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Johdanto
Tässä raportissa on esitetty Helsinki-Turku nopean ratayhteyden lepakkoselvitys. Työ kattaa
Espoo-Salo-ratahankkeeseen, Salo-Turku kaksoisraiteeseen ja Piikkiön oikaisunratahankkeeseen liittyvän lepakkoselvityksen.
Selvitysalue sijaitsee Espoon ja Turun Kupittaan välisellä alueella (Kuva 1). Suunnitellun ratakäytävän pituus Espoosta Saloon on noin 95 kilometriä. Suunnitellun kaksoisraiteen pituus
Salosta Turkuun on noin 55 kilometriä. Piikkiön oikaisun ratakäytävän pituus on noin 8,5 kilometriä. Nämä edellä mainitut alueet muodostavat hankkeen selvitysalueen

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti.
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Lepakot
Suomessa on tavattu kaiken kaikkiaan 13 eri lepakkolajia, nämä kaikki ovat lueteltu EU:n
luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteessä IV (a). Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS). Sopimus velvoittaa huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta.
Suomessa 13 esiintyvästä lepakkolajeista on uusimman uhanalaisuusarvioinnin mukaan arvioitu elinvoimaisiksi lajeiksi (LC) pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), vesisiippa (Myotis daubentonii), viiksisiippa (M. mystacinus), isoviiksisiippa (M. brandtii) ja korvayökkö (Plecotus
auritus).
Pikkulepakko (Pipisterllus nathusii) on arvioitu vaarantuneeksi lajiksi (VU) (Hyvärinen ym.
2019). Näitä kaikkia lepakkolajeja tavattiin selvitysalueella. Levinneisyytensä perusteella selvitysalueella voi lisäksi esiintyä kaikkia Suomessa tavattuja lepakkolajeja. (Lappalainen 2003,
SYKE 2014)
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat hyönteissyöjiä. Lajit ovat kokoonsa nähden verrattain pitkäikäisiä ja ne lisääntyvät hitaasti. Lepakot saavat vuosittain noin 1-2 poikasta. Le-

pakot ovat yöeläimiä ja lentäessään hahmottavat ympäristöään näkö-, kuulo- ja kaikuluotausaistiensa avulla. (Lappalainen 2003, www.ymparisto.fi/lajiesittelyt).
Kesäaikaan lepakoita voidaan tavata hyvin monenlaisista päiväpiilopaikoista, kuten puiden
koloissa, kaarnan alla, kivikoissa (ns. pirunpelloissa), linnunpöntöissä tai muissa ahtaissa, suojissa ja lämpöisissä paikoissa. Lepakot viihtyvät hyvin alueilla, joilla on vettä, vanhaa metsää
ja kulttuuriympäristöä. Lepakkonaaraat muodostavat parhaiden saalistusalueiden piilopaikkoihin pesimäyhdyskuntia, jotka yleisimmin koostuvat muutamasta - kymmeniin naaraisiin.
Tyypillisimmin pesimäyhdyskunnat sijaitsevat rakennusten yhteydessä. Yöaikaan lepakot saalistavat hyönteisiä pääasiassa päiväpiilojen lähialueella, mutta voivat tarpeen mukaan vierailla kilometrien etäisyydellä paremmilla ruokailualueilla (Lappalainen 2003).
Lepakot parittelevat syksyisin ja kerääntyvät niin kutsuttuihin syysparveilupaikkoihin. Osa lepakoista muuttaa talveksi etelään maamme rajojen ulkopuolelle ja osa talvehtii Suomessa.
Talvehtivat lepakot vaipuvat horrokseen yli puoleksi vuodeksi. Hyvä talvehtimispaikka on
rauhallinen ja sopivan kostea, ominaisuuksiltaan tasainen ympäristö. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi luolat, tunnelit, kalliohalkeamat, maakellarit tai louhikot. (Lappalainen 2003).
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Aineisto ja menetelmät
Lepakkoselvitys on laadittu Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjeiden mukaisesti. Ennen ensimmäistä kartoituskierrosta kartoitusreitit suunniteltiin sekä karttatyöskentelynä että osittain maastoja valoisaan aikaan arvioiden.
Tavoitteena oli tunnistaa alueet, joissa esiintyy lepakoita sekä tunnistaa lepakoille tärkeät
eliympäristöt. Maastotyöt keskitettiin niille ratakäytävän alueille, jotka ovat potentiaalisia lepakoiden esiintymisalueita. Maastotyöt on tehty Espoon ja Salon välisellä uuden maastokäytävän alueella noin 200 metrin leveydeltä suunnitellun ratakäytävän molemmin puolin.
Maastotyöt on tehty noin 100 metrin leveydeltä molemmin puolin nykyistä rataa SaloKupittaan välisellä alueella. Piikkiön oikaisun kohdalla maastotyöt on tehty noin 200 metrin
leveydeltä molemmin puolin suunniteltua ratakäytävää. Nämä alueet muodostavat hankkeen selvitysalueen.
Alueille tehtiin maastokäynnit kesä-, heinä- ja elokuussa 2019. Maastotyöt toteuttivat Petri
Asikainen ja FM biologi Aappo Luukkonen.
Maastotyöt tehtiin 1.-2.6; 5.6; 10.-13.6; 16.-17.6; 21.6; 24.-25.6; 2.7; 4.-5.7; 10.-11.7; 14.19.7; 21.7; 15.8; 17.-20.8; 26.-29.8. ja 31.8.2019 (Asikainen) ja 7.8; 19.8; 26.-27.8. ja
31.8.2019 (Luukkonen). Kartoituskäynnit tehtiin lepakoiden havainnointiin soveltuvissa olosuhteissa eli jokaisella käyntikierroksella lämpötila oli vähintään +10 C°, tyynehkö, sumuton
tai mahdollinen sade oli heikkoa. Maastokäyntien lämpötilatiedot on esitetty taulukossa 1.
Inventointien yhteydessä selvitysalueet käytiin läpi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, kohteen erikoispiirteiden mukaan; jalan, polkupyörällä tai lepakoiden havainnointiin varustetulla
henkilöautolla, havainnoiden ja nauhoituksia tehden. Havainnoinnissa käytettiin ultraäänidetektoreita Batbox Griffin ja Wildlife Acoustic Echometer Touch joka muuntavat lepakoiden käyttämät korkeat kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi ja myös voivat äänittää
niitä. Apuhavainnointiin käytettiin heterodyne detektoria Ciel CDP102 R3. Käytetyillä detektoreilla voidaan kuunnella, nauhoittaa ja määrittää lepakoita reaaliajassa. Havainnoinnit tehtiin heterodyne- sekä fullspectrum menetelmillä. Maastossa kerätyn ääniaineiston käsittelyyn sekä lajien tunnistamiseen käytettiin ohjelmistoja BatSound ja Caleidoscope Pro. Ohjelmistojen tekemät lajimääritykset tarkistettiin käsin.

