V astaanottaja

Circulation
A s iakirjatyyppi

Luontoselvitys
P äivämäärä

1.9.2017
V iite

1510029822

CIRCULATION
NURMIJÄRVEN BIOTERMINAALIN
HANKEALUEEN LUONTOSELVITYS

CIRCULATION
NURMIJÄRVEN BIOTERMINAALIN HANKEALUEEN
LUONTOSELVITYS

P äivämäärä
L aatija
T arkastaja
Kuvaus

1.9.2017
Satu Laitinen, Heli Lehvola
Tarja Ojala
Nurmijärven bioterminaalin alueen pesimälinnusto-, kasvillisuus- ja luontotyyppi- sekä noroselvitys

V iite

1510029822

Kansi

Suopursu kukkii suunnittelualueen pienialaisella isovarpur ämeellä

Ramboll
N iemenkatu 73
1 5 140 LAHTI
www.ramboll.fi

NURMIJÄRVEN BIOTERMINAALIN

HANKEALUEEN LUONTOSELVITY S

SISÄLTÖ

1.
2.
3.
3.1
3.2
3.2.1
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.

JOHDANTO
UHANALAISET LAJIT
PESIMÄLINNUSTOSELVITYS
Menetelmät
Tulokset
Suojelullisesti huomionarvoiset lintulajit
KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT
Menetelmät
Alueen yleiskuvaus
Huomionarvoiset luontotyypit
Kasvillisuuskuviot
Kivelän luonnonsuojelualue
NOROT
Aikaisemmat havainnot
Menetelmät
Tulokset
JOHTOPÄÄTÖKSET
LÄHTEET

1
1
1
1
1
2
3
3
3
4
4
7
8
8
9
9
11
13

1
NURMIJÄRVEN BIOTERMINAALIN

1.

HANKEALUEEN LUONTOSELVITY S

JOHDANTO
Tämän selvityksen tarkoituksena oli selvittää pesimälinnustoa, kasvillisuutta ja luontotyyppejä
Nurmijärven bioterminaalihankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeisiin bioterminaalin suunnittelualueelta. Suunnittelualue sijaitsee noin kolme kilometriä Klaukkalan taaj aman lounaispuolella ja lounaisosastaan se rajautuu Nurmijärven ja Espoon kuntarajaan. Suunnittelualueen kaakkoispuolella sijaitsee siihen rajautuva yksityinen Kivel än luonnonsuojelualue. Selvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastasi pesimälinnuston ja kasvillisuuden sekä luontotyyppien osalta FM biologi ja luontokartoittaja Satu Laitinen ja norojen selvityksestä ja raportoinnista FM biologi Heli Lehvola Ramboll Finland Oy:sta. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus on esitetty kuvassa 1-1.

Kuva 1-1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus.

2.

UHANALAISET LAJIT
Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmässä (rekisteripoiminta 16.8.2017) on havainto silmälläpidettäväksi (NT) luokitellusta raidankeuhkojäkälästä selvitysalueen läheisyydestä
Espoon Snäckensistä. Espoon Ketunkorvesta on havaintoja silmälläpidettäviksi luokitelluista si truunakäävästä, kirjokerikäävästä ja punakarakäävästä.

3.

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

3.1

Menetelmät
Pesimälinnuston selvittämiseksi suunnittelualueelle tehtiin maastokäynti 16.6.2017. Selvitys te htiin kartoituslaskentaohjeita (Koskimies & Väisänen 1988) soveltaen kulkemalla alue läpi siten,
että mikään osa selvitysalueesta ei jäänyt yli 50 metrin päähän kuljetusta reitistä. Maastokäynnin
yhteydessä myös Kivelän luonnonsuojelualueella havainnoitiin linnustoa. Reviirihavainnot merkittiin karttapohjalle. Reviiriksi tulkittiin mm. laulava koiras, varoitteleva tai ruokaa kantava koiras
tai naaras, reviirikahakka sekä nähty pesä tai poikue. Laskenta suoritettiin aamulla noin kello
4.45-9.00, sään ollessa tyyni ja kirkas ja lämpötilan +10…+19°C . Kartoituslaskennassa kiinnitettiin huomiota erityisesti uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi luokiteltuihin lajeihin (Tiainen ym.
2016), EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittuihin lajeihin ja Suomen kansainvälisiin linnusto nsuojelun erityisvastuulajeihin (Rassi ym. 2001).

