Kylämaisema avartui ja raivausjätteet saatiin hyötykäyttöön energiapuuna
Eurajoen Sydänmaalla
Sydänmaan kylässä Eurajoella palautui perjantaina
5.10. takaisin pala perinteistä maalaismaisemaa.
Uudella energiapuukalustoteknologialla saatiin
kylätien varrella sijaitseva umpeutunut lehmihaka
avoimeksi. Puuston sisältä raivattiin esiin vanhat isot
katajat ja alueen reunassa kulkeva kiviaita.
Kylämaisema avoimeksi ja raivausjätteet
hyötykäyttöön energiapuuna tapahtuman järjesti
Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys Koppelo ry:n
Maaemo- hanke ja ProAgria Satakunnan/ maa- ja
kotitalousnaisten VeturiVihreä –hanke, koneellista
korjuuta oli tekemässä energiapuunkorjuukoneiden
valmistajia. Noin puolen hehtaarin alalla raivaustöitä
teki päivän aikana viisi konetta mm. Valtra-traktori/
Kylätien varressa sijaitseva vanha hakamaa alue
Nisula-koura, Heinolan Auto ja Traktori telakaivinkone/
kuvassa vasemmalla ennen raivausta.
PH works energiakoura, Metsä Säämänen pienmetsäkone
lisälaitteineen, Farminko energiakoura, Usewood TehoJätkä pienmetsäkone lisälaitteineen sekä Nummek
BioJak energiakoura. Maanomistaja Hannu Yrjölä oli tyytyväinen työn jälkeen, kohteesta raivausjätettä
syntyi reilusti ja paikallinen viljelijä kerää jätteen hyötykäyttöön. Raivattua aluetta on pidetty avoimena
eläimillä viisi vuosikymmentä sitten, jonka jälkeen raivausta on tehty käsityönä viimeksi 1990- luvulla.
Parissa kymmenessä vuodessa alue oli kasvanut lähes läpitunkemattomaksi koivikoksi.

Umpeutuminen uhkaa maaseudun
maisemaa

kohteen jatkohoitotoimenpiteiksi paras vaihtoehto olisi
eläinten laidunnus. Alue on sopiva kohde maatalouden
erityisympäristötuella hoidettavaksi kohteeksi, viljelijöiden
lisäksi tukea voivat saada rekisteröityneet yhdistykset kuten
kyläyhdistykset tai maamiesseurat. Eli jos paikallinen yhdistys
kiinnostuu alueen jatkohoidon toteuttamista, on hoitoa
mahdollista rahoittaa erityistuen rahoituksella. Maksimissaan
tukea voi saada 450 €/ha perinnebiotoopin hoitoon tai
luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämiseen.

Maatalouden toimintatapojen muuttuminen
ja koneellistuminen näkyvät
kylämaisemassa. Ennen vanhaan peltojen
reunavyöhykkeitä ja rantoja laidunnettiin ja
niiltä kerättiin heinä eläinten ruuaksi.
Nykyisin laiduntaminen ja rehun kerääminen
on siirtynyt pelloille. Maisemanhoito ja
energiapuunkorjuu ovat yhdistettävissä niin
että ne tukevat toisiaan, kylämaisemassa
näkymät avartuvat ja raivausjätteet
hyödynnetään energiapuuna. Sydänmaan

Maisema avartui ja katajat tulivat esille Sydänmaan kylämaisemassa, kun työnäytöksessä olleet koneet
tekivät raivaustyötä.

Miksi maisemanhoito ja energianpuun korjuu kannattaa yhdistää?
Hoidetulla maisemalla on myönteisiä vaikutuksia alueen vetovoimaisuuteen niin matkailun, yritystoiminnan
kuin asumisviihtyvyyden kannalta. Sydänmaan kohde, joka sijaitsee kylätien varrella antaa tiemaisemalle
vaihtelevuutta ja avaa näkymää maaseutumaisemaan. Näkymiä aukaistaessa ja harvennettaessa työ
viimeistellään viemällä pois raivatut puut, jotka soveltuvat hyvin metsähakkeeksi. Kertyvän puun määrä
riippuu kohteesta. Raivatun puun korjaaminen energiapuuksi parantaa useimmiten kohteen
virkistyskäyttöä ja maisema-arvoja.

Vanha pellonreunassa ollut kiviaita saatiin esille, kun ympäröivää kasvillisuutta raivattiin pois.
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