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Tiivistelmä
Kolaholmenin virkistysalue sijaitsee Raaseporin itäosassa, Snappertunan kaakkoispuolella. Virkistysalue on
kooltaan 4 hehtaaria. Noin kilometrin päässä Kolaholmenista etelään sijaitsee toinen Uuvin kohde, Lövön
virkistysalue. Kolaholmenin virkistysalueen luonto on vaihtelevaa, aina pienialaisista avokallioalueista
lehtoon. Alueen eteläosa on pääosin lehtoa ja pohjoisosassa puolestaan vuorottelevat kuivahko, tuore ja
lehtomainen kangasmetsä. Puulajien suhteen alueella on arboretummaista tunnelmaa, sillä alueen
eteläpuoliskolla kasvaa runsaasti douglaskuusia sekä yksittäisiä siperianlehtikuusia ja metsälehmuksia. Alue
on aikanaan kuulunut Metsähallitukselle ja ollut osa valtion luonnonhoitometsiä, mikä selittää erityisesti
istutettujen douglaskuusten ja siperianlehtikuusten esiintymisen alueella.
Kolaholmen on lähiseudun asukkaille vanhastaan merkittävä virkistyskohde, sillä se on aikoinaan ollut ainoa
kaupungin ylläpitämä uimaranta itäisen Tammisaaren alueella. Vaikka alueella ei enää olekaan varsinaista
uimarantaa, on uimapaikkakäytöllä Kolaholmenissa vahvat perinteet. Kolaholmen on käymisen arvoinen
paikka myös kauempaa tuleville, etenkin kun se muodostaa laajemman kokonaisuuden viereisen Lövön
virkistysalueen kanssa. Arvio Kolaholmenin virkistysalueen tämänhetkisestä käyntimäärästä on noin 2000
käyntiä vuodessa. Käyntimäärän arvioidaan lähivuosina kasvavan, mutta Kolaholmen pysyy varmasti
tulevaisuudessakin melko rauhallisena virkistysalueena.
Tämä käyttö- ja hoitosuunnitelma on laadittu ohjaamaan virkistysalueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä.
Sen periaatteellinen aikajänne on noin kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo
aiemminkin. Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen kehittämistä on lähestytty virkistyskäytön kysynnän
näkökulmasta.
Virkistyskäytön palveluina Kolaholmenilla ovat tällä hetkellä infotaulu, pysäköintipaikka, kompostikäymälä
sekä pukukoppi. Jatkossa alueella ylläpidetään pienimuotoista, mutta korkeatasoista virkistyskäytön
peruspalveluvarustusta. Opasteet uusitaan, hiekkarannan tuntumaan rakennetaan Uuvin uuden malliston
mukainen taukopaikka ja vanha pukukoppi puretaan. Alueelle merkittävä puolen kilometrin pituinen reitti
sekä hiekkarannan edustan pienelle kallioluodolle rakennettava kulkusilta monipuolistavat
käyntikokemusta ja avaavat uusia näkökulmia rantamaisemiin. Vuosina 2019 ja 2020 Kolaholmenilla on
tehty käyttäjäturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimia suorittamalla tarkistussukellus ja
vedenalainen siivous hiekkarannan edustalla sekä asentamalla uimaturvallisuudesta kertova infotaulu ja
pelastusrengas.
Virkistysalueen luonnonhoidossa tullaan ensisijaisesti toteuttamaan virkistyskäyttöä ja luonnon
elinvoimaisuutta palvelevia toimenpiteitä. Virkistyskäytön kannalta on olennaista, että alueen
metsäluonnossa on viihtyisää kulkea ja samalla alueen kävijällä on mahdollisuus havainnoida ympäristöään,
niin alueen sisäistä lähimaisemaa kuin maisemaa alueen ulkopuolella. Kolaholmenin virkistysalueella
sisäsaaristomaisemat ja puulajistoltaan erittäin monipuoliset rehevät metsiköt ovat keskeinen osa
kävijäkokemusta. Alueelle suunnitelluilla luonnonhoitotoimilla tuodaan entistä paremmin esille eteläosan
puulajistoltaan monipuolista arboretummaista lehtometsää, avarretaan lähimaisemaa sekä parannetaan
ranta-alueen viihtyisyyttä.

