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Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Vaasantien (valtatie 3) varrella si-
jaitsevaa ketoaluetta. Ketoalue on aikoinaan Tielaitoksen perustama
kokeiluala, jolla kokeilti in vaihtoehtoisia tielu iskan maisemointitapoja
perinteisen metsäistutuksen sijaan.

Tielu iskaan istutetti in ja kylvettiin runsaasti tyypillisiä hiekkakankaan
ja harju jen ketokasveja, jotka ovat vuosien varrella levinneet alueella
luontaisesti. Esimerkiksi kangasajuruoho ja keltamaite ovat ovat me-
nestyneet hyvin tien lu iskassa. Ketoalue tarjoaa elinympäristön myös
Pinsiönkankaalla ja Metsäkylässä elävälle harvinaiselle hyönteislajistol-
le.

Nykyään alue on kasvamassa umpeen, ja ketokasvillisuus on jäämässä
alueella kasvavan puuston ja pensaikon varjoon. Samoin kenttäkerros
on rehevöitynyt ja hein ikko on vallannut tilaa varsinaiselta matalalta
ketokasvillisuudelta. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa ketoaluetta
paremmin harjukasvillisuudelle soveltuvaksi, aurinkoiseksi ja monilaji-
seksi ketorinteeksi.

Hankkeen alue sijoittuu tien piennaralueelle, joka on Liikenneviraston
hallinnassa. Hankealue sijoittuu kokonaisuudessaan valtion omistaman
tiealueen kiinteistörajojen sisälle.

Villi Vyöhyke ry aloitti kunnostustoimenpiteet vuonna 2014 Ylöjärven
kaupungin tuella.

Vuonna 2015 yhdistys käyttää kunnostuksessa pääosin samoja mene-
telmiä kuin edellisenä vuonna: n iittoa, raivausta, kylvöjä ja istutuksia.
Samoin kuin edellisenä vuonna, kunnostus edellyttää jonkin verran
puiden kaatamista paahdelaikkujen keskeisiltä osilta. Kaadettavat puut
valitaan yhteistyössä tienpidosta vastaavien viranomaisten kanssa.

Uutena kunnostusmenetelmänä vuonna 2015 kokeillaan happamoitu-
neiden ja sammaloituneiden ketolaikkujen kalkitsemista, jonka tulisi
edesauttaa vaateliaamman ketokasvilajiston menestymistä.
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Hankkeessa toteutetaan seuraavat luonnonhoidon toimenpiteet:

Raivataan piennaralueella kasvavaa ylitiheää puustoa. Aueen avoimuu-
den lisäämiseksi männikköön tehdään aurinkoisia aukkoja eli "taskuja",
joiden väli in jätetään metsäisiä kaistaleita tuulensuojaksi ja maisema-
näkökohtien vuoksi.

Raivataan alueelta pois pensaikkoa ja lehtipuustoa.

N iitetään korkeaa hein ikkoa, jotta matalakasvuiset ketokasvit saavat
paremmat elinolosuhteet

Poistetaan sammalta sammaloituneilta alueilta. Kalkitaan niitä vaateli-
aan ketokasvillisuuden edellytysten parantamiseksi.

Kuljetetaan pois kaadetut puut ja raivaustähteet.

Täydennetään alueella kasvavaa ketokasvillisuutta harjulajistolle tär-
keillä ketokasveilla. Kylvöt suoritetaan niille aloille, joilla ei ole jo en-
nestään hyvää ketokasvillisuutta.

Siivotaan alue puhtaaksi roskista ja jätteistä. Tehdään alueesta näyteik-
kuna, joka kertoo kuinka monimuotoinen ja myös esteettisesti miellyt-
tävä näkymä kedoksi muutettu tienpiennar voi olla.
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Hankealue Ylöjärven Metsäkylässä



Työn seurantaan ja turvallisuuteen li ittyviä näkökohtia:

Hankkeen tulokset raportoidaan Ylöjärven kaupungille sekä Pirkan-
maan ELY-keskukselle työn tuloksien seurantaa varten.

Työn yksityiskohtainen suunnittelu tehdään yhteistyössä tienpidosta
vastaavien viranomaisten kanssa.

Työn suorittamisesta vastaa Villi Vyöhyke ry. Yhdistys käyttää mahdolli-
sesti ulkopuolisia palvelu ita puiden kaatoon ja poiskuljetukseen.

Hakkuu- ja raivaustähteet käsitellään tienpidosta vastaavien viran-
omaisten ohjeiden mukaisesti. Ne joko toimitetaan heketettaviksi tai
varastoidaan alueelle silloin kun siitä ei ole haittaa.

Siivotaan alue aina välittömästi tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.

Työhön osallistuvat talkoolaiset vakuutetaan talkoovakuutuksella.

