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Tiivistelmä  

 

Lövön virkistysalue sijaitsee Raaseporin itäosassa, Snappertunan kaakkoispuolella Höstnäsin kylässä. 
Virkistysalue on maapinta-alaltaan 31 hehtaaria ja lisäksi siihen kuuluu 10 hehtaarin vesialue. Noin 
kilometrin päässä Lövöstä pohjoiseen sijaitsee toinen Uuvin kohde, Kolaholmenin virkistysalue, jonka pinta-
ala on 4 hehtaaria. 

Lövö sopii parhaiten omatoimiseen sienestykseen, marjastukseen ja muuhun pienimuotoiseen ulkoiluun. 

Osa Kolaholmenin uimpaikan käyttäjistä voi myös yhdistää uimareissuunsa Lövön, jos esimerkiksi haluavat 

kävellä metsässä tai poimia luonnonantimia. Lövön vetovoimaisin kohde on Timmerbackbergetin kallioalue, 

jonka laelta avautuu sisäsaaristomaisema länteen. Vaikka alueen käyttö painottuukin lähiseutujen 

asukkaiden virkistäytymiseen, Lövö voi olla käymisen arvoinen paikka myös kauempaa tuleville, etenkin kun 

se muodostaa laajemman kokonaisuuden Kolaholmenin kanssa. Lövön käyntimäärien arvioidaan olevan 

noin 1000 käyntiä vuodessa, eikä niihin todennäköisesti ole odotettavissa merkittävää lisäystä. 

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.  

Lövön virkistysalueella ei tällä hetkellä ole muita virkistyskäytön palveluita kuin noin viiden auton 

pysäköintipaikka ja infotaulu. Jatkossa Timmerbackbergetin laelle ja sen viereiselle metsäalueelle tehdään 

noin kilometrin pituinen merkitty ympyräreitti.  

Virkistysalueen luonnonhoidossa tullaan ensisijaisesti toteuttamaan virkistyskäyttöä, luonnon 
elinvoimaisuutta sekä monimuotoisuuttaa 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. Alueelle suunnitelluilla 
luonnonhoitotoimilla tuodaan esille Timmerbackbergetiltä avautuvaa sisäsaaristomaisemaa, edesautetaan 
puuston elinvoimaisuutta ja erirakenteisuuden kehittymistä sekä parannetaan lahopuusta riippuvaisen 
lajiston elinolosuhteita.  

  



4 
 

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.  

Lövön 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  

 

Lövön virkistysalue sijaitsee Raaseporin itäosassa, Snappertunan kaakkoispuolella Höstnäsin kylässä. 
Virkistysalue on maapinta-alaltaan 31 hehtaaria ja lisäksi siihen kuuluu 10 hehtaarin vesialue. Noin 
kilometrin päässä Lövöstä pohjoiseen sijaitsee toinen Uuvin kohde, Kolaholmenin virkistysalue, jonka pinta-
ala on 4 hehtaaria.  

Uudenmaan liiton saavutettavuusaineisto kertoo, kuinka suuri väestömäärä voi saavuttaa tietyn alueen 
tieverkkoa pitkin 30 minuutin kuluessa (Uudenmaan liiton julkaisuja C 76–2015). Tässä aineistossa Lövö 
kuuluu luokkaan 10 001–50 000 henkilöä. 

 

Uudenmaan liiton kartta-aineistoa Uudenmaan eri osien saavutettavuudesta (Uudenmaan liiton julkaisuja C 76–2015). Lövön 
virkistysalueen sijainti on merkitty nuolella. 
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Lövön ja Kolaholmenin virkistysalueiden sijainti Raaseporin itäosassa Snappertunan lähettyvillä. 

 

2.2 Kehittämisen suunnittelua ohjaavat asiakirjat  

 

Uusimaa-kaava 2050, Uudenmaan liitto 2020  

Uudenmaan maakuntakaavassa Lövön virkistysalue on osoitettu virkistyskäytön kohdealueeksi, jolla 
osoitetaan sijaintiin ja muihin ominaisuuksiin perustuvia maakunnallisen virkistysalueverkoston 
ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta tärkeitä yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja alueita, 
joiden pinta-ala on alle 50 hehtaaria. Näiden alueiden suunnittelussa on huomioitava niiden kehittäminen 
osana maakunnallista virkistysalueverkostoa sekä erityisesti kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, 
luonnon monimuotoisuuteen ja alueiden sijaintiin osana ekologista verkostoa.  

 

Tammisaaren itäisen saariston rantayleiskaava, Tammisaaren kaupunki 2008  

Lövön virkistysalue on osoitettu kaavoituksessa suurelta osin merkinnällä VR (ulkoilu- ja retkeilyalue). 