3.2

Tulokset
Laskennan yhteydessä havaittiin kaikkiaan 24 suunnittelualueella tai sen läheisyydessä pesiväksi
tulkittavaa lajia (liite 1). Pääosin lajisto koostuu kasvatusmetsille, avoimille ja puoliavoimille alu-

2
NURMIJÄRVEN BIOTERMINAALIN

HANKEALUEEN LUONTOSELVITY S

eille tyypillisistä, yleisistä lajeista. Laajalla hakkuuaukealla pesii useita pareja avoimia maita suosivia metsäkirvisiä ja keltasirkkuja ja alueen metsäisemmissä ja pensaikkoisissa osissa runsaasti
pajulintuja, peippoja, punakylkirastaita ja punarintoja. Varttunutta sekapuustoa kasvavassa lehtolaikussa havaittiin sirittäjän ja kostealla taimikkoalueella metsäviklon reviiri. Huomionarvoisin
havainto oli alueen länsiosan kalliolla havaittu metso.
Kivelän luonnonsuojelualueella havaittiin lisäksi varttunutta ja ikääntynyttä havume tsää suosivien
kuusitiaisen, töyhtötiaisen ja puukiipijän rev iirit.
3.2.1 Suojelullisesti huomionarvoiset lintulajit
Havaituista lajeista metso (Tetrao urogallus) on luokiteltu suunnittelualueen vyöhykkeellä aluee llisesti uhanalaiseksi, on lintudirektiivin liitteen I laji ja kuuluu lisäksi Suomen erityisvastuulaje ihin. Sen kanta pieneni voimakkaasti 1960- ja 1990-lukujen välisenä aikana, mutta on sen jälkeen pysynyt vakaana. Laji luokitellaan nykyään valtakunnallisesti elinvoimaiseksi (Tiainen ym.
2016). Lajin elinympäristöä ovat laajat, korkeintaan pienten aukkojen pirs tomat varttuneet ja
vanhat männiköt. Soidinpaikoilla tulee lisäksi olla kumpareita ja jonkin verran pensaikkoa, poik aset taas tarvitsevat varvikkoa, etenkin mustikkaa, suojaksi ja ravinn onlähteeksi. Metsokukoilla on
laajat päiväreviirit, jotka käsittävät soidinpaikan ympäristössä sijaitsevia varttuneiden mäntyva ltaisten metsien alueita. Metsokantojen kutistumiseen ovat vaikuttaneet erityisesti laajojen metsäalueiden pirstoutuminen tehometsätalouden ja maankäytön muutosten myötä . Erityisen voimakasta muutos on ollut Etelä-Suomessa. Suunnittelualueen länsiosan kallioilla havaittiin le ntoonlähtevä metsokukko. Metson jätöksiä havaittiin myös viereisen Kivelän luonnonsuojelualueen
länsiosassa kalliomännikössä.

Kuva 3-1. Met son jätöksiä Kivelän luonnonsuojel ual uee lla .

Kivelän luonnonsuojelualueella havaittu töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) luokitellaan nykyään uhanalaisuudeltaan vaarantuneeksi (VU) lajiksi (Tiainen ym. 2016). Laji on sidoksissa varttuneisiin ja ikääntyneisiin havumetsiin. Kannan pienenemis en syyt löytyvätkin vanhojen metsien
ja lahopuuston vähenemisestä. Kivelän luonnonsuojelualueella on runsaasti lajin pesimäympäri stöksi soveltuvaa ikääntyvää puustoa.
Kartta huomionarvoisten lajien havaintopaikoista on esitetty kuvassa 3-2.
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Kuva 3-2. Huomionarv oisten lintulajien havaintopaikat .

4.

KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT

4.1

Menetelmät
Kasvillisuuden ja luontotyyppien selvittämiseksi suunnittelualueelle tehtiin maastokäynti
16.6.2017. Alue kierrettiin jalkaisin ja kuvioitiin puuston ja kasvillisuuden per usteella. Huomionarvoiset havainnot tallennettiin GPS-laitteelle. Selvityksessä keskityttiin erityisesti uhanalaisiin
(Rassi ym. 2010) tai muuten huomionarvoisiin kasvilajeihin, uhanalaisiin luontotyyppeihin (Ra unio ym. 2008), luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainittuihin suojeltuihin luontotyyppeihin, metsälain
10 § tarkoittamiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin ja vesilain 2. luvun 11 § mukaisiin luontotyyppeihin. Viereisen Kivelän luonnonsuojelualueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä havainnoitiin
selvityksen yhteydessä yleispiirteisesti.

