Dåvitsin laitumen luonnonhoitosuunnitelma

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Päivi Leikas

Tiivistelmä
Kirkkonummella Dåvitsin kylässä sijaitsevat Dåvitsviken ja Fladet ja niiden väliin jäävä Dåvitskullarna -niminen metsäsaareke ovat olleet
maatalouskäytössä pitkään ennen kuulumista Porkkalan vuokra-alueeseen vuosina 1944–1956. Varhainen kartta alueen viljelykäytöstä on vuodelta 1707.
Alueen laidunnusta kuvaava kartta on laadittu vuonna 1872. Nyt Dåvitsvikenin, Fladetin ja Dåvitskullarnan alueet on tarkoitus ottaa uudelleen
laidunnukseen. Tässä suunnitelmassa suunnittelualueesta käytetään nimeä Dåvitsin laidun.
Tuleva laidun on Metsähallituksen hallinnassa ja on pinta-alaltaan noin 64 hehtaaria. Laidunalue on kokonaisuudessaan Natura 2000-aluetta (FI0100024) ja
kuuluu suurelta osin lintuvesiensuojeluohjelman alueeseen ja osin lehtojensuojeluohjelman alueeseen. Dåvitskullarnan alueella on lisäksi muinaisjäännöksiä.
Dåvitsista on tehty perinnemaisemien inventointi vuonna 1994. Tämä inventointialue on osin suunnittelualueella, mutta enimmältä osin Metsähallituksen
kiinteistön ulkopuolella, jossa on myös entistä laidunmaata.
Dåvits on vuonna 2011 aloitetun Luonnonhoito Life -hankkeen kohde ja se on nimetty hankkeessa Medvästö-Stormosseniksi. Luonnonhoito Life hankkeessa on tavoitteena parantaa hoitotoimien avulla lajistollisesti monimuotoisimpiin kuuluvien luontotyyppien tilaa ja lajien elinolosuhteita. Dåvitsissa
on tavoitteena hoitotoimien avulla palauttaa alueelle perinteinen maisema ja luontotyypit ja monipuolistaa lajistoa. Kunnostettuja perinneympäristöjä
ylläpidetään laidunnuksella. Hankkeessa toteutettavat laitumen kunnostustoimenpiteet aloitetaan vuonna 2012 ja saatetaan loppuun vuonna 2013.
Dåvitsin ottaminen laidunnukseen edellyttää kunnostustoimia. Kunnostustoimina ovat metsittyneiden entisten peltojen, niittyjen ja hakamaiden
kunnostusraivaus pääosin puustoisiksi sekä osin avoimiksi perinneympäristöiksi, reheväkasvuisten metsälaitumien alikasvospuiden raivaus, raivaustähteiden
siistintä ja alueen aitaus. Kunnostusraivattavaa aluetta on noin 15 hehtaaria. Tästä enin osa, noin 12 hehtaaria, on hakamaiksi raivattavia alueita ja vähäinen
osa muita puustoisia alueita, joilta raivataan alikasvosta. Myös hakamaiksi kunnostettavilta alueilta poistetaan alikasvospuita ja lisäksi vallitsevan
latvuskerroksen puita, jotta saavutetaan hakamaalle tyypillinen puoliavoin latvuspeittävyys. Tulevasta laidunalueesta noin puolet on puustoista ja puolet
avointa ympäristöä.
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1

Yleiskuvaus

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella annetaan hallinnolliset yleistiedot alueesta, kerrotaan suunnitelman tavoite ja sen mukaan tehtävien toimenpiteiden
5 Vaikutukset
Johdanto
pinta-alat sekä kuvataan suunnitteluprosessi.
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
Yleissijaintikartta:
Kuva 1
Lausuntoyhteenveto
YSA-alueiden rauhoitusmääräykset
Pinta-ala (ha)
64,08 (laidun 63,52 ha)
Suunnittelualueen nimi
Dåvitsin laidun
josta vettä (ha) 0,04
Maakunta
Uusimaa
Kunta
Kirkkonummi
Kunnan osa
Dåvits
Alueyksikkö
Etelä-Suomen luontopalvelut
Tekijä(t)
Päivi Leikas
Suunnitelman tavoite / tavoitteet
Puustoisten ja avointen perinneympäristöjen sekä muinaisjäännösten hoito
Suojelualueet ja muut alueet
Koodi
Nimi
Päämaankäyttölk
Pinta-ala, (ha)
Perustettu
Lisätietoja
FI0100024
Medvastön-Stormossenin Natura -alue
211
823
2006
Natura
Erityisarvot
Luokka / arvo
Pinta-ala (ha)
Lintuvesien- ja lehtojensuojeluohjelman alue, muinaisjäännösten suojelualue (kuva 2), arvokas perinnemaisema
64,08 ha
Kaava
Merkintä
Uudenmaan maakuntakaava
Luonnonsuojelualue
Uudenmaan maakuntakaava, Kirkkonummen saaristo ja rannikkoalueiden osayleiskaava
SL
X)
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Vuosi
Dnro
Kattavuus
Alapassi, M. & Alanen, A. 1988: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö
1988
Below, A.:Kirkkonummen Dåvitsin valtion alueen linnustoselvitys 2010
2012
julkaisematon
Forsman, D. & Ahola, K.: Kirkkonummen linnustoselvitys 1984
1987
Heinonen, T.:Historiallisen maankäytön tarkkuusinventointi ja kartoitus
2013
Jääskeläinen, K.:Jäkäläkartoitus Etelä-Suomen luontopalveluiden alueilla 2012
2013
Kanerva, T.:Medvastön-Stormossenin alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2007
2377/623/2005
Lintuvesityöryhmä: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma
1981
Pykälä, J. & Bonn, T.: Uudenmaan perinnemaisemat (Valtakunnallinen
2000
perinnemaisemainventointi 1994, Thomas Bonn)
Savola, K: Raportti Medvastö-Stormossenin Natura 2000 -alueen kääpälajistosta
2006
Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha
64,08
Suunnitelman dnro
MH 211/2013
Julkinen
x
Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen
Tapahtuma
Päiväys
Henkilö / organisaatio
Metsähallituksen sisäinen kommentointi
31.01.2013
Antti Below
Metsähallituksen sisäinen kommentointi
30.01.2013
Tiina Kanerva
Metsähallituksen sisäinen kommentointi
07.02.2013
Katja Raatikainen
Kirkkonummen kunta, ympäristösuunnittelija
04.02.2013
Merja Puromies
Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto
21.02.2013
Kirsi Hellas, Ilpo Huolman
Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut, hyväksymispäätös
01.03.2013
Harri Karjalainen, aluepäällikkö
Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat
Luvan antaja
Lisätietoja
Tieliittymälupa
Uudenmaan ELY
Myönteinen lupapäätös tehty 21.1.2013.
Lausunto aidan rakentamisesta lähemmäksi kuin 20 m yleisen tien keskilinjaa sekä
Uudenmaan ELY
Lausunto tehty 24.01.2013.
puiden ja hakkuutähteiden varastoinnista yleisen tien varrella.

x)
xi)

Hoito- ja käyttösuunnitelma julkaistu Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja sarjassa (C 29), muut löytyvät Metsähallituksen Etelärannikon luontotiimin arkistosta.

Hirsala-Medvastö Älgjaktlagilla on toistaiseksi voimassa oleva metsästyssopimus (hirvieläinten ajo sallittu) kiinteistöön 257-410-1-100.
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Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.
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Kuva 2. Dåvitsin erityisarvot.

5

2

Alueen nykytila, yhteenveto

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä ennallistamista tai luonnonhoitoa rajoittavat arvot tai
5 Vaikutukset
Johdanto
piirteet. Tarkoituksena on osoittaa, mitkä alueet kaipaavat hoitoa tai ennallistamista ja miksi sekä toisaalta kuvata niitä asioita,
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
jotka jollakin tavoin rajoittavat toimenpiteitä.
Alueen lyhyt yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Uudellamaalla Kirkkonummen kunnan Dåvitsin kylässä. Alue on kokonaisuudessaan Metsähallituksen hallinnassa ja rajautuu länsiosasta yleiseen
Hirsalantiehen. Laidunalue muodostuu sekä avoimesta että puustoisesta perinneympäristöstä ja metsäalueesta. Puustoinen Dåvitskullarna on ruovikkoalueiden Fladetin ja
Dåvitsvikenin ruovikoiden välissä. Medvastön-Stormossenin alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen ajankohtana Fladet ei vielä ollut kokonaisuudessa Metsähallituksen
hallinnassa. Vuonna 2010 loppuosa Fladetista siirtyi määräalana Metsähallitukselle. Fladet ja Dåvitsviken kuuluvat linnustonsuojeluohjelmaan (kuva 2) ja Dåvitskullarnan
lehtojensuojeluohjelmaan (kuva 2), josta osa on paikallisesti arvokkaaksi inventoitua puustoista perinneympäristöä.