Lisäksi alueelle on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, kuten 

Timmerbackbergetin kallioalue (luo (15)) sekä alueen itärannan monimuotoinen lehto- ja kangasmetsäalue 

(luo (16)). Suojelualueiksi, joilla on luonnonsuojelulain mukainen suoja, on osoitettu Timmerbackbergetin 

itäpuolinen kalliojyrkänne (S (6)) sekä alueen itäpuoliskon pohjoisrannan tervaleppäkorpi (S (7)). Muita 

kaavamerkintöjä alueelle on osoitettu lisäksi Timmerbackbergetin muinaishauta (sm (23)) sekä 

Timmerbackbergetin länsipuolen rantaan ohjeellinen virkistysaluetta palvelevan venesataman paikka (LV-

2).  



6 
 

 

Ote Tammisaaren itäisen saariston rantayleiskaavasta (Tammisaaren kaupunki 2008) 

 

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

 

2.3 Luonnon yleispiirteet  

 

Lövön länsipuoliskoa hallitsee Timmerbackbergetin kallioalue, jolta avautuu sisäsaaristomaisema länteen. 

Muutoin virkistysaluetta hallitsevat kuivahkon ja tuoreen kankaan havupuuvaltaiset kangasmetsät, joiden 

lisäksi alueella esiintyy muutamia pienialaisia luonnontilaisia soita. Kangasmetsien, kalliolaikkujen ja soiden 

lisäksi alueella esiintyy myös muutama lehto. Puulajistollista vaihtelevuutta alueelle luovat itäpuoliskon 

metsälehmusryhmät. Alue on aiemmin ollut Metsähallituksen hallinnassa valtion luonnonhoitometsänä ja 

suurinta osaa metsikkökuvioista on aikanaan käsitelty erilaisin hakkuin.  
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2.4 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto  

 

 

Kartta alueen arvokkaista elinympäristöistä. 

 

Luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luontotyyppejä tai lajiston elinympäristöjä edustavat 

Timmerbackbergetin itäosan arvokas kalliojyrkänne (12) sekä alueen itäpuoliskon luhtainen tervaleppäkorpi 

(33).  

Metsälain 10§:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä Lövössä edustavat Timmerbackbergetin 

luonnontilainen vähätuottoinen kallioalue (5), lehdot (27 & 32) sekä luonnontilainen vähäpuustoinen suo 

(15).   

Muihin arvokkaisiin elinympäristöihin on luokiteltu eri luontotyyppejä joko niiden paikallisen 

ainutlaatuisuuden tai valtakunnallisen arvokkuuden perusteella. Näitä edustavat luonnontilainen 

isovarpuräme (19), kulttuurivaikutteinen lehto (22) sekä metsälehmukset (25).  

Alueen monipuolinen metsäluonto ja erityisesti vaihtelevat kallioalueet muodostavat valumapintoja, joilla 

arvokkaasta sammallajistosta esiintyy lehtokinnassammal (EN, erittäin uhanalainen).  

Arvokasta lintulajistoa esiintyy alueen itäosassa, jonka ruovikkoalueelta (28) on havaintoja mm. 

ruokokerttusesta (NT, silmälläpidettävä).  
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3 Käytön ja hoidon periaatteet 
3.1 Virkistyskäyttö 

 

Virkistyskäyttö Uuvin alueilla pohjautuu perusperiaatteiltaan jokamiehenoikeuksien noudattamiseen. 
Alueilla tarjotaan tarpeen mukaan 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. Lövön virkistysalueen kohdalla 
soveltava liikunta huomioidaan viestinnässä, mutta suunnitteilla ei ole esteettömiä palveluita. 

Lövössä 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. 

Lövön virkistysalueella Timmerbackbergeniltä länteen avautuva sisäsaaristomaisema sekä alueen 
monipuoliset metsiköt ovat keskeinen osa kävijäkokemusta. 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 

 

Kilometrin päässä Lövöstä sijaitsee Kolaholmenin virkistysalue, ja nämä vierekkäiset alueet muodostavat 

selkeästi kokonaisuuden. Vaikkakin Kolaholmen (4 ha) on huomattavasti Lövötä (31 ha) pienempi kohde, 

sen käyntimäärät ja merkitys virkistyskäyttökohteena arvioidaan suuremmiksi. Kolaholmen on lähiseudun 

asukkaille vanhastaan merkittävä virkistyskohde, jolla on vahvat perinteet paikallisten uimapaikkakäytössä. 

Lisäksi Kolaholmen sopii hyvin melontareissun etappikohteeksi, ja sinne voi saapua myös veneellä. 

Lövön virkistysalueen rannat sen sijaan eivät sovi hyvin uimiseen eivätkä vesillä liikkujien rantautumiseen, 

eikä siellä ole muitakaan vastaavanlaisia vetovoimatekijöitä. Lövö sopii lähinnä omatoimiseen 

sienestykseen, marjastukseen ja muuhun pienimuotoiseen ulkoiluun, joka ei vaadi virkistyskäytön 

palveluvarustusta. Osa Kolaholmenin kävijöistä voi myös yhdistää uimareissuunsa Lövön, jos haluavat 

esimerkiksi kävellä pidemmän matkan monipuolisessa metsäympäristössä.  

