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1. Alueen kuvaus

Kirkkonummella, Medvastön kylässä sijaitsee luonnonsuojelualue, jonka maisemaa luonnehtivat laajat lintulahdet, harvapuustoiset, valoisat
entiset hakamaat sekä niityt ja pellot, jotka ovat hitaasti sulkeutumassa ja kuusettumassa. Tämä Norra fladetin- Kalvholmenin alue on
Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden hallinnassa. Se on osa Medvastön-Stormossenin Natura 2000-aluetta (FI0100024), minkä
lisäksi Smedjevikenin ja Norra Fladetin lahdet kuuluvat lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Kalvhomenin lehdot lehtojensuojeluohjelmaan.
Medvastön-Stormossenn alueelle on tehty hoito- Ja käyttösuunnitelma (jatkossa HKS) vuonna 2007 (Tiina Kanerva, Metsähallitus, EteläSuomen luontopalvelut). HKS:ssa Norra Fladetin-Kalvholmenin alue on määritetty kulttuurialueeksi, jonka luonnonhoidon tavoitteena on
lintukosteikon ja perinnebiotooppien hoito perinteisin menetelmin ja perinnemaisemaa vaalien.
HKS:n mukaisesti alueen pohjoisosa, Norra Fladet, kunnostettiin rantalaitumeksi vuonna 2005. HKS:n mukaan kulttuurivyöhykkeen eteläosien
hoitoon ottaminen tuli päättää vasta noin 10 vuoden kuluttua, kun ensi vaiheessa hoitoon otetuista alueista on saatu kokemusta. Norra
Fladetilla laidunnus on palauttanut merenrantaniityt matalakasvuisiksi ja nostanut alueen linnustollista suojeluarvoa. Tämän vuoksi on
ajankohtaista ottaa laidunnukseen myös kulttuurialueen eteläinen osa, Medvastsundetin laidunalue. Tämä suunnitelma on MedvastönStormossenin alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukainen, sitä tarkentava toimenpidesuunnitelma. Alueen hoidossa toteutetaan seuraavia
HKS:n tavoitteita: vesilintujen ja kahlaajien pesimis- ja levähdyspaikkojen parantaminen, perinnemaisemien kunnostus ja metsien säilyttäminen
lehtipuuvaltaisena.
Medvastsundetin laidunalue rajautuu Kalvholmenin tiehen ja Medvastsundetin salmeen sekä kaakkoisimmalta rajaltaan metsäalueeseen. Sen
pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Pääosa alueesta on ruovikoituneita merenrantaniittyjä ja entisiä peltoja. Puustoiset kuviot ovat kosteita
tervalepikkoja, kallioisia kumpareita sekä entisiä koivuvaltaisia hakamaita, joille istutetut alikasvoskuuset ovat kasvaneet korkeiksi ja tuuheiksi.
Alueen keskellä on edustava luonnontilainen metsäalue, joka jätetään käsittelemättä. Tiehen rajautuville entisille pelloille ja hakamaille on
noin 50 vuotta sitten istutettu koivuja ja kuusia, joista osa on raivattu vuonna 2006. Aiempiin hoitotoimiin on kuulunut myös lahopuun
tuottaminen istutettuja koivuja kaulaamalla ranta-alueilla.

Laidunalue on kiinteistön 257-463-1-283-1 alueella. Luontotyyppi-inventointi tehtiin vuonna 2003 (Tiina Kanerva). Toimenpidekuviot on
inventoitu suunnitelman laatimista varten uudemman kerran vuonna 2015 (Päivi Leikas & Hanna-Leena Keskinen), ja kääpäinventoinnin
alueella teki Kimmo Kolehmainen vuonna 2015.