Tämän suunnitelma on Medvastön-Stormossenin alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukainen sitä tarkentava toimenpidesuunnitelma. Maanomistusolojen muuttumisen myötä tuli
Dåvitsin toimenpidesuunnitelma ajankohtaiseksi aikaisemmin kuin Medvastön-Stormossenin alueen hoito- ja käyttösuunnitelman uudistaminen. Alueen hoidossa toteutetaan hoitoja käyttösuunnitelman tavoitteita vesilintujen ja kahlaajien pesimis- ja levähdyspaikkojen parantamisen, perinnemaisemien kunnostuksen, lehdon aluskasvillisuudenkasvuolojen
parantamisen ja metsien säilyttämisen lehtipuuvaltaisena osalta.
Suunnitelma koskee perustettavaa laidunaluetta, ei koko Metsähallituksen hallinnassa olevaa aluetta. Laidunalue on pääosin kiinteistön 257-410-1-87 alueella, joka hankittiin
Metsähallitukselle suojelutarkoitukseen vuonna 2001, ja kattaa lähes koko 257-494-1-65-M605 määräalan. Edellä mainitut muodostavat kiinteistön 257-410-1-100. Luontotyyppiinventointi tehtiin ensimmäisen kerran kiinteistön 257-410-1-87 osalta vuosina 2002 (Ari Lahtinen) ja 2004 (Tiina Kaneva) ja siihen kuuluvan määräala osalta vuonna 2011 (Sanna
Hilska). Toimenpidekuviot on inventoitu suunnitelman laatimista varten uudemman kerran vuonna 2012 (Päivi Leikas).
Dåvitsissa näkyy aikaisemmin harjoitettu maanviljelys. Puustoisilla alueilla on luontaisesti metsittyneitä peltoja, niittyjä ja hakamaita. Lisäksi on luonnontilaisia metsiä ja muita
metsäalueita sekä avoimia vähäpuustoisia kallioita. Dåvitskullarna on kuvattu Lehtojensuojelutyöryhmän mietinnössä 1988 kuivahkona hakamaalehtona, joka tarvitsee
hakamaarakennetta säilyttävää hoitoa. Jo tällöin tiedostettiin alueen kunnostusraivauksen tarve ja ylläpitopito hakamaana laidunnuksen avulla.
Kunnostusraivattavat vanhat pellot, niityt ja hakamaat, joilta poistetaan latvuskerroksen puita, ovat puustoltaan vaihtelevia niin puulajisuhteiltaan kuin puumääriltään. Niitä luonnehtii
sekapuustoisuus, mutta vallitseva puulaji vaihtelee; on mäntyvaltaisia ja koivuvaltaisia alueita, joissakin paikoin on kuusitihentymiä, ja jotkut alueet ovat puustoltaan suhteellisen
avoimia. Puiden poistossa huomioidaan kunnostusraivattavan alueen tämän hetkinen puusto ja tavoitelatvuspeittävyys saavutetaan monilla hoitokuvioilla poistamalla eri puulajien
puita. Pääpaino puiden poistossa on kuusissa, mutta myös mäntyjä poistetaan sekä paikoin koivuja. Haapoja, raitoja ja pihlajia ei poisteta eikä lahopuita. Myös leppiä ei poisteta
lukuun ottamatta entisen pellon aluetta, jossa lepät kasvavat rivissä ojan varrella ja osa lepistä tullaan poistamaan. Hoitotoimien avulla Dåvitskullarnan alueesta tulee nykyistä
edustavampi lehtojensuojeluohjelman kohde.
Entiset merenlahdet, Dåvitsviken ja Fladet, ovat ruovikoituneet pahoin. Avoveden häviäminen ja merenrantaniittyjen umpeenkasvu ovat heikentäneet vesilinnustoa, mikä oli
todettavissa jo vuonna 2004. Tällöin alueella ei pesinyt lainkaan vesilintuja. Ruovikon väheneminen laidunnuksen myötä tulee monipuolistamaan lintulajistoa, kun alue muuttuu
vesilinnuille ja kahlaajille nykyistä paremmaksi elinalueeksi; rantaniityt laajenevat ja paikoin myös tulee vesipintaa esille. Tarvittaessa Fladetin ruovikkoa niitetään vesilintujen ja
kahlaajien elinolosuhteiden parantamiseksi. Hoitotoimien avulla linnustonsuojeluohjelmaan kuuluvan alueen edustavuus paranee.
Metsäalueilla lintulajisto on vuoden 2010 kartoituksen perusteella tavanomaista, mutta kuitenkin monipuolista. Lintulajistossa korostuu kolopesijöiden runsaus, mikä ilmentää
luonnonmetsien hyvää lahopuutilannetta; lahopuuta on paikoin runsaasti. Luonnonmetsät sisältyvät laidunalueeseen, mutta niihin ei kohdisteta kunnostustoimia. Luonnonmetsät
saavat kehittyä luontaisen rytmin mukaisesti. Lehtipuuvaltaisista metsistä poistetaan alikasvoskuusia kuusettumisen ehkäisemiseksi.
Alueen nisäkäslajistoa kuvaa hirvieläinten runsaus. Valkohäntäkauriita ja metsäkauriita kulkee niin metsissä kuin rannoilla. Lähistöllä on tarjolla runsaasti vaihtoehtoisia
laidunnuspaikkoja hirvieläimille, joten hirvieläimille ei aiheutune erityistä haittaa laidunnuksesta. Laidunalueelta on tehty liito-oravahavaintoja vuonna 2005 ja 2009. Liito-oravan
liikkumisen turvaamiseksi raivattaville hakamaille ja niityille jätetään puita ja puuryhmiä sopivin etäisyyksin. Kunnostusraivattavilla vanhoilla pelloilla on muutamia kookkaita haapoja,
joita ei poisteta. Varttuneiden haapojen lähistölle jätetään myös kuusia suojapuiksi.
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Suunnittelualueen kasvisto on monipuolista johtuen luontotyyppien monipuolisuudesta. Uhanalaisia tai muita erityisesti suojeltavia kasvilajeja ei kuitenkaan ole tavattu. Laidunnus
tulee todennäköisesti monipuolistamaan putkilokasvilajistoa etenkin laaja-alaisten ruovikoiden vähennyttyä.
Jäkäläkartoituksessa vuonna 2012 ei löytynyt uhanalaisia jäkälälajeja, mutta yksi indikaattorilaji, karstanahkajäkälä (Peltigera praetextata) kasvoi haavalla entisellä niityllä.
Kovakuoriaisten inventoinnissa 2012 ei löydetty uhanalaisia tai EU-direktiivilajeja.
Dåvitsilla on arvoa virkistysalueena. Alueella voi ulkoilla jatkossakin laidunnuksen ulkopuolisena aikana. Laidunnusaika on keskimäärin kesäkuusta syyskuulle.
Tärkeimmät luontoarvot: vedetään tähän yhteenvetona Luontotyyppi- ja lajisto-lomakkeilta
Kohteen Natura-luontotyypit ovat merenrantaniityt (1630), kosteat suurruohoniityt (6050), vaihettumissuot ja rantasuot (7140), silikaattikalliot (8220), luonnonmetsät
Luontotyypit
(9010), lehdot (9050) ja metsäluhdat (9080)
Suunnittelualueella esiintyy EU:n luontodirektiivin liitteen II laji: liito-orava (Pteromys volans, VU). Uhanalaisista lajeista suunnittelualueelta on havaittu vaarantunut
laji hentokesijäkälä (Leptogium subtile, VU) ja silmällä pidettävät lajit lahopiilojälkälä (Arthonia vinosa, NT), pajunuppijäkälä (Calicium salicinum, NT), sormikesijäkälä
Lajisto
(Leptogium teretiusculum, NT), rustikka (Protomerulius caryae, NT)
Liitekartta tai -taulukko
Yhteenveto maankäytön
historiasta tai alueen
luonnosta aikaisemmin sekä
vertailu nykyiseen

Kuvat 3 ja 4.
Dåvits on ollut maanviljelyskäytössä pitkään (liitteet 1 ja 2) ennen alueen joutumista Neuvostoliiton hallintaan. Tällöin alue oletettavasti jäi pois
viljelykäytöstä. Dåvitsin laitumella on kiviröykkiöitä, joista osa liittyy peltojen raivaukseen ja osa Porkkalan vuokra-aikana (1944–1956) tehtyihin
toimenpiteisiin. Ilmakuvasta (liite 3) vuodelta 1944 näkyy, että nyt metsittyneinä olevat pellot ovat olleet avoimia viljelysmaita. Viljelyksessä on ollut
myös osa Fladetin ja Dåvitsvikenin merenlahtia, joita on viljelytoimien helpottamiseksi myös ojitettu. Ympäröivät metsät ovat olleet laidunnuksessa.

Erityisarvot (voivat rajoittaa hoitoa tai ennallistamista)
Erityisarvo
Lisätiedot
Virkistyskäyttöä tai
on
Käytetään ulkoiluun, etenkin sienestykseen.
-rakenteita
Erityisiä maisema-arvoja
on
Osa laidunalueesta kuuluu Uudenmaan perinnemaisemiin, arvoluokka P eli paikallisesti arvokas.
Muinaisjäännöksiä
on
Muinaismuistorekisteri: Dåvits Dåvitsviken, kivirakenteet, kiviröykkiöt
Suojelualueen rajan
on
Rajautuu lännessä Ådbäcks naturskyddsområdenin yksityiseen suojelualueeseen.
läheisyys
Pohjavesialue
ei
Enin osa laidunalueesta kuuluu lintujensuojelualueeseen ja kohtalaisen laaja alue lehtojensuojelualueeseen sekä koko alue Natura 2000 Muita erityispiirteitä
on
alueeseen.
Uhanalaisia
Uhanalaisia lajeja
on
Direktiivilajeja
on
on
Natura 2000 -luontotyyppejä
on
luontotyyppejä
Maanomistajan toiveet
hoidosta
Lisätietoja
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1 Yleiskuvaus

2A

2 Alueen nykytila

Natura 2000 -luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset

Johdanto

Natura 2000 -luontotyyppikartta: pakollinen
Natura 2000 -luontotyyppi ja niiden edustavuus
Natura 2000 luontotyypin
Luontotyyppi 1 ja 2)
koodi
FI0100024
1630
merenrantaniityt
FI0100024
6340
kosteat suurruohoniityt
FI0100024
7140
vaihettumissuot ja rantasuot
FI0100024
8220
silikaattikalliot
FI0100024
9010
luonnonmetsät
FI0100024
9050
lehdot
FI0100024
9080
metsäluhdat
Natura 2000-luontoInventoimaton
Pinta-ala
Natura 2000tyyppien peittämä alue,
alue, ha
yhteensä
alueen koodi
ha
83,99 ha
63,21 ha Dåvits/ 45,48
FI0100024
0
Metsähalliha laidunala
tuksen
kiinteistö /
63,52 ha
laidunala
Selvitys luontotyyppitietojen
eroavaisuuksista Natura 2000tietokantalomakkeeseen nähden
Natura 2000alueen koodi

5 Vaikutukset

Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueella sijaitsevat Natura 2000 -luontotyypit sekä uhanalaiset luontotyypit.
Luontotyyppien pinta-alat (ha)
(Dåvits/laidunala)
LuontoLuonto- Luonto
Yhteensä,
tyyppi I
tyyppi II -tyyppi
ha
III
x
0,37/0,36
x
0,44/0,44
x
48,26/32,46
x
1,14/1,14
x
9,05/8,94
x
1,77/1,00
x
3,57/2,31

6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Luontotyyppien edustavuus (ha)
Erinomainen

Hyvä

Merkittävä
0,11/0,11
0,44/0,44

1,67/1,28

9,05/8,94
0,99/0,76
1,90/1,03

Kuva 3

Ei merkittävä
0,26/0,25
48,26/32,46
1,14/1,14
0,78/0,24
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Uhanalaiset luontotyypit (LuTU)
Luontotyyppi
tuoreet heinäniityt
kosteat heinä-/ruohoniityt
tervaleppäluhdat
matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniityt
tuoreet keskiravinteiset lehdot
keski-ikäiset sekapuustoiset lehtomaiset kankaat
keski-ikäiset kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat
keski-ikäiset tuoreet kuusivaltaiset kankaat
keski-ikäiset kuivahkot sekapuustoiset kankaat
keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat
vanhat mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat
keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivat kankaat
vanhat mäntyvaltaiset kuivat kankaat

Pinta-ala, ha
0,30
0,44
2,52
0,11
1,00
2,59
0,24
10,95
0,82
1,26
0,12
0,33
0,15

Uhanalaisuusluokka 3)
Suomi
Etelä-Suomi /
Pohjois-Suomi
EN
CR/EN
CR
CR/CR
VU
VU/CR
CR/VU
VU/NT
NT
NT/VU
NT
NT/EN
NT
NT/VU
EN
EN/VU
NT
NT/LC
NT
NT/NT
NT
NT/NT
VU
EN/NT

Lisätietoja
Laajat ruovikkoalueet Dåvitsviken ja Fladet ovat Natura -luontotyyppiä vaihettumissuot. Ne ovat entisiä merenpohja-alueita ja maankohoamisen seurauksena ovat nyt alavia
alueita, ja joissa maan pintakerroksen on muodostunut eloperäinen, vaikkakin suhteellisen ohut, kerros. Riippuen merenpinnan korkeudesta ruovikkoalueet ovat enemmän tai
vähemmän kosteita alueita. Eloperäisen kerroksen alla on kivennäismaakerros ja ruovikkoalueet ovat kantavuudeltaan suhteellisen hyviä lukuun ottamatta täysin vesipintaisia
alueita, jotka ovat muodostuneet ilmeisesti maankaivuun seurauksena. Mikäli merestä kohonneet alueet eivät olisi ruovikoituneet pahoin, olisivat ne nykyisin merenrantaniittyjä.

1) * = Ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 2000 -luontotyyppi
2) Lihavoituna ne Natura 2000 -luontotyypit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
3) Uhanalaisuusluokat: RE = Hävinneet, CR = Äärimmäisen uhanalaiset, EN = Erittäin uhanalaiset, VU = Vaarantuneet, NT = Silmälläpidettävät, LC = Säilyvät, DD = Puutteellisesti tunnetut
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Kuva 3. Dåvitsin alueen Natura 2000 -luontotyyppikartta.
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2B

