
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COASTNET LIFE (LIFE17/NAT/FI/000544) 

Merenkurkun saaristo Boskäret luonnonhoitosuunnitelma 
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Tämä suunnitelma on laadittu CoastNet-LIFE-hankkeessa EU-komission LIFE-rahoituksen tuella. 

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen 

tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen 

käytöstä.  

Tarkat työmaaohjeet löytyvät Skatin työkohteelta numero 7783. 

 

Tiivistelmä 

Boskäret on saari Merenkurkun saariston Natura-alueella. Alue sijaitsee Mikkelinsaarten ulko-osassa 

ja rajoittuu avomereen. Suurin osa saaresta on avointa varpunummea. Nuorta puustoa on levinnyt 

nummialueelle etenkin metsänrajalla. Katajaa on pääasiallisesti harvassa. Paikoin katajaa kasvaa 

kutenkin tiheälti. Nummella sijaitsee useampi muinaismuisto, mm. osia vanhasta kivilabyrintista. 

Muinaismuistojen ympärillä toimitaan varoen ja peittyneitä rakennelmia pyritään samaan esiin 

poistamalla katajaa. 

Nummelta poistetaan havupuut ja katajaa raivataan tiheitä kohdista. Raivaustähteet poltetaan 

saarella. Toimenpiteiden tavoitteena on ylläpitää avointa nummiympäristöä ja estää nummen 

umpeenkasvu.  

 

Summary 

Boskäret is an island in the Kvarken archipelago. The island lies in the outer part of the Mikkelin 

saaret and borders to the open sea. A big part of the island is cover by shrub heath. The heath is 

mostly open but young trees have started to grow on the open are. Especially near forest borders 

trees have stated to spread to the hedge. Juniper is mainly sparse and does not cover large areas of 

the heath. Still there are some areas where juniper grows densely. Several ancient monuments can 

be found on the heath, as for example parts of old stone labyrinths. Care is taken when working 

around ancient monuments. Juniper that covers the structures is removed.   

Conifers trees are removed from the hedge and juniper is cleared from dense areas. Removed 

juniper and trees are burned on the island. The aim is to maintain an open heath environment and 

prevent overgrowth of the heath. 

 

 



Työkohteen nimi: CoastNet_Boskäret_nummen_raivaus_2022 Puistoalue: 634- Rannikko

Kunta Vöyri ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Numero: 7783 Vuosi: 2022

Vastuuhenkilö: Hanna Finne (Aurelia Rådström) Tila: 3- Valmis toteutukseen, käytännön töiden 
suunnittelu valmis

Yksikkö Tavoite Pinta-ala (ha)

4- 4 - Avoimen perinneympäristön hoito 10,14

0

Suunnitellut toimenpiteet

Toimenpide Selite Toteutusala (ha)

958 Kunnostusraivaus 10,14

Toteutusala yhteensä, ha 10,14

Toteutetut toimenpiteet

Toimenpide Selite Toteutusala (ha)

Toteutusala yhteensä, ha

Rakenne Selite

Rakenne Selite

Suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden yhteenlaskettu toteutusala (ha) 10,14
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Työmaaohjeet

Havupuiden taimien, isompien havupuiden ja katajan poisto (raivaussaha ja moottorisaha). Puut ja kataja leikataan mahdollisemman 
läheltä maanpintaa, juuri ei vedetä ylös maasta. Raivausjätteen kasaus ja poltto (ilmoitus pelastuslaitokselle etukäteen 
nettilomakkeella, joka löytyy Pohjanmaan pelastuslaitoksen nettisivuilta. Soitto päivystävälle palomestarille hetki ennen kuin sytyttää. 
Valvonta. Sammutus).

Iso osa läntisestä nummesta on hyväkuntoista ja sekä puun, että katajan raivaustarve on pieni. Havupuiden taimet poistetaan koko 
nummelta, mutta suurin puuston raivaus tarve on lähinnä metsänrajassa. Katajaa kasvaa tiheänä vian parissa kohtaa josta raivataan 
katajaa reilummin. Muilla alueilla poistetaan vain muutamia korkeakasvuisia katajia joista saadaan kuivaa ainesta raivaustähteiden 
polttoon. 

Raivaustähteet poltetaan. Suurempien puiden oksat voidaan polttaa mutta rungot jätetään polttamatta. HUOM! Alueella löytyy 
useampi muinaisjäännös (merkitään maaston kuitunauhalla). Muinaisjäännösten lähellä ei polteta raivaustähteitä. Työmaakarttaan 
merkitty ohjeelliset suoja-alueet muinaisjäännösten ympärille (polttokasat tehdään vähintään 10-15 metrin päähän 
muinaisjäännöksistä). Saarella saattaa hyvin esiintyy muinaisjäännöksiä, joita ei ole löydetty joten mikäli merkitsemättömillä paikoilla 
näkyy kivimuodostelmia jotka saattavat olla ihmisten tekemiä varotaan myös näitä paikkoja eikä ainakaan polttokasoja niiden päälle.