2. Suunnitellut hoitotoimet, niiden tavoitteet ja vaikutukset Natura-alueeseen

Nyt suunniteltujen hoitotoimien tavoitteena on palauttaa Medvastsundetin laitumelle perinteinen maisema ja luontotyypit sekä monipuolistaa
lajistoa. Kunnostettuja perinneympäristöjä ylläpidetään nautojen ja lampaiden yhteislaidunnuksella. Hoitotoimet ovat osa EU:n rahoittamaa
Luonnonhoito-LIFE –hanketta, jonka tavoitteena on hoitotoimin parantaa lajistollisesti monimuotoisimpiin kuuluvien luontotyyppiemme tilaa
ja niille ominaisen lajiston elinolosuhteita. Hankkeessa toteutettavat laitumen kunnostustoimenpiteet tehdään vuoden 2016 aikana.
Tulevasta laidunalueesta noin 8 ha on puustoista ja 13 ha avointa ympäristöä.
Medvastsundetin laitumelle suunniteltuja kunnostustoimia ovat
1)
2)
3)
4)

metsitettyjen entisten peltojen ja hakamaiden kunnostusraivaus puustoisiksi perinneympäristöiksi
raivaustähteiden siistintä
ruovikon murskaaminen tai niitto sekä
alueen aitaus

Aitaukseen tehdään useita kulkuportteja niin, että alueen virkistyskäyttöä voi jatkaa myös laidunnuksen alettua. Ennen laidunnuksen
aloittamista korkeaksi kasvanut ruovikko niitetään tai murskataan koneellisesti, jotta eläimet pääsevät nopeammin aloittamaan koko alueen
laidunnuksen ja rantaniittyjen palautuminen nopeutuu. Lampaiden ja nautojen yhteislaidunnus on todettu laidunnuskeinona luonnon
monimuotoisuuden kannalta hyväksi. Naudat viihtyvät avoimilla niityillä syöden ruokoa ja muuta korkeampaa kasvillisuutta. Lampaat
täydentävät laidunnusta liikkumalla mieluiten kuivemmilla alueilla ja syöden matalakasvuisia ruohoja.

Puustoa käsitellään noin 4 hehtaarin alalla. Tästä enin osa on hakamaiksi raivattavia alueita ja niiden sisään jääviä avattavia entisiä peltoja.
Metsäisten alueiden reunamille lisätään valoisuutta alikasvoskuusia poistamalla. Myös hakamaiksi kunnostettavilta alueilta poistetaan
alikasvospuita ja lisäksi suurempia kuusia, jotta saavutetaan hakamaalle tyypillinen puoliavoin latvuspeittävyys. Poistettavaa puustoa kertyy
noin 140 m3. Puuston poisto tehdään koneellisesti talven 2016 aikana. Raivuutähteet pyritään poistamaan mahdollisimman huolellisesti
konetyönä, mutta risujen kasausta ja polttoa jatketaan keväällä 2016 myös henkilötyönä.
Laitumen ulkopuolella tehdään vähäisiä toimenpiteitä koneiden tullessa alueelle. Tien varressa kasvavat kurttulehtiruusun (Rosa rugosa)
esiintymät kaivetaan pois. Kurttulehtiruusu on aggressiivisesti levittäytyvä vieraslaji, jonka levittäytyminen suojelualueella estetään.
Laanipaikkaa tehtäessä Kalvholmintien pohjoispuolella kaadetaan joitakin puita nuorten tammien ympäriltä. Tavoitteena on parantaa
jalopuiden elinolosuhteita valoa lisäämällä.
Hoitotoimien vaikutukset Natura-alueeseen, Natura-luontotyyppeihin ja direktiivilajistoon arvioitiin hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä.
Uudenmaan Ympäristökeskus katsoi, että HKS:n mukaiset toimet säilyttävät ja parantavat luontotyyppien ominaispiirteitä ja uhanalaisen ja
direktiviilajiston elinoloja.
Medvastsundetin laitumen alueella ei ole inventoinnissa löytyneitä tai Hertta-tietokantaan merkittyjä uhanalaishavaintoja, jotka pitäisi
hoitotoimien yhteydessä ottaa huomioon.
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