Muut luontotyyppitiedot

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualue luontotyypit. Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa osana
5 Vaikutukset
Johdanto
suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston sekä lähialueiden kohteisiin. Mikäli yhden inventointiluokan alueella
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
on esim. kaksi kasvillisuustyyppiä, merkitään ko. inventointiluokka 2 riville ja kasvillisuustyypit näille vastaavasti samoille riveille.
Inventointiluokka
Pinta-ala (ha)
Osuus (%)
Kasvillisuustyyppi
Pinta-ala (ha)
Osuus (%)
1,15
kalliolaki-, -rinne ja -terassi
1,79
110301 karut poronjäkälä- ja varpukalliot
1,09
1,70
kuiva kangas
0,48
0,75
110402 keskiravinteiset heinä- ja ruohokalliot
0,06
0,09
kuivahko kangas
2,20
3,43
300302 kanervatyyppi
0,48
0,75
tuore kangas
10,95
17,09
300403 puolukkatyyppi
2,20
3,43
lehtomainen kangas
2,83
4,42
300603 mustikkatyyppi
10,95
17,09
lehto
0,97
1,51
300702 lehtomaisen kankaan välisukkessiovaihe
2,59
4,04
varsinainen korpisuo
2,31
3,61
300703 käenkaali-mustikkatyyppi
0,24
0,37
korpivälintasuo
0,21
0,33
300903 puna-ailakkityyppi
0,97
1,51
välirimpipintasuo
5,10
7,96
400201 tervaleppäluhta
2,52
3,93
rimpipintasuo
27,19
42,44
400207 ruoko- ja kaislaluhta
31,54
49,22
kostea niitty
1,80
2,81
400208 sara- ja ruokoluhta
0,75
1,17
hylätty metsittynyt pelto
8,85
13,81
720402 kostea heinäniitty
0,44
0,69
oja
0,04
0,05
520200 ruoko-, luikka- ja kaislarantaniitty
0,99
1,54
520204 järviruokoyhdyskunnat
0,36
0,56
520400 matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja
sararantaniityt
0,11
0,17
720301 tuore heinäniitty
0,30
0,47
820402 heinävaltaiset hylätyt pellot
0,24
0,37
820405 luontaisesti metsittymässä olevat hylätyt
pellot
8,21
12,81
8140200 ojat
0,04
0,06
Yhteensä (ha)
64,08
Yhteensä (ha)
64,08
Lisätietoja
Vanhat rantaniityt on määitetty umpeenkasvun ja käyttämättömyyden vuoksi Natura -luontotyyppiin vaihettumissuot, inventointiluokassa soiksi ja kasvillisuustyypiltään ruoko- ja
kaislaluhdiksi. Veden pinta ruovikkoalueella vaihtelee meriveden korkeuden mukaisesti. Näin ollen suotyyppinä kyseiset alueet on luokiteltu rimpipintasuoksi. Sitä ne eivät ole
sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta tätä tulkintaa niistä tässä suunnitelmassa käytetään. Merenrantojen vaihettumissuot olisi mahdollisesti syytä tyypitellä niin, ettei
tyypittely johtaisi virheellisiin tulkintoihin, jos vanha maankäyttö viitaa käyttöön rantaniittynä tai peltona. Rimipintasuo -tyypittely kuvaa kyseisen kohteen vesitilannetta ja
kasvillisuustyyppi tämänhetkistä kasvillisuuden tilaa. Kasvillisuustyyppi, inventointiluokka ja myös Natura -luontotyyppi tulevat muuttumaan osalla ruovikkoalueista, kun niitä
laidunnetaan ja tarpeenmukaisesti osaa hoidetaan myös niittämällä.
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2C

Lajisto

Johdanto

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen lajisto. Direktiivilajisto kuvataan koko suunnittelualueelta, mutta muu lajisto vain niiden lajien osalta,
joihin suunnitelluilla toimenpiteillä arvioidaan mahdollisesti olevan vaikutusta. Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen lajistoa
osana suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston sekä lähialueiden kohteisiin.

Liite

Kuva 4.

Natura
2000aluekoodi

Laji1)

FI0100024

liito-orava (Pteromys volans)

FI0100024

hentokesijäkälä (Leptogium subtile)

VU

FI0100024

lahopiilojälkälä (Arthonia vinosa)

NT

lehto- ja kangasmetsät

FI0100024

NT

metsät

FI0100024

pajunuppijäkälä (Calicium salicinum)
sormikesijäkälä (Leptogium
teretiusculum)

NT

vanhojen lehtipuiden kaarna

FI0100024

rustikka (Protomerulius caryae)

NT

vanhat metsät; maalahopuut,
kostea ympäristö

FI0100024

punavarpunen (Carpodacus erythrinus)

NT

mm. tuoreet niityt, hakamaat,
niitty- ja luhtarannat

FI0100024

sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)

NT

tuoreet ja lehtomaiset kankaat,
lehtometsät.

FI0100024

kurki (Grus grus)

FI0100024

harmaapäätikka (Picus canus)

FI0100024

laulujoutsen (Cygnus cygnus)

FI0100024

karstanahkajäkälä (Peltigera
praetextata)

FI0100024

mäkikaura (Avenula pubescens)

FI0100024

hina (Danthonia decumbens)

FI0100024

heinäratamo (Plantago lanceolata)

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila

Suojelustatus
D2)
Luontodir.
II ja IV -laji

e/u3)

R4)

U5)

x

VU

Muu status6)

Elinympäristö
vanhat lehtometsät, vanhat
tuoreet ja lehtomaiset kankaat
vanhat metsät, harvemmin
kalkkipitoisella maalla,
tienpenkoilla

Lintudir. I –
liitteen laji
Lintudir. I –
liitteen laji
Lintudir. I –
liitteen laji

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Isäntä- / ravintokasvi

Vieraslaji 7)

lehtipuiden tyvet, kasvien
jäänteet
lehtipuulla, usein tammi,
myös leppä
lahopuu
usein haapa, myös kataja
ja jalopuut
koivu, tervaleppä ja muut
lehtipuut
viihtyy pensaikoissa, eri
elinympäristöjen muodostamissa reunavöhykkeissä

suot, rantaniityt
lehtometsät
Etelä-Suomessa lammet ja
suojaiset järvenlahdet
metsän
indikaattorilaji
perinneympäristön
indikaattorilaji
perinneympäristön
indikaattorilaji
perinneympäristön
indikaattorilaji

suosii tuoreita kankaita ja
lehtoja

lehtipuiden tyvet, maapuut,
sammaleiset kivet,
kallioseinämät

lehtoniityt, rinneniityt
tienvarret, rantapenkereet
laihahkot laidunniityt,
metsänreunamat, rannikon
kallioniityt, merenrantaniityt
avoin ja kuivahko kasvupaikka;
mm. kedot, pientareet
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Selvitys tietojen eroavaisuuksista
Natura 2000 tietokantalomakkeeseen nähden
Lisätiedot

Uhanalaistiedot ovat peräisin Hertta-tietokannasta ja indikaattorilajihavainto Kimmo Jääskeläisen vuonna 2012 tekemästä jäkäläkartoituksesta.
Lajit sormikesijäkälä (Leptigium saturninum), lahopiilojäkälä (Arthonia vinosa), karstanahkajäkälä (Peltigera praetextata) ja rustikka
(Protomerulius caryae) sijoittuvat hoitotoimikuvioille. Sormikesijäkälä kasvaa vanhojen lehtipuiden, usein haavan, kaarnalla. Sormikesijäkälälle ei
aiheuteta haittaa hoitotoimilla, sillä kookkaita haapoja ei poisteta hoitotoimien yhteydessä ja kyseisen havaintopaikan lähellä säästetään myös
muita varttuneita lehtipuita. Pääsääntöisesti kunnostusraivauksessa poistetaan lehtipuista koivua ja niissäkin säästetään varttuneimpia yksilöitä.
Lahopiilojäkälän kasvupaikka huomioidaan vastaavasti, eikä sen kasvupaikkaa heikennetä. Karstanahkajäkälä kasvaa vanhan niityn alueella
haavan tyvellä. Haapoja ei poisteta, joten hoitotoimilla ei aiheuteta haittaa karstanahkajäkälälle.
Rustikkahavainnot ovat vuodelta 2006 ja niissä on sijainnin tarkkuudessa nykyistä ilmoitustapaa epätäsmällisemmät tiedot. Rustikka on havaittu
karttaan merkityn pisteen lähialueella noin 10 metrin säteellä. Yksi rustikkahavainto on metsäalueella, jossa ei tehdä kunnostusraivausta, ja kaksi
havaintoa ovat kunnostusraivattavilta alueilta. Rustikka on vanhojen metsien laji ja viihtyy lehtomaisilla ja tuoreilla kankailla sekä myös
kuivahkoilla kankailla lehtipuiden lahomaapulla. Rustikkaa uhkaa vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen, lahopuun väheneminen
ja metsien puulajisuhteiden muutokset, mm. lehtojen kuusettuminen. Kunnostusraivauksessa pääsääntöisesti säästetään varttuneet lehtipuut ja
lahopuut, sekä maa- että pystylahopuut. Näin ollen kunnostusraivauksella ei heikennetä rustikan kasvupaikkoja.
Punavarpusen (Carpodacus erythrinus) elinympäristöä ovat mm. tuoreet niityt, hakamaat, niitty- ja luhtarannat. Pensaikot ja erilaiset
reunavyöhykkeet ovat ko. lajille eduksi. Punavarpunen hyötyy kunnostusraivauksesta, koska sen avulla palautetaan punavarpuselle tärkeitä
elinympäristöjä kuten hakamaat ja niityt. Kunnostusraivaus myös luo lisää erilaisia reunavyöhykkeitä, kun valon lisääntyy kunnostusraivattavilla
alueilla ja viereiset alueet jäävät koskematta.
Sirittäjän (Phylloscopus sibilatrix) elinympäristöä ei heikennetä. Metsäalueita ei kunnostusraivata lukuun ottamatta tieliittymän, lastauspaikan ja
kookooma-aitauksen aluetta, joka on pienialainen.
Alueella liikkuu kohtalaisen runsaasti hirvieläimiä: metsäkauriita, valkohäntäkauriita ja hirviä. Laidunnuskäyttö saattaa vähentää hirvieläinten
liikkumista aitojen takia. Toisaalta laidunalue on laaja ja etenkin kauriseläimet hyppäävät halutessaan aitojen yli. Aitaamisesta ja laiduntamisesta
ei pitäisi aiheutua hirvieläimille kohtuutonta haittaa. Hirvieläimille on ruokailualueita lähistöllä kohtalaisen paljon.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lihavoituna ne direktiivilajit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
D = EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji
e = erityistä suojelua tarvitseva laji , u = uhanalainen laji
R = rauhoitettu laji
U = Valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalainen tai silmällä pidettävä laji Uhanalaisuusluokitus: CR = Äärimmäisen uhanalainen, EN = Erittäin uhanalainen, VU = Vaarantunut,
NT = Silmällä pidettävä, RT = Alueellisesti uhanalainen
H = Harvinainen, V = Vaatelias , M = Muu
Vain poistettavat vieraslajit merkitään
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Kuva 4. Dåvitsin laidunalueen uhanalaiset ja direktiivilajit.
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3
Johdanto

1 Yleiskuvaus

Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti toiminnan suorittamista
varten.

4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Kartat
Pakolliset : Toimenpiteiden tavoite ja toimenpide -kartta
Kuvat 5, 6 ja 7
Toimenpiteiden
Avoimen perinneympäristön hoito: Avointen perinneympäristöjen hoidon tavoitteena on pitää niityt ja muut avoimet elinympäristöt eli kallioalueet, ketolaikut,
tavoite
vähäpuustoiset vanhat pellot ja rantaniityt avoimina elinympäristöinä niillä elävän lajiston elinolosuhteiden ylläpitämiseksi. Avoimia alueita tullaan laiduntamaan
sekä metsittyneiltä niityiltä poistetaan osa puista. Laidunedellytysten parantamiseksi avointen alueiden elinympäristöjä parannetaan hoitotoimilla.
Niityt ovat Dåvitskullarnan alueella metsittyneet luontaisesti. Niittyjä hoidetaan poistamalla osa puista. Etenkin ojavarsilla kasvavia puita poistetaan.
Kalliolla ei tehdä muita hoitotoimia kuin laidunnusta. Kalliokedoilta poistetaan vähäinen määrä puustosta avoimuuden lisäämiseksi.
Rantaniityt ovat ruovikoituneet. Laidunnuksen avulla vähennetään ruovikkoisuutta ja parannetaan muiden putkilokasvilajien elinolosuhteita. Mikäli osoittautuu, että
laidunnuspainetta ei saada pidettyä riittävänä, voidaan laidunnuksen lisäksi ruovikon kasvukykyä heikentää kasvuston koneellisella murskaamisella tai juuriston
jyrsinnällä.
Puustoisen perinneympäristön hoito: Puustoisten perinneympäristöjen hoidon tavoitteena on entisten hakamaiden palauttaminen ja lisäksi pinta-alan
lisääminen hoitamalla entisiä jo kohtalaisesti metsittyneitä peltoja puoliavoimina hakamaina ja lehtipuuvaltaisten metsittyneiden peltojen hoitamien metsälaitumina.
Hakamaina hoidettavat alueet ovat nyt liian puustoisia. Niiltä poistetaan osa puista, jotta puiden varjostavuus vähenee ja maaperää happamoittavan
neulaskarikkeen määrä vähenee. Puiden poistossa pääpaino on nuorissa ja kasvuvaiheessa olevissa kuusissa. Paikoin poistetaan kuusten lisäksi mäntyjä ja
koivuja latvuspeittävyyden alentamiseksi. Osa nuorista ja kasvuvaiheessa olevista puista jätetään kuitenkin kasvuun, jotta turvataan puusukupolvien jatkuvuus.
Metsät: Metsäalueilla ei tehdä muita hoitotoimia kuin laidunnusta lukuun ottamatta heinittyneitä tai muuten reheviä alueita, joilta poistetaan alikasvoskuusia
kuusettumisen estämiseksi.
Muinaisjäännösten hoito: Muinaisjäännöksiä hoidetaan poistamalla niiden päältä ja välittömästä läheisyydestä puita ja pensaita. Puuvartisten kasvien juuret
rikkovat muinaisjäännöksiä, koska juuret kasvaessaan siirtävät rakenteita. Puiden kaatuminen paljastaa maan kerroksia ja voi aiheuttaa muinaisjäännöksen
mekaanisen vaurioitumisen.

