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Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Vaasantien (valtatie 3) varrella si jait-
sevaa ketoaluetta. Ketoalue on aikoinaan Tielaitoksen perustama kokeilua-
la, jolla kokeilti in vaihtoehtoisia tieluiskan maisemointitapoja perinteisen
metsäistutuksen si jaan.

Tieluiskaan istutetti in ja kylvetti in runsaasti tyypillisiä hiekkakankaan ja
harju jen ketokasveja, jotka ovat vuosien varrella levinneet alueella luontai-
sesti . Esimerkiksi kangasajuruoho, keltamaite, masmalo, tunturikurjenher-
ne, ahdekaunokki ja sianpuolukka ovat ovat menestyneet hyvin tien luis-
kassa. Ketoalue tarjoaa elinympäristön myös Pinsiönkankaalla ja
Metsäkylässä elävälle harvinaiselle hyönteislaj istolle.

Nykyään alue on kasvamassa umpeen, ja ketokasvillisuus on jäämässä alu-
eella kasvavan puuston ja pensaikon varjoon. Samoin kenttäkerros on rehe-
vöitymässä ja heinikko on valtaamassa tilaa varsinaiselta matalalta keto-
kasvillisuudelta. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa ketoaluetta
paremmin harjukasvillisuudelle soveltuvaksi , aurinkoiseksi ja monilaj iseksi
ketorinteeksi .

Hankkeen alue si joittuu tien piennaralueelle, joka on Li ikenneviraston hal-
linnassa. Hankealue si joittuu kokonaisuudessaan valtion omistaman
tiealueen ki inteistörajojen sisälle.
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Hankealue Ylöjärven Metsäkylässä

1 . Johdanto



Hankkeessa toteutetaan seuraavat luonnonhoidon toimenpiteet:

Raivataan piennaralueella kasvavaa ylitiheää puustoa ELY-L:n ohjauksen
mukaisesti . Aueen avoimuuden lisäämiseksi männikköön tehdään aurinkoi-
sia aukkoja eli "taskuja" , joiden väli in jää metsäisiä kaistaleita tuulensuoj ik-
si ja maisemanäkökohtien vuoksi . Tien varteen jätetään kapea puustoisem-
pi vyöhyke. Suurin osa raivattavien aukkojen kohdilla kasvavasta
lehtipuustosta poistetaan.

Ni itetään korkeaa heinikkoa, jotta matalakasvuiset ketokasvit saavat pa-
remmat elinolosuhteet

Torjutaan ni ittämällä alueella kasvavaa lupi inia. Koska alue on pohjavesia-
luetta ja alue on suojattu kalvolla, alueella ei käytetä glyfosaattia eikä lupi i -
neja kaiveta ylös lapiolla.

Täydennetään alueella kasvavaa ketokasvillisuutta muutamilla harjulaj istol-
le tärkeillä ketokasveilla. Kylvöt suoritetaan ni i lle aloi lle, joi lla ei jo ole hy-
vää ketokasvillisuutta. Siemeniä kylvetään esimerkiksi raivattavan puuston
ja muun kasvillisuuden alta paljastuville aloi lle.

Tehdään alueesta näyteikkuna, joka kertoo kuinka monimuotoinen keto
tienpientareella voi olla myös maisemallisesti kaunis.
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2. Luonnonhoidon toteutus



Työn seurantaan ja turvallisuuteen li ittyviä näkökohtia:

Raportoidaan hankkeen tuloksista Ylöjärven kunnalle sekä Pirkanmaan
ELY-keskukselle työn tuloksien seurantaa varten.

Tehdään työn yksityiskohtainen suunnittelu Pirkanmaan ELY-T:n ohjaukses-
sa.

Työn suorittamisesta vastaa Villi Vyöhyke ry. Yhdistys käyttää ulkopuolisia
palveluita puiden kaatoon ja poiskuljetukseen.

Si joitetaan kaadetut puut hankealueella sellaisi in paikkoihin lahoamaan,
jossa ni istä ei ole maisemallista haittaa

Si ivotaan alue aina välittömästi tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. Töiden jäl-
keen alueelle ei jää näkyvästi hakkuu- tai raivaustähteitä.

Vakuutetaan työhön osallistuvat talkoolaiset talkoovakuutuksella.

Käytetään lupi inin ni ittämiseen si imaleikkuria.

Tehdään yhteistyötä alkuperäistä Tielaitoksen koealaa perustamassa ol-
leen Leo Sippolan kanssa. Alueella elävän eliölaj iston seurannassa tehdään
yhteistyötä muun muassa Tampereen hyönteistutki jain seuran kanssa.

Käytetään kylvöissä ainoastaan ni iden ketokasvien siemeniä, joi lla on var-
mistettu suomalainen alkuperä.

Koska hankkeen vastuuhenkilöllä ja yhdistyksen jäsenillä on vuosien koke-
mus vastaavista luonnonhoitotöistä, varmistetaan tehtävien toimenpitei-
den asianmukaisuus, tuloksellisuus ja hyvä laatu.

Töissä käytetään asianmukaisia suojavarusteita ja huomioli ivejä.
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3. Hankkeen seuranta ja työturvallisuus



Hanke toteutetaan Ylöjärven kaupungin ympäristönhoitotöihin myöntämällä avustuksella.

Hanke toteutetaan aikaväli llä 1 . kesäkuuta – 1. marraskuuta 2014.

Hankkeen kustannusarvio:

- talkootyö Villi Vyöhyke ry:n jäseniltä 250 euroa
(ni itto, raivaukset, kylvöt, lupi inin torjunta, alueen si ivous)

- matkakulut (0,43 euroa/km) 100 euroa
- projektin suunnittelu, johto ja raportointi (Villi vyöhyke ry.) 250 euroa
- talkoovakuutus 100 euroa
- materiaalit (välineet, siemenet, ym.) 450 euroa

Yhteensä: 1 150 euroa
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4. Hankkeen aikataulu ja kustannusarvio
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5. Hoidon toteutus 2014

Ketoalueen lupi init ni itetään Puustoa avataan, jotta ketokasvillisuus saa valoa ja ti laa

Avoimeen maahan kylvetään ketokasvien siemeniä Ylärinteeseen perustetaan taskuketoja raivaamalla mäntyjen taimia



6. Hankkeen yhteystiedot

Villi vyöhyke ry.
http://vi llivyohyke.net/

Hankkeen vastuu- ja yhteyshenkilö:
Tero Pi irainen
tero.pi irainen@gmail.com
050-5262920

Hankesuunnitelman teksti : Tero Pi irainen
Hankesuunnitelman kuvat ja taitto: Jere Nieminen

Masmalo
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