Vaikka alueen käyttö painottuukin lähiseutujen asukkaiden virkistäytymiseen, Lövö voi olla käymisen 

arvoinen paikka myös kauempaa tuleville, etenkin kun se muodostaa laajemman kokonaisuuden 

Kolaholmenin kanssa. Alue on 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.  

Lövön virkistysaluetta halkovat tiet jakavat sen selkeästi toisistaan eroaviin osiin, virkistyskäytön kannalta 

merkittävin on alueen länsipuoli. Sille sijoittuu myös Lövön vetovoimaisin kohde eli Timmerbackbergetin 

kallioalue, jonka laelta avautuu sisäsaaristomaisema länteen. Lövön itäosien virkistyskäyttöarvoja heikentää 

selvästi alueen aiempi metsänhoito, vanhojen sähkölinjojen aukot sekä itäpuolen kalliorannan sijoittuminen 

häiritsevän lähelle vastarannan yksityisiä kiinteistöjä. 

Lövön virkistysalueen sijainti, olosuhteet ja luonne asettavat sen virkistyskäytön kehittämiselle omat 

rajoitteiteensa, eikä sinne suunnitella laajoja kehittämistoimia. Toisaalta kävijän kokemusta voidaan 

monipuolistaa ja parantaa hyvin pienillä ja yksinkertaisilla toimilla, kuten ohjaamalla kulkua merkityille 

reiteille, jotka avaavat maisemaa uudella tavalla. 

 

4.2 Virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta  

 

Lövössä ei ole tehty kävijälaskentaa, eikä siellä myöskään ole säännöllistä ylläpitoa vaativia virkistyskäytön 

palveluita, joiden ylläpidon tarpeeseen pohjautuen käyntimääriä voitaisiin arvioida. Suuntaa antavaa tietoa 

saadaan havainnoimalla sekä vertaamalla aluetta Kolaholmeniin, jossa on ylläpitoa vaativia palveluita. 

Lövön virkistysalueen käyntimäärien arvioidaan noin 1000 käyntiä vuodessa, eikä niihin todennäköisesti ole 

odotettavissa merkittävää lisäystä. 

Uuvi on viime vuosina uudistanut viestintäänsä ja lisännyt näkyvyyttä sosiaalisen median palveluissa. 

Viestinnän tehostuminen niin omissa kuin yhteistyötahojen kanavissa sekä koronaviruspandemian 

vauhdittama ulkoilubuumi ovat herättäneet kasvavaa kiinnostusta Uuvin virkistysalueita kohtaan. Lövö ja 

Kolaholmen kuuluvat kuitenkin kohteisiin, joissa kiinnostuksen kasvu ei vaikuta merkittävältä ja Uuvin 
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internetsivuston käyttötilastoissa ne ovat jatkuvasti vähiten katsottujen kohteiden joukossa. Lövön ja 

Kolahomenin käyntimäärät voivat lähivuosina kasvaa jonkin verran, mutta suurta kasvua ei ole 

odotettavissa.  

Lövön virkistysalueella ei tällä hetkellä ole muita virkistyskäytön palveluita kuin noin viiden auton 

pysäköintipaikka ja infotaulu. 

Timmerbackbergetin laelle johtaa vahva polku, joka jatkuu kalliolta jyrkkänä alas kohti rantaa. Siellä, 

sinänsä viehättävässä rantametsikössä polku muuttuu pienemmiksi uriksi, jotka häviävät maastoon ja 

eksyttävät kulkijan helposti epämiellyttävän lähelle naapurikiinteistön piha-aluetta. 

Monilla virkistysalueilla on kysyntää myös erilaisille kaupallisesti tuotetuille palveluille (esimerkiksi opastus- 

ja ohjelmapalvelut). Uuvi ei itse järjestä kaupallisia palveluita, mutta niitä voidaan tarjota alueiden 

käyttäjille yhteistyöyritysten kautta. Lövössä 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.  

  



11 
 

5 Kehittämistoimenpiteet 
5.1 Virkistyskäyttö  

 

 

Kartta Lövöhön suunnitellusta palveluvarustuksesta. 

 

Toimenpide:  
Opasteiden uusiminen ja reittien merkitseminen  

Toimenpiteen kuvaus:  

• Lövön pysäköintialueella sijaitseva infotaulu on uusittu syksyllä 2021. Se sisältää ajantasaisen kartan 
alueesta palveluineen sekä tietoa ja ohjeita alueella toimimiseen. Tietoa on tarjolla suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Karttaa päivitetään tarpeen mukaan.  

