niitty- ja hakamaalajiston kannalta.
Tämä edellyttää kuvion valta- ja lisävaltapuihin kuuluvien alle 80 -vuotiaiden koivujen ja mäntyjen
voimakasta harventamista: noin 50 - 70 % havupuista ja koivuista kaadetaan. Lisäksi kaulataan
tarpeen mukaan 20 – 65 % haavoista, keskittyen nuorempiin haapoihin hakamaisilla ositteilla sekä
niittylaikkujen reunamilla. Tällaisten haapojen kaarna on vielä suhteellisen sileää (vähemmän
arvokasta sammal- ja jäkäläepifyyttien kannalta).
Kuvion valon tulosuunnalta tärkeän länsireunan puuston väljennyksessä noudatetaan varovaisuutta,
mutta sitäkin on tarpeen avata. Tähän tiedustellaan mahdollisuutta myös naapurikiinteistön
omistajalta (osa varjostavista nuorista puista on hänen maallaan).
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuusto raivataan pääosin (etenkin yleisimpiä puulajeja
kuten koivuja, mäntyjä, pihlajia, tuomia ja kuusia). Lisäksi raivataan rinnankorkeusläpimitaltaan alle
5 cm lehtipuuvesaikko. Katajista raivataan laajalle levinneet pensastavat katajapöheiköt. Kasvamaan
jätetään etenkin latvukseltaan elinvoimaisia pihlajia, raitoja, tuomia ja jokunen koivu ja mänty, sekä
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vanhemmat pähkinäpensaat ja maisemallisesti sopivat katajat & katajaryhmät. Nuoret puut ja
pensaat sijoitellaan mieluiten lähelle valtapuustoon kuuluvia puita.

KUVIO 43, 0,2 ha
Tavoite: Puustoisen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Puuston harvennus hakamaiseksi
Långholmenin pohjoisrannalla sijaitseva tervaleppävaltainen kostean rantaniityn- ja keskiravinteisen
lehdon muodostama mosaiikki. Tervalepät ovat iältään keskimäärin 40 – 60 vuoden ikäisiä.

Toimenpiteiden kuvaus:
Valtapuusto: kuviolla kasvavista tervalepistä kaulataan 30 – 65 % hakamaisen puustorakenteen
luomiseksi. Kaulatut puut voivat jäädä kuviolle pökkelöitymään tai ne voidaan kaataa niiden kuoltua
ja siirtää metsään lahoamaan. Lisäksi osa koivuista ja männyt voidaan tarvittaessa kaataa.
Alikasvospuusto: Nuoret tervalepät kaulataan mahdollisuuksien mukaan tai kaadetaan. Tervaleppien
vesat raivataan seuraavina vuosina tarvittaessa.
Alueen tavoitetila toimenpiteiden jälkeen
Kuviosta kehittyy tervalepän vallitsema hakamaa, joilla kasvaa myös koivuja.