Tavoite
avointen perinneympäristöjen hoito
avointen perinneympäristöjen hoito (pelkkä laidunnus ilman muita aktiivisia hoitotoimia)
puustoisten perinneympäristöjen hoito
metsä, alikasvoskuusten poisto ja laidunnus
metsä (pelkkä laidunnus ilman muita aktiivisia hoitotoimia)
muinaisjäännösten hoito
muu tavoite (laidunalueen sisääntulo ja lastauspaikka)
Toimenpidealojen kokonaisala, ha 1)
15,61 ha
Toimenpiteetön vaikutusala, ha

Pinta-ala, ha
0,95 (sis. 0,20 ha vanhan niityn hoitoa)
35,26
12,23 (sis. 1,03 ha vanhan niityn ja 0,065 ha kiveysten hoitoa)
2,31
13,17
1,29 (sis. avointen ja puustoisten perinneympäristöjen hoitoon)
0,12
2)

ha
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Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Avoin
perinneympäristö

Toimenpide

Kunnostusraivaus, hakkuutähteiden
keräys ja poltto, laidunnus

Osasto ja
kuvio/kuviot

615/161

Pintaala, ha

0,44

Priorisointi
3)

1

Luontaisesti metsittynyt entinen pelto, kostea niitty. Puiden latvuspeittävyys on 18 %. Lisätietoa on liitteessä 4.
Alikasvoksen vähäinen raivaus ja puiden poisto latvuskerroksesta, hakkuutähteiden keräys koneellisesti, loppujen hakkuutähteiden keräys käsin ja poltto.
Lisätietoa on liitteessä 4.
Avoin kostea niitty, jolla kasvaa yksittäisiä puita tai puuryhmiä, ja Hirsalantieltä on näkymä niityn läpi tervaleppäluhdan suuntaan. Puiden latvuspeittävyys on noin
10 %.
Avoin
perinneympäristö

Toimenpide

Kunnostusraivaus, hakkuutähteiden
keräys ja poltto, laidunnus

Osasto ja
kuvio/kuviot

615/165

Pintaala, ha

0,30

Priorisointi
3)

1

Luontaisesti metsittynyt entinen pelto, vanha niitty. Lisätietoa on liitteessä 4.
Alikasvoksen raivaus ja latvuskerroksen puiden harvennus, hakkuutähteiden keräys koneellisesti, loppujen hakkuutähteiden keräys käsin ja poltto. Lisätietoa on
liitteessä 4.
Avoin tuore niitty, jolla kasvaa yksittäisiä puita tai puuryhmiä.
Avoin
perinneympäristö

Toimenpide

Kunnostusraivaus, hakkuutähteiden
keräys ja poltto, laidunnus

Osasto ja
kuvio/kuviot

615/79

Pintaala, ha

0,21

Priorisointi
3)

1

Kitumaata, jossa on kallio- ja ketolaikkuja. Kuvio 79 on pienialainen se ja yhdistää kuviot 80 ja 195 toisiinsa. Lisätietoa on liitteessä 4.
Alikasvoksen vähäinen raivaus ja muutamien puiden poisto latvuskerroksesta, hakkuutähteiden keräys koneellisesti, loppujen hakkuutähteiden keräys käsin ja
poltto. Lisätietoa on liitteessä 4.
Kitumaa, jossa on kallio- ja ketolaikkuja, ja jolla kasvaa yksittäisiä puita tai puuryhmiä. Alue, joka rajautuu kuvioihin 80 ja 195, pidetään puuston osalta sen verran
avoimena, että säilyy näkymä kuvioiden 80 j a195 välillä kuvion 79 läpi.
Puustoinen
perinneympäristö,
hakamaa

Toimenpide

Kunnostusraivaus, hakkuutähteiden
keräys ja poltto, laidunnus

Osasto ja
kuvio/kuviot

615/80, 84.1, 85,
88, 163, 195

Pintaala, ha

7,64

Priorisointi
3)

1

Luontaisesti metsittynyt pelto. Puiden latvuspeittävyydet vaihtelevat eri kuvioilla. Lisätietoa on liitteessä 4.
Alikasvoksen raivaus ja latvuskerroksen puiden harvennus, hakkuutähteiden keräys koneellisesti, loppujen hakkuutähteiden keräys käsin ja poltto. Lisätietoa on
liitteessä 4.
Hakamaa, jossa puuston latvuspeittävyys on kunnostusraivauksen jälkeen noin 25 %. Kasvuun jätetään eri-ikäisiä puita vaikkakin varttunutta puustoa suositaan
sekä lehtipuita ja puita, joilla on maisemallista arvoa mm. sijainnin sekä hyvin kehittyneen latvuksen takia. Puuston latvuspeittävyyden aleneminen nykyisestä sekä
etenkin havupuutiheikköjen poistuminen parantaa kenttäkerroksen heinien ja ruohojen kasvua ja laiduntavien eläinten ravintokohteet lisääntyvät.
Kuvioilla 163 ja 195 on hakamaan lisäksi vanhan niityn alue, joka avataan avoimemmaksi verrattuna muuhun kuvion alueeseen. Kuviolla 195 on lisäksi kiveys,
joka pidetään avoimena.
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Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite
Kuvion tai osaalueen kuvaus
Toimenpiteen
kuvaus

Puustoinen
perinneympäristö,
koivuhaka

Toimenpide

Kunnostusraivaus, hakkuutähteiden
keräys ja poltto, laidunnus

Osasto ja
kuvio/kuviot

615/76

Pintaala, ha

2,59

Priorisointi
3)

1

Lehtomaisen kankaan välisukkessiovaihe, entinen hakamaa. Puiden latvuspeittävyys on nyt 55 %. Lisätietoa on liitteessä 4.
Alikasvoksen raivaus, latvuskerroksen puiden harvennus, hakkuutähteiden keräys koneellisesti, loppujen hakkuutähteiden keräys käsin ja poltto. Lisätietoa on
liitteessä 4.
Hakamaa, jossa puuston latvuspeittävyys on kunnostusraivauksen jälkeen noin 35 %. Harvennetaan melko tasaikäistä koivuvaltaista sekametsää poistamalla enin
osa kuusista sekä osa koivuista. Myöhemmin voidaan kaulata yksittäisiä koivuja lahopuun tuottamiseksi. Puuston latvuspeittävyyden aleneminen nykyisestä sekä
etenkin havupuutiheikköjen poistuminen parantaa kenttäkerroksen heinien ja ruohojen kasvua ja laiduntavien eläinten ravintokohteet lisääntyvät.
Kuvion alueella on kiveyksiä, joista kaksi itäisintä on arvioitu olevan Porkkalan vuokra-aikaan liittyviä ja läntisin rantakivikko, jonka päälle on kasattu kiviä
pellonraivauksen yhteydessä. Kiveyksien alueet ovat pääosin avoimet ja ne pidetään avoimina.
Puustoinen
Kunnostusraivaus, hakkuutähteiden
Osasto ja
PintaPriorisointi
perinneympäristö,
Toimenpide
615/82
1,26
keräys ja poltto, laidunnus
kuvio/kuviot
ala, ha
3)
hakamaa

1

Kuivahko kangas, entinen hakamaa. Puiden latvuspeittävyys on nyt 35 %. Lisätietoa on liitteessä 4.
Alikasvoksen raivaus, latvuskerroksen puiden harvennus, hakkuutähteiden keräys koneellisesti, loppujen hakkuutähteiden keräys käsin ja poltto. Lisätietoa on
liitteessä 4.
Hakamaa, jossa vallitseva puulaji on mänty ja eri puulajien yhteinen latvuspeittävyys on noin 25 %. Kuvion alueella on pensaskerroksessa runsaasti katajia.
Kuusten väheneminen kuvion alueelta parantaa näkyvyyttä ruovikkoalueiden suuntaan. Kuvion alue edustaa eläimille kulkureittiä läntiseltä/keskialueen
hakamaalta itäiselle hakamaalle ja mahdollisesti levähdyspaikkaa. Kuvion kasvupaikka on entisille pelloille raivattuja hakamaita karumpi ja kenttäkerroksen
kasvien merkitys laiduntavien eläinten ravintona on heinäisiä hakamaita vähäisempi.
Puustoinen
Alikasvospuiden raivaus
Osasto ja
PintaPriorisointi
perinneympäristö,
Toimenpide
615/ 89, 89.1, 185
0,57
1
laidunnus
kuvio/kuviot
ala, ha
3)
metsälaidun
Luontaisesti metsittynyt pelto. Lisätietoa on liitteessä 4.
Alikasvoksen raivaus, mahdollisuuksien mukaan hakkuutähteiden ja risujen keräys käsin ja poltto. Poistettavaa alikasvosta on vähäisesti, etenkin kuviolla 185,
joten sen voi myös jättää maatumaan luontaisesti. Lisätietoa on liitteessä 4.
Lehtipuuvaltainen metsälaidun, jonka kenttäkerroksessa on laiduntaville eläimille heinää ja ruohoa.
Puustoinen
Alikasvospuiden raivaus
Osasto ja
PintaPriorisointi
perinneympäristö,
Toimenpide
615/84, 184,186
2,31
1
laidunnus
kuvio/kuviot
ala, ha
3)
metsälaidun
Tervaleppäluhta, jossa kasvaa alikasvoskuusia. Tervaleppäluhdan ja ruovikon reuna-alueella on paikoin alikasvoksessa runsasaasti hieskoivuja. Lisätietoa on
liitteessä 4.
Alikasvoksen raivaus, mahdollisuuksien mukaan hakkuutähteiden ja risujen keräys käsin ja poltto. Poistettavaa alikasvosta on kuitenkin kohtalaisen vähäisesti,
joten sen voi myös jättää maatumaan luontaisesti. Lisätietoa on liitteessä 4.
Lehtipuuvaltainen metsälaidun, jossa on laiduntaville eläimille ruohovartisia kasveja ravinnoksi.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

17

Osasto ja
kuvio/kuviot

0,12

Priorisointi

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Sekapuustoinen kuusivaltainen tuoreen kankaan alue. Puusto on osin nuorta ja osin varttunutta. Puuston latvuspeittävyys on noin 45 %. Pensaskerros on niukka.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

615/193

Pintaala, ha

Muu tavoite

Toimenpiteen
kuvaus

Toimenpide

Sisääntuloväylän, lastauspaikan ja
kokooma-aitauksen perustaminen

Tavoite

3)

1

Latvuskerroksen puut ja alikasvos poistetaan sisääntuloväylän, lastauspaikan ja kokooma-aitauksen alueelta. Hakkuutähteet kerätään koneellisesti ja loput
hakkuutähteet käsin ja poltetaan. Hakkuutähteet kerätään mahdollisimman tarkkaan pois koneellisesti. Loput risut ja hakkuutähteet kerätään käsin ja poltetaan.
Maanpinta tasoitetaan kulkuväylä ja lastauspaikan kohdalta kaivinkoneella tai vastaavalla työkoneella ja tasoitetun maanpinnan päälle levitetään soraa tai
kivimursketta.
Kuvion alueella maan kivennäismaakerros on ohut ja kallio on lähellä maanpintaa. Kulkuväylän ja lastauspaikan alueen kantavuus vaikuttaa silmämääräisesti
arvioituna hyvältä.
Tieliittymän rakentaminen, kulkuväylä laitumelle, eläinten lastauspaikka ja kokooma-aitaus. Edellä mainitut tavoitteet muuttavat kuviota nykyistä
vähempipuustoiseksi, koska kyseisiltä aloilta täytyy poistaa kaikki latvuskerroksen puut ja alikasvos. Koko kuvion aluetta ei kuitenkaan raivata avoimeksi vaan
raivaus tehdään tarpeiden mukaisesti. Esim. tien reunus jätetään raivaamatta muutoin paitsi tarvittavan tieliittymäosuuden alueelta. Tieliittymän rakentamisen
ohjeet ovat Uudenmaan ELY:stä.