• Pysäköintialueelta Timmerbackbergetin laelle ja alas rantaan johtava polku merkitään opastein ja 
reittimerkein. Sieltä linjataan ja merkitään uusi polkulinjaus Timmerbackbergetin pohjoispuolella 
sijaitsevan metsäalueen halki takaisin pysäköintialueelle. Ympyräreitin pituus on noin kilometrin.  

• Pysäköintialueelta alueen itäosiin linjataan toinen ympyräreitti, jonka pituus on hieman yli kilometrin.   

Toimenpiteen tarkoitus:  
Infotaulusta ovat saatavilla tiedot alueen palveluista ja ohjeet siellä toimimisesta. Kävijöiden ohjaaminen 
merkityille reiteille helpottaa ja selkeyttää kävijöiden liikkumista alueella, sitoo alueen eri osat yhteen ja 
parantaa kävijäkokemusta.  

Toimenpiteen ajankohta: 
1–3 vuotta, itäosan reittilinjaus 5 vuotta 
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Toimenpide:  
Kävijäseuranta 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Asennetaan kävijälaskuri 

Toimenpiteen tarkoitus:  
Systemaattinen kävijäseuranta virkistysalueella, jotta saadaan tietoa alueen kävijämäärästä ja 
esimerkiksi viestinnän vaikutuksesta kävijämäärään.  

Toimenpiteen ajankohta: 
0–1 vuotta  

 

  

Toimenpide:  
Palveluvarustuksen uusiminen 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Timmerbackbergetille asennetaan taukopaikaksi Uuvin malliston mukaiset penkit. 

• Tarpeen mukaan voidaan rakentaa myös muita pienimuotoisia virkistyskäyttöpalveluita.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Taukopaikka houkuttelee ihmisiä viivähtämään alueen komeimman maiseman äärellä.  Käytön 
kehittymistä seurataan, ja mikäli tarvetta ilmenee, voidaan alueelle rakentaa myös muita virkistyskäyttöä 
tukevia palveluita, kuten kuivakäymälä. 

Toimenpiteen ajankohta: 
1–3 vuotta 
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5.2 Luonnonhoito 

 

 

Kartta alueelle suunnitelluista luonnonhoitotöistä. 

 

Toimenpide:  
Lahopuun lisäys 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Tarkoituksellinen lahopuun lisääminen kaulaamalla yksittäisiä runkoja metsikkökuviolla 8.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Luonnontilaisen kaltaisen metsikön monimuotoisuuden lisääminen.   

Toimenpiteen ajankohta: 
1–5 vuotta 

 

Toimenpide:  
Pienpuuston hoito 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Alikasvospuuston taimikonhoito/harventaminen metsikkökuvioilla 6; 7 & 11.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
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Alikasvospuuston elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja sitä kautta metsiköiden puuston erirakenteisuuden 
kehittymisen voimistaminen sekä metsiköiden sisäisen lähimaiseman havainnointimahdollisuuksien 
parantaminen  

Toimenpiteen ajankohta: 
1–5 vuotta 

 

Toimenpide:  
Yläharvennus 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Valtapuuston harventaminen alikasvoksen päältä kaksijaksoisilla metsikkökuvioilla 7 & 11.  

• Valtapuuston harventaminen tasarakenteisilla metsikkökuvioilla 2 & 3. 

Toimenpiteen tarkoitus:  
Alikasvospuuston vapauttaminen kasvuun ja kaksijaksoisten metsiköiden puuston erirakenteisuuden 
kehittymisen voimistaminen. Tasarakenteisten metsiköiden luontaisten taimettumisedellytysten sekä 
Timmerbackbergetiltä länteen avautuvan sisäsaaristomaiseman havainnointimahdollisuuksien 
parantaminen.  

Toimenpiteen ajankohta: 
1–5 vuotta 

 

Toimenpide:  
Ensiharvennus 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Nuorten kasvatusmetsien harventaminen kokopuuna (ml. oksat ja latvukset) metsikkökuvioilla 36 & 
42. 

Toimenpiteen tarkoitus:  
Puuston elinvoimaisuuden ylläpitäminen ylläpitämiseksi sekä niiden viihtyvyyden parantamiseksi 
jokamiehenoikeuksien nojalla tapahtuvaan luonnossa liikkumiseen.  

Toimenpiteen ajankohta: 
1–5 vuotta 
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6 Liitteet  
6.1 Lövön virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelma 2021–2031  
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Yleistä  
 

Lövön länsipuoliskoa hallitsee Timmerbackbergetin kallioalue, jolta avautuu sisäsaaristomaisema länteen. 

