
SKARPKULLAN LUONTOPOLKU
Luontopolku on noin 3 km ja kulkee vaihtelevassa maisemassa jossa on puroja, 
järviä, joulukuusiviljelmiä, tammimetsiä, näköalapaikkoja ym. Reitillä kuvataan eri 
kohteissa perhemetsätaloutta jossa tuotetaan puuta, joulukuusia sekä maisema- ja 
ympäristö-arvoja. Reitin puolivälissä on laavu, hirsipenkit ja -pöytä sekä käymälä.  
Ne ovat kulkijan käytettävissä. 

Museon pääsymaksuun sisältyy tämä opas joka palautetaan museoon sen jälkeen 
kun luontopolku on kuljettu. 

Reitti on merkitty punakeltaisilla värinauhoilla. Osittain reitti kulkee melko vaativassa 
maastossa, mutta kohtalaisella kunnolla ja tukevilla jalkineilla pärjää. Saappaat eivät 
ole välttämättömiä

HUOM! Luontopolku on käytettävissä ainoastaan museon aukioloaikoina, eli kesä-
viikonloppuisin klo 14–17. Käyttö on rajoitettu näihin aikoihin, koska polku kulkee 
asutuksen lähellä. Alueen omistajilta, Kåre ja Maj-Britt Pihlström (044 511 6306) voi 
kysyä lupaa poiketa yllä mainituista ajoista tai käynnistä polulla metsänomistajan 
opastuksella. Tulenteko ja kalastus ei ole sallittua. 

 Tervetuloa!

8. Koivikko, istutettu 1995
Tämä alue avohakattiin (muutamia maisemapuita lukuunottamatta) samanaikaisesti kuin 
edellinen kohde, mutta tähän istutettiin koivua, osaksi siitä syystä että maapohja on vilja-
vampaa ja osaksi koska haluttiin vaihtelua maisemakuvaan. Koivikko on jo kertaalleen  
harvennettu ja harvennettiin uudestaan kesällä 2018. 

Maanmuokkaus tehtiin kaivinkoneella vuonna 1994. Suo-/niittyalue taustalla padottiin järveksi seuraavana vuonna. 

 

9. ”Erikoispuulajeja”
Oikealla näkyy vuonna 1995 istutettu vuorijalavametsikkö.

Metsätien oikealla puolella (mäntyjen takana) näkyy ryhmä hybridilehtikuusia, eli  
japanilaisen ja eurooppalaisen lehtikuusen risteymä. 

Pienellä alueella edessä on istutettuja serbiankuusia (Picea omorica) ja pihtoja/jalokuusia 
(Abies fraserii). Nämä on istutettu jotta niistä tulisi joulukuusia, mikä  
kuitenkin on epävarmaa koska peurat pitävät niistä niin paljon. 

Ylempänä rinteessä on vuonna 1995 istutettua tammimetsää. Istutetuista tammista noin nel-
jännes poistettiin muutama vuosi sitten. Ne kaivettiin ylös ja myytiin puisto- ja kujannepuiksi. 

Tammimetsän jälkeen tullaan asuintalon lähimetsään, jossa maisemanäkökohdat ovat ensi-
sijaisia metsänkäsittelyssä. Metsikössä on monta eri puulajia: luontaisesti syntynyttä pihlajaa, 
vaahteraa, haapaa, koivua, raitaa, tuomea ym sekä istutettua lehtikuusta (siperialaista) ja 
mäntyä. Eri puulajeista syntyy hieno ruska.

 

10. Näköalakallio
Tämä kallio on noin 40 metriä meren pinnan yläpuolella. Lounaan suuntaan on Murberget 
ja lännen suuntaan Kasberget, joka on seudun korkein kallio. Korkein kohta on 78 m mpy. 
Näillä kallioilla on kivikautisia muinaisjäännöksiä. Siihen aikaan kalliot olivat saaria meressä 
ja varmaan hyviä kalastus- ja metsästysalueita. 