Mahdollisesti lunastettavien kiinteistöjen lähettyvillä käytettiin mahdollisuuksien mukaan
Audiomoth- passiividetektoreita, joilla nauhoitettiin lepakoiden kaikuluotausääniä yhdestä
kolmeen yötä peräkkäin. Mikäli sääolosuhteet eivät kyseisellä paikalla täyttäneet kriteereitä
selvitysajankohtana, jatkettiin nauhoitusaikaa pisimmillään yhteentoista yöhön asti. Laitteiden tuottamat havainnot luokiteltiin siten, että 0 tarkoittaa ei havaintoja, yksi tähti 1-20 havaintoa, kaksi tähteä 20- 100 havaintoa ja yli sata havaintoa merkittiin tuloksiin kolmella tähdellä. Nämä passiivilaitteiden havaintomäärien tähtiluokitukset on esitetty kartoilla 4-19.
Kiinteistöjen ympäristöissä suoritettiin lisäksi aktiivihavainnointia mahdollisuuksien mukaan.
Kesä- ja heinäkuussa maastokäynnit tehtiin kaikkiin esiselvityksissä potentiaalisiksi
määriteltyihin kohteisiin ja lisäksi pistokokeen omaisesti, muutamille ”ei niin potentiaalisiksi”
määritellyille alueille. Elokuussa havainnoitiin tärkeimmiksi havaittuja kohteita ja tehtiin lisää
pistokokeita heikkolaatuisimmille alueille.
Passiividetektoreita pidettiin potentiaalisten yhdyskuntapaikkojen lähettyvillä mahdollisuuksien mukaan kesä- ja heinäkuussa. Elokuussa passiivilaitteistoilla selvitettiin lisäksi lepakoiden yleistä esiintymistä muutoin vaikeasti havainnoitavilla alueilla.
Tulosten perusteella laadittiin karttaesitykset lepakoiden esiintymisestä ja niille keskeisistä
elinympäristöistä selvitysalueella (kuvat 4-19). Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjeiden mukaan maastokäyntien perusteella kohde luokiteltiin seuraavan kriteeristön
perusteella:
Luokka I, lisääntymis - tai levähdyspaikka:
o

Ehdottomasti säilytettävä, hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty.

Luokka II, tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti:
o

Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä (EUROBATS). Vahva suositus, jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa.

Luokka III, muu lepakoiden käyttämä alue:
o

Alueen arvo lepakoille huomioitava mahdollisuuksien mukaan maankäytössä.

Luokan I-kohteita ei etsitty tämän ratahankkeen yleissuunnitelman yhteydessä vaan keskityttiin esitiedon hankkimiseen siitä, miltä alueilta lakikohteita kannattaa ruveta seuraavassa
suunnitteluvaiheessa ratasuunnitelman yhteydessä etsimään tarkemmin. Luokan II lepakkoalueiden sisältä löytyy mitä todennäköisemmin luokan I, levähdys- ja lisääntymispaikkoja.
Nämä todennäköiset alueet on esitetty tuloksissa.

Taulukko 1. Lepakkoselvityksen inventointipäivämäärät ja lämpötilat. (Eptnil tarkoittaa pohjanlepakkoa ja
MSP tarkoittaa Myotis-sukua (siippalajit)).
Paikka

1. Käynti

Eptnil

MSP

Espoon Mikkelä

5.6.

5

0

Espoon HemängsbergetKvarnträsk
Espoon Blominmäki

14.6.

17

5.6.

Espoon Kakarlampi

3.6.

Espoon Svartbäckträsket
Espoon Svartbäckträsket
II_ Odonkärr
Espoon Kolmiranta

Lämpötila

Eptnil

MSP

+12- 10C°

2.
Käynti
2.7.

0

0

29

+12- 10C°

2.7.

4

1

3

+15- 11C°

2.7.

1

0

+15- 11C°

2.7.

1.6.

1

7

+15- 11C°

5.6.

12

8

Lämpötila

Lämpötila

+13- 10C°

3.
Käynti
20.8.

8

+13- 10C°

29.8.

+19°-17°

1

2

+13- 10C°

15,8

0

0

+13- 10C°

2.7.

3

2

+13- 10C°

1.6. ja 10.6.

36

15

+16- 11C°

17,7

3

2

+15- 10C°

Kirkkonummen VeikkolaPerälä
Vihdin Palojärvi

1.6. ja 10.6.

3

0

+16- 11C°

17.7.

3

1

+15- 10C°

1.6. ja 10.6.

3

4

+16- 11C°

18.7.

0

5

+15- 10C°

Vihdin Huhmari

1.6. ja 10.6.

9

10

+16- 11C°

11,7

Am

Am

+12- 11C°

+14°-10°

31,8

+19°-18°

27.8.

+17°-13°

Vihdin Kotipirtti

16.6.

4

0

+16- 11C°

11,7

Am

Am

+12- 11C°

19.8.

+17°-15°

Vihdin Mäyrää

10.- 11.6.

12

2

+16- 11C°

11,7

Am

Am

+12- 11C°

19.8.

+17°-15°

Vihdin Marjaala_ Pistokoe

16.6.

0

0

+16- 11C°

18.7.

Am

Am

+15- 10C°

27.8.

+17°-15°

Lohjan Korppila Lohiranta

11.6.

18

4

+13- 12C°

17.7.

0

2

+12- 11C°

27.8.

+17°-13°

Lohjan ÄijäsuoVesvuo

12.6.

25

3

+13- 12C°

5.7.

19

11

+13- 11C°

26.8.

+17°-13°

Lohjan Lempoonlammit

11.6.

0

5

+13- 12C°

5.7.

2

0

+13- 11C°

29.8.

+19°-17°

Lohjan Palanutkallio

13.6.

23

32

+13°

4.7.

2

11

+13- 10C°

Lohjan Vihermetsä – Ahvenlampi
Lohjan Nummenkylä

13.6.

0

9

+13°

4.7.

3

3

+13- 10C°

16.6.

8

0

+16- 10C°

17.7.

10

0

+15- 10C°

27.8.

+17°-13°

Lohjan Pitkämäki

16.6.

0

3

+16- 10C°

8.7.

2

4

+12- 10C°

Lohjan Sipilä

16.6.

0

0

+16- 10C°

8.7.

0

0

+12- 10C°

+16- 10C°

11.7.

3

0

+12- 11C°

16.6.

26

5

+16- 10C°

8.7.

0

3

+12- 10C°

16. ja 18.6.

4

4

+16- 10C°

11.7.

0

1

+12- 11C°

28.8.

+15°-13°

18.6.

13

12

+18- 12C°

11.7.

3

5

+12- 11C°

28.8.

+16°-13°

18.6.

3

1

+18- 12C°
10,7

22

9

+12- 11C°

5

2

+13- 10C°

18.8.

+16°-13°

Lohjan Halari_Pistokoe
Lohjan Hämjoki
Salon Lahnajärvi Kekkosentie
Salon Rannanpellon L- alue
Salon VilikkalaMäkelä
Pistokoe
Salon Sammalonsalmi
Levoniemi Pistokoe
Salon Lukkarinmäki

24.6 ja 28.6.

17

7

+18- 12C°

Salon Halikko

21.6.

11

2

+18- 12C°

2.7. ja
15.7.
20.7.

7

1

+15- 13C°

18.8.

+16°-13°

Salon Karjanummi

21.6.

4

0

+18- 12C°

10,7

0

0

+15- 10C°

18.8.

+16°-13°

Paimion Pepallonmäki

24.6.