3

1 Tausta ja tavoitteet
Uudenmaan virkistysalueyhdistys (Uuvi) laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka
ohjaa virkistysalueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on noin kymmenen
vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo aiemminkin.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetään virkistyskäytön kehittämistoimenpiteet sekä virkistysalueen
luonnonhoitosuunnitelmat perusteluineen. Niitä laadittaessa pyritään kehittämistä tarkastelemaan itse
virkistysalueen lisäksi myös ympäröivien alueiden toimintojen ja palveluiden näkökulmasta.
Kolaholmenin virkistysalue on tullut Uuvin hallintaan vuonna 1996, ja sille on tehty aiempi käyttö- ja
hoitosuunnitelma 1998.

2 Suunnittelualueen tarkastelu
2.1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus
Kolaholmenin virkistysalue sijaitsee Raaseporin itäosassa, Snappertunan kylän kaakkoispuolella.
Virkistysalue on kooltaan 4 hehtaaria. Noin kilometrin päässä Kolaholmenista etelään sijaitsee toinen Uuvin
kohde, Lövön virkistysalue, jonka pinta-ala on 31 hehtaaria.
Uudenmaan liiton saavutettavuusaineisto kertoo, kuinka suuri väestömäärä voi saavuttaa tietyn alueen
tieverkkoa pitkin 30 minuutin kuluessa. Tässä aineistossa Kolaholmen kuuluu luokkaan 10 001–50 000
henkilöä.

Uudenmaan liiton kartta-aineistoa Uudenmaan eri osien saavutettavuudesta. Kolaholmenin virkistysalueen sijainti on merkitty
nuolella.
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Kolaholmenin ja Lövön virkistysalueiden sijainti Raaseporin itäosassa Snappertunan lähettyvillä.

2.2 Kehittämisen suunnittelua ohjaavat asiakirjat
Tammisaaren itäisen saariston rantayleiskaava, Tammisaaren kaupunki 2008
Kolaholmenin virkistysalue ja sen edustalla oleva pieni luoto on osoitettu merkinnällä VR (Ulkoilu- ja
retkeilyalue). Lisäksi virkistysalue on osa laajempaa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää
aluetta, luo (14) (metsälehmuksia).

Ote Tammisaaren itäisen saariston rantayleiskaavasta (Tammisaaren kaupunki 2008)

5

Lövön ja Kolaholmenin virkistysalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelma, Terhi Ajosenpää 1998

Maa-alueen vuokrasopimus 2015–2024
Kolaholmenin virkistysalueen pohjoisosassa oleva noin 3000 m² kokoinen alue on vuokrattu Kolaholmenin
tiekunnalle ja yksityishenkilöille venevalkamakäyttöön sekä siihen liittyvään pysäköintiin.

Yksityisten kiinteistöjen venevalkama-, tie- ja pysäköintioikeus, Maanmittauslaitos 1997
Kolaholmenin virkistysalueen kiinteistöllä on rasitteet, joiden pohjalta yksityisillä saarikiinteistöillä on
oikeus venevalkaman käyttöön alueen pohjoisosassa, tieoikeus venevalkama-alueelle ja oikeus autojen
pitämiseen.

Kolaholmenin virkistysalueen pohjoisosassa sijaitseva vuokra-alue sekä yksityisille kiinteistölle osoitetut rasitteet.

2.3 Luonnon yleispiirteet
Kolaholmenin virkistysalueen luonto on vaihtelevaa, aina pienialaisista avokallioalueista lehtoon. Alueen
eteläosa on pääosin lehtoa (mm. lehtoruusukesammal, lehtokuusama, sudenmarja ja hiirenporras),
pohjoisosassa puolestaan vuorottelevat kuivahko, tuore ja lehtomainen kangasmetsä.
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Puulajien suhteen alueella on arboretummaista tunnelmaa, sillä alueen eteläpuoliskolla kasvaa runsaasti
douglaskuusia sekä yksittäisiä siperianlehtikuusia ja metsälehmuksia. Alue on aikanaan kuulunut
Metsähallitukselle ja ollut osa valtion luonnonhoitometsiä, mikä selittää erityisesti istutettujen
douglaskuusten ja siperianlehtikuusten esiintymisen alueella. Muutoin alue on puustoltaan mänty- ja
kuusivaltaista, paikoin on myös rauduskoivua ja haapaa. Rannan tuntumassa luhtaisilla paikoilla kasvaa
tervaleppiä. Virkistysalueen eteläosan puulajistoltaan monipuolista lehtometsikköä on aiemmin
harvennettu sen valoisuuden säilyttämiseksi. Sinne on syntynyt epätasaisesti jakautuneita
kuusialikasvostaimiryhmiä, mutta myös yksittäisiä luontaisia douglaskuusen taimia kasvaa paikoitellen.