Muutoin virkistysaluetta hallitsevat kuivahkon ja tuoreen kankaan havupuuvaltaiset kangasmetsät, joiden 

lisäksi alueella esiintyy muutamia pienialaisia luonnontilaisia soita. Kangasmetsien, kalliolaikkujen ja soiden 

lisäksi alueella esiintyy myös muutama lehto. Puulajistoltaan ainutlaatuisuutta alueelle luo itäpuoliskon 

metsälehmusryhmät. Alue on vanhaa valtion luonnonhoitometsää ja suurinta osaa metsikkökuvioista on 

aikanaan käsitelty erilaisin hakkuin.  

Lövön virkistysalue on osoitettu kaavoituksessa (Tammisaaren itäisen saariston rantayleiskaava, 2008) 

suurelta osin merkinnällä VR (ulkoilu- ja retkeilyalue). Lisäksi alueelle on osoitettu luonnon 

monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, kuten Timmerbackbergetin kallioalue (luo (15)) sekä 

alueen itärannan monimuotoinen lehto- ja kangasmetsäalue (luo (16)). Suojelualueiksi, joilla on 

luonnonsuojelulain mukainen suoja, on osoitettu Timmerbackbergetin itäpuolinen kalliojyrkänne (S (6)) 

sekä alueen itäpuoliskon pohjoisrannan tervaleppäkorpi (S (7)). Muita kaavamerkintöjä alueelle on 

osoitettu lisäksi Timmerbackbergetin muinaishauta (sm (23)) sekä Timmerbackbergetin länsipuolen rantaan 

ohjeellinen virkistysaluetta palvelevan venesataman paikka (LV-2).  
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Arvokkaat elinympäristöt ja lajisto  
 

 

 

Luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luontotyyppejä tai lajiston elinympäristöjä edustavat 

Timmerbackbergetin itäosan arvokas kalliojyrkänne (12) sekä alueen itäpuoliskon luhtainen tervaleppäkorpi 

(33).  

Metsälain 10§:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä Lövössä edustavat Timmerbackbergetin 

luonnontilainen vähätuottoinen kallioalue (5), lehdot (27 & 32) sekä luonnontilainen vähäpuustoinen suo 

(15).   

Muihin arvokkaisiin elinympäristöihin on luokiteltu eri luontotyyppejä joko niiden paikallisen 

ainutlaatuisuuden tai valtakunnallisen arvokkuuden perusteella. Näitä edustavat luonnontilainen 

isovarpuräme (19), kulttuurivaikutteinen lehto (22) sekä metsälehmukset (25).  

Alueen monipuolinen metsäluonto ja erityisesti vaihtelevat kallioalueet muodostavat valumapintoja, joilla 

arvokkaasta sammallajistosta esiintyy lehtokinnassammal (EN, erittäin uhanalainen).  

Arvokasta lintulajistoa esiintyy alueen itäosassa, jonka ruovikkoalueelta (28) on havaintoja mm. 

ruokokerttusesta (NT, silmälläpidettävä).  
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Luonnonhoitotoimenpiteet  
 

 

 

Alueelle suunnitelluilla luonnonhoitotoimilla tuetaan sekä luonnon monimuotoisuutta että ympäristön 

viihtyisyyttä ja luonnon havainnointimahdollisuuksia virkistyskäytön näkökulmasta. Timmerbackbergetin 

länsipuolen metsikkökuvioiden hoitotoimenpiteillä tuetaan merimaiseman havainnointimahdollisuuksia 

sekä luontaisen taimiaineksen syntymistä tasarakenteisten metsiköiden yläharvennuksella (2 & 3). Sen 

pohjoispuolen metsikkökuvioiden hoitotoimenpiteillä puolestaan tuetaan metsiköiden sisäisen 

lähimaiseman havainnointimahdollisuuksia ja metsiköiden kaksijaksoisen puuston erirakenteisuuden 

kehittymistä alikasvoksen pienpuuston hoidolla (6; 7 & 11) sekä valtapuuston yläharvennuksella (7 & 11). 

Lisäksi Timmerbackbergetin kallioalueen kupeessa olevassa luonnontilaisen kaltaisessa metsikössä lisätään 

lahopuuta tarkoituksellisesti kaulaamalla yksittäisiä runkoa (8).  

Alueen länsipuoliskon yksittäisiä ylitiheitä nuoria kasvatusmetsiä harvennetaan puuston elinvoimaisuuden 

ylläpitämiseksi sekä niiden viihtyvyyden parantamiseksi jokamiehenoikeuksien nojalla tapahtuvaan 

luonnossa liikkumiseen (36 & 42).  

  



19 
 

Kuvio 1 
 

Kalliolaikkuinen kitumaa, jonka avokallio-osa on pääosin jäkäläpeitteinen (poronjäkälät, isohirvenjäkälä). 