0

0

+16- 10C°

10,7

0

0

+15- 10C°

18.8.

+16°-13°

Paimion Kuumala

24.6.

0

0

+16- 10C°

10,7

0

0

+15- 10C°

18.8.

+16°-13°

Paimion Ruskaniitty

24.6.

0

0

+16- 10C°

10,7

0

0

+15- 10C°

18.8.

+16°-13°

24.6 ja 28.6.

0

0

+16- 10C°

10,7

0

0

+13- 10C°

18.8.

+16°-13°

Paimion Kriivari

24.6.

0

0

+16- 10C°

10,7

5

2

+13- 10C°

18.8.

+16°-13°

Paimion Huitilanmäki

24.6.

3

+16- 10C°

14.7.

2

4

+13- 10C°

18.8.

+16°-13°

20.7.

2

0

+15- 10C°

0

+15- 13C°

17.8.

+17°-15°

+13- 10C°

17.8.

+17°-15°

Paimion KevolaPerälä

Piikkiön Vuortenpää_
Pistokoe
Piikkiön Jättäväljä

24.6.

4

0

+16- 10C°

21.7.

6

Kaarinan Vansvuori

24.6.

0

0

+16- 10C°

20.7.

5

Kaarinan Nunna Pistokoe

24.6.

0

0

+16- 10C°

17.8.

+17°-15°

Kaarinan Runko Pistokoe

24.6.

0

0

+16- 10C°

17.8.

+17°-15°

Kaarinan Tammisilta Pistokoe
Kaarinan Untolan Pistokoe

28.6.

0

0

+15- 11C°

17.8.

+17°-15°

24.6 ja 28.6.

0

0

+15- 11C°

20.7.

0

0

17.8.

+17°-15°

24.6 ja 28.6.

0

2

+15- 11C°

20.7.

9

0

17.8.

+17°-15°

Kaarinan Lähteenmäen
Pistokoe

Havaintopaikat ja tulokset on tallennettu paikkatietomuotoon ja tässä raportissa on esitetty kooste tuloksista.
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Tulokset
Passiivilaitehavainnot
Passiivilaitehavainnot on esitetty alla olevassa taulukossa (taulukko 2). Laitteiden tuottamat
havainnot luokiteltiin siten, että: 0 = ei havaintoja, 1-20 havaintoa = yksi tähti, 20- 100 havaintoa = kaksi tähteä ja yli sata havaintoa merkittiin tuloksiin kolmella tähdellä.

Taulukko 2. Passiivilaitehavainnot, Am tarkoittaa audiomottia.
Passiivihavainto Paikka

Espoon Kolmiranta_Am#1
Espoon Kolmiranta_Am#2
Espoon Kolmiranta_Am#3
Kirkkonummen VeikkolaPerälä_Am
Vihdin Huhmari_Am#1
Vihdin Huhmari_Am#2_
(laitevaurio)
Kirkkonummen Veikkola
Perälä_Am
Vihdin Huhmari_KarPrint_Am
Vihdin Länsirinteentie
Huhmari_Am
Vihdin Marjaala Am#1_
Vihdin Mäyrää (laitevaurio)
Lohjan Nummenkylä_Am#16_
Lohjan Nummenkylä_Radioasema_Am#17
Lohjan Lohiranta_Am
Lohjan Nummenkylä
AM#17
Lohjan Halari Am#17_
Salon Lahnajärven koulu_Am
Salon Muurlan lato_Am#17
Salon Lukkarinmäki_Am#1
Salon Lukakrinmäki_Am#2
Salon Lukkarinmäki_Am#3
Salon Lukkarinmäki_Am#1
Salon Lukkarinmäki_Am#16
Salon Hajala-Kuumala (laitevaurio) Am#2_
Piikkiön oikaisun
Jättänväljä-Kannisto (laitevaurio)_Am
Paimion KevolaVierustie_Am#1
Paimion RuskanniittuIlola_Am

Aika

Yö
t

pohjanlepakko

siippalaji

korvayökkö

pikkulepakko

3
3
3
3

Aktiivisuus
luokitus
***
***
*
***

17.6.-20.6.2019
17.6.-20.6.2019
17.6.-20.6.2019
27.6.-31.8.2019

68
146
0
286

105
58
4
2

0
0
0
0

0
0
0
0

10.7.-15.7.2019
10.7.-15.7.2019

5
0

**
NA

57
NA

6
NA

0
NA

0
NA

27.8.-31.8.2019

4

***

324

56

2

28

16.6.-17.6.2019

1

***

1055

0

0

0

23.6.-1.7.2019

6

**

38

2

0

0

18.7.-21.7.2019
11.6.-12.6.2019
18.7.-21.7.2019

3
1
3

**
NA
*

35
NA
17

5
NA
2

1
NA
0

0
NA
0

23.6.-27.6.2019

3

**

52

3

0

0

19.8-27.8.2019
19.8-27.8.2019

8
3

***
*

151
2

39
3

2
0

0
0

17.7.-21.7.2019
20.6.-23.6.2019

3
3

**
***

40
58

1
45

0
0

0
0

20.6.-23.6.2019
19.6.-27.6.2019
19.6.-27.6.2019
19.6.-27.6.2019
15.6.-18.6.2019
14.6.-19.7.2019
15.7.-18.7.2019

3
11
5
5
3
6
0

0
***
***
***
**
***
NA

0
187
442
2600
55
117
NA

0
106
557
49
2
12
NA

0
0
0
0
0
0
NA

0
0
0
0
0
0
NA

15.7.-18.7.2019

0

NA

NA

NA

NA

NA

30.6.-1.7.2019

1

**

18

0

0

0

10.7.-15.7.2019

8

**

5

2

0

0

Kuva 2. Lohjan Lehmijärven rantaa. Lohirannan Korppilan alue näytti olevan lepakoiden mieleen. Lepakot viihtyvät alueilla, joilla on vettä, vanhaa metsää ja kulttuuriympäristöä.

Kuva 3. Mikrofonein varustettu henkilöauto maastossa.

Maastokäyntien aktiivihavainnot Espoo-Salon selvitysalueella
Maastokäyntien aktiivihavainnot Espoo-Salon selvitysalueella on esitetty taulukossa 3. Koko
Espoo-Salon selvitysalueella kannattaa tutkia lisääntymiskolonioiden esiintyminen lunastettavista kiinteistöistä, etenkin niiltä alueilla, joilla vesiaiheita on lähettyvillä esim. Vihdin
Huhmari, josta on hyvin paljon pohjanlepakko- ja siippahavaintoja rakennusten lähettyviltä.
Passiivilaitteita käytettiin esitiedon hankkimiseen lisääntymiskolonioiden mahdollisesta
läsnäolosta siellä, missä se oli mahdollista rikkomatta asukkaiden kotirauhaa. Myöskään
mahdollisia talvehtimispaikkoja ei etsitty edellä mainituista syistä.
Taulukko 3. Maastokäyntien aktiivihavainnot Espoo-Salon selvitysalueella (lyhyinä sanallisina
luonnehdintoina)
Paikka-

Luokka

Kuvaus

Espoon Mikkelä

Luokka III

Muutama rakennus, jossa todennäköisesti pohjanlepakkopiilopaikkoja. Metsäalueilta muutamia havaintoja, muttei mitään
ihmeempää. Ehkä liian kuiva habitaatti.