KUVIO 47, 0,53 ha
Tavoite: Puustoisen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Puuston harvennus hakamaiseksi
Varttuneiden mäntyjen ja haapojen vallitsema entinen metsälaidun, jolla kasvaa lisäksi jonkin verran
koivuja ja kuusia (n. 15 kpl). Kuvion keskiosassa on hieman myös tuoretta niittyä. Ali- ja
välikasvospuustossa on mm. nuoria koivuja, kuusia, mäntyjä ja haapoja. Kuviolla kasvaa runsaasti
katajia, hieman pihlajia ja jokunen pähkinäpensas. Runsas puusto ja pensasto varjostavat monin
paikoin kenttäkerrosta voimakkaasti. Muurahaiskeot huomioitava hoitotoimissa: niiden välittömästä
läheisyydestä ei kaadeta puita, eikä niiden viereen tehdä poltto- tai puukasoja.
Toimenpiteiden kuvaus:
Valtapuusto: Kuvion puusto raivataan hakamaiseksi vähentämällä (noin 40 – 70 %) valtapuustosta
nuorempia ja pienilatvuksiseksi jääneitä mäntyjä, koivuja ja lähes kaikki kuuset. Lisäksi tarvittaessa
kaulataan nuorempia valtapuustoon kuuluvia haapoja. Tällaisten haapojen kaarna on vielä
suhteellisen sileää (vähemmän arvokasta sammal- ja jäkäläepifyyttien kannalta). Kuvion valon
tulosuunnalta tärkeän länsireunan merenrantapuuston väljennyksessä noudatetaan varovaisuutta,
mutta sitäkin on tarpeen avata.
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuusto raivataan pääosin (etenkin yleisimpiä puulajeja
kuten koivuja, kuusia, mäntyjä ja pihlajavesaikkoa). Katajista raivataan laajalle levinneet pensastavat
katajapöheiköt. Kasvamaan jätetään etenkin latvukseltaan elinvoimaisia pihlajia ja välikasvoksen
koivuja ja mäntyjä. Edellisten lisäksi mahdolliset pähkinäpensaat ja maisemallisesti sopivat katajat &
katajaryhmät jätetään myös kasvamaan. Nuoret puut ja pensaat sijoitellaan mieluiten lähelle
valtapuustoon kuuluvia puita.
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KUVIO 48, 0,51 ha
Tavoite: Puustoisen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Puuston harvennus hakamaiseksi
Umpeenkasvanut tervaleppien ja koivujen vallitsema entinen alava niitty tai hakamaa, jolla kasvaa
lisäksi vähän mäntyjä ja kuusia. Puuston keski-ikä noin 55 vuotta. Harvassa ali- ja
välikasvospuustossa on mm. nuoria koivuja, kuusia ja tervaleppiä. Pensaskerroksessa kasvaa
harvakseltaan pihlajia, jokunen pähkinäpensas ja tuomea. Runsas puusto ja pensasto varjostavat
monin paikoin kenttäkerrosta voimakkaasti. Paikoin on pienialaisia kosteita painanteita.
Muurahaiskeot huomioitava hoitotoimissa: niiden välittömästä läheisyydestä ei kaadeta puita, eikä
niiden viereen tehdä poltto- tai puukasoja.
Toimenpiteiden kuvaus:
Valtapuusto: Kuvion puusto raivataan hakamaiseksi vähentämällä (noin 40- 70 %) valtapuustosta
etenkin nuorempia ja pienilatvuksiseksi jääneitä tervaleppiä, koivuja ja kaikki kuuset.
Elinvoimaisimmat tervaleppäryhmät kaulataan (saman yksilön kaikki rungot), mutta
heikompikuntoiset voidaan myös kaataa (vesomisen estäminen tärkeää). Merenrantapuustojen
väljennyksessä noudatetaan varovaisuutta, mutta sitäkin on tarpeen avata valoisuuden lisäämiseksi.
Kuvion itäisimmälle niemekkeelle syntynyt nuori tervalepikko kaadetaan / kaulataan avoimen
rantaniityn ylläpitämiseksi (kuvion 49 vesialueen ja allikon välinen alue).
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuusto raivataan pääosin (etenkin yleisimpiä puulajeja
kuten koivuja, kuusia ja tervaleppiä). Kasvamaan jätetään etenkin latvukseltaan elinvoimaisia pihlajia
ja hieman nuoria koivuja ja tervaleppiä. Edellisten lisäksi pähkinäpensaat ja maisemallisesti sopivat
katajat sekä tuomiryhmät jätetään kasvamaan. Nuoret puut ja pensaat sijoitellaan mieluiten lähelle
valtapuustoon kuuluvia puita.

KUVIO 44, 0,17 ha
Tavoite: Puustoisen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Puuston harvennus hakamaiseksi
Varttuneiden mäntyjen, koivujen ja haapojen vallitsema entinen metsälaidun, joka kurottuu osittain
kapean rantaniityn ylle. Ali- ja välikasvospuustossa on mm. nuoria koivuja, mäntyjä ja haapoja.
Kuviolla kasvaa runsaasti katajia ja hieman pihlajia. Runsas puusto ja pensasto varjostavat monin
paikoin kenttäkerrosta voimakkaasti.
Toimenpiteiden kuvaus:
Valtapuusto: Kuvion puusto raivataan (noin 30- 60 %) hakamaiseksi vähentämällä nuorempia ja
pienilatvuksiseksi jääneitä mäntyjä ja koivuja, sekä kaulaamalla tervaleppiä ja osa haavoista. Kuvion
valon tulosuunnalta tärkeän etelä- ja länsireunan merenrantapuuston väljennyksessä noudatetaan
varovaisuutta, mutta sitäkin on tarpeen avata: nuorempaa puustoa poistetaan ja rantaniityn ylle
kaartuvia varjostavia oksia vähennetään.
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuusto raivataan pääosin (etenkin yleisimpiä puulajeja
kuten koivuja, mäntyjä, tervaleppiä, haapoja ja pihlajavesaikkoa). Katajista raivataan laajalle
levinneet pensastavat katajapöheiköt. Kasvamaan jätetään etenkin latvukseltaan elinvoimaisia
pihlajia ja välikasvoksen koivuja ja mäntyjä. Edellisten lisäksi maisemallisesti sopivat katajat &
katajaryhmät jätetään myös kasvamaan. Nuoret puut ja pensaat sijoitellaan mieluiten lähelle
valtapuustoon kuuluvia puita.
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KUVIOT 45, 1,11 ha ja 56, 2,74 ha
Tavoite: Puustoisen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Puuston harvennus hakamaiseksi osalla kuvioita (noin 0,2 – 0,4 ha)
Iäkkäiden mäntyjen vallitsemia kallioisia entisiä metsälaitumia, joilla kasvaa lisäksi hiukan koivuja,
haapoja ja kuusia. Kalliot ja mustikkatyypin kangasmaaositteet vuorottelevat kuvioilla
mosaiikkimaisesti (kuvio 56 pääosin kalliomännikköä). Ali- ja välikasvospuustossa on mm. nuoria
mäntyjä ja koivuja sekä jokunen kuusi ja haapa. Kuviolla kasvaa paikoin runsaasti katajia ja hieman
pihlajia. Runsas puusto ja pensasto varjostavat paikoin kenttäkerrosta voimakkaasti
kangasmaaositteilla.
Toimenpiteiden kuvaus:
Valtapuusto: Kuvioiden puustoa raivataan hakamaiseksi hakamaakuvioihin (kuviot 43, 44, 47, 58 ja
63) rajautuvilta osiltaan (yht. noin 0,2 – 0,4 ha). Muut osat kuvioista jätetään nykyiselleen.
Raivattavilla osa-alueilla vähennetään (noin 40 – 70 %) valtapuustosta nuorempia ja
pienilatvuksiseksi jääneitä mäntyjä ja koivuja ja kaikki kuuset. Lisäksi tarvittaessa kaulataan
nuorempia valtapuustoon kuuluvia haapoja.
Ali- ja välikasvospuusto: Raivattavien osa-alueiden ali- ja välikasvospuusto raivataan pääosin (etenkin
yleisimpiä puulajeja kuten mäntyjä, koivuja, haapoja ja kuusia, sekä pihlajavesaikkoa). Katajista
raivataan laajalle levinneet pensastavat katajapöheiköt. Kasvamaan jätetään etenkin latvukseltaan
elinvoimaisia pihlajia ja välikasvoksen koivuja ja mäntyjä. Edellisten lisäksi maisemallisesti sopivat
katajat & katajaryhmät jätetään myös kasvamaan. Nuoret puut ja pensaat sijoitellaan mieluiten
lähelle valtapuustoon kuuluvia puita.