1) Eri toimenpiteiden alojen (ha) summa: jos toimenpidealalla on tehty useampia toimenpiteitä, on myös toimenpideala laskettu useampaan kertaan.
2) Kertoo sen pinta-alan, jolla ei ole tehty toimenpiteitä, mutta jolle toimenpiteiden välittömät vaikutukset ulottuvat.
3) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: Joko aiottu toteuttamisvuosi tai luokiteltuna 1 = suuri toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = vähäisempi kiireellisyys
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Kuva 5. Dåvitsin laitumen toimenpiteiden tavoite.
19

Kuva 6. Dåvitsin laitumella tehtävät kunnostusraivaustoimenpiteet.
20

Kuva 7. Laidunnukseen liittyvät toimenpiteet
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Toimenpiteet ja kustannukset

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Johdanto

Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja hakattavat puutavaralajit. Näiden
avulla pystytään arvioimaan toimenpiteiden kustannukset, jollei niitä ole arvioitu jo itse lomakkeelle.

kunnostusraivaus

konetyö

talvi

1

615

hakkuutähteiden kasaus ja
poltto

henkilötyö

kevät

1

615

parkkipaikan
kunnostus

konetyö

kevät

1

615

Kuvio(t)
76, 79, 80, 82,
84, 84.1, 85,
88, 89, 89.1,
161, 163, 165,
184, 186, 196,
191, 194, 195
76, 79, 80, 82,
84.1, 85, 88,
161, 163, 165,
184, 196, 191,
194, 195
76, 79, 80, 82,
84, 84.1, 85,
88, 89, 89.1,
161, 163, 165,
184, 186, 196,
191, 194, 195
194

sillan
rakentaminen
juomapaikkojen kunnostus
sähköliittymän
rakentaminen
aitalinjan
raivaus

henkilötyö

kevät/alkukesä
kevät/alkukesä
kevät

1

615

75, 75.1

I kpl

40

1720 Ostopalveluna tai Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa.

1

615

75.1

2 kpl

10

430

1

615

194

kevät/alkukesä

1

615

72, 75,182

henkilötyö
henkilötyö
henkilötyö

Määrä ja
yksikkö

11,8

1622 m

6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Tarkenne
talvi

Osasto
615

Pinta-ala
ha
15,1

5 Vaikutukset

Toimenpiteen laatu
henkilötyö

Toimenpide
alikasvoksen
raivaus

Priorisointi
1

4 Toimenpiteet ja kustannukset

3

15,1

0,15

Tunnit
75

€
Huom.
3000 Ostopalveluna, metsurityö.

157

Metsähallituksen metsätalous hoitaa.

120

Talkoina tai muuna vastaavana toimintana n. 20 hlö/6 pv.

I kpl

1300 Ostopalveluna.

Ostopalveluna tai Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa.

3000 Ostopalveluna.
Metsämaata
0,36 ha,
ruovikkoa
0,39 ha

1000 Ostopalveluna tai Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa.
Aitalinjan pituus: ympärysaita 3205 m, väliaita 542 m.
aitalinjasta metsämaata 1801 m, ruovikkoa 1946 m.
Aitalinjan todellinen pituus tarkentuu aidan tekovaiheessa.
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Toimenpiteet ja kustannukset

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Johdanto

aidan
rakentaminen

Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja hakattavat puutavaralajit. Näiden
avulla pystytään arvioimaan toimenpiteiden kustannukset, jollei niitä ole arvioitu jo itse lomakkeelle.

henkilötyö

kevät/alkukesä

1

615

aidan
rakentaminen

3747 m,
ympärysja väliaita
yhteensä

n. 700

4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Laiduntaja hankkii aitamateriaalin ja vastaa aidan
rakentamisesta. Metsähallitus osallistuu aidan tekemiseen.
Aidan karjaporttien rakentamisessa tulee huomioida, että
ruovikkoalueita tullaan tarpeen mukaisesti niittämää/jyrsimään.
Porttien, läntisen ja pohjoisten, tulee olla niin leveitä, että niiden
kautta voi ajaa traktorilla työkoneen kera laitumelle.
Sähkölinjojen huoltoa varten saattaa olla tarve myös mennä
metsätyökoneella laidunalueelle. Aitalinjan ja sähkölinjan
risteämiskohdalle Hirsalantien varteen on eduksi rakentaa aita
helposti avattavaksi. Laidunalueen kunnostusraivaus
todennäköisesti vähentää sähkölinjojen huoltotarvetta
myrskyjen jäljiltä.
Ympärysaidan karjaportit tulevat lukollisiksi. Portit pidetään auki
laidunkauden ulkopuolella.
Tarvittaessa laidunpaineen säätelemiseksi voidaan laidunalue
jakaa useampiin lohkoihin.
Laiduntaja vastaa aidan huollosta ja ylläpidosta.

laidunnus

naudat ja
lampaat

toukosyyskuu

1

615

71, 73, 76, 78, 63,8
79, 80, 81, 82,
83, 84, 84.1,
85, 87, 88, 89,
89.1, 156, 155,
157, 158, 159,
160, 161, 162,
162.1, 163,
164, 165, 166,
177, 178 (osa),
80, 81, 182,
184, 185, 186,
189, 196, 191,
192, 194, 195

20–35
nautaa ja
60–100
lammasta

Laiduntaja erityistuella. Erityistukisopimus alkoi 01.10.2012.
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Toimenpiteet ja kustannukset

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Johdanto

Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja hakattavat puutavaralajit. Näiden
avulla pystytään arvioimaan toimenpiteiden kustannukset, jollei niitä ole arvioitu jo itse lomakkeelle.

ylläpitoraivaus henkilötyö

syksy
laidunnuksen
päätyttyä tai
kevät ennen
laidunnuksen
alkua

1

615

Myytävä puutavara lajeittain eroteltuina
Puutavaralaji

76, 79, 80, 82,
84, 84.1, 85,
88, 89, 89.1,
161, 163, 165,
184, 186, 196,
191, 194, 195

15,1

200

4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

9000 Ostopalveluna, metsurityö. Ylläpitoraivauksen tarve arvioidaan
laidunten hoitoseurannan tai muun käynnin yhteydessä ja
ylläpitoraivaustarve voi vaihdella luonnonhoitokuvioittain.

Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot, yhteenveto

Määrä m

3

Kustannustekijä

Työpäiviä

Muu

mäntytukki

265

monitoimikone

15,7

kuusitukki

328

ajokone

20,4

koivutukki

233

metsuri

34

mäntykuitu

83

kaivinkone

1

kuusikuitu

152

työnjohto talkoissa ja valmistelutyö

8

Tie- ja lastausalueen tasaus,
kivimurskeen levittäminen 500 e.
Talkoiden materiaalikuluja 1200 e.

koivukuitu

169

sillan rakentaminen

5

Puutavara 600 e.

energiahake

291

tieliitymälupa

1

230 e.

juomapaikkojen kunnostus

2

Sorastus 500 e.

sähköliittymä

1

Perustus ja liittymäsopimus 3000 e.
Laiduntaja hankkii aitamateriaalin ja
vastaa aidan rakentamisesta.
Metsähallitus osallistuu aidan
tekemiseen joko ostotyönä tai muuna
työnä.

aidan rakentaminen

Arvio: kaksi 4 hlön
työporukkaa 2 vk –
12 työpäivää.

Lisätiedot
1) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: 1 = suuri (toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = pieni, toteutetaan myöhemmin suunnittelukaudella)
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1 Yleiskuvaus

5A

Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen

Johdanto

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset Natura 2000 -luontotyyppeihin ja direktiivilajeihin. Arvioidaan sekä positiiviset että
5 Vaikutukset
mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Direktiivilajeista arvioidaan vaikutukset vain luontodirektiivin liitteiden II ja IV sekä lintudirektiivin
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
liitteen I lajeihin.
Natura 2000 -luontotyyppi
Direktiivin
Toimenpide
Arvioitu
Vaikutusala Perustelu positiivisille tai negatiivisille vaikutuksille
tai direktiivilaji 1)
liite (lajien
vaikutus
osalta)
1630 merenrantaniityt
laidunnus
+
Laidunnus vähentää järviruokoa, mikä parantaa kyseisen Natura luontotyypin edustavuutta kasvillisuuden monipuolistumisen myötä ja
myös lisää merenrantaniittyjen pinta-alaa. Myös lintulajiston oletetaan
runsastuvan ja monipuolistuvan ruovikon vähentymisen ja madaltumisen
myötä.

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Natura 2000 aluekoodi
FI0100024

FI0100024

6430 kosteat suurruohoniityt

kunnostusraivaus,
laidunnus

+

Suurruohoniityn alue on nykyään metsittymässä. Kunnostusraivaus ja
laidunnus parantavat kyseisen Natura-luontotyypin edustavuutta
niittylajiston monipuolistumisen myötä.

FI0100024

7140 vaihettumissuot ja
rantasuot

laidunnus

0

Laidunnus vähentää alueen runsasta järviruokokasvustoa ja
kasvillisuuden monipuolistumisen myötä alueelle palautuu aiemmin
tyypillinen merenrantaniitty. Tällöin Natura-luontotyypistä
vaihettumissuot osa muuttuu merenrantaniityiksi, mutta Natura 2000luontotyyppien kokonaispinta-ala ei muutu. Linnusto runsastuu ja
monipuolistuu ruovikon vähentymisen ja madaltumisen myötä.

FI0100024

8220 silikaattikalliot

laidunnus

0

Kallioalueilla ei ole laiduntaville eläimille juurikaan ravintoa. Kallioalueita
saatetaan käyttää oleskeluun, mutta mahdollisesti oleskelu on vähäistä.
Eläinten liikkuminen alueella ei heikennä kyseisen Natura -luontotyypin
edustavuutta. Luonnonvaraisia eläimiä on liikkunut alueella jo aiemmin
ja tulee todennäköisesti liikkumaan myös jatkossa.

FI0100024

9010 luonnonmetsät

laidunnus

0

Luonnonmetsissä on laiduntaville eläimille niukasti ravintoa. Lisäksi
luonnonmetsien alueella on runsaasti lahopuuta, joten oletettavasti
eläimet eivät tule oleskelemaan koko luonnonmetsien alueella vaan
käyttävät tiettyjä paikkoja suoja- ja lepopaikkoina sekä liikkuvat polkuja
pitkin luonnonmetsien kautta toiselle alueelle. Eläinten oleskeleminen ja
liikkuminen alueella ei heikennä kyseisen Natura-luontotyypin
edustavuutta. Luonnonvaraisia eläimiä on liikkunut alueella jo aiemmin
ja tulee todennäköisesti liikkumaan myös jatkossa.

FI0100024

9050 lehdot

laidunnus,
aitalinjojen raivaus

o

Osalla lehtokuvioita raivataan aitalinjan tarpeen mukaisesti. Toimenpide
ei olennaisesti vaikuta lehtoalueen puustoon ja pensaistoon, sillä
aitalinjan paikka on tarkistettu maastossa ja sijoitettu kohtaan, jossa
raivaustarve on vähäisin. Lehtoalueet ovat myös aiemmin olleet
laidunnuksessa.

FI0100024

9080 metsäluhdat

laidunnus,
alikasvoskuusien
raivaus

+

Laidunnukseen tulevien metsäluhtien alueelta poistetaan
alikasvoskuusia, jotta alueet eivät kuusettuisi. Toimenpide on kyseisen
Natura -luontotyypin edustavuutta parantava.
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FI0100024

liito-orava (Pteromys volans)

Luontodir.
II ja IV -laji

laidunnus

0

Liito-oravahavaintoja on kunnostusraivattavalta alueilta. Ilmoitustarkkuus
havainnoissa on noin 10–100 m, joten havaintopaikat kartalla ilmaisevat
liito-oravan liikkuneen ko. havaintopisteiden lähialueella. Liito-oravan
liikkumisesta hakamailla huolehditaan siten, että raivattavilla
hoitokuvioilla säilytetään vallitsevan latvuskerroksen puita sopivilla
tiheyksillä, jotta liito-oravat pystyvät liikkumaan hakamailla ja siirtymään
metsäkuviolta toiselle. Laidunnus ei heikennä liito-oravan elinpaikkaa.