Espoon Blominmäki

Luokka III

Joitakin siippahavaintoja, vanhaa kuusimetsää. Kannattaa sijoittaa passiivilaite jatkokartoituksissa.

Espoon Hemängsberget:

Luokka III

Pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Kannattaa sijoittaa passiivilaite jatkokartoituksissa.

Espoon Kvarnträskin luononsuojelualue

Luokka II

Pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Ratakäytävälle jäävä puro ja
pieni koski tärkeänä ruokailualueena. Havaintojen määrästä
päätellen pohjanlepakko- ja siippapiilopaikkoja tai lisääntymiskolonioita lähettyvillä. Alueella saattaa olla luokan I
kohteita.

Espoon Svartbäckträsket

Luokka II

Alueelta paljon havaintoja pohjanlepakko- ja siippalajeista. Yhtä
aikaa nähtyjen useiden eläinten perusteella mitä todennäköisimmin lisääntymiskolonioita (luokan I kohteita)
lähettyvillä. Eläimiä paljon kaikilla kolmella kartoituskerralla
Svartbackin länsipuolella.

Espoon Odonkärr

Luokka II

Ratakäytävältä kaadettu metsää. Viereisillä alueilla pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.

Espoon Kakarlammin luonnonsuojelualueen lähialue

Luokka III

Muutama pohjanlepakkohavainto.

Espoon Kolmiranta

Luokka II

Alueelta paljon pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Tärkeä ruokailu alue ja yhtä aikaa kesä- heinäkuussa nähtyjen useiden
eläinten
perusteella
mitä
todennäköisimmin
lisääntymiskolonioita lähettyvillä. Alueella saattaa olla luokan I
kohteita. Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää
selvittää.

Kirkkonummen
Perälä

Veikkola-

Luokka II

Aktiivikartoituksessa muutamia pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. pasiivilaitteista pikkulepakko havaintoja, Alue lepakoiden
kannalta hyvännäköinen. Lepakot viihtyvät alueilla, joilla on
vettä, vanhaa metsää ja kultuuriympäristöä. Alueella saattaa
olla luokan I kohteita. Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää.

Korissuonmäki-

Luokka III

Muutamia pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Alueella vanha
maakellari, mutta avoimuutensa takia se ei ole todennäköinen
talvehtimispaikka.

Vihdin
Järvenpää

Paikka-

Luokka

Kuvaus

Vihdin Palojärvi

Luokka III

Muutamia pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.

Vihdin Huhmari

Luokka II

Purolla ja sen läheisyydestä paljon pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Tärkeä ruokailualue ja yhtä aikaa kesä- heinäkuussa
nähtyjen useiden eläinten perusteella mitä todennäköisimmin
lisääntymiskolonioita lähettyvillä. Lunastettavien kinteistöiden
koloniatilanne pitää selvittää.

Vihdin Länsirinne

Luokka III

Muutamia pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Lunastettavien
kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää.

Vihdin Mäyrää-Viertola

Luokka III

Muutamia aktiivilaite pohjanlepakkohavaintoja. Lunastettavien
kiinteistöiden koloniatilanne pitää kuitenkin selvittää.

Vihdin Kotipirtti

Luokka III

Muutamia pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.

Lohjan
Nummenkylän
radioasema

Luokka III

Muutamia aktiivilaite pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Alue
kohtuullisen hyvännäköinen lepakoiden kannalta. Lepakot viihtyvät alueilla, joilla on vettä, vanhaa metsää ja kulttuuriympäristöä. Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää.

Lohjan Tenhola-Nybacka

Luokka III

Muutamia aktiivilaite pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.

Lohjan Nummenkylä

Luokka III

Aktiivilaite pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Alue kohtuullisen
hyvännäköinen lepakoiden kannalta. Lepakot viihtyvät alueilla,
joilla on vettä, vanhaa metsää ja kulttuuriympäristöä. Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää.

Lohjan Lohiranta

Luokka II

Iso alue, jolta yksittäisiä pohjanlepakko-, siippa- ja korvayökköhavaintoja. Alueella useita hyvännäköisiä paikkoja lepakoiden
kannalta. Alueella saattaa olla luokan I kohteita. Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää.

Lohjan Kytö

Luokka III

Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää.
Passiivilaitteita ei sijoitettu koti-rauhan yms. takia.

Lohjan Marjala

Luokka II

Ei aktiivilaitehavaintoja. Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää kuitenkin selvittää.

Lohjan Lempoonlammit

Luokka II

Osittain hyvää siippametsää. Aktiivilaiteella pohjanlepakko- ja
siippahavaintoja.

Lohjan Äijässuo

Luokka II

Erittäin hyvää siippametsää. Aktiivilaiteella pohjanlepakko- ja
siippahavaintoja. Alueella saattaa olla luokan I kohteita.

Lohjan Vesvuon rantametsät

Luokka II

Erittäin hyvää siippametsää. Aktiivilaiteella paljon pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Tärkeä ruokailualue ja yhtä aikaa
nähtyjen useiden eläinten perusteella mitä todennäköisimmin
eri lajien lisääntymiskolonioita lähettyvillä. Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää. Alueella saattaa olla
luokan I kohteita.

Lohjan Viheriämetsä:

Luokka III

Aktiivilaiteella pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää.

Luokka III

Iso alue, jolta alueen koon takia yksittäisiä pohjanlepakko- ja
siippahavaintoja. Alueella useita hyvännäköisiä paikkoja lepakoiden kannalta. Lepakot viihtyvät alueilla, joilla on vettä, vanhaa metsää ja kulttuuriympäristöä.

Luokka II

Tärkeä ruokailualue lisääntymisaikana ja yhtä aikaa nähtyjen
useiden eläinten perusteella mitä todennäköisimmin li-

Lohjan
Ahvenalampi
Sorvalampi alue:

Lohjan Palanutkallio

-

Paikka-

Luokka

Kuvaus
sääntymiskolonioita lähettyvillä. Lunastettavien kiinteistöiden
koloniatilanne pitää selvittää.

Lohjan Ropaksniittu - Pitkämäki

Luokka III

Isohko alue, jolta pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Alueella
useita hyvännäköisiä paikkoja lepakoiden kannalta. Lepakot
viihtyvät alueilla, joilla on vettä, vanhaa metsää ja kulttuuriympäristöä.

Lohjan Sipilä

-

Ei aktiivilaitehavaintoja.

Lohjan Halari

Luokka III

Aktiivilaiteella pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää.

Lohjan Hämjoki

Luokka II

Erittäin hyvää siippametsää. Aktiivilaiteella paljon pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Hyvä ruokailualue ja yhtä aikaa nähtyjen
useiden eläinten perusteella mitä todennäköisimmin lisääntymiskolonioita lähettyvillä. Lunastettavien kiinteistöiden
koloniatilanne pitää selvittää. Alueella saattaa olla luokan I
kohteita.

Salon Suomusjärven Kekkosentie

Luokka II

Aktiivilaiteella pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää. Koulun
lähettyviltä jonkin verran havaintoja - hyvin mahdollinen siippalisääntymiskolonia. Alueella saattaa olla luokan I kohteita.