KUVIO 65, 0,22 ha
Tavoite: Puustoisen perinneympäristön hoito
Toimenpiteet: Puuston harvennus hakamaiseksi
Rantaniitty ja sen ylle kasvaneiden noin 50 -vuotiaiden tervaleppien vallitsema hakamainen kuvio,
jolla kasvaa myös hiukan koivuja ja mäntyjä. Ali- ja välikasvospuustossa on mm. nuoria tervaleppiä,
koivuja ja jokunen mänty. Runsas puusto varjostaa kenttäkerroksen niittykasvillisuutta voimakkaasti.
Toimenpiteiden kuvaus:
Valtapuusto: Kuvion merenrantapuusto raivataan hakamaiseksi kaulaamalla noin 30 – 60 %
tervalepistä (erityisesti nuorempia ryhmiä) ja tarvittaessa kaatamalla osa koivuista ja männyistä.
Ali- ja välikasvospuusto: Ali- ja välikasvospuustosta raivataan etenkin tervaleppiä ja tarpeen mukaan
myös koivuja ja mäntyjä. Nuoret puut ja pensaat sijoitellaan mieluiten lähelle valtapuustoon
kuuluvia puita.
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Toimenpiteet ja kustannukset
Toimenpide

Puustoisen
perinneympäristön
hoito

Priorisointi

1

Avoimien
perinnemaisemien
hoito

1

Kalkkikallioiden
hoito

2

Osasto Kuviot

Pintaala, ha

Tunnit (eri vaihtoehtoja)

782

• puuston harvennukset:
metsuri 80 h tai
monitoimikone 20h
• hakkuutähteet ja rungot:
talkootunnit 810 h ja
ajokone runkojen siirto 15
h

711

0,21

• puiden taimien poisto ja
hakkuutähteiden poltto Joskär:
talkootunnit 100 h
• vuotuinen niitto (sis. haravointi)
noin 40 h

0,1

• talkootunnit 50 h Halsholmenilla

711

287.1,
287.2
342.1,
603,
620,
621,
683

Huom.

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

Myytävä puutavara lajeittain eroteltuina

Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot, yhteenveto

Puutavaralaji

Määrä m3

kustannustekijä
monitoimikone (moto)

Mänty tukki

35

h tai htp
20 h

15 h
Mänty kuitu

10

ajokone

Kuusi tukki
Kuusi kuitu
Lehtipuukuitu
Yhteensä

10
10
80
145

metsuri
talkootyö

80 h

Muut aluetta koskevat
suunnitelmat ja selvitykset
Jäkäläinventointi
Kimmo Jääskeläinen
Perinnebiotooppi-inventointi

Muu
joko moto tai
metsuri tekee
työn (EI
molemmat!)
Jos runkoja
siirrellään
konetyönä
Puiden kaato
ennen talkoita

960 h

Vuosi

Dnro

Kattavuus

2012

MH
6826/41/2012

Långholmen

2012

Långholmen

2012

Koko alue

Tuuli Pakkanen

Tammisaaren ja Hangon itäisen
saariston hoito- ja
käyttösuunnitelma
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