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Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av 

upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av 

materialets innehåll. ” 

Short summary 

Before the island was protected the forest was cut in many pieces of real estates. The clear-cut areas 

were planted with pine or spruce. Nowadays there is pine forest growing on three state owned real 

estates even though the forest floor indicates more nutrient rich environment. Primary forest has 

most likely been birch dominated and would have shifted to spruce forest during succession. Goal of 

this management plan is to produce as much of decaying wood as possible. Pine trees will be injured 

or felled. After the natural birch and spruce trees have got more space to grow, will the next step be 

to cut all remaining pines. The second step will be implemented in another project. 



 



Työkohteen nimi: CoastNetLIFE_Djupörarna_mets.enn_valtion
maa_2022

Puistoalue: 634- Rannikko

Kunta Luoto ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Numero: 8228 Vuosi: 2022

Vastuuhenkilö: Aurelia Rådström Tila: 2- Työkohteen= käytännön toteutustavan 
suunnittelu kesken

Yksikkö Tavoite Pinta-ala (ha)

2- 2 - Metsän ennallistaminen 3,55

0

Työmaaohjeet

Pyritään tuottamaan eri vauhdilla kuolevaa mäntypuuta kuviolle suurin sallittu määrä (10 kuutiota hehtaarilla/vuosi). Tarkoitus on 
jatkaa koneellisella puuston poistolla myöhemmin (männyn poisto). EPO ELY suunnittelee ympäröivillä YSA-alueilla kunnostuksia ja 
on järkevää teettää moto-työ samaan aikaan, kun kone joka tapauksessa on saaressa.

Lahopuun tuottaminen toteutetaan sekä maahan kaatamalla että kaulaamalla. Kaulaamismetodia vaihdellaan, jotta osa männyistä 
kuolee nopeasti ja toiset vasta useiden vuosien kuluttua. Tarkat ohjeet toimenpidekuviotasolla. Pyritään muodostamaan aukkoja, eli 
useita vierekkäisiä puita kaadetaan/kaulataan.

Toimenpidekuviolla 9 valitaan kaadettavat puut kuvion länsiosasta (suoraa kiinteistörajaa vasten), ja tarkoituksena on häivyttää 
kuviorajaa istutusmännikön ja koivuhakamaan välillä.

Turvallisuusohjeet

Normaali työturvallisuuskäytäntö ja suojavarustus metsurintöissä.

Suunnitellut toimenpiteet

Toimenpide Selite Toteutusala (ha)

953 Lahopuun tuottaminen 3,55

Toteutusala yhteensä, ha 3,55

Toteutetut toimenpiteet

Toimenpide Selite Toteutusala (ha)

Toteutusala yhteensä, ha

Rakenne Selite

Rakenne Selite

Suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden yhteenlaskettu toteutusala (ha) 3,55

Luonnonsuojelun työkohde
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Työkohteen nimi: CoastNetLIFE_Djupörarna_mets.enn_valtionmaa_2022

Numero: 8228

Laatija: aurelima

Toimenpide

Osasto Kohdetunnu
s

Kuvion pinta-ala Toteutusvuosi Tila Toimenpidelaji

3322 9 1,88 2022 2 - Suunniteltu Lahopuun tuottaminen

Ohje Koko kuvion alalla vioitetaan 240 mäntyä, muihin puulajeihin ei kosketa. Ensimmäiset 40 mäntyä voidaan kaataa maahan niin, että jätetään eri 
korkuisia kantoja. Kaadettavat puut valitaan kuvion länsiosasta, ja tarkoituksena on häivyttää kuviorajaa istutusmännikön ja koivuhakamaan välillä.
Loput 200 mäntyä kaulataan niin, että kaulattavat puut muodostavat ryhmiä. Valitaan erityisesti mäntyjä, jotka kasvavat lehtipuiden ympärillä. 
Vältetään vahingoittamasta lehtipuita. 
Noin 50 mäntyä kaulataan kuorimalla n. 30 cm leveä vyöhyke rungon ympäri. Noin 50 mäntyä kaulataan tekemällä 3 uraa rungon ympäri. Noin 50 
mäntyä kaulataan tekemällä 2 uraa rungon ympäri. Viimeiset 50 runkoa kaulataan tekemällä vain yksi ura rungon ympäri. Näin pyritään tuottamaan 
eri vauhdilla kuolevaa puuta kuviolle.

3322 10 0,99 2022 2 - Suunniteltu Lahopuun tuottaminen

Ohje Koko kuvion alalla vioitetaan 170 mäntyä, muihin puulajeihin ei kosketa. Ensimmäiset 50 mäntyä voidaan kaataa maahan niin, että jätetään eri 
korkuisia kantoja. Puut valitaan niin, että metsään muodostuu aukkoja.
Loput 120 mäntyä kaulataan niin, että myös kaulattavat puut muodostavat ryhmiä. Valitaan erityisesti mäntyjä, jotka kasvavat lehtipuiden ympärillä. 
Kaulausurat tehdään huolellisesti niin, ettei yhtään nilaa jää ehjäksi.
Noin 50 mäntyä kaulataan kuorimalla n. 30 cm leveä vyöhyke rungon ympäri. Noin 50 mäntyä kaulataan tekemällä 2 kunnollista uraa rungon 
ympäri. Viimeiset 20 runkoa kaulataan tekemällä vain yksi ura rungon ympäri. Kaulauksessa tulee olla huolellinen, jotta puuta vahingoitetaan 
riittävästi kuitenkaan altistamatta sitä liian pian katkeamaan myrskyssä uran kohdalta.
Pyritään tuottamaan eri vauhdilla kuolevaa puuta kuviolle. 