Salon Rannanpellon luonnonsuojelualue

Luokka II

Erittäin hyvää siippametsää. Aktiivilaiteella paljon pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Todella iso alue, ratalinjaukselta puusto
osittain kaadettu. Alueella saattaa olla luokan I kohteita.

Salon Mäkelä

Luokka III

Aktiivilaiteella ratakäytävän vierestä pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Ratakäytävän alueelta vanhat metsät avohakattu.
Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää.

Salon
SammalonsalmiLevonniemi

Luokka II

Aktiivilaiteella paljon pohjanlepakko- ja siippahavaintoja, yhtä
aikaa kesä- heinäkuussa nähtyjen useiden eläinten perusteella
mitä todennäköisimmin lisääntymiskolonioita lähettyvillä. Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää. Alueella saattaa olla luokan I kohteita.

Salon Muurlan Lato

-

Ei passiivi- tai aktiivilaitelepakkohavaintoja.

Salon Pitkäsuo- Männikkö

Luokka III

Pistokoeluontoisesti aktiivilaiteella muutamia pohjanlepakko- ja
siippahavaintoja. Mahdollisesti lunastettavien kiinteistöiden
koloniatilanne kannattaa selvittää.

Salon Lukkarinmäki

Luokka II

Aktiivilaiteella tasaisesti pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.
Mahdollisesti lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää
selvittää. Esikaupunkialue, jolla monia vanhoja rakennuksia,
jotka usein ovat lepakoiden mieleen piilo- ja koloniapaikkoina,
esim. Salon Pyhän Ristin tsasounan vierestä 2 600 kpl pohjanlepakko- ja viitisenkymmentä siippalajihavaintoa viideltä yöltä.
Samoin pikkumetsästä Malturinkadun ja Tuomarinkuja väliltä
viideltä yöltä saatiin 442 kpl pohjanlepakko- ja 557 kpl siippalajihavaintoa. Muidenkin passiivilaitepaikkojen havainnot antavat
aihetta epäillä, että lisääntymiskolonioita on alueella. Havaintojen määrät eivät kuitenkaan kerro mitään yksilöiden määrästä,
mutta se, että lajit ovat läsnä lähes koko lisäänymis ajan, antaa
aihetta epäillä, että alueella tai sen läheisyydessä on lisääntymispaikka. Alueella saattaa olla luokan I kohteita.

Maastokäyntien havainnot Salo-Turku-selvitysalueelta
Maastokäyntien aktiivihavainnot Espoo-Salon selvitysalueella on esitetty taulukossa 4. Kartoitetut alueet ovat nykyisen Salo-Turku-radan vieressä ja koko matkalta kannattaa tutkia lisääntymiskolonioiden esiintyminen lunastettavista kiinteistöistä, etenkin niiltä alueilla, joilla
on vesiaiheitaon lähettyvillä esim. Halikon Rikalanmäen viereinen Harjula, jolta pohjanlepakkohavaintoja rakennusten lähettyviltä.
Passiivilaitteita käytettiin esitiedon hankkimiseen mahdollisten kolonioiden läsnäolosta ja
laitteistoja käytettiin paikoilla, joissa se oli mahdollista rikkomatta asukkaiden kotirauhaa.
Mahdollisia talvehtimispaikkoja ei etsitty edellä mainituista syistä.
Taulukko 4. Maastokäyntien havainnot Salo-Turku-selvitysalueelta (lyhyinä sanallisina luonnehdintoina):
Paikka

Luokka

Kuvaus

Salon Halikon asemanseutu

Luokka II

Aktiivilaiteella radan vierestä tasaisesti pohjanlepakkohavaintoja.
Kolonian mahdollisuus hyvin todennäköinen. Lunastettavien kiinteistöjen koloniatilanne pitää selvittää. Alueella saattaa olla luokan I
kohteita.

Salon Tunnelimäki

Luokka III

Aktiivilaiteella radan vierestä tasaisesti pohjanlepakkohavaintoja.
Kolonian mahdollisuus hyvin todennäköinen. Passiivilaitteita ei
käytetty. Lunastettavien kiinteistöjen koloniatilanne pitää selvittää.

Salon Korpela

Luokka III

Aktiivilaiteella radan lähettyviltä pohjanlepakko- ja korvayökköhavaintoja. Koloniat hyvin mahdollisia.

Salon Suomela

Luokka III

Aktiivilaiteella radan lähettyviltä pohjanlepakkohavaintoja. Koloniat
hyvin mahdollisia. Passiivilaitteita ei käytetty. Lunastettavien kiinteistöjen koloniatilanne pitääselvittää.

Salon Pepallonmäki

Luokka III

Aktiivilaiteella radan lähettyviltä pohjanlepakkohavaintoja.

Salon Hajala

Luokka III

Aktiivilaiteella radan lähettyviltä pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.
Koloniat hyvin mahdollisia alueella ja alueella mm. vanhoja rakennuksia. Passiivilaitteita on käytetty niillä paikoilla, joissa niiden käyttö oli
mahdollista, muutoin passiivilaitteita ei tällä kertaa rakennusten
vierillä käytetty, koska asukkailta ei voitu kysyä lupaa (kotirauha).
Lunastettavien kiinteistöjen koloniatilanne pitää selvittää.

Paimion Ruskaniitty

Luokka III

Aktiivilaiteella radan lähettyviltä pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.
Koloniat hyvin mahdollisia alueella (mm. vanhoja rakennuksia). Passiivilaitteita on käytetty niillä paikoilla, joissa niiden käyttö oli mahdollista, muutoin passiivilaitteita ei tällä kertaa rakennusten vierillä
käytetty, koska asukkailta ei voitu kysyä lupaa (kotirauha). Alueella
saattaa olla luokan I kohteita. Lunastettavien kiinteistöjen koloniatilanne pitää selvittää.

Paimion Vierustie

Luokka III

Aktiivilaiteella radan lähettyviltä pohjanlepakkohavaintoja. Koloniat
hyvin mahdollisia alueella (mm. vanhoja rakennuksia). Passiivilaitteita
on käytetty niillä paikoilla, joissa niiden käyttö oli mahdollista, muutoin passiivilaitteita ei tällä kertaa rakennusten vierillä käytetty, koska
asukkailta ei voitu kysyä lupaa (kotirauha). Lunastettavien kiinteistöjen koloniatilanne pitää selvittää.

Paimion Kriivari

Luokka III

Aktiivilaiteella radan lähettyviltä pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.
Koloniat hyvin mahdollisia alueella (mm. vanhoja rakennuksia). Passiivilaitteita on käytetty niillä paikoilla, joissa niiden käyttö oli mahdollista, muutoin passiivilaitteita ei tällä kertaa rakennusten vierillä
käytetty, koska asukkailta ei voitu kysyä lupaa (kotirauha). Lunastet-

Paikka

Luokka

Kuvaus
tavien kiinteistöjen koloniatilanne pitää selvittää.

Paimio- Paimionjoen
rannat

Luokka III

Passiivilaitteita ei tällä kertaa rakennusten vierillä käytetty, koska
asukkailta, omistajilta ei voitu kysyä lupaa - kotirauha ja aidattuja
alueita. Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää.