4.2

Alueen yleiskuvaus
Nurmijärvi kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykejaossa eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen ja siinä
vuokkovyöhykkeeseen eli lounaismaahan. Selvitysalueesta valtaosa on hakkuuaukkoa ja puuto nta joutomaata. Pohjoisosassa kasvaa nuorta lehtipuustoa ja länsiosassa on varttunutta sekapuu stoa kasvava lehtorinne ja hieman kalliomännikköä. Hakkuun keskelle alueen länsiosaan jää pi e-
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nialainen, ojitettu räme. Etenkin alueen pohjois- ja itäosissa maaperä on monin paikoin k osteaa
ja aluetta on ojitettu voimakkaasti.
Kartta alueen kasvillisuuskuvioista on esitetty kuvassa 4-1 ja kuvioiden kuvaukset kappaleessa
4.4.

4.3

Huomionarvoiset luontotyypit
Huomionarvoisimmat luontotyypit ovat kuvion 5 tuore lehto, kuvion 8 isovarpuräme ja kuvion 9
puolukkakorpi. Tuoreet lehdot ja puolukkakorvet on luokiteltu vaarantuneiksi (VU) ja isovarp urämeet Etelä-Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) luontotyypiksi. Kuvioiden luonnontila on voimakkaasti heikentynyt puustonkäsittelyn ja ojitusten seurauksena. Metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä tai uhanalaisia, rauhoitettuja tai muuten huomionarvoisia
kasvilajeja ei suunnittelualueella havaittu.

4.4

Kasvillisuuskuviot

Kuva 4-1. Kasvillisuuskuv iot .

Kuvio 1. Nuori haavikko. Metsätyyppi on käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaista kangasta ja kenttäkerroksen lajeja ovat mm. kielo, lillukka, valkovuokko ja mustikka.
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Kuvio 2. Sekapuutaimikko. Kuviolla kasvaa muutaman metrin korkuista kuusta, koivua, ha apaa, raitaa ja harmaaleppää. Taimikko on melko harvaa ja heinikkoisia aukkoja on runsaasti.
Metsätyyppi on enimmäkseen lehtomaista kangasta (OMT), jolla kasvaa mm. vadelmaa, mustikkaa, metsäkortetta, lillukkaa, metsäimarretta ja nuokkuhelmikkää . Monin paikoin pohja on märkä
ja kenttäkerroksessa kulttuurivaikutteisen, kostean, runsasravinteisen lehdon kasvillisuutta, mm.
nurmilauhaa, huopaohdaketta, metsäalvejuurta, mesiangervoa ja ojakellu kkaa. Kuvio on ojitettu
ja jonkin verran kuivunut.

Kuva 4-2. Kuvion 2 taimikkoa.

Kuvio 3. Varttunut kuusikko. Sekapuuna on koivua. Metsätyyppi on lehtomainen kangas
(OMT) ja kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, metsäkastikkaa, kieloa, valkovuokkoa ja mets äorvokkia.
Kuvio 4. Varttunut koivikko. Metsätyyppi on lehtomainen kangas (OMT). Pensasker roksessa
on pihlajaa ja heinäisessä kenttäkerroksessa metsäkastikkaa, tesmaa, metsäalvejuurta, metsäkortetta ja kieloa.
Kuvio 5. Varttunut koivikko. Kuvio sijoittuu mäen koillisrinteeseen. Koivun sekapuuna on
kuusta, haapaa ja harmaaleppää. Ohuehkoa lahopuuta on melko runsaasti. Metsätyypiltään kuvio
on tuoretta keskiravinteista käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoa, jonka pensaskerrokse ssa on taikinamarjaa ja kenttäkerroksessa runsaasti kieloa, tesmaa, valkovuokkoa ja lillukkaa,
kosteammassa alarinteessä myös rönsyleinikkiä. Paikoin on myös runsaammasta ravinteisuude sta kertovaa sinivuokkoa ja jänönsalaattia.
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Kuva 4-3. Kuvion 5 varttunutta koivikkoa kasvava tuore lehto.

Kuvio 6. Kallio. Puusto on harvaa varttunutta mäntyä. Kenttäkerroksessa on har vakseltaan
metsälauhaa ja kanervaa, pohjakerroksessa poronjäkäliä. Rinteillä on kapea vyöhyke tuoreen
mustikkatyypin (MT) kankaan sekapuustoista kuusikkoa.