2.4 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto

Kartta alueen arvokkaista elinympäristöistä.

Kolaholmenin virkistysalueen eteläosassa (kuvio 9) on luhtainen ja kostea rantalehto (muu arvokas
elinympäristö), joka on puustoltaan tervaleppävaltainen ja kenttäkerroksen kasvillisuudessa esiintyvät mm.
mesiangervo, puna-ailakki. Metsikkö vaihettuu nopeasti vesialueen korkeaan ruokokasvustoon.
Virkistysalueen keskiosassa on kivinen lehto (kuvio 5), missä esiintyy yksittäisiä varttuneita ja nuoria
metsälehmuksia (muu arvokas elinympäristö). Kasvupaikan viljavuus heikkenee nopeasti kohti avointa
kallioaluetta siirryttäessä, mutta tyypillistä lehtolajistoa edustavat mm. lehtokuusama, hiirenporras ja
lehväsammalet.
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3 Käytön ja hoidon periaatteet
3.1 Virkistyskäyttö
Virkistyskäyttö Uuvin alueilla pohjautuu perusperiaatteiltaan jokamiehenoikeuksien noudattamiseen.
Alueilla tarjotaan virkistyskäyttöä tukevia peruspalveluita (esimerkiksi opasteet ja merkityt reitit, tauko- ja
tulipaikat rakenteineen, laiturit, kompostikäymälät, pysäköintipaikat).
Uudenmaan asukasluku kasvaa jatkuvasti, ja samanaikaisesti myös luonnon virkistyskäyttö, monenlainen
luontoliikunta sekä luontomatkailu kasvattavat suosiotaan. Tämä näkyy monin tavoin myös Uuvin
virkistysalueilla. Erilaiset käyttäjäryhmät kaipaavat yhä enenevässä määrin tarpeisiinsa soveltuvia
palveluita, joiden tarjontaa Uuvi pyrkii alueillaan parantamaan.
Monilla virkistysalueilla on kysyntää myös erilaisille kaupallisesti tuotetuille palveluille (esim. erilaiset
opastus- ja ohjelmapalvelut, välinevuokraus, kahvila-, ravintola- ja majoituspalvelut jne.). Uuvi ei itse tuota
tällaisia palveluita, mutta niitä voidaan tarjota alueiden käyttäjille yhteistyöyritysten kautta.
Palveluiden suunnittelua ja mitoittamista kunkin virkistysalueen käyttäjien ja käyntimäärien kannalta
mielekkäästi edesauttaa alueiden profilointi. Siinä pyritään tunnistamaan alueen vahvuudet ja heikkoudet
sekä keskeiset käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Näiden kautta tarkastellaan erilaisten mahdollisten
kehityskulkujen vaikutusta alueen virkistyskäyttöön ja kestävyyteen. Läpileikkaavana teemana käytön ja
hoidon suunnittelussa on alueiden luonto-, maisema-, kulttuurihistoria- ja virkistyskäyttöarvojen
säilyminen.
Soveltava luontoliikunta ja esteettömyys ovat läpileikkaava teema Uuvin alueiden kehittämisessä. Ne
huomioidaan kullakin alueella mahdollisuuksien mukaan, ja viestinnässä tarjotaan tietoa, jonka avulla
kävijät voivat itse arvioida kohteen soveltuvuuden omiin tarpeisiinsa. Kolaholmenille ei ole suunnitteilla
esteettömiä palveluita, mutta soveltavan liikunnan näkökulma huomioidaan alueen viestinnässä.
Kolaholmenilla noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta, eli kävijät huolehtivat itse roskansa pois
alueelta.