Paimion
KasvalaHuitilanmäki

Luokka III

Aktiivilaiteella radan lähettyviltä pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.
Koloniat hyvin mahdollisia alueella (mm. vanhoja rakennuksia). Passiivilaitteita on käytetty niillä paikoilla, joissa niiden käyttö oli mahdollista, muutoin passiivilaitteita ei tällä kertaa rakennusten vierillä
käytetty, koska asukkailta ei voitu kysyä lupaa (kotirauha). Lunastettavien kiinteistöjen koloniatilanne pitää selvittää.

Paimion Etelävuori

-

Ei aktiivilaitehavaintoja.

Piikkiön
oikaisun
Vuortenpää

Luokka III

Aktiivilaiteella ratakäytävän lähettyviltä pohjanlepakkohavaintoja.

Piikkiön
oikaisun
Teilamo- Jättäväljä

Luokka III

Aktiivilaiteella ratakäytävän lähettyviltä pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Koloniat hyvin mahdollisia alueella (mm. vanhoja rakennuksia). Passiivilaitteita on käytetty niillä paikoilla, joissa niiden käyttö oli
mahdollista, muutoin passiivilaitteita ei tällä kertaa rakennusten
vierillä käytetty, koska asukkailta ei voitu kysyä lupaa (kotirauha).
Alueella saattaa olla luokan I kohteita. Lunastettavien kiinteistöjen
koloniatilanne pitää selvittää.

Kaarinan
Runko
Sipilänmäki- Ylhäsi

-

Ei aktiivilaitehavaintoja. Passiivilaitteita ei tällä kertaa rakennusten
vierillä käytetty, koska asukkailta ei voitu kysyä lupaa (kotirauha).
Lunastettavien kiinteistöjen koloniatilanne pitää selvittää.

Kaarinan Nunna –
Vansvuori

Luokka III

Iso alue, aktiivilaiteella radan lähettyviltä pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Koloniat mahdollisia. Passiivilaitteita ei tällä kertaa rakennusten vierillä käytetty, koska asukkailta ei voitu kysyä lupaa (kotirauha). Lunastettavien kiinteistöjen koloniatilanne pitää selvittää.

Kaarinan Untola

Luokka III

Aktiivilaiteella radan lähettyviltä pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.

Kaarinan
Lähteenmäki

Luokka III

Aktiivilaiteella radan lähettyviltä pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.
Koloniat mahdollisia. Passiivilaitteita ei tällä kertaa rakennusten vierillä käytetty, koska asukkailta ei voitu kysyä lupaa (kotirauha). Lunastettavien kiinteistöjen koloniatilanne pitää selvittää.

Aktiivilaitehavainnot
Maastoinventointien yhteydessä tehtiin useita havaintoja lepakoista eri puolilla selvitysaluetta.
Selvityksessä tehtiin 456 havaintoa pohjanlepakosta, 834 siippalajeista sekä muutamia havaintoja korvayököstä ja pikkulepakosta. Havainnoissa kaikki siippalajit on yhdistetty Myotissuvun alle, koska siippojen erottelu ei nykytietämyksen mukaan ole kovinkaan varmaa ja lajilleen määrittelyllä ei ole tässä yhteydessä merkitystä.
Kooste tehdyistä aktiivilaitehavainnoista ja lepakkohavaintojen sijoittuminen on esitetty kartoilla 4-19.

Kooste lepakkohavainnoista
Tulosten perusteella pohjanlepakkoa esiintyy tasaisesti koko selvitysalueella. Pohjanlepakon
levinneisyys kattaa koko maan ja se on maamme yleisin lepakkolaji. Elinympäristövaatimuksistaan laji on generalisti ja sitä voidaan tavata niin rakennetussa
ympäristössä kuin metsäisilläkin alueilla. Yleisesti laji kuitenkin suosii avoimempia
ympäristöjä. Pohjanlepakko on vahva lentäjä ja sen keskimääräinen lentokorkeus on noin 510 metriä. Laji voi käyttää päiväpiiloina puunkoloja tai rakennuksia. (SYKE 2014.
www.ymparisto.fi/lajiesittelyt, pohjanlepakko)
Vesisiippoja havaittiin monilta paikoin koko selvitysalueelta. Vesisiippa on toiseksi yleisin lepakkolajimme ja sen esiintyminen painottuu Etelä-Suomeen, vaikkakin esiintymisalue ulottuu Pohjois-Suomeen asti. Laji on riippuvainen vesistöistä ja saalisteleekin useimmiten aivan
veden pinnan läheisyydessä tai ranta-alueilla ja -metsissä. Laji pesii usein puissa olevissa koloissa ja rakennuksissa sekä päivehtii siltojen alla, rakennuksissa, kellareissa ja kaivoksissa.
Vesisiippa on luokiteltu Suomessa elinvoimaiseksi (LC). Hoitosuosituksissa mainitaan, että lajille sopivat saalistusalueet ja piilopaikat sekä pesimispaikat tulisi ottaa huomioon kaavoituksessa eikä niitä saisi hävittää.
Pohjanlepakkojen ja vesisiippojen lisäksi maastoselvityksessä havaittiin useita isoviiksi/ viiksisiippoja. Molemmat lajit on arvioitu Suomessa melko yleisiksi, mutta lajien erottaminen toisistaan kaikuluotausäänien perusteella on haasteellista. Lajit saalistavat pääasiassa metsäisessä ympäristössä ja karttavat valoisia aukeita alueita. Lajien levinneisyys painottuu nykykäsityksen mukaan maamme itäosiin ja ulottuu Kainuun tasolle asti. Useimmiten lajien
päiväpiiloja löydetään rakennuksista. (SYKE 2014. www.ymparisto.fi/lajiesittelyt, isoviiksisiippa, viiksisiippa).
Selvitysalueelta tehtiin lisäksi muutamia korvayökkö- ja pikkulepakkohavaintoja. Pikkulepakkohavainnot tulivat elokuulta, jolloin laji on jo mitä todennäköisemmin muuttomatkallaan.

Kuva 4. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
Espoossa, mm. Blominmäessä, Kvarnträskin luonnonsuojelualueella sekä Svartbäcketräsketillä.

Kuva 5. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
Espoossa, mm. Svartbäcketräsketillä ja Kolmirannassa.

Kuva 6. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Kirkkonummen Veikkolassa ja Vihdin Huhmarjärvellä.

Kuva 7. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Lohjan Nummenkylän lähialueilla.

Kuva 8. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Lohjan Lehmijärvellä ja Vaanilassa.

Kuva 9. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Lohjan Karnaisissa ja Raatin läheisyydessä.

Kuva 10. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Lohjan Hämjoen läheisyydessä.

Kuva 11. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Salon Suomusjärven kirkonkylän läheisyydessä.

Kuva 12. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Salon Koskenalasen luonnonsuojelualueen läheisyydessä.

Kuva 13. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Salon Hirsijärven läheisyydessä.

Kuva 14. Lepakoiden passiividetektorien havainnot Salon Muurlan lato-kohteelta.

Kuva 15. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Salon Lukkarinmäeltä.

Kuva 16. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Salon Tunnelimäen ja Pepallonmäen alueelta.