Avokallion reunat ovat kasvupaikaltaan kivistä kuivahkoa kangasta, missä kasvaa iäkkäitä mäntyjä sekä 

aluspuuasemassa olevia heikkokasvuisia kuusia. Lisäksi kuviolla on muutamia yksittäisiä pystykuolleita 

kelottuneita mäntyjä.  
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Kuvio 2 
 

Varttunut kasvatusmetsämännikkö, missä kasvaa seassa rauduskoivuja. Lisäksi rantaviivan tuntumassa on 

yksittäisiä iäkkäitä ylispuumäntyjä. Kasvupaikkana on kuivahko kangas, joka vaihettuu paikoin kiviseksi 

tuoreeksi kankaaksi. Kuviolla on kaadettu yksittäisiä runkoja lahopuuksi ja se on ensiharvennettu noin 20 

vuotta sitten.  

Yläharvennus, jolla avarretaan merinäköalaa Timmerbackbergetiltä sekä edistetään pitkällä aikavälillä 

luontaista taimettumista.  
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Kuvio 3 
 

Varttunut kasvatusmetsämännikkö, missä kasvaa seassa rauduskoivuja. Alikasvoksena paikoin 

ensiharvennuksen jälkeen kannoista vesonutta rauduskoivua. Kuviolla on kaadettu yksittäisiä runkoja 

lahopuuksi. Kasvupaikkana on kivinen tuore kangas, mutta ylärinteessä on paikoin rehevämpiä louhikkoja 

(kivinen lehtomainen kangas), missä kasvillisuudessa esiintyy mm. metsäorvokki, nuokkuhelmikkä, 

hiirenporras.  

Yläharvennus, jolla avarretaan merinäköalaa Timmerbackbergetiltä sekä edistetään pitkällä aikavälillä 

luontaista taimettumista.  
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Kuvio 4 
 

Varttunut kasvatusmetsämännikkö, missä kasvaa seassa rauduskoivua. Kasvupaikkana on tuore kangas, 

mutta ylärinteessä on paikoin rehevämpiä louhikkoja (kivinen lehtomainen kangas). Kuvio säilytetään 

aavistuksen ylitiheänä, jolloin ei muodostu suoraa näköyhteyttä rakennetulle naapuritontille.  
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Kuvio 5 
 

Timmerbackbergetin luonnontilainen kitumaan kalliomännikkö (metsälain 10§:n erityisen tärkeä 

elinympäristö), missä puusto on erirakenteista ja tilajakaumaltaan vaihtelevaa. Kallioalue on pääosin 

jäkäläpeitteistä, mutta alueen keskiosassa vaihtelevat paikoin pienialaiset kivisen kuivahkon kankaan laikut.  
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Kuvio 6 
 

Varttunut kasvatusmetsämännikkö, missä kasvaa seassa raudus- ja hieskoivuja. Alikasvosta on paikoittain 

reilummin mm. vesasyntyisiä koivuja sekä lisäksi yksittäisiä männyn- ja kuusentaimia. Kasvupaikkana on 

tuore kangas, joka kuitenkin vaihettuu paikoin kuivahkoksi kankaaksi.  

Pienpuuston hoito, missä harvennetaan tiheimpiä alikasvosryhmiä metsikön sisäisen lähimaiseman 

avartamiseksi.  
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Kuvio 7 
 

Kaksijaksoinen metsikkö, missä on valtapuustona uudistuskypsä männikkö ja alikasvoksena sekapuustoinen 

(koivut, mänty ja kuusi) varttunut taimikko. Kasvupaikka vaihtelee tuoreen ja kuivahkon kankaan välillä.  

Pienpuuston hoito, missä harvennetaan alikasvosta sen elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja metsikön 

sisäisen lähimaiseman avartamiseksi. Yläharvennus, jolla vapautetaan alikasvos kasvuun kohti 

erirakenteista metsikköä.  
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Kuvio 8 
 

Kaksijaksoinen metsikkö, missä on valtapuustona uudistuskypsä männikkö ja alemmassa jaksossa nuori 

kasvatusmetsäkuusikko. Kasvupaikkana on kuivahko kangas.  

Lahopuun lisäys kaulaamalla yksittäisiä mäntyjä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi 

Timmerbackbergetin luonnontilaisen kalliomännikön kupeessa.  
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Kuvio 9 
 

Kallioinen kitumaan männikkö, joka on kasvupaikaltaan kivinen kuiva kangas.  
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Kuvio 10 
 

Uudistuskypsä männikkö, missä paikoin seassa erirakenteisia kuusia. Kasvupaikkana on paikoin 

karuleimainen tuore kangas.  
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Kuvio 11 
 

Kaksijaksoinen metsikkö, missä on valtapuustona uudistuskypsä männikkö, jonka seassa kasvaa 

rauduskoivuja. Alikasvoksena on kuusivaltainen nuori kasvatusmetsä. Kasvupaikkana on tuore kangas.  