Työssä noudatetaan tienpidosta vastaavien viranomaisten työturvalli-
suusohjeita. Talkoolaisilla on mm. aina huomioli ivit ja työn luonteen

mukaan muut turvavarusteet (esim. kypärä ja metsurin turvavarusteet
puiden kaadossa moottorisahalla)

Toimenpiteiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun osallistuu myös alku-
peräistä Tielaitoksen koealaa perustamassa ollut Leo Sippola.

Alueella elävän eliölajiston seurannassa tehdään yhteistyötä mm. Tam-
pereen hyönteistutkijain seura ry:n kanssa.

Kylvöissä käytetään ainoastaan ketokasvien siemeniä, joilla on varmis-
tettu suomalainen alkuperä.

Yhdistyksen vastuuhenkilöllä ja jäsenillä on vuosien kokemus vastaa-
vista ympäristönhoitotöistä, joten voimme varmistaa tehtävien toi-
menpiteiden asianmukaisuuden, tuloksellisuuden ja hyvän laadun.

Toteutuneet taloudelliset kulut voidaan todentaa yhdistyksen kirjanpi-
dosta.
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Hankkeen aikataulu

Hankkeen seuraava vaihe toteutetaan aikavälillä 1 . huhtikuuta – 1. joulukuuta 2015.

Hankkeen kustannusarvio

- Talkootyö Villi Vyöhyke ry:n jäseniltä 400 €

(niitto, raivaukset, kylvöt, alueen siivous)

- Matkakulut (0,43 euroa/km) 200 €

- Projektin suunnittelu , johto ja raportointi (Villi vyöhyke ry.) 600 €

- Puiden kaato ja poiskuljetus 800 €

- Talkoovakuutus 100 €

- Työvälineet 300 €

- Ketokasvien siemenet 100 €

Yhteensä: 2 500
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VVii llllii vvyyööhhyykkee ppeerruussttii ttiieennvvaarrtteeeenn nneelljjää uuuuttttaa ppaaaahhddeettaasskkuuaa,, jjooiissssaa

uummppeeeennkkaassvvuussttaa kkäärrssiinnyytt kkeettookkaassvvii lllliissuuuuss ppäääässeeee eellppyymmäääänn..

5. TOTEUTUNEET TOIMENPITEET 2014

AAvvooiimmeessttaa ssoorraarriinntteeeessttää ppooiisstteettttii iinn ssaammmmaallttaa hhaarraavvaallllaa.. TTii llaallllee

kkyyllvveettttii iinn aalluueeeellllee ssooppiivviiaa kkeettookkaassvviieenn ssiieemmeenniiää,, jjoottkkaa oollii kkeerräättttyy iittssee jjaa

oossttaannuutt YYllööjjäärrvveenn kkaauuppuunnggiinn vvuuoonnnnaa 22001144 mmyyöönnttäämmäällllää aavvuussttuukksseellllaa..

RRaaiivvaauussjjäättee ssii iirrrreettttii iinn jjaa lleevviitteettttii iinn lläähhiissttööllllee vvooiimmaajjoohhttooaauukkeeaallllee..

RRaaiivvaauussjjäätttteeeenn ssii jjooiittttaammiisseessttaa ssoovviittttii iinn ttiieennppiiddoossttaa vvaassttaaaavviieenn

vviirraannoommaaiisstteenn kkaannssssaa..

PPuu iiddeenn kkaaaattaammiinneenn ttootteeuutteettttii iinn kkäässii-- jjaa mmoooottttoorriissaahhooii llllaa..

OOhhuueemmppiieenn ppuuiiddeenn ttaaiimmeett kkaattkkoottttii iinn vveessuurreeii llllaa..
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6. SUUNNITELLUT TOIMENPITEET 2015

JJaattkkeettaaaann ppuuuussttoonn rraaiivvaauukkssiiaa.. TTeehhddäääänn aalluueeeessttaa mmoonniimmuuoottooiinneenn

jjaa mmaaiisseemmaalllliisseessttii mmiieellllyyttttäävvää..
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PPooiisstteettaaaann rruunnssaaiittaa ssaammmmaallkkaassvvuussttoojjaa kkaallkkiittsseemmaallllaa.. SSaammmmaallmmaattttoo

eessttääää kkeettookkaassvviieenn kkaassvvuunn aalluueeeellllaa..

KKyyllvveettäääänn uuuussiiaa kkeettookkaassvviieenn ssiieemmeenniiää rraaiivvaattuu ii llllee aalluueeii llllee..
JJaattkkeettaaaann uuuussiieenn ppaaaahhddeettaasskkuujjeenn ppeerruussttaammiissttaa aalluueeeellllee..

RRaaiivvaattaaaann ppuuuussttooaa llaaiikkuu iittttaaiinn ..



Hankkeen vastuu- ja yhteyshenkilö:

Tero Piirainen

tero.piirainen@gmail.com

050-5262920

http://villivyohyke.net/

Hankesuunnitelman teksti: Tero Piirainen

Hankesuunnitelman kuvat ja taitto: Jere Nieminen