Kuva 17. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Salon Hajalan alueelta.

Kuva 18. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Paimion Paskassuon ja Ruskaniityn alueelta.

Kuva 19. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Paimion Kriivarin ja Paimion keskustan lähialueilta.

Kuva 20. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot)
mm. Piikkiön oikaisun alueilta.

Kuva 21. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot) mm. Piikkiön oikaisun ja Kaarinan Vansvuoren alueilta.

Kuva 22. Lepakkohavainnot (lajihavainnot, lepakkoalueet sekä passiividetektorien havainnot) mm. Kaarinan Untolan ja Lähteenmäen alueilta.
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Johtopäätökset
Lepakkoselvityksen maastotyöt tehtiin hyvissä sääolosuhteissa, oikeaan aikaan vuodesta ja
selvitykset olivat ajallisesti kohtalaisen kattavat. Maastokäyntien yhteydessä selvitysalueelta
havaittiin yhteensä neljä lepakkolajia. Pohjanlepakkohavaintoja tehtiin aktiivilaitteilla 455
kpl, siippalajien aktiivihavaintoja kertyi 833 kpl ja korvaykköhavaintoja oli muutamia. Passivilaitteistoilla saatiin lisäksi muutamia pikkulepakkohavaintoja. Pikkulepakkohavainnot tulivat
elokuulta, jolloin laji on jo mitä todennäköisemmin muuttomatkallaan.
Selvitysalueelta löytyi useita tärkeäksi lepakkoalueeksi luokiteltavia alueita (luokka II). Näiden alueiden sisältä löytyy mitä todennäköisemmin luokan I, lain suojelemia levähdys- ja lisääntymispaikkoja. Luokan I-kohteita ei etsitty tämän ratahankkeen yleissuunnitelman yhteydessä vaan tässä vaiheessa keskityttiin esitiedon hankkimiseen siitä, miltä alueilta lakikohteita kannattaa ruveta seuraavassa suunnitteluvaiheessa ratasuunnitelman yhteydessä etsimään. Muut alueet, joissa havaintoja tehtiin, katsotaan kuuluvan luokkaan III suhteellisen alhaisten havaintomäärien takia.
Seuraavilla alueilla saattaa olla lepakoiden lisääntymiskolonioita (luokan I kohteita) ja niiden
osalta lunastettavien kiinteistöiden lisääntymiskoloniatilanne pitää selvittää seuraavassa
suunnitteluvaiheessa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espoon Kvarnträskin luononsuojelualueella
Espoon Svartbäckträsketillä
Espoon Kolmirannassa
Kirkkonummen Veikkola-Perälän alueella
Vihdin Huhmarissa
Lohjan Lohirannassa
Lohjan Äijässuolla
Lohjan Vesvuon rantametsien alueella
Lohjan Palanutkalliolla
Lohjan Hämjoella
Salon Suomusjärven Kekkosentiellä koulun lähettyvillä (hyvin mahdollinen siippalisääntymiskolonia)
Salon Rannanpellon luonnonsuojelualueella
Salon Lukkarinmäellä
Salon Halikon asemanseudulla
Paimion Ruskaniityllä
Piikkiön oikaisun Teilamo- Jättäväljän alueella
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Maastokäyntien havainnot selvitysalueella .............................................................................. 3
Hajalan, Kriivarin ja Toikkalan oikaisut. ..................................................................................... 3
4.2.1 Hajalan oikaisu............................................................................................................. 3
4.2.2 Kriivarin oikaisu ........................................................................................................... 5
4.2.3 Toikkalan oikaisu ......................................................................................................... 6
Rantaradan perusparannuskohteet .......................................................................................... 6
4.3.1 Siuntio ......................................................................................................................... 6
4.3.2 Tähtelä ........................................................................................................................ 7
4.3.3 Inkoo ........................................................................................................................... 8
Passiivilaitehavainnot ............................................................................................................... 8
Kooste lepakkohavainnoista ....................................................................................................10
4.5.1 Pohjanlepakko ............................................................................................................10
4.5.2 Siipat ..........................................................................................................................10
4.5.3 Muut lepakkolajit........................................................................................................10

5

Johtopäätökset .................................................................................................................... 11

6

Lähdeluettelo....................................................................................................................... 12

Raportin kuvat: Petri Asikainen
Kansikuva: Tähtelän aseman seutua Ingarskilajoen läheisyydessä

Helsinki-Turku nopean junayhteyden täydentävä lepakkoselvitys

1

1/12

Johdanto
Tässä raportissa on esitetty Helsinki – Turku nopean ratayhteyden YVA: n hankevaihtoehtojen täydentävät lepakkoselvityksien havainnot pyritty tunnistamaan potentiaaliset luokan I
lepakkoalueet eli niiden levähdys- ja pesimäpaikat. Selvitysalueiden sijainnit käsittävät seuraavat Turku-Salo – välin radanoikaisut, paaluvälit ja pituuden kilometreinä:
-

Hajalan oikaisu Salo (155+000 km – 159+200 km = 4,2 km)
Kriivarin oikaisukokonaisuus Paimio (164+000 km – 170+250 km = 6,25 km)
Toikkalan oikaisu Paimio (173+550 km – 176+150 km = 2,6 km)

Sekä Rantaradan perusparannuskohteet:
-

2

Inkoon kohdalla radanoikaisu ja pohjanvahvistustoimenpiteitä (km 69+900 – 76+100)
Kolme Siuntion ja Inkoon kuntien alueelle sijoittuvaa stabilointikohdetta (km 54,65,69)