Kuva 4-4. Kuvion 6 kalliomännikk öä.

Kuvio 7. Vanha hiekkakuoppa. Nuorta lehtipuustoa ja kulttuurivaikutteista lajistoa, mm. leskenlehteä, hiirenvirnaa ja kalvassaraa.
Kuvio 8. Isovarpuräme. Puusto on varttunutta, kitukasvuista männikköä. Kenttäkerroksessa on
suopursua, juolukkaa ja suomuurainta. Keskellä on pienialainen laikku puutonta tupasvillarä mettä ja laidoilla kapea vyöhyke koivua ja kuusta sekapuuna kasvavaa kangasrämettä. Kuvio on oj ituksen myötä kuivunut voimakkaasti.
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Kuva 4-5. Kuvion 8 isovarpurä me.

Kuvio 9. Puolukkakorpi. Puusto on varttunutta kuusta, sekapuuna on koivua ja mäntyä. Ke nttäkerroksessa on mustikkaa, puolukkaa ja pallosaraa. Kuvio on ojituksen myötä kuivunut.
Kuvio 10. Joutomaa. Sorakasoja, läjityksiä, ajouria. Maa on enimmäkseen kasvillisuudesta paljasta.
Kuvio 11. Avohakkuu. Pieniä lehtipuun ja kuusen taimia, ei istute ttu. Heinikkoinen.

Kuva 4-6. Kuvion 11 avohakkuuta. Taustalla näkyy kuvion 10 joutomaata ja sen takana Kivelän luonnonsuojelualueen met sää.

4.5

Kivelän luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue koostuu notkelmissa sijaitsevien tuoreen kankaan kuusikoiden ja pa ikoin
jyrkkärinteisten kallioiden ja niillä kasvavien kitukasvuisten männiköiden mosaiikista. Pohjoisri nteessä on paikoin lehtomaista kangasta ja nuoria metsälehmuksia. Pohjoisrinteessä on myös r eheväkasvustoinen tihkupinta ja siitä laskeva luonnontilainen noro. Puusto on järeähköä ja vanhoja haapoja kasvaa monin paikoin kuusten seassa. P ystyynkuolleita kuusia ja maalahopuuta on
paikoin runsaasti.
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Kuva 4-7. Kivelän luonnonsuoje lualuee n runsaslahopuustoi sta kuusikkoa.

5.

NOROT

5.1

Aikaisemmat havainnot
Tämän luontoselvityksen norojen selvitysalueelta on aikaisemmin tehty havainto luonnontilaisesta norosta (Enviro 2015). Noro oli ollut selvityshetkellä kuiva ja noron keskivaiheille voimajohdon
pohjoispuolelle oli kaivettu noin aarin kokoinen lammikko (Kuva 5-1).

Kuva 5-1. Ote Environ tekemästä luontoselvityksestä (Routasuo 2015). Kuvassa tämän selvityksen selvitysalueelle sijoittuvasta Lepsämänjoen sivunorosta, joka on merkitt y luonnontilaisek si.
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Menetelmät
Suunnittelualueelta ja sen lähiympäristöstä havainnoitiin 26.4.2017 tehdyllä maastokäynnillä
luonnontilaisia noroja. Havainnot merkittiin peruskarttapohjille. Norojen selvitysalue on esitetty
kuvassa 5-2.

Kuva 5-2. Norojen selvitysalue.

5.3

Tulokset
Selvitysalueelta havaittiin luonnontilaisia noroja, mutta kaikki sijoittuivat suunnittelualueen ulk opuolelle. Selvityshetkellä kaikissa luonnontilaisissa uomissa virtasi vettä, joskin vesimäärät olivat
havaintohetkellä varsin vähäisiä. Luonnontilaisten norojen sijainti on esitetty kuvassa 5-3.

10
NURMIJÄRVEN BIOTERMINAALIN

HANKEALUEEN LUONTOSELVITY S

Kuva 5-3. Keväällä 2017 havaitut luonnontilaiset norot.