Pienpuuston hoito, missä harvennetaan alikasvosta sen elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja metsikön 

sisäisen lähimaiseman avartamiseksi. Yläharvennus, jolla vapautetaan alikasvos kasvuun kohti 

erirakenteista metsikköä.  
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Kuvio 12 
 

Karu/keskiravinteinen kalliojyrkänne (luonnonsuojelulain nojalla suojeltu), joka on paikoin suurelta osin 

sammalpeitteinen (mm. palmikko- ja tierasammalet).  
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Kuvio 13 
 

Erirakenteinen mänty- ja kuusivaltainen metsikkö, missä kasvaa lisäksi seassa yksittäisiä rauduskoivuja. 

Kasvupaikkana on kuivahko kangas.  
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Kuvio 14 
 

Varttunut kasvatusmetsämännikkö, missä kasvaa seassa rauduskoivuja ja kuusia. Kasvupaikkana on kivinen 

tuore kangas.  
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Kuvio 15 
 

Pienialainen luonnontilainen suolaikku (metsälain 10§:n erityisen tärkeä elinympäristö), varsinainen 

saraneva, missä vallitsevana lajina pullosara.  
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Kuvio 16 
 

Erirakenteinen mäntyvaltainen sekametsä, missä kasvaa seassa kuusia ja rauduskoivuja. Kasvupaikkana on 

kivinen tuore kangas.  
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Kuvio 17 
 

Kaksijaksoinen metsikkö, missä valtapuustona on varttunut kasvatusmetsä kuusikko ja ylispuina 

uudistuskypsiä mäntyjä. Kasvupaikkana on tuore kangas.  
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Kuvio 18 
 

Erirakenteinen mänty- ja kuusivaltainen metsikkö, missä männyt ovat pääosin uudistuskypsiä ja puolestaan 

kuusen kokojakauma on vaihteleva. Kasvupaikkana on kivinen kuivahko kangas.  
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Kuvio 19 
 

Luonnontilainen suo, isovarpuräme (muu arvokas elinympäristö), missä on puustona varttunut 

kasvatusmetsä männikkö. Lisäksi seassa on yksittäisiä pystykuolleita kelottuneita runkoja.  
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Kuvio 20 
 

Kalliolaikkuinen kitumaa, missä kasvaa tilajakaumaltaan epätasainen varttunut kasvatusmetsä männikkö. 

Kalliopinnat jäkäläpeitteiset ja paikoin kivennäismaalaikuissa kanervaista kivistä kuivaa/kuivahkoa kangasta.  
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Kuvio 21 
 

Kaksijaksoinen metsikkö, missä valtapuustona on uudistuskypsä männikkö ja alikasvoksena varttunut 

sekapuustoinen taimikko (mänty, kuusi, koivut). Kasvupaikkana on kuivahko kangas.  
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Kuvio 22 
 

Puustoltaan erirakenteinen ja tilajakaumaltaan vaihteleva paikoin hakamainen sekametsä, missä 

vuorottelevat uudistuskypsät rauduskoivut, männyt ja metsälehmukset sekä nuoret rauduskoivut, männyt 

ja metsälehmukset. Kasvupaikkana on kivinen lehto (muu arvokas elinympäristö), missä esiintyy mm. 

sinivuokko, nuokkuhelmikkä, hiirenporras, lehtokuusama ja kevätlinnunherne.  

 

 

 

  



41 
 

Kuvio 23 
 

Uudistuskypsä männikkö, missä on yksittäisiä alikasvospuuryhmiä (mänty, kuusi, koivut). Kasvupaikkana on 

kuivahko kangas.  
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Kuvio 24 
 

Sekapuustoinen (mänty, kuusi, rauduskoivu) erirakenteinen metsikkö naapuritontin pihapiirin tuntumassa. 

Kasvupaikkana on kivinen tuore kangas.  
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Kuvio 25 
 

Kaksijaksoinen metsikkö, missä valtapuuston muodostaa rauduskoivuvaltainen nuori kasvatusmetsä, jonka 

seassa kasvaa kuusia sekä yksittäisiä metsälehmuksia (muu arvokas elinympäristö). Ylispuina on yksittäisiä 

uudistuskypsiä mäntyjä sekä yksittäisiä kuusia. Kasvupaikkana on lehtomainen kangas.  
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Kuvio 26 
 

Uudistuskypsä mänty- ja kuusivaltainen sekametsä, joka on kasvupaikaltaan tuore kangas.  
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Kuvio 27 
 

Uudistuskypsä kuusivaltainen metsikkö, missä kasvaa seassa tervaleppiä sekä yksittäisiä mäntyjä ja 

rauduskoivuja. Kasvupaikkana on lehto (metsälain 10§:n erityisen tärkeä elinympäristö), joka vaihettuu 

paikoin ruohokorveksi. Kasvillisuutena esiintyy mm. käenkaali, hiirenporras, lehtotähtimö.  