Alueen lammaslaitumet eivät ole olleet käytössä viime vuosina. Susi- ja karhuvahinkojen 
takia lampaiden omistajat eivät ole enää niin kiinnostuneita tuomaan lampaitaan syrjäisille 
metsälaitumille. Suomen Ympäristökeskuksen arvion mukaan on satoja kasvi- ja hyönteis-
lajia jotka ovat uhattuja laidunnuksen vähenemisen ja laidunmaiden umpeenkasvun takia. 
Tällä alueella lampaat hoitivat heinäntorjuntaa myös joulukuusiviljelmissä. Nyt se tehdään 
bensiinikäyttöisillä trimmereillä. Arvioikaa itse mikä on ympäristö- ja ilmastoystävällisempää: 
enemmän isoja petoja vai enemmän laiduntavia eläimiä.

Polku jatkuu vielä parisataa metriä metsän läpi kunnes tullaan kylätielle. Kun siinä käänny-
tään vasemmalle on lähtöpiste eli museo noin 100 metrin päässä. Mikäli viihdyitte luonto-
polulla niin hyvin että museo jo on kiinni, voitte palauttaa opasvihkon maitolaiturin sisään.

Kiitos käynnistä!



1. Koivikko, joulukuusia, tammia
Tämä pelto on 1970-luvun keskivaiheilla jätetty vijelemättä. Suurimpaan osaan pellosta 
syntyi itsestään hyvin tiheä lehtipuumetsä. Parikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1994, 
metsikkö harvennettiin ja on sen jälkeen harvennettu vielä kolme kertaa. Rinteen yläosassa 
koivikko on jo hakattu kokonaan pois. 

Ensimmäisen raivauksen jälkeen koivikon alle istutettiin kuusia. Tämä istutus on jo kokonaan 
korjattu joulukuusiksi ja uudet joulukuusiksi tarkoitetut puut on istutettu noin vuonna 2008. 
Ainoa kuusi joka on jäljellä vuoden 1994 istutuksesta on polun vasemmalla puolella oleva 
kääpiöitynyt kuusi. Tämä mutantti on siis kaksinverroin niin vanha kuin vieressä olevat isom-
mat kuuset. 

Alueilla joilla ei ollut syntynyt luontaista koivikkoa, istutettiin tammea. 

Yksittäiset luontaisesti syntyneet raidat, pihlajat, tuomet ym on jätetty maisemaan koristuk-
seksi ja hyönteisten ja lintujen hyväksi. 

Rankapuuta vuoden 1994 hakkuusta Kuusen istutusta vuonna 1994

2. Noro, kuollutta puuta, istutettu männikkö, vanha kylätie
Olette juuri kulkeneet pientä noroa seuraten. Nykyään tällaisten purojen ja norojen lähiympä-
ristöt käsitellään hyvin varovasti tai jätetään kokonaan ilman toimenpiteitä. Nykyään ei myös-
kään katsota metsänomistajaa huolimattomaksi vaikka hän jättää kuolleita puita metsään 
lahoamaan. Kuolleet lehtipuut ovat harvoin vaarana metsän terveydelle. 

Rinteessä kasvava männikkö on istutettu 1970-luvun lopussa. Se on harvennettu kaksi kertaa 
ja parhaat rungot on karsittu. Päätehakkuu on ajankohtainen noin vuonna 2050. 

Seisot juuri nyt vanhalla kylätiellä joka oli käytössä vielä 1920-luvulla. Tie jatkuu Tenholaan ja 
se oli vilkkaassa käytössä maidonkuljetustienä Gennarbyn meijeriin. 