FI0100024

kurki (Grus grus)

Luontodir.
II ja IV -laji

laidunnus

+

Kurkihavaintoja on ruovikkoalueelta. Vetisimmät ja allikkoiset
ruovikkoalueet jäävät laidunnuksen ulkopuolelle, joten kurjille jää
rauhaisia pesimäalueita. Kurkien ruokailualueet paranevat laidunnuksen
myötä, sillä rantaniittyjen lisääntyminen luo ruovikkoa edullisempia
ruokailupaikkoja kurjille.

FI0100024

harmaapäätikka (Picus
canus)

Luontodir.
II ja IV -laji

+

Dåvitsin laitumen alue on tikoille hyvää ruokailualuetta. Alueen
luonnontilaisissa metsissä on runsaasti lahopuuta. Harmaapäätikalle
tärkeää lehtilahopuuta on sekä kunnostusraivattavilla entisillä pelloilla
sekä myös lehtipuuvaltaisina metsinä hoidettavilla alueilla. Lahopuut
saavat jäädä kunnostusraivattavilla kohteilla paikalleen. Lisälahopuuta ei
kunnostusraivauksen yhteydessä tuoteta, koska luontainen
lahopuuntuotto on ollut alueella hyvää. Viimeksi lahopuita syntyi vuoden
2012 marraskuussa ’Antin-päivän’-myrskyssä.

FI0100024

laulujoutsen (Cygnus
cygnus)

Luontodir.
II ja IV -laji

+

Laulujoutsenpari on havaittu alueella. Kysymyksessä ei ollut kuitenkaan
pesivä pari vaan alueella viivähtänyt pari. Alueen vesilampareiden
pienialaisuus ja alueen sankka ruovikkoisuus ei ole eduksi
laulujoutsenelle, joka tarvitsee lehtoon lähteäkseen riittävän avoimen
alueen. Ruovikon väheneminen ja niittyjen lisääntyminen on eduksi
laulujoutsenille.

Natura 2000-luontotyypit tai
direktiivilajit, joihin toimenpiteillä ei
arvioida olevan vaikutuksia.

Ei vaikuta alueen muihin Natura 2000 -luontotyyppeihin.

Natura 2000-vaikutusten arvioinnin
tarveharkinta perusteluineen

Ei tarvita

Tehtävät toimenpiteet eivät oleellisesti heikennä niitä arvoja, joiden perusteella alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. Tämän
perusteella toimenpiteet eivät vaadi luonnonsuojelulain (1096/1096 65 §) mukaista Natura 2000-arviota.

Tarvitaan
Liite
Lisätiedot
1) *= priorisoitu Natura 2000 -luontotyyppi, lihavoituina ne lajit tai luontotyypit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
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5B

1 Yleiskuvaus

Muut vaikutukset luontoon, ympäristöön ja käyttöön

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Avoimen
perinneympäristön hoito

Raivaus ja
laidunnus

Puustoisen
perinneympäristön hoito

Raivaus ja
laidunnus

Kostean ja tuoreen
niityn sekä
kalliokedon
kasvillisuus ja niistä
riippuva eliöstö sekä
maisema.
Hakamaiden ja
metsälaitumien
kasvillisuus ja niistä
riippuva eliöstö sekä
maisema.

x

x

Ulkopuol.
alue

Toimenpiteen
tavoite

Suunn.
alue

Johdanto

Arviointi kohdistuu suunniteltujen toimenpiteiden suunnittelualueelle tai sen ulkopuolelle aiheutuviin vaikutuksiin, jotka eivät
liity alueen Natura 2000-arvoihin. Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia luontoon
(esim. kasvillisuustyypit ja lajit), ympäristöön ja alueen käyttöön.
Toimenpide
Vaikutuksen kohde
KohdenVaikutuksen tarkempi kuvaus
tuminen
(kuvio tai osa-alue merkitään tarvittaessa)

6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Toimenpiteet negatiivisten vaikutusten
ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi

Kuvaus

Kuvaus

79 (1/2), 161, 165

Metsittyminen pysähtyy kunnostusraivauksen
myötä ja laidunnuksella, niityn avoimuus
lisääntyy ja putkilokasvilajisto monipuolistuu.
Edullisia vaikutuksia on todennäköisesti myös
muihin eliöryhmiin kuten kovakuoriaisiin ja
perhosiin.
Valon lisääntyessä raivattavilla hakamailla
putkilokasvilajisto monipuolistuu, mikä
vaikuttaa edullisesti mm. perhosiin. Puiden
väheneminen raivattavilta kuvioilta luo
maisemallisia arvoja näkymien avautuessa
sekä laidunalueen suuntaan että laitumelta
avoimen perinneympäristön suuntaan.

Kunnostusraivaus tehdään talvella.
Laidunnuspaine pidetään riittävänä ja
ylläpitoraivaus tehdään tarpeen
mukaisesti.

76, 80, 82, 84.1,
85, 88, 89, 89.1,
163,185,191,195,

Alikasvoskuusten
poisto ja
laidunnus

Lehtipuuvaltaisen
metsän kasvillisuus ja
niistä riippuva eliöstö.

x

84,184,186

Avoimen
perinneympäristön hoito

Laidunnus

Kallioalueiden ja
merenrantaniityn
kasvillisuus ja niistä
riippuva eliöstö sekä
maisema:

x

71,77, 78,79 (1/2),
153, 154, 155,
156, 158, 159,
160, 162, 162.1,
164, 178, 180,
181

Metsä

Laidunnus

Metsälaitumien
kasvillisuus ja niistä
riippuva eliöstö.

x

73,75,75.1, 196

Lisätiedot

5 Vaikutukset

(kuvio/osa-alue)

Metsä

Liite

4 Toimenpiteet ja kustannukset

Alueet eivät pääse kuustettumaan
alikasvoskuusten poiston myötä.
Kunnostustoimet ovat kuitenkin vähäisiä,
koska näillä luonnohoitokuviolla
alikasvoskuusia on kohtalaisen vähän.
Kallioalueilla laidunnuksen vaikutus on
vähäistä, koska niillä alueilla on vähän ravintoa
laiduntaville eläimille. Ruovikkoalueilla
umpeenkasvu pysähtyy ja putkilokasvi- sekä
lintulajisto monipuolistuvat. Edullisia
vaikutuksia on todennäköisesti myös muihin
eliöryhmiin kuten kovakuoriaisiin ja perhosiin.
Eläinten liikkumisen ja laiduntamisen myötä
putkilokasvilajisto monipuolistuu.

Kunnostusraivaus tehdään talvella.
Liito-oravan liikkumisreittien
ylläpitämiseksi raivattaville hakamaille
jätetään puita ja puuryhmiä sopivien
etäisyyksien päähän, jotta liito-orava voi
liikkua metsäalueelta toiselle
hakamaiden kautta.
Yläpitoraivaus tehdään tarpeen
mukaisesti.
Kunnostusraivaus tehdään talvella ja
ylläpitoraivaus tehdään tarpeen
mukaisesti. Eläinten liikkuminen
alueella ei edellytä toimia.
Laidunnuspaine pidetään riittävänä.
Tarvittaessa murskaltaan ruovikko tai
jyrsitään ruovikon juuriston
koneellisesti.

Kunnostustoimenpiteitä ei tarvita.
Eläinten liikkuminen alueella ei edellytä
toimia.

Kunnostustoimet vaikuttavat positiivisesti alueen arvoihin lintujen- ja lehtojensuojeluohjelman kohteena.
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1 Yleiskuvaus

Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä

2 Alueen nykytila

Lomakkeella kuvataan toimenpidealueilla oleva tai niille suunniteltu seuranta, mahdolliset tulevaisuuden selvitys- ja tutkimustarpeet sekä
viestintä.

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Seuranta
Kuvio / osa-alue

Kuva 9

Seurantatyyppi

Seurantavuodet

Seurantamenetelmä

76, 156

hoitoseuranta: hakamaa,
merenrantaniitty

2012, 2014, 2016, 2018, 2023 ja jatko viiden vuoden
välein.

Kasvillisuuskartoitus Perinnebiotooppien seurantaohjeen
mukaisesti (Katja Raatikainen 2009).

156

hoitoseuranta: kovakuoriaiset

2012 ja jatko päätetyn seurantavälin mukaisesti.

Kovakuoriaiskartoitus Metsähallituksen seurantaohjeen
mukaisesti.

Koko alue

perinnebiotooppien hoitoseuranta 2012, seuraava kerta 2015 (kuva 8).

Perinnebiotooppien seurantaohjeen mukaisesti.
(Katja Raatikainen 2009)

Koko alue

liito-oravan seuranta

Liito-oravan kartoitus kevättalvella lumisena aikana.

2013, 2014, 2016 ja 2021.

Selvitys- ja tutkimustarpeet

Viestintä
Luonnonhoitotöistä tiedotetaan Metsähallituksen Luontoon.fi ja Metsa.fi -internetsivustoilla ennen luonnonhoitotöiden aloittamista sekä lähetetään lehdistötiedote. Lisäksi maastoon
viedään tiedotteet toimenpiteiden ajaksi kertoen hoitotoimista sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi luonnonhoitotoimista tiedotetaan Rakennusperinto.fi -portaalissa. Dåvitsin laitumen
kunnostuksesta ja käyttöönotosta tiedotetaan tiedotusvälineille ja lähiasukkaille.

Lisätiedot
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Kuva 8. Laidunnuksen seurantakoealat Dåvitsissa.
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Liite 1. Dåvitsin laitumen alue vuonna 1707.

Arkistolaitos, Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, Kirkkonummi B19 10/1-3: Åker Carta uppå Dåfwits och Ådbäcks byar, belägit i Rassborgs Östre Härad,
och Kyrckslät Sochn, Afmätt åhr 1707 (S. Brotherus). < https://astia.narc.fi/astiaUi/digiview.php?imageId=14066697&aytun=2649486.KA&j=1> 18.01.2013.

Liite 2. Dåvitsin laitumen alue vuonna 1872.

Venäläiset topografikartat 1:21 000, lehti 28, Uudenmaan lääniä Lohjan kihlakuntaa Hirsalo (1872). Kansallisarvkisto, Digitaaliarkisto,
<http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1429132> 18.01.2013.

Liite 3. Ilmakuva Dåvitsin laitumen alueesta vuodelta 1944.