3.2 Luonnonhoito
Virkistysalueen luonnonhoidossa tullaan ensisijaisesti toteuttamaan virkistyskäyttöä ja luonnon
elinvoimaisuutta palvelevia toimenpiteitä. Virkistyskäytön kannalta on olennaista, että alueen
metsäluonnossa on viihtyisää kulkea ja samalla alueen kävijällä on mahdollisuus havainnoida ympäristöään,
niin alueen sisäistä lähimaisemaa kuin maisemaa alueen ulkopuolella. Kolaholmenin virkistysalueella
sisäsaaristomaisemat ja puulajistoltaan erittäin monipuoliset rehevät metsiköt ovat keskeinen osa
kävijäkokemusta. Erityisesti virkistysalueen eteläosan arboretummainen lehtometsikkö on ainutlaatuinen.
Sekä virkistyskäytön että luonnon monimuotoisuuden kannalta on merkityksellistä ylläpitää alueen luonnon
vaihtelevuutta jättämällä osa alueesta käsittelemättä, ja turvata käsitellyilläkin alueilla luontainen
vaihtelevuus esimerkiksi säästämällä pensaita ja alikasvospuustoa sekä kuolleita tai kuolevia puita. Luonnon
monimuotoisuuden kannalta on lisäksi tärkeää turvata alueella esiintyvien arvokkaiden elinympäristöjen
ominaispiirteet ja niissä esiintyvän lajiston elinolot.
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4 Suunnittelualueen virkistyskäytön nykytila
4.1 Vetovoimatekijöiden analyysi