3. Luontaisesti syntynyt koivikko ja kuusikko
Tällä paikalla suoritettiin avohakkuu vuonna 1994. Paikalla kasvoi silloin kuusikko. Alue 
muokattiin. Hakkuun jälkeen paikalle on syntynyt luontaisesti koivuja istutustainten lisäksi ja 
koivikon alle on, niinikään luontaisesti, syntynyt kuusentaimia. Kuusi on varjoa sietävä puulaji 
ja usein kuusentaimikko syntyy juuri tällä tavalla koivikon alle. 

Koivikko harvennettiin kevättalvella 2018 – noin puolet rungoista poistettiin. Alla olevaa  
kuusentaimikkkoa on tarkoitus harventaa siten että taimien väliseksi etäisyydeksi jää noin  
2 metriä.

4. Tekolampi
Tämä järvi on tehty patoamalla vuonna 2008. Suurin osa oli aiemmin suota. Kapeimmalla 
kohdalla, puron purkukohdassa, rakennettiin patopenger ja siinä näkyy myös vedenkorkeutta 
säätelevä rakennelma, ns. munkki.

 

5. Uudistuskypsä kuusikko
Tämä metsä harvennettiin 1900-luvun lopussa ja se on nyt runsaan 80 vuoden iässä uudistus-
kypsä. Puuston vanhetessa kasvu vähenee, mutta juurilaho jatkaa etenemistään tuhoten 
arvokasta tyvitukkia. 

Maisemasyistä päätös avohakkuusta tullaan kuitenkin lykkäämään ja sen saa todennäköisesti 
tehdä metsän seuraavat omistajat. Metsikkö ei pinta-alaltaan ole kovin suuri, kun huomioidaan 
pienet suot ja kalliot jotka joka tapauksessa jätettäisiin hakkuun ulkopuolelle. 

Noin 100 metriä tästä pisteestä on laavu, hirsipöytä ja -penkit sekä käymälä. Punaiset väri-
nauhat johtavat laavulle ja keltaiset hirsipöydälle ja käymälälle. Mukavuudet ovat käytettävis-
sänne, mutta kalastus järvessä sekä tulenteko edellyttää maanomistajan lupaa.  

6. Männyn luontainen uudistaminen / Kitumaat
Karuilla moreenimailla männyn luontainen uudistaminen onnistuu yleensä hyvin.  
Tässä vieressä pieni alue on uudistettu luontaisesti ja siemenpuut poistettu vuonna 2015. 

Tällaiset männyntaimikot, joissa on sekä ruokaa että hyvä näkyvyys, ovat usein suosittuja 
talvilaidunalueita hirville. 

Polku jatkuu kallioalueen yli. Tämä metsä luokitellaan kitumaaksi, eli maa joka tuottaa  
vähemmän puuta kuin 1 m³/ha/vuosi. Tällaiset alueet jätetään yleensä metsätalous  - 
toimen piteiden ulkopuolelle. 

7. Männyn kylvö
Tämä alue on 1990-luvun keskivaiheilla avo-
hakattu, äestetty ja kylvetty männyn sieme-
nillä. Jotta männyn kylvö onnistuisi, maan 
ei tule olla liian rehevää eikä maalajin liian 
hienojakoista. Kylvö suoritettiin siten että 
metrin–kahden välein kylvettiin muutama 
männynsiemen. ”Kylvölaitteena” toimi pullo 
jonka korkkiin oli tehty reikä. Kylvö on mah-
dollista tehdä myös koneellisesti äestyksen 
yhteydessä. 

Syntyneessä taimikossa on muutama vuosi 
kylvön jälkeen raivattu vesakkoa ja alue on 
pystykarsittu vuonna 2016. Pystykarsinnassa 
on pyritty valitsemaan ne puut joilla on par-
haat edellytykset kehittyä järeiksi, oksatto-
miksi tukkipuiksi. Sellaisia puita ei kannata 
karsia jotka poistetaan harvennuksissa. 
Alueella on tehty ensiharvennus kesällä 
2018. Harvennus tehtiin koneellisesti  
harvesterilla. 

 

Tilan pojat metsänkylvötyössä. 