Muinaisjäännökset koostuvat osittain löysistä kivistä (kivilabyrintteja ja kivistä rakennettuja kasoja) jotka saatavat vaurioitua, mikäli 
niiden päältä raahataan raivaustähteitä. Muinaisjäännösten päältä tai lähietäisyydellä ei kuljeteta raivaustähteitä ja vältetään turhaa 
liikkumista muinaisjäännösten päällä. Muinaisjäännösten ympäriltä poistetaan varovasti peittävät havupuut ja katajat niin, että 
saadaan muodostelmat paremmin esille. Puita ei kaadeta muodostumien päälle. 

Tarkemmat kuviokohtaiset ohjeet toimenpidekuvioilla.

Turvallisuusohjeet
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Toimenpide    

Osasto Kohdetunnus Kuvion pinta-ala Toteutusvuosi Tila  Toimenpidelaji Ketjun 
järjestysnro 

Ketjun ID 

3651 12 8,83 2022 3 - 
ValmisTot 

Kunnostusraivaus   

Ohje Koko kuvion alueelta poistetaan havupuiden taimet (lehtipuidentaimet jätetään). Suuremmat havupuut joko kaadetaan tai poistetaan oksat ja 
jätetään runko pystyyn (moottorisaha). Metsänreunalta ei tarvitse ottaa kaikki isoja puita. Ohjenuorana voi käyttää, että puut jotka yli 8 m 
pitkiä ja yli 25 cm läpimitalta jätetään. Työmaakarttaan merkitty alue metsänreunasta josta on tärkeä saada havupuut poistettua. Keskitettäne 
raivaus metsänreunaan ja nummen keskiosiin. Rannassa kasvavia puita voidaan raivata mikäli aikaa riittää. HUOM! Tässä huomioitava, että 
ei ylitetä kiinteistörajaa jakokunnan maalle. Katajaa on pääsääntöisesti matalakasvuista ja harvassa. Poistetaan katajaa tiheistä paikoista 
niin, että saadaan kuivaa materiaalia raivaustähteiden polttoon. Työmaakarttaan merkitty alue jolla kasvaa tiheästi korkeaa kataja. tältä 
alueelta raivataan katajaa reilusti. Jätetään matalakasvuisia katajia niin, että kataja peittää noin 20 % maan pinnasta.  

3651 13 1,31 2022 3 - 
ValmisTot 

Kunnostusraivaus   

Ohje Koko kuvion alueelta poistetaan havupuiden taimet (lehtipuiden, pääasiassa koivun ja pihlajan taimet jätetään raivaamatta). Suuremmat 
havupuut joko kaadetaan tai poistetaan oksat ja jätetään runko pystyyn (tarvitaan moottorisahaa). Metsänreunalta ei tarvitse ottaa kaikki 
isoja puita. Ohjenuorana voi käyttää että puut jotka yli 8 m pitkiä jätetään. 
 
Katajaa on pääsääntöisesti matalakasvuista ja harvassa. Poistetaan katajaa tiheistä paikoista niin, että saadaan kuivaa materiaalia 
raivaustähteiden polttoon.  
 
Alueen etelä-länsi osassa muinaisjäännöksiä, joiden ympäriltä olisi hyvä poistaa peittävää puustoa. Puiden poistossa pitää kuitenkin olla 
varovainen eikä kaataa puita muodostumien päälle. Raivausjätteet viedään pois alueelta poltettavaksi. Raivaustähteet siirretään varovasti 
eikä raahata maata pitkin. Isompien puiden rungot siirretään sivummalle, mutta runkoja ei tarvitse polttaa. 

 

  

Rakenne 

Osasto Kohdetunnus Rakenteen pinta-ala Rakenne Toteutusvuosi Tila 

      

Ohje  
 

 

 



0 2,5 51,25 Km

Boskäret

Aluemaiset Natura-kohteet
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!. Suuri havupuu, poistetaan
Paljon havupuita
Katajan raivaus
Enemmän lehtipuita, raivataan havupuut lehtipuiden välistä
Ei polttoa
Toimenpidekuviot
Metsähallituksen kiinteistöt

1:3 334
0 100 20050 M



0 100 20050 m

Erinomainen
Hyvä
Merkittävä
Ei merkittävä
1150 - Rannikon laguunit
1220 - Kivikkorannat
1620 - Ulkosaariston saaret ja luodot
1630 - Merenrantaniityt
9030 - Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät
1630 - Merenrantaniityt
4030 - Kuivat nummet
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!. Arkeologiset kohteet (piste)
Arkeologiset kohteet (alue)
Toimenpidekuviot
Metsähallituksen kiinteistöt

1:3 459
0 100 20050 M