Liite 4. Dåvitsin laitumen kunnostusraivaus.
Alikasvospuiden poisto:
Dåvitsissa tehdään metsurityönä 15 hehtaarin alueella pääsääntöisesti alikasvokuuten raivausta
metsittyneiltä pelloilta, niityiltä, entisiltä hakamailta sekä reheväkasvuisilta metsälaitumilta.
Raivattavien kuusten lisäksi ruovikkoon rajautuvilla kuvioilla raivataan tarpeen mukaisesti lisäksi
lehtipuita. Myös muilla raivattavilla kuvioilla huomioidaan lehtipuiden tarpeen mukainen poisto.
Alikasvospuiden raivaus tehdään ennen koneellista puiden poistoa.
Raivattava puusto on läpimitaltaan alle 8 cm ja pituudeltaan 1–10 m. Alikasvospuustoa, jota
raivataan, on alueella vaihtelevasti noin 200–2000 runkoa hehtaarilla. Tiheys vaihtelee
harvalukuisista alueista tiheikköihin. Tiheästi kasvavat kuuset tulee kaataa kasoihin, jotta ne
voidaan alueella myöhemmin toteutettavien hakkuiden yhteydessä kuljettaa pois energiapuuksi.
Kaikkea aliskasvosta ei raivata pois, vaan enimmälle osalle hoitokuvioista jätetään osa
alikasvoksesta erikokoisiksi ryhmiksi etenkin maisemallisesti edustavien isojen puiden
läheisyyteen. Työ ohjeistetaan tarkemmin ennen aloitusta ja kohde käydään läpi maastossa
raivuutyöntekijän kanssa.
Latvuskerroksen puiden poisto ja hakkuutähteen keruu energiapuuksi:
Lavtuskerroksen puita poistetaan kunnostusraivattavilta metsittyneiltä pelloilta, niityiltä ja entisiltä
hakamailta. Puita poistetaan koneellisesti talven aikana noin 12 hehtaarin alueelta. Poistetut puut
kuljetetaan pois kunnostusraivattavilta alueilta ja kasataan Hirsalantien varteen. Kaadettujen
puiden latvukset ja oksat sekä mahdollisuuksien mukaan raivattu alikasvos kerätään
mahdollisimman tarkkaan keruukoneella ja kasataan Hirsalantien varteen. Puutavara sekä
energiapuu on tavoitteena saada kevään aikana pois Hirsalantien varrelta ennen laidunaidan
rakentamista.
Loppusiistintä:
Kunnostusraivauksen ja energiapuun keruun jäljiltä maahan jääneitä oksia, risuja ja puiden
latvuksia ja alikasvospuita kerätään keväällä. Loppusiistinnän voi aloittaa heti koneellisen
hakkuutähteen keräyksen jälkeen, mutta helpointa hakkuutähteiden keruu on lumien sulettua,
kun ajourille painuneet ja maahan jäätyneet oksat ovat myös kerättävissä. Loppusiistintä tehdään
usean henkilön voimin ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään keväällä talkoot. Talkoita on
alustavasti suunniteltu pidettävän kuuden päivän ajan. Vähäinen määrä esim. alikasvopuita
maassa ei haittaa laidunnusta. Kuitenkin kuviot, joilla oli runsaasti alikasvosta, ovat ensisijaisia
siistintäkohteita. Myös aitalinja on ensisijainen siistintäkohde ja siistitään hakkuutähteistä, jotta
aitaverkko on helppo asentaa.
Raivauskohteiden kuviokohtaiset kuvaukset:
Kuvio 76 (2,59 ha) on noin 75–85 vuoden ikäistä sekapuustoista metsää, entistä hakamaata,
nykyistä lehtomaista kangasta. Latvuspeittävyys on noin 55 %. Kuviolla on muinaisjäännös.
Muinaisjäännöksistä kiveyksiä hoidetaan poistamalla niiden ääreltä alikasvoskuusia ja myös
varttuneita kuusia, mikäli niitä on. Pienikokoiset lehtipuut, kuten pihlajat, saavat olla paikoillaan.
Kiveykset ovat nyt pääosin avoimia ja hoitotarve on vähäinen. Kiveyksistä kaksi itäisintä on arvioitu
olevan Porkkalan vuokra-aikaan liittyviä ja läntisin on rantakivikko, jonka päälle on kasattu kiviä
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pellonraivauksen yhteydessä. Kiveyksen alue merkitään maastoon ennen puiden poiston
aloittamista sinisellä kuitunauhalla.
Kuviolla tehdään koneellista puiden poistoa talvella 2013. Tavoitteena on koivuhaka, jolla puiden
latvuspeittävyys on noin 35 %. Latvuskerroksen puista poistetaan kuusia noin 86 % (= 6 ppa) ja
koivuja 30 % (= 3 ppa). Männyt pääosin säästetään, mutta harkinnan mukaan voidaan poistaa joku
mäntykin.
Kuviolta raivataan ennen latvuskerroksen puiden poistoa halkaisijaltaan alle 8 cm olevista
alikasvoskuusista noin 80 – 90 % pois. Alikasvoskuusia on epätasaisesti alueella, mutta niitä on
keskimäärin noin 400 kpl/ha. Erikokoisia alikasvoskuusia ja nuoria lehtipuita jätetään kasvuun ja
sijainniltaan ryhmittäin, ja etenkin maisemallisesti edustavien kuusien, koivujen tai mäntyjen
läheisyyteen.

Kuvio 79 (0,33 ha) on kitumaata, jossa on kalliolaikkuja ja kivennäismaa-aluetta. Puusto on eriikäistä ja vallitseva latvuskerros noin 70 vuoden ikäistä. Puiden latvuspeittävyys on nyt 15 %.
Kuviolla tehdään koneellista puiden poistoa talvella 2013 noin 0,2 ha alueella. Puidenpoistotarve
on vähäinen. Tavoitteena on avata näkymä kuvioiden 80 ja 195 välille. Latvuskerroksen puista
poistetaan jokunen kuusi ja mänty (= yht. noin 3 ppa).
Kuviolta raivataan ennen latvuskerroksen puiden poistoa halkaisijaltaan alle 8 cm olevista
alikasvoskuusista noin 80 % pois. Alikasvoskuusia on nyt noin 200 kpl/ha. Alikasvoskuusia jätetään
erikokoisia ja sijainniltaan ryhmittäin, ja etenkin maisemallisesti edustavien kuusien, koivujen tai
mäntyjen läheisyyteen.

Kuvio 80 (0,89 ha) on noin 60–70 vuoden ikäistä sekapuustoista metsittynyttä peltoa.
Latvuspeittävyys on noin 45 %. Puut ovat kuvion alueella ryhmittäin epätasaisesti jakautuneina.
Kuviolla tehdään koneellista puiden poistoa talvella 2013 ja tavoitteena on hakamaa, jossa puiden
latvuspeittävyys on noin 25 %.
Latvuskerroksen puista poistetaan eniten kuusia, noin 85 % (= 5 ppa), ja koivuja runsas 40 %
(= 3 ppa) pohjapinta-alasta. Mäntyjä poistetaan runsas 10 % (= 0,5 ppa) pohjapinta-alasta.
Kuviolta raivataan ennen latvuskerroksen puiden poistoa halkaisijaltaan alle 8 cm olevista
alikasvoskuusista noin 90 % pois. Alikasvoskuusia on nyt epätasaisesti alueella, mutta keskimäärin
niitä on noin 600 kpl/ha. Alikasvoskuusia jätetään erikokoisia ja sijainniltaan ryhmittäin, ja etenkin
maisemallisesti edustavien kuusien, koivujen tai mäntyjen läheisyyteen.

Kuvio 82 (1,26 ha) on noin 75–85 vuoden ikäistä puolukkatyypin metsää. Puusto on mäntyvaltaista
ja seassa on kuusia ja koivuja. Latvuspeittävyys on noin 35 %.
Kuviolla tehdään koneellista puiden poistoa talvella 2013, ja tavoitteena on hakamaa. Avoimuutta
lisätään poistamalla kuviolta pääosin kuusia. Kuusista poistetaan noin 95 % (= 5 ppa). Kuusiryhmä
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jätetään kuitenkin kohtaan, jota mäyrä on käyttänyt vessapaikkanaan ja erikokoisia kuusia
toisaalle kuviolla. Koivuista poistetaan muutamia yksilöitä.
Kuviolta raivataan ennen latvuskerroksen puiden poistoa halkaisijaltaan alle 8 cm olevista
alikasvoskuusista noin 90 % pois. Alikasvoskuusia on epätasaisesti alueella, mutta keskimäärin noin
400 kpl/ha. Alikasvoskuusia jätetään erikokoisia ja sijainniltaan ryhmittäin, ja etenkin
maisemallisesti edustavien kuusien, koivujen tai mäntyjen läheisyyteen.

Kuvio 84 (1,28 ha) on noin 80 vuoden ikäistä tervaleppäluhtaa. Kuviolta raivataan kaikki
halkaisijaltaan alle 8 cm alikasvoskuuset pois. Alikasvoskuuset ovat erikokoisia ja epätasaisesti
alueella, mutta keskimäärin niitä on noin 100 kpl/ha ja ne ovat keskimäärin 4 m korkeita ja
halkaisijaltaan 5 cm.

Kuvio 84.1 (0,38 ha) on noin 50–70 vuoden ikäistä lehtipuuvaltaista metsittynyttä peltoa.
Latvuspeittävys on noin 35 %. Kuviolla tehdään koneellista puiden poistoa talvella 2013 ja
tavoitteena on lisätä avoimuutta poistamalla puita etenkin ojien reunoilta, jotta puiden
rivivaikutelma poistuu. Puista poistetaan pääosin koivuja; hieskoivuista noin 60 % (=3,5 ppa) ja
rauduskoivuista noin 40 % (=3,5 ppa) pohjapinta-alasta ja mahdollisesti joku kuusi. Mikäli koivujen
poistosta huolimatta jää jäljellä olevista puista rivivaikutelma, poistetaan harkinnan mukaan myös
tervaleppiä.
Kuviolta raivataan ennen latvuskerroksen puiden poistoa halkaisijaltaan alle 8 cm olevista
alikasvoskuusista noin 90 – 95 % pois. Alikasvoskuusia on kuvion alueella vähäisesti, noin
50 kpl/ha. Alikasvoskuuset poistetaan lähes kaikki; jätetään muutamia alikasvoskuusia joidenkin
puuryhmien läheisyyteen harkinnan mukaisesti.

Kuvio 85 (3,04 ha) on noin 60–70 vuoden ikäistä sekapuustoista metsittynyttä peltoa, jossa kasvaa
runsaimmin mäntyä. Koivua on lähes mäntyjen veroisesti ja kuusia vähän koivuja vähemmän.
Latvuspeittävys on noin 50 %. Puut ovat kuvion alueella ryhmittäin epätasaisesti jakautuneina.
Kuviolla tehdään koneellista puiden poistoa talvella 2013. Tavoitteena on hakamaa, jossa puiden
latvuspeittävyys on noin 25 %. Männyistä poistetaan noin 2/3 (=8 ppa, ), kuusista noin 2/3 (=6 ppa)
ja koivuista 30 % (= 3 ppa) pohjapinta-alasta.
Kuviolta raivataan ennen latvuskerroksen puiden poistoa halkaisijaltaan alle 8 cm olevista
alikasvoskuusista noin 90 % pois. Alikasvoskuusia on nyt epätasaisesti alueella, mutta niitä on
keskimäärin noin 200 kpl/ha. Alikasvoskuusia jätetään erikokoisia ja sijainniltaan ryhmittäin, ja
etenkin maisemallisesti edustavien kuusien, koivujen tai mäntyjen läheisyyteen.

Kuvio 88 (0,59 ha) on noin 60–70 vuoden ikäistä sekapuustoista lehtipuuvaltaista metsittynyttä
peltoa. Latvuspeittävyys on noin 45 %. Kuviolla tehdään koneellista puiden poistoa talvella 2013
0,46 ha alueelta. Tavoitteena on hakamaa, jossa puiden latvuspeittävyys on noin 25 %. Kuusista
poistetaan puolet (=2 ppa) ja koivuista runsas puolet (= 8 ppa) pohjapinta-alasta.
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Kuviolta raivataan ennen latvuskerroksen puiden poistoa halkaisijaltaan alle 8 cm olevista
alikasvoskuusista noin 90 % pois. Alikasvoskuusia on nyt epätasaisesti alueella, mutta niitä on noin
2000 kpl/ha. Alikasvoskuusia jätetään erikokoisia ja sijainniltaan ryhmittäin, ja etenkin
metsänreunan suuntaan edustavien maisemallisesti edustavien kuusien, koivujen tai mäntyjen
läheisyyteen.

Kuvio 89 (0,44 ha) on noin 60 vuoden ikäistä sekapuustoista lehtipuuvaltaista metsittynyttä
peltoa. Kuviolta raivataan halkaisijaltaan alle 8 cm olevista alikasvoskuusista noin 90 % pois.
Alikasvoskuusia on nyt epätasaisesti alueella, mutta niitä on keskimäärin noin 1300 kpl/ha.
Alikasvoskuusia jätetään erikokoisia ja sijainniltaan ryhmittäin, ja etenkin maisemallisesti
edustavien kuusien, koivujen tai mäntyjen läheisyyteen. Lisäksi raivataan pienikokoisia (ka. kork.
3 m, halk. 2 cm) hieskoivun vesoja pois. Hieskoivuja on koko kuvion alalla noin 1000 kpl/ha, mutta
hieskoivun osalta raivaus tehdään vain ruovikon edustaltan nauhamaiselta alueelta.

Kuvio 89.1 (0,48 ha) on noin 55–60 vuoden ikäistä hieskoivuvaltaista metsittynyttä peltoa. Kuviolta
raivataan 0,3 ha:n alueelta halkaisijaltaan alle 8 cm olevat alikasvoskuuset pois. Alikasvoskuusia on
kohtuullisen vähäisesti, noin 100 kpl/ha. Lisäksi raivataan pienikokoisia (ka. kork. 3 m, halk. 2 cm)
hieskoivun vesoja pois. Hieskoivuja on koko kuvion alalla noin 300 kpl/ha, mutta hieskoivun osalta
raivaus tehdään vain ruovikon edustalta nauhamaiselta alueelta.