Kivelän luonnonsuojelualueelle sijoittuv a noro on uurtunut kivennäismaahan eikä ole kovin syvä.
Tihkupinnasta virtaava vesi on kirkasta, joskin virtaus oli varsin heikkoa. Noron välitön lähiympäristö oli luonnonsuojelualueella luonnontilainen. Luonnonsuojelualueen ulkopuolella uoma oli pa ikoin lähes hävinnyt näkyvistä alueella tehtyjen metsätaloustoimien seurauksena eikä sitä siten
tulkittu enää luonnontilaiseksi.
Muut havaitut luonnontilaiset uomat ovat uurtuneet pehmeään savimaahan, ja uomat ovat ete nkin alajuoksulla melko syviä, 1 – 1,5 metriä. Ylempänä rinteessä uomat ovat matalampia (Kuva
5-4). Vesi uomissa on sameaa johtuen savimaasta irronneesta hienojakoisesta aineksesta. Kivelän luonnonsuojelualueen noron lähiympäristöä lukuun ottamatta muiden norojen välittömät lähiympäristöt eivät täytä metsälain 10 §:n mukaisia kriteerejä erityisen arvokkaasta elinympäri stöstä.
Luonnontilaiset norot ovat vesilain 2. luvun 11 §:n mukaisia arvokkaita pienvesiä. Niiden luo nnontilaa ei saa vaarantaa ilman aluehallintoviraston myö ntämää poikkeuslupaa.
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Kuva 5-4. Lepsämänjoen itäisemmän

6.

sivunoron luonnontilaista uomaa.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Alueen länsiosassa sijaitsevat kalliot kuuluvat todennäköisesti siellä havaitun metsokukon päiv äreviiriin. Hankkeen toteutuessa se voi vaikeuttaa yksittäisten metsokukkojen liikkumista päivär eviirillään ruokailukohteiden välillä. Kivelän luonnonsuojelualueella sijaitsevat metson ruokailualueet säilyvät. Suunnittelualueen ja sen ympäristön metsät ovat hyv in pirstaleisia ja metson lähimmät soidinpaikat sijaitsevat todennäköisimmin Espoon puolella Ketunkorven ja Luukin la ajemmilla metsäalueilla. Suunnittelualueen puusto on nykytilassa suurimmaksi osaksi avohakattu
ja suunnittelualue siten soveltumatonta metson soidinympäristöksi tai poikasten ruokailualueeksi,
joten hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta metson paikalliseen kantaan. Kivelän luonnonsu ojelualueella havaitun, vaarantuneeksi luokitellun töyhtötiaisen pesintään hankkeella ei arvioida
olevan vaikutusta.
Vaarantuneiksi luokiteltuja luontotyyppejä suunnittelualueella ovat kuvion 5 tuore lehto ja kuvion
9 puolukkakorpi. Etelä-Suomessa silmälläpidettäväksi luokiteltu luontotyyppi on kuvion 8 isovarpuräme. Kyseisten kuvioiden luonnontila on voimakkaas ti heikentynyt puustonkäsittelyn ja ojitusten seurauksena. Kyseiset kuviot todennäköisesti häviävät hankkeen seurauksena. Suunnittelualueella ei havaittu metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä tai uha nalaisia, rauhoitettuja tai muuten huomionarvoisia kasvilajeja.
Sunnittelualueen läheisyyteen sijottuu luonnontilaisia noroja. Luonnontilaiset norot ovat vesilain
2. luvun 11 §:n mukaisia arvokkaita pienvesiä. Niiden luonnontilaa ei saa vaarantaa ilman alu ehallintoviraston myöntämää poikkeuslupaa.
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Liite 1. Havaitut lintulajit
Laji
Harmaasieppo
Hippiäinen
Keltasirkku
Kuusitiainen*
Käpytikka
Laulurastas
Lehtokerttu
Metso
Metsäkirvinen
Metsäviklo
Mustapääkerttu
Mustarastas
Pajulintu
Peippo
Punakylkirastas
Punarinta
Puukiipijä*
Rautiainen
Sepelkyyhky
Sinitiainen
Sirittäjä
Talitiainen
Töyhtötiainen*
Vihervarpunen
*havaittu Kivelän luonnonsuojelualueella

Tieteellinen nimi
Muscicapa striata
Regulus regulus
Emberiza citrinella
Periparus ater
Dendrocopos major
Turdus philomelos
Sylvia borin
Tetrao urogallus
Anthus trivialis
Tringa ochropus
Sylvia atricapilla
Turdus merula
Phylloscopus trochilus
Fringilla coelebs
Turdus iliacus
Erithacus rubecula
Certhia familiaris
Prunella modularis
Columba palumbus
Cyanistes caeruleus
Phylloscopus sibilatrix
Parus major
Lophophanes cristatus
Carduelis spinus