3322 11 0,68 2022 2 - Suunniteltu Lahopuun tuottaminen

Ohje Koko kuvion alalla vioitetaan 110 mäntyä, muihin puulajeihin ei kosketa. Ensimmäiset 30 mäntyä voidaan kaataa maahan niin, että jätetään eri 
korkuisia kantoja. Puut valitaan niin, että metsään muodostuu aukkoja.
Loput 80 mäntyä kaulataan niin, että myös kaulattavat puut muodostavat ryhmiä. Valitaan erityisesti mäntyjä, jotka kasvavat lehtipuiden ympärillä. 
Kaulausurat tehdään huolellisesti niin, ettei yhtään nilaa jää ehjäksi.
Noin 40 mäntyä kaulataan kuorimalla n. 30 cm leveä vyöhyke rungon ympäri. Noin 40 mäntyä kaulataan tekemällä 1 kunnollinen ura rungon ympäri. 
Kaulauksessa tulee olla huolellinen, jotta puuta vahingoitetaan riittävästi kuitenkaan altistamatta sitä liian pian katkeamaan myrskyssä uran 
kohdalta.
Pyritään tuottamaan eri vauhdilla kuolevaa puuta kuviolle.

Rakenne

Osasto Kohdetunnus Rakenteen pinta-ala Rakenne Toteutusvuosi Tila

Ohje

Työkohteen kuvioluettelo 
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Ketjun 
järjestysnro

Ketjun ID

Koko kuvion alalla vioitetaan 240 mäntyä, muihin puulajeihin ei kosketa. Ensimmäiset 40 mäntyä voidaan kaataa maahan niin, että jätetään eri 
korkuisia kantoja. Kaadettavat puut valitaan kuvion länsiosasta, ja tarkoituksena on häivyttää kuviorajaa istutusmännikön ja koivuhakamaan välillä.
Loput 200 mäntyä kaulataan niin, että kaulattavat puut muodostavat ryhmiä. Valitaan erityisesti mäntyjä, jotka kasvavat lehtipuiden ympärillä. 
Vältetään vahingoittamasta lehtipuita. 
Noin 50 mäntyä kaulataan kuorimalla n. 30 cm leveä vyöhyke rungon ympäri. Noin 50 mäntyä kaulataan tekemällä 3 uraa rungon ympäri. Noin 50 
mäntyä kaulataan tekemällä 2 uraa rungon ympäri. Viimeiset 50 runkoa kaulataan tekemällä vain yksi ura rungon ympäri. Näin pyritään tuottamaan 
eri vauhdilla kuolevaa puuta kuviolle.

Koko kuvion alalla vioitetaan 170 mäntyä, muihin puulajeihin ei kosketa. Ensimmäiset 50 mäntyä voidaan kaataa maahan niin, että jätetään eri 
korkuisia kantoja. Puut valitaan niin, että metsään muodostuu aukkoja.
Loput 120 mäntyä kaulataan niin, että myös kaulattavat puut muodostavat ryhmiä. Valitaan erityisesti mäntyjä, jotka kasvavat lehtipuiden ympärillä. 
Kaulausurat tehdään huolellisesti niin, ettei yhtään nilaa jää ehjäksi.
Noin 50 mäntyä kaulataan kuorimalla n. 30 cm leveä vyöhyke rungon ympäri. Noin 50 mäntyä kaulataan tekemällä 2 kunnollista uraa rungon 
ympäri. Viimeiset 20 runkoa kaulataan tekemällä vain yksi ura rungon ympäri. Kaulauksessa tulee olla huolellinen, jotta puuta vahingoitetaan 
riittävästi kuitenkaan altistamatta sitä liian pian katkeamaan myrskyssä uran kohdalta.
Pyritään tuottamaan eri vauhdilla kuolevaa puuta kuviolle. 

Koko kuvion alalla vioitetaan 110 mäntyä, muihin puulajeihin ei kosketa. Ensimmäiset 30 mäntyä voidaan kaataa maahan niin, että jätetään eri 
korkuisia kantoja. Puut valitaan niin, että metsään muodostuu aukkoja.
Loput 80 mäntyä kaulataan niin, että myös kaulattavat puut muodostavat ryhmiä. Valitaan erityisesti mäntyjä, jotka kasvavat lehtipuiden ympärillä. 
Kaulausurat tehdään huolellisesti niin, ettei yhtään nilaa jää ehjäksi.
Noin 40 mäntyä kaulataan kuorimalla n. 30 cm leveä vyöhyke rungon ympäri. Noin 40 mäntyä kaulataan tekemällä 1 kunnollinen ura rungon ympäri. 
Kaulauksessa tulee olla huolellinen, jotta puuta vahingoitetaan riittävästi kuitenkaan altistamatta sitä liian pian katkeamaan myrskyssä uran 
kohdalta.
Pyritään tuottamaan eri vauhdilla kuolevaa puuta kuviolle.

Työkohteen kuvioluettelo 
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0 520 1 040260 Metriä¯Djupörarna lahopuun tuottaminen 2022
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