 

  



46 
 

Kuvio 28 
 

Ruovikko, missä rantaviivan tuntumassa paikoin korkeakasvustoista kosteaa niittyä (mm. vihvilät, 

huopaohdake, ranta-alpi). Linnustollisesti arvokas alue, jolla esiintyy mm. ruokokerttunen (NT, 

silmälläpidettävä).  
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Kuvio 29 
 

Erirakenteinen mänty- ja kuusivaltainen metsikkö, joka on kasvupaikaltaan kivinen tuore kangas.  
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Kuvio 30 
 

Erirakenteinen mänty- ja kuusivaltainen metsikkö, joka on kasvupaikaltaan kuivahko kangas (paikoin kivisiä 

tuoreen kankaan laikkuja).  
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Kuvio 31 
 

Avokallioinen joutomaa  
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Kuvio 32 
 

Erirakenteinen sekametsä, missä uudistuskypsien rauduskoivujen, mäntyjen ja kuusten alla kasvaa 

erirakenteinen nuori kuusikko. Kasvupaikkana on lehto (metsälain 10§:n erityisen tärkeä elinympäristö), 

missä on kasvillisuutena mm. runsas käenkaali sekä sinivuokko. Kuvion itäosan luonnontilaisuus on 

heikentynyt menneiden hakkuiden synnyttämän ajouran vuoksi.  
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Kuvio 33 
 

Uudistuskypsä luhtainen tervaleppäkorpi (luonnonsuojelulain 29§:n luontotyyppi), missä runsaasti 

suursaniaisia (isoalvejuuri, hiirenporras).  
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Kuvio 34 
 

Avokalliolaikkuinen kitumaan luoto, missä kasvaa yksittäisiä iäkkäitä kitukasvuisia mäntyjä. Luodolla oli 

kesän 2021 aikana pieni kalalokkiyhdyskunta.  
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Kuvio 35 
 

Erirakenteinen mänty- ja kuusivaltainen metsikkö, joka on kasvupaikaltaan kivinen tuore kangas.  
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Kuvio 36 
 

Kaksijaksoinen metsikkö, missä valtapuuston muodostaa nuori kuusivaltainen kasvatusmetsä, jonka seassa 

kasvaa myös raudus- ja hieskoivuja sekä mäntyjä. Ylispuina (jättöylispuusto) on uudistuskypsiä mäntyjä ja 

koivuja. Kasvupaikkana on tuore kangas.  

Ensiharvennus kokopuuna, jolloin nuori kasvatusmetsä pysyy elinvoimaisena ja siellä on helpompi kulkea 

samalla, kun latvusmassa ja oksat kerätään harvennuksen yhteydessä. Jättöylispuut säästetään komeina 

runkoina osaksi maisemaa sekä tuomaan lopulta lahopuuta elinkaarensa päättyessä.  
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Kuvio 37 
 

Varttunut mäntyvaltainen kasvatusmetsä, joka on kasvupaikaltaan kivinen kuivahko kangas (paikoin 

kalliolaikkuja).  
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Kuvio 38 
 

Kaksijaksoinen metsikkö, missä valtapuuston muodostaa uudistuskypsä männikkö ja alemmassa jaksossa 

nuori kasvatusmetsäkuusikko. Kasvupaikkana on kuivahko kangas.  
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Kuvio 39 
 

Kaksijaksoinen metsikkö, missä valtapuuston muodostaa tilajakaumaltaan epätasainen nuori kasvatusmetsä 

(mänty, kuusi ja yksittäiset rauduskoivut) ja ylispuina on uudistuskypsiä mäntyjä. Kasvupaikkana on 

kuivahko kangas, joka vaihettuu alarinteessä kiviseksi tuoreeksi kankaaksi.  
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Kuvio 40  
 

Uudistuskypsä koivikko (hies- ja rauduskoivu), jonka seassa kasvaa lisäksi yksittäisiä mäntyjä ja kuusia. 

Kasvupaikkana on tuore kangas.  
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Kuvio 41 
 

Kaksijaksoinen metsikkö, missä valtapuuston muodostaa varttunut sekapuustoinen kasvatusmetsä (kuusi, 

rauduskoivu, mänty) ja yksittäisinä ylispuina (jättöylispuut) uudistuskypsiä mäntyjä. Kasvupaikkana on tuore 

kangas.  
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Kuvio 42 
 

Nuori rauduskoivuvaltainen kasvatusmetsä, missä kasvaa seassa myös yksittäisiä tervaleppiä. 

Kasvupaikkana on lehtomainen kangas.  

Ensiharvennus kokopuuna, jolloin nuori kasvatusmetsä pysyy elinvoimaisena ja siellä on helpompi kulkea 

samalla, kun latvusmassa ja oksat kerätään harvennuksen yhteydessä.  

 

 

 

 