Kolaholmen on lähiseudun asukkaille vanhastaan merkittävä virkistyskohde, sillä se on aikoinaan ollut ainoa
kaupungin ylläpitämä uimaranta itäisen Tammisaaren alueella. Vaikka alueella ei enää olekaan varsinaista
uimarantaa, on uimapaikkakäytöllä Kolaholmenissa vahvat perinteet. Uimapaikkana toimii pieni hiekkainen
poukama, jonka edustalla sijaitseva laakea kallioluoto tuo hauskan lisänsä Kolaholmenin rantaelämään ja
näköaloihin.
Kolaholmen on käymisen arvoinen paikka myös kauempaa tuleville, etenkin kun se muodostaa laajemman
kokonaisuuden viereisen Lövön virkistysalueen kanssa. Kolaholmen ja Lövö ovat etenkin läntisellä
Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudun länsiosissa asuville autoileville retkeilijöille kohtuullisen hyvin
saavutettavissa. Reilut kymmenen viimeistä kilometriä ajetaan pitkin mukavia pikkuteitä, ja matkan varrella
voi poiketa tutustumaan myös Raaseporin rauniolinnaan. Retkeen on helppo yhdistää myös muita
kiinnostavia käyntikohteita, joita Raaseporin seudulta löytyy runsaasti.
Uimisen, eväsretkeilyn ja sisäsaariston maisemien ihailemisen ohella Kolaholmenissa voi tehdä pienen
kävelyn rantaa pitkin kulkevaa polkua. Alueella on tavanomaisen puulajiston ohella metsälehmusta,
siperianlehtikuusta ja douglaskuusta, ja nämä erikoisemmat puut antavat metsikölle omaleimaista
tunnelmaa.
Kolaholmenin alueen koko ja luonne asettavat sen virkistyskäytön kehittämiselle omat rajoitteensa, mutta
toisaalta kävijän kokemusta voidaan monipuolistaa ja syventää hyvin pienillä ja yksinkertaisilla toimilla.
Kävijöiden ohjaaminen aluetta kiertävälle, noin puolen kilometrin pituiselle merkitylle reitille avaa
maiseman uudella tavalla, ja uimapaikan edustalla olevalle pienelle luodolle pääsy tarjoaa alueen
kokemiseen uudenlaisen näkökulman. Lisäksi veneilijät voivat helposti rantautua luodolle, jonka edustalla
vesi on syvempää kuin rannalla.
Noin kilometrin päässä Kolaholmenista etelään sijaitsee toinen Uuvin kohde, Lövön virkistysalue, jonka
pinta-ala on 31 hehtaaria. Lyhyen välimatkansa takia Kolaholmen ja Lövö muodostavat kokonaisuuden, joka
mahdollistaa yksittäistä aluetta monipuolisemman käyntikokemuksen, ja jota kehittämissuunnittelussakin
kannattaa lähestyä tästä näkökulmasta. Myös Lövön virkistysalueelle ollaan lähivuosina laatimassa käyttöja hoitosuunnitelma, ja alueiden kehittämistoimien suunnittelu ja toteuttaminen nivotaan yhteen
mielekkäällä ja kustannustehokkaalla tavalla.
Raaseporin itäosan suojainen sisäsaaristo sopii erinomaisesti melontakohteeksi, ja esimerkiksi Raaseporin
linna on suosittu melontakohde, josta voi paikallisen yrityksen kautta myös vuokrata välineitä. Kolaholmen
osuu linnalle melottaessa reitin varrelle, ja sopii hyvin taukopaikaksi.
Kolaholmen voi toimia myös melontaretken lähtöpaikkana. Seudulla on useita Uuvin hallinnoimia
virkistysalueita, joita voi käyttää etappikohteina. Kolaholmenista on helppo meloa muutama kilometri
etelään, missä sijaitsee Långön virkistysalue sekä läheinen Sandnäsuddenin kauppa ja kesäkahvila.
Jatkamalla etelään voi vierailla myös Tallholmenin virkistysalueen pienellä kalliosaarella, ja kokeneemmat
melojat voivat suunnata kohti Tammisaaren kansallispuiston vesiä. Kolaholmenista itään taas sijaitsee
Bärösundin ja Bjursin alue, jossa on useita vesillä liikkujille sopivia käyntikohteita. Uuvin kohteista sieltä
löytyvät hyvien palveluiden Gölisnäs sekä omatoimiretkeilijöille sopivat Hankelö ja Andö.
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4.2 Virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta
Kolaholmenilla on pitkään ollut tarjolla vaatimattomat virkistyskäytön peruspalvelut: pysäköintipaikka,
infotaulu, kompostikäymälä sekä uimapaikkana toimivan hiekkarannan lähellä pukukoppi. Kolaholmenilla ei
ole tehty kävijälaskentaa tai muuten systemaattisesti seurattu käyntimääriä, mutta suuntaa antavaa tietoa
saadaan vertaamalla alueen ylläpidon tarvetta niihin alueisiin, joilla suoritetaan kävijälaskentaa. Arvio
Kolaholmenin virkistysalueen tämänhetkisestä käyntimäärästä on noin 2000 käyntiä vuodessa.
Uuvi on viime vuosina uudistanut viestintäänsä erityisesti internetissä ja sosiaalisen median palveluissa.
Viestinnän tehostuminen niin omissa kuin yhteistyötahojen kanavissa on herättänyt kasvavaa kiinnostusta
Uuvin virkistysalueita kohtaan, Kolaholmen niiden joukossa. Sekä Kolaholmenin että sen lähinaapurin Lövön
kehittämisen myötä niiden käyntimäärien arvioidaan lähivuosina kasvavan, mutta ne pysyvät varmasti
tulevaisuudessakin melko rauhallisina virkistysalueina.
Kolaholmenin pohjoisosassa oleva noin 3000 m² kokoinen alue on vuokrattu Kolaholmenin tiekunnalle ja
yksityishenkilöille venevalkamakäyttöön sekä siihen liittyvään pysäköintiin. Lisäksi alueen pohjoisosassa on
rasitteita. Alueen käyttöön liittyvät vuokrasopimuskaudet päättyvät vuosina 2022 ja 2024, ja jatkokauden
suunnittelun yhteydessä on syytä tarkastella tilannetta kaikkien osapuolien tarpeiden kannalta. Esimerkiksi
melontaa tukevien palveluiden, kuten pysäköinnin ja rantautumispaikkojen järjestäminen voi mahdollisesti
tulla kyseeseen venevalkama-alueella. Toteutuessaan uudet käyttömuodot eivät kuitenkaan saa häiritä
alueen nykyistä käyttöä.
Monilla virkistysalueilla on kysyntää myös erilaisille kaupallisesti tuotetuille palveluille (esimerkiksi opastusja ohjelmapalvelut). Uuvi ei itse järjestä kaupallisia palveluita, mutta niitä voidaan tarjota alueiden
käyttäjille yhteistyöyritysten kautta. Kolaholmenilla ei harjoiteta luontomatkailutoimintaa eikä alueen
potentiaalia luontomatkailun toimintaympäristönä voi pitää merkittävänä. Mikäli kiinnostusta kaupallisten
palveluiden tarjoamiselle alueella kuitenkin ilmenee, harkitaan sen toteuttamismahdollisuuksia
tapauskohtaisesti, huomioiden mm. kestävän matkailun periaatteet ja toiminnan sovittaminen yhteen
muun käytön kanssa.
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5 Kehittämistoimenpiteet
5.1 Virkistyskäyttö

Kartta Kolaholmeniin suunnitellusta palveluvarustuksesta.

Kolaholmenilla ylläpidetään pienimuotoista, mutta korkeatasoista virkistyskäytön peruspalveluvarustusta.
Lyhyt merkitty reitti ja pääsy kulkusiltaa pitkin pienelle kallioluodolle monipuolistavat käyntikokemusta ja
avaavat uusia näkökulmia rantamaisemiin.
Kolaholmenilla tehtiin käyttäjäturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimia suorittamalla
tarkistussukellus ja vedenalainen siivous hiekkarannan edustalla vuonna 2019 sekä asennettiin
uimaturvallisuudesta kertova infotaulu ja pelastusrengas vuonna 2020.

Toimenpide:
Opasteiden uusiminen ja reitin merkitseminen
Toimenpiteen kuvaus:
• Pysäköintialueelle sijoitetaan uusi infotaulu, joka sisältää ajantasaisen kartan alueesta palveluineen
sekä tietoa ja ohjeita alueella toimimiseen. Tietoa on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
• Kävijät ohjataan opastein pysäköintialueelta rannan tuntumassa olevien palvelurakenteiden ääreen
sekä uudelle polkureitille.
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• Alueelle merkitään lyhyt ympyräreitti, joka kulkee korkeimmalta harjanteelta rantaan. Reitin pituus
on noin puoli kilometriä.
Toimenpiteen tarkoitus:
Infotaulusta ovat saatavilla tiedot alueen palveluista ja ohjeet siellä toimimisesta. Virkistyskäytön
ohjaaminen opasteiden ja reittimerkintöjen avulla helpottaa kävijöiden liikkumista alueella ja lisää
turvallisuutta. Lisäksi niiden avulla tuodaan esille alueen vetovoimaisimpia osia ja maisemia.
Virkistyskäytön ohjaaminen on myös osa alueen kestävää käyttöä.
Toimenpiteen ajankohta:
Infotaulu 0–1 vuotta, reitin merkitseminen 1–3 vuotta

Toimenpide:
Palveluvarustuksen uusiminen
Toimenpiteen kuvaus:
• Hiekkarannan läheisyyteen rakennetaan taukopaikaksi Uuvin malliston mukainen pöytä-penkki ryhmä.
• Vanha uimakoppi puretaan.
• Hiekkarannan edustalla olevalle kallioluodolle rakennetaan kevytrakenteinen kulkusilta ja luodolle
asennetaan kiinnitysrenkaita.
Toimenpiteen tarkoitus:
Taukopaikan sijoittaminen rannan läheisyyteen parantaa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Kulkumahdollisuus kuivin jaloin kallioluodolle avaa saaristomaisemat etelään myös niille, jotka eivät
halua riisua kenkiään ja kahlata. Luodolle asennettavat kiinnitysrenkaat mahdollistavat veneellä
saapuvien rantautumisen.
Toimenpiteen ajankohta:
3–5 vuotta

Toimenpide:
Kävijäseuranta
Toimenpiteen kuvaus:
• Asennetaan kävijälaskurit
Toimenpiteen tarkoitus:
Systemaattinen kävijäseuranta virkistysalueella, jotta saadaan tietoa alueen kävijämäärästä ja
esimerkiksi viestinnän vaikutuksesta kävijämäärään.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
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5.2 Luonnonhoito

Kartta alueelle suunnitelluista luonnonhoitotöistä.

Toimenpide:
Yläharvennus
Toimenpiteen kuvaus:
• Mänty- ja kuusivaltaisen metsikön yläharvennus metsikkökuviolla 4.
• Harvennus kohdistetaan varttuneen kasvatusmetsän valtapuuyksilöihin.
Toimenpiteen tarkoitus:
Tasarakenteisen varttuneen kasvatusmetsän elinvoimaisuuden ja luontaisten taimettumisedellytysten
parantaminen, jotta puusto kehittyisi pitkällä aikavälillä kohti erirakenteista.
Toimenpiteen ajankohta:
5–10 vuotta
Toimenpide:
Poimintahakkuu
Toimenpiteen kuvaus:
• Puulajiselektiivinen poimintahakkuu, joka kohdistetaan kuusiin, metsikkökuviolla 8.
Toimenpiteen tarkoitus:
Metsikön kehittäminen sekapuustoiseksi arboretummaiseksi (douglaskuusi, rauduskoivu ja haapa sekä
viereisen kuvion 5 metsälehmukset) ja toisaalta myös luontaisten taimettumisedellytysten sekä jo
olemassa olevan taimiaineksen (douglaskuusi, kuusi) elinolojen parantamiseksi.
Toimenpiteen ajankohta:
5–10 vuotta
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Toimenpide:
Pienpuuston näkemäraivaus
Toimenpiteen kuvaus:
• Hiekkarannan tuntumassa olevan nuoren puuston paikoittainen poistaminen metsikkökuviolla 7,
mistä kulku hiekkarannalle on luontevinta.
Toimenpiteen tarkoitus:
Kävijäturvallisuuden parantaminen, jotta hiekkarannalle ei tarvitse kulkea liukkaan silokallion kautta vaan
luontevammin maaston muotoja hyödyntäen. Lisäksi rannalle saadaan avarampi lähimaisema.
Toimenpiteen ajankohta:
0–5 vuotta

6 Lähteet
Tammisaaren kaupunki. 2008. Tammisaaren itäisen saariston rantayleiskaava. 55 s.
Ajosenpää, T. 1998. Lövön ja Kolaholmenin virkistysalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelma, Uudenmaan
virkistysalueyhdistys. 27 s.
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Yleistä
Kolaholmenin virkistysalueen luonto on vaihtelevaa, aina pienialaisista avokallioalueista lehtoon. Alueen
eteläosa on pääosin lehtoa (mm. lehtoruusukesammal, lehtokuusama, sudenmarja, hiirenporras) ja
pohjoisosassa puolestaan vuorottelevat kuivahko, tuore ja lehtomainen kangasmetsä. Puulajien suhteen
alueella on arboretummaista tunnelmaa, sillä alueen eteläpuoliskolla kasvaa runsaasti douglaskuusia sekä
yksittäisiä siperianlehtikuusia ja metsälehmuksia. Muutoin alue on puustoltaan mänty- ja kuusivaltaista,
paikoin on myös rauduskoivua ja haapaa. Rannan tuntumassa luhtaisilla paikoilla kasvaa tervaleppiä.
Virkistysalueen eteläosan puulajistoltaan monipuolista lehtometsikköä on aiemmin harvennettu sen
valoisuuden säilyttämiseksi ja sinne on syntynyt epätasaisesti jakautuneita kuusialikasvostaimiryhmiä,
mutta myös yksittäisiä douglaskuusen taimia kasvaa paikoitellen.
Kolaholmenin virkistysalueen eteläosassa (kuvio 9) on luhtainen ja kostea rantalehto (muu arvokas
elinympäristö), joka on puustoltaan tervaleppävaltainen ja kenttäkerroksen kasvillisuudessa esiintyvät mm.
mesiangervo ja puna-ailakki. Metsikkö vaihettuu nopeasti vesialueen korkeaan ruokokasvustoon. Alueen
keskiosassa on kivinen lehto (kuvio 5), jossa esiintyy yksittäisiä varttuneita ja nuoria metsälehmuksia (muu
arvokas elinympäristö). Kasvupaikan viljavuus heikkenee nopeasti kohti avointa kallioaluetta siirryttäessä,
mutta tyypillistä lehtolajistoa edustavat mm. lehtokuusama, hiirenporras ja lehväsammalet.
Luonnonhoitotöiden osalta toimenpiteet keskittyvät peitteistä metsäkasvatusta ja puulajistollista
monipuolisuutta edistäviin harvennuksiin metsikkökuvioilla 4 ja 8. Metsikkökuviolle 7 suunniteltu
pienpuuston näkemäraivaus puolestaan tukee ranta-alueen turvallista käyttöä ja lähimaiseman
avartumista.
Kolaholmenin virkistysalue ja sen edustalla oleva pieni luoto on osoitettu Tammisaaren itäisen saariston
rantayleiskaavassa (2008) merkinnällä VR (Ulkoilu- ja retkeilyalue). Lisäksi virkistysalue on osa laajempaa
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta, luo (14) (metsälehmuksia).

Tammisaaren kaupunki. 2008. Tammisaaren itäisen saariston rantayleiskaava. 55 s.
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Kuvio 1
Osa tiekunnalle vuokratusta maa-alueesta (rakennettu maa), jolla on pysäköinti- ja venevalkama-alue.
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Kuvio 2
Avokallioinen joutomaa, jonka reunoilla kasvaa yksittäisiä mäntyjä ja kuusia.
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Kuvio 3
Iäkäs kilpikaarnainen männikkö, missä on myös yksittäisiä mäntyalikasvostaimiryhmiä. Kasvupaikkana on
kuivahko kangas.
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Kuvio 4
Varttunut mänty- ja kuusivaltainen kasvatusmetsä, missä kasvupaikan viljavuus vaihtelee kivisestä
tuoreesta lehtomaiseen kankaaseen.
Yläharvennus 5–10 vuoden kuluttua, joka kohdistetaan metsikön valtapuuyksilöihin. Tällä tuetaan puuston
säilymistä elinvoimaisena ja luontaisten taimettumisedellytysten parantumista harvahkon tasarakenteisen
metsikön alle. Simuloitu harvennuskertymä: mäntytukki 42 m3; kuusitukki 32 m3; koivutukki 1 m3;
mäntykuitu 27 m3; kuusikuitu 12 m3; koivukuitu 1 m3
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Kuvio 5
Lehtipuuvaltainen (rauduskoivu ja metsälehmus) kivinen lehto (muu arvokas elinympäristö), joka vaihettuu
paikoin kiviseksi lehtomaiseksi kankaaksi. Lisäksi kuviolla kasvaa yksittäisiä kuusia ja siperianlehtikuusia.
Tyypillistä lajistoa edustavat mm. lehtokuusama, hiirenporras, lehtoruusukesammal ja taikinamarja.
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Kuvio 6
Virkistysalueen pysäköintipaikka (rakennettu maa).

23

Kuvio 7
Osin kallioinen hiekkaranta-alue, missä puusto rannan tuntumassa lähinnä nuorta koivua ja tervaleppää.
Vanhan pukukopin ympärillä iäkkäitä mäntyjä.
Rannan tuntumasta näkemäraivataan yksittäisiä nuoria puuryhmiä lähimaiseman avartamiseksi ja
hiekkarannalle kulkemisen parantamiseksi.
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Kuvio 8
Varttunut sekapuustoinen kasvatusmetsä, missä kasvaa valtapuustona kuusia, douglaskuusia,
rauduskoivuja sekä yksittäisiä haapoja ja mäntyjä. Harvennettuun metsikköön on syntynyt paikoitellen
epätasaisesti jakautuneita kuusialikasvostaimiryhmiä sekä lisäksi yksittäisiä luontaisia douglaskuusen- ja
koivuntaimia. Kasvupaikkana on lehto, missä tyypillistä lajistoa edustavat mm. lehtokuusama, hiirenporras
ja lehtoruusukesammal.
Puulajiselektiivinen poimintahakkuu 5–10 vuoden kuluttua, missä poistetaan suurin osa valtapuuston
kuusista. Tällä tuetaan metsikön luontaisen erirakenteisuuden kehittymistä sekä tuodaan esille
mielenkiintoista monipuulajista metsikköä. Simuloitu harvennuskertymä: kuusitukki 234 m3; kuusikuitu 54
m3
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Kuvio 9
Kostea ja luhtainen rantalehto (muu arvokas elinympäristö), missä puusto on tervaleppävaltaista.
Alikasvoksena on paikoin tuomea. Tyypillistä lajistoa edustavat mm. mesiangervo ja puna-ailakki. Runsas
ruokokasvusto heti vesirajasta alkaen.

26

Kuvio 10
Avokallioinen joutomaaluoto, missä yksittäinen puuryhmä (mäntyjä, kuusia ja rauduskoivuja).
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