Kuvio 161 (0,60 ha) on noin 60 vuoden ikäistä sekapuustoista lehtipuuvaltaista metsittynyttä
peltoa, kosteaa heinäniittyä. Latvuspeittävyys on 18 %. Kuviolla tehdään koneellista puiden
poistoa talvella 2013 ja tavoitteena on avoin perinneympäristö. Rauduskoivuista poistetaan 50 %
(= 2 ppa) ja hieskoivuista 2/3 (= 2 ppa). Puut kasvavat ojan reunalla rivimäisesi. Harkinnan mukaan
poistetaan myös mäntyjä ja kuusia latvuspeittävyyden alentamiseksi ja rivivaikutelman
poistamiseksi.
Kuviolta raivataan ennen latvuskerroksen puiden poistoa halkaisijaltaan alle 8 cm olevista
alikasvoskuusista noin 90 – 95 % pois. Alikasvoskuusia on vähäisesti, noin 60 kpl/ha.
Alikasvoskuusia jätetään erikokoisia ja sijainniltaan ryhmittäin, ja etenkin maisemallisesti
edustavien kuusien, koivujen tai mäntyjen läheisyyteen.

Kuvio 163 (1,0 ha) on noin 60–100 vuoden ikäistä sekapuustoista metsittynyttä hakaa sekä entistä
peltoa ja vanhaa niittyä. Latvuspeittävyys on noin 40 %. Kuviolla tehdään koneellista puiden
poistoa talvella 2013. Tavoitteena on hakamaa, jossa puiden latvuspeittävyys on noin 25 %.
Kuusista poistetaan 75 % (= 1,5 ppa), rauduskoivuista 40 % (= 2 ppa) ja hieskoivuista 58 % (= 3,5
ppa). Puiden poistossa huomioidaan entisen niityn alue avaamalla se avoimemmaksi kuin muu
alue. Niitty on kuvion länsiosassa kuvion 81 suunnalla. Niityn alue merkitään maastoon ennen
puiden poiston aloittamista punaisella kuitunauhalla.
Kuviolta raivataan ennen latvuskerroksen puiden poistoa halkaisijaltaan alle 8 cm olevista
alikasvoskuusista noin 90 % pois. Alikasvoskuusia on nyt epätasaisesti alueella, mutta keskimäärin
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niitä on noin 400 kpl/ha. Alikasvoskuusia jätetään erikokoisia ja sijainniltaan ryhmittäin, ja etenkin
maisemallisesti edustavien kuusien, koivujen tai mäntyjen läheisyyteen.

Kuvio 165 (0,30 ha) on noin 65–95 vuoden ikäistä lehtipuuvaltaista entistä peltoa ja vanhaa niittyä.
Latvuspeittävyys on 22 %. Kuviolla tehdään koneellista puiden poistoa talvella 2013 ja tavoitteena
on avoin perinnebiotooppi. Kuuset poistetaan lähes kaikki (= 1 ppa) ja rauduskoivusta runsas 55 %
(= 4,5 ppa). Kuvion alueen puut ovat sijoittuneet epätasaisesti.
Kuviolta raivataan ennakkoon halkaisijaltaan alle 8 cm olevista alikasvoskuusista noin 90 % pois.
Alikasvoskuusia on nyt epätasaisesti alueella, mutta keskimäärin niitä on noin 600 kpl/ha.
Alikasvoskuusia jätetään erikokoisia ja sijainniltaan ryhmittäin, ja etenkin maisemallisesti
edustavien kuusien, koivujen tai mäntyjen läheisyyteen.

Kuvio 184 (0,80 ha) on noin 80 vuoden ikäistä tervaleppäluhtaa. Kuviolta raivataan kaikki
alikasvoskuuset pois. Alikasvoskuusia on vähäisesti, noin 50 kpl/ha, ja ne ovat keskimäärin 6 m
korkeita ja halkaisijaltaan 6 cm.

Kuvio 185 (0,80 ha) on noin 55 vuoden ikäistä rauduskoivuvaltaista metsittynyttä peltoa. Kuviolta
raivataan kaikki alikasvoskuuset pois, jotta lehtipuuvaltaisuus säilyy jatkossakin. Alikasvoskuusia on
vähäisesti, noin 15 kpl/ha, ja ne ovat keskimäärin 4 m korkeita ja halkaisijaltaan 5 cm.

Kuvio 186 (0,21 ha) on noin 40–50 vuoden ikäistä tervaleppäluhtaa. Kuviolla on alikasvoksessa
eniten hieskoivua, 1200 kpl/ha ja muutamia kuusia, noin 10 kpl/ha, joka ovat keskimäärin 7 m
korkeita ja halkaisijaltaan 7 cm. Alikasvoskuuset ja pääosin myös alikasvoksen hieskoivut raivataan
pois. Ruovikon edustalta poistetaan myös tarpeen mukaisesti joku nuori tervaleppä, jotta metsän
reuna avautuu ruovikkoon.
Kuvio 191 (0,17 ha) on noin 60 vuoden ikäistä lehtomaista kangasta. Latvuspeittävyys on 55 %.
Kuviolla tehdään koneellista puiden poistoa talvella 2013, ja tavoitteena on hakamaa. Kuusista
poistetaan enin osa, noin 90 % (= 8 ppa) ja haavat, raidat ja isot koivut säästetään. Mikäli ilmenee
tarvetta poistaa lehtipuita, poistetaan niitä nuorimmasta päästä ja järeät ja maisemallisesti kauniit
puut säästetään.
Kuviolta raivataan ennen latvuskerroksen puiden poistoa halkaisijaltaan alle 8 cm olevista
alikasvoskuusista noin 90 % pois. Alikasvoskuusia on nyt epätasaisesti alueella, mutta keskimäärin
niitä on noin 600 kpl/ha. Alikasvoskuusia jätetään erikokoisia ja sijainniltaan ryhmittäin, ja etenkin
maisemallisesti edustavien kuusien, koivujen tai mäntyjen läheisyyteen.
Kuvio 193 (0,20 ha) on noin 85 vuoden ikäistä lehtomaista kangasta. Latvuspeittävyys on 45 %.
Kuviolla tehdään koneellinen puiden poisto talvella 2013 ja tavoitteena on saada aikaiseksi
kulkuväylä laitumelle, lastauspaikka ja eläinten kokooma-aitaus. Puustoa poistetaan noin 0,12 ha
alueelta. Tältä alueelta poistetaan kaikki latvuskerroksen puut.
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Puidenpoistoalueelta raivataan ennakkoon pois pensaat sekä halkaisijaltaan alle 8 cm olevat
alikasvoskuuset ja -koivut. Alikasvoskuusia on noin 800 kpl/ha ja koivuja 200 kpl/ha. Kulkuväylä ja
lastauspaikka merkitään maastoon keltaisella kuitunauhalla. Kokooma-aitauksen kulmat merkitään
puolestaan punaisella kuitunauhalla.
Kuvio 195 (1,44 ha) on noin 80 vuoden ikäistä sekapuustoista metsittynyttä peltoa ja vanhaa
niittyä. Latvuspeittävyys on 50 %. Puut ovat kuvion alueella ryhmittäin epätasaisesti jakautuneina.
Kuviolla on muinaisjäännös, kiveys. Kiveys on nyt kohtalaisen avoin. Muutamia alikasvoskuusia
kasvaa nyt kiveyksen päällä ja ne poistetaan alikasvoskuusten poistamisen yhteydessä. Kiveys
merkitään maastoon sinisellä kuitunauhalla, jotta sen alueella ei liikuta koneella puiden poiston
yhteydessä.
Kuviolla tehdään koneellista puiden poistoa talvella 2013 ja tavoitteena on hakamainen alue.
Männyistä poistetaan noin 80 % (= 9 ppa), kuusista 85 % (= 5 ppa) ja rauduskoivuista 25 %
(= 3 ppa). Puiden poistossa huomioidaan entisen niityn alue avaamalla se avoimemmaksi kuin muu
alue. Niityn alue merkitään maastoon ennen puiden poiston aloittamista punaisella kuitunauhalla.
Kuviolta raivataan ennakkoon halkaisijaltaan alle 8 cm olevista alikasvoskuusista noin 90 % pois.
Alikasvoskuusia on nyt epätasaisesti alueella, mutta keskimäärin niitä on noin 400 kpl/ha.
Alikasvoskuusia jätetään erikokoisia ja sijainniltaan ryhmittäin, ja etenkin maisemallisesti
edustavien kuusien, koivujen tai mäntyjen läheisyyteen.
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Liite 5. Kuvia Dåvitsin suunnittelualueelta.

Kuva 1. Entinen pelto (kuvio 88), joka on metsittynyt luontaisesti.

Kuva 2. Entinen pelto (kuvio 89), joka on metsittynyt luontaisesti.

Kuva 3. Entinen pelto, kostea niitty (kuvio 161),
joka on alkanut metsittymään, mutta on vielä
enimmäkseen avoin.

Kuva 4. Entinen pelto (kuvio 195), joka on metsittynyt luontaisesti. Kuvan alakulmassa on
raivausröykkiö.

Kuva 5. Kallioketo (kuvio 79). Näkymä Fladetin
ruovikon suuntaan on umpeutunut. Entinen pelto
on metsittynyt.

Kuva 6. Entinen hakamaa (kuvio 82). Näkymä
Dåvitsvikenin ruovikolle.

Kuva 7. Entinen pelto, tuore niitty (kuvio 165) kuvattuna avoimelta kohdalta. Ruovikon suunnassa (kuvan
keskiosassa takana) on tiheä alikasvoskuusikko ja
länsipuolella on varttuneita kuusia.

Kuva 8. Tervaleppäluhta.

Kuva 9. Tuleva tieliittymä ja eläinten lastauspaikka
kuvattuna kuviolta 193 Hirsalantielle päin.

Kuva 10. Aitauksen kulmamerkkien sijoittamista
maastoon kesäkuun 2012 alussa. Kuva on kuvion 181
koilliskulmasta läheltä siltaa.

Liite 7. Yhteenveto Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnosta ja Metsähallituksen vastine.
Esitetty muutosehdotus
Liito-oravaseuranta

Metsähallituksen vastaus / muutokset suunnitelmaan
Liito-oravaseuranta on lisätty suunnitelmaan ja toteutetaan ensimmäisen
kerran ennen latvuskerroksen puiden poistoa.

Liito-oravan huomioiminen kunnostusraivauksessa.

Liito-oravan liikkuminen kunnostusraivattavilla hakamailla on huomioitu
suunnitelmassa. Suunnitelman käytännön toteuttamisessa varmistetaan liitooravan kulkuyhteyksien säilyminen merkitsemällä säästettävät puuryhmät
sinisellä kuitunauhalla ennen raivauksen aloittamista ja opastamalla tekijää
raivaustyössä. Liito-oravan suosimaa haapaa ei raivauksissa poisteta.

Raivauksen jaksotus ja riittävä laidunpaine.

Kunnostusraivattavat alueet ovat enimmältä osin entisiä peltoja ja niiden
kenttäkerros on heinävaltainen. Puiden poisto heinäisiltä alueilta ei tule
todennäköisesti aiheuttamaan kenttäkerroksen lajiston muuttumista aiempaa
rehevämmäksi vaan kasvilajisto pysyy heinävaltaisena. Raivauksen jälkeen
laiduntavat eläimet viihtyvät alueella enemmän ja laidunnuksen myötä
kenttäkerroksen lajiston muuttuminen on todennäköisempää.
Kunnostusraivaus tehdään pääosin yhtenä kautena johtuen käytännöllisistä
ja taloudellisista syistä. Toimien jakamisesta useammalle kaudelle
aiheutuisi ongelmia etenkin puiden poistamisesta aidatulta alueelta ja
pienien puuerien kuljetuksista. Kunnostusraivauksen jälkeen alue aidataan
ja aloitetaan laidunnus. Myöhemmin kunnostusraivausta voidaan täydentää
pienimuotoisella raivauksella, jossa poistettava puu jää lahopuuksi.
Suunniteltu eläinmäärän riittävyys arvioidaan ensimmäisen laidunkauden
jälkeen ja sen mukaisesti tarvittava eläinmäärä seuraavalle
laidunnuskaudelle. Lisähoitona voidaan ruovikkoalueita niittää tai jyrsiä.

Laidunalueen jakaminen useaan lohkoon.

Suunnitelmassa on huomioitu laidunalueen jakaminen lohkoihin ja
lisälohkojen tekeminen tarpeen mukaisesti.
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