Lepakot
Suomessa 13 esiintyvästä lepakkolajeista on uusimman uhanalaisuusarvioinnin mukaan arvioitu elinvoimaisiksi lajeiksi (LC) pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), vesisiippa (Myotis daubentonii), viiksisiippa (M. mystacinus), isoviiksisiippa (M. brandtii) ja korvayökkö (Plecotus
auritus). Pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) on arvioitu vaarantuneeksi lajiksi (VU) (Hyvärinen ym. 2019). Näitä kaikkia lepakkolajeja tavattiin selvitysalueella. Levinneisyytensä perusteella selvitysalueella voi lisäksi esiintyä kaikkia Suomessa tavattuja lepakkolajeja. (Lappalainen 2003, SYKE 2014). Huolimatta luokituksesta, kaikki lepakkolajit ovat rauhoitettuja ja kuuluvat Euroopan Unionin direktiivilajeihin (92/43/EEC).
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat hyönteissyöjiä. Lajit ovat kokoonsa nähden verrattain pitkäikäisiä ja ne lisääntyvät hitaasti. Lepakot saavat vuosittain noin 1-2 poikasta. Lepakot ovat yöeläimiä ja lentäessään hahmottavat ympäristöään näkö- kuulo- ja kaikuluotausaistiensa avulla (Lappalainen 2003, www.ymparisto.fi/lajiesittelyt).
Kesäaikaan lepakoita voidaan tavata hyvin monenlaisista päiväpiilopaikoista, kuten puiden
koloissa, kaarnan alla, kivikoissa (ns. pirunpelloissa), linnunpöntöissä tai muissa ahtaissa, suojissa ja lämpöisissä paikoissa. Lepakot viihtyvät hyvin alueilla, joilla on vettä, vanhaa metsää
ja kulttuuriympäristöä. Lepakkonaaraat muodostavat parhaiden saalistusalueiden piilopaikkoihin pesimäyhdyskuntia, jotka yleisimmin koostuvat muutamasta – kymmeniin naaraisiin.
Tyypillisimmin pesimäyhdyskunnat sijaitsevat rakennusten yhteydessä. Yöaikaan lepakot saalistavat hyönteisiä pääasiassa päiväpiilojen lähialueella, mutta voivat tarpeen mukaan vierailla kilometrien etäisyydellä paremmilla ruokailualueilla (Lappalainen 2003).
Lepakot parittelevat syksyisin ja kerääntyvät niin kutsuttuihin syysparveilupaikkoihin. Osa
lepakoista muuttaa talveksi etelään maamme rajojen ulkopuolelle ja osa talvehtii Suomessa.
Talvehtivat lepakot vaipuvat horrokseen yli puoleksi vuodeksi. Hyvä talvehtimispaikka on
rauhallinen ja sopivan kostea, ominaisuuksiltaan tasainen ympäristö. Tällaisia voivat olla esimerkiksi luolat, tunnelit, kalliohalkeamat, maakellarit tai louhikot. (Lappalainen 2003).
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Aineisto ja menetelmät
Lepakkoselvitys on laadittu Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjeiden mukaisesti. Ennen ensimmäistä̈ kartoituskierrosta kartoitusreitit suunniteltiin sekä karttatyöskentelynä että̈ osittain maastoja valoisaan aikaan arvioiden.
Tavoitteena oli tunnistaa alueet, joissa esiintyy lepakoita sekä tunnistaa lepakoille tärkeät
elinympäristöt. Maastotyöt keskitettiin niille ratakäytävän alueille, jotka ovat potentiaalisia
lepakoiden esiintymisalueita. Maastotyöt on tehty samalla tavoin kuin vuonna 2019 ja noin
100 metrin leveydeltä suunnitellun ratakäytävän molemmin puolin.
Alueille tehtiin maastokäynnit kesä-, heinä- ja elokuussa 2019. Maastotyöt toteutti Petri Asikainen Sitowise Oy:stä.
Maastotyöt tehtiin 23.-24.6; 24.-25.6; 25.-26.6; 27.-28.6; 18.-19.7; 21.-22.7; 26.-29.7; 27.-28.7;
31.7.-.1.8; 16.- 17.8; 17.-18.8; 20.-21.8; 28.-29.8. ja 30.-31.8.2019. Kartoituskäynnit tehtiin
lepakoiden havainnointiin soveltuvissa olosuhteissa eli jokaisella käyntikierroksella lämpötila
oli vähintään +10 C°, tyynehkö̈, sumuton tai mahdollinen sade oli heikkoa. Maastokäyntien
lämpötilatiedot on esitetty taulukossa 1.
Inventointien yhteydessä selvitysalueet käytiin läpi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, kohteen erikoispiirteiden mukaan; jalan, polkupyörällä tai lepakoiden havainnointiin varustetulla
henkilöautolla, havainnoiden ja nauhoituksia tehden. Havainnoinnissa käytettiin ultraäänidetektoria Wildlife Acoustic Echometer Touch joka muuntaa lepakoiden käyttämät korkeat
kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi ja myös äänittää niitä. Apuhavainnointiin käytettiin heterodyne detektoria Ciel CDP102 R3. Käytetyillä detektoreilla voidaan kuunnella, nauhoittaa ja määrittää lepakoita reaaliajassa. Havainnoinnit tehtiin heterodyne sekä fullspectrum -menetelmillä ja lajien määritys varmistettiin tarpeen mukaan erikoisohjelmistoilla. Lajien määrittelyyn äänityksistä käytettiin ohjelmistoa Caleidoscope Pro. Ohjelmistojen tekemät lajimääritykset tarkistettiin käsin.
Mahdollisesti lunastettavien kiinteistöjen lähettyvillä, pois lukien pihapiirit, käytettiin mahdollisuuksien mukaan Audiomoth- passiividetektoreita, joilla nauhoitettiin lepakoiden kaikuluotausääniä yhdestä kolmeen yötä̈ peräkkäin. Mikäli sääolosuhteet eivät kyseisellä paikalla
täyttäneet kriteereitä selvitysajankohtana, jatkettiin nauhoitusaikaa pisimmillään 15 yöhön
asti. Laitteiden tuottamat havainnot luokiteltiin siten, että 0 tarkoittaa ei havaintoja, yksi
tähti (*) 1-20 havaintoa, kaksi tähteä (**) 20-100 havaintoa ja yli 100 havaintoa merkittiin
tuloksiin kolmella tähdellä (***).
Kiinteistöjen ympäristöissä suoritettiin lisäksi aktiivihavainnointia mahdollisuuksien mukaan.
Kesä- ja heinäkuussa maastokäynnit tehtiin kaikkiin esiselvityksissä potentiaalisiksi määriteltyihin kohteisiin ja lisäksi pistokokeen omaisesti, muutamille ”ei niin potentiaalisiksi” määritellyille alueille. Elokuussa havainnoitiin tärkeimmiksi havaituilla kohteilla ja tehtiin lisää pistokokeita heikkolaatuisimmille alueille.
Passiividetektoreita pidettiin potentiaalisten yhdyskuntapaikkojen lähettyvillä mahdollisuuksien mukaan kesä- ja heinäkuussa. Elokuussa passiivilaitteistoilla selvitettiin lisäksi lepakoiden yleistä̈ esiintymistä eli pesimäajan ulkopuolista muutoin vaikeasti havainnoitavilla alueilla.
Tulosten perusteella laadittiin karttaesitykset lepakoiden esiintymisestä ja niille keskeisistä
elinympäristöistä selvitysalueella (kuvat 1-6). Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen
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kartoitusohjeiden mukaan, kohde luokiteltiin maastokäyntien tietojen perusteella seuraavan
kriteeristön mukaisesti:
Luokka I, lisääntymis- tai levähdyspaikka:
o

Ehdottomasti säilytettävä, hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty.

Luokka II, tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti:
o

Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä (EUROBATS 1991). Vahva
suositus, jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa.

Luokka III, muu lepakoiden käyttämä alue:
o

Alueen arvo lepakoille huomioitava mahdollisuuksien mukaan maankäytössä.

Luokan I-kohteita ei etsitty tämän ratahankkeen yleissuunnitelman yhteydessä, vaan keskityttiin esitiedon hankkimiseen, miltä alueilta lakikohteita kannattaa ruveta seuraavassa suunnitteluvaiheessa eli ratasuunnitelman yhteydessä etsimään tarkemmin. On todennäköistä,
että Luokan II lepakkoalueiden sisältä löytyy mitä todennäköisemmin luokan I levähdys- ja
lisääntymispaikkoja. Nämä todennäköiset alueet on esitetty tuloksissa.

4

Tulokset

4.1

Maastokäyntien havainnot selvitysalueella
Havaintopaikat ja tulokset on tallennettu paikkatietomuotoon ja tässä kohdassa on esitetty
kooste tuloksista ja tunnistetuista jatkoselvitysten kohteista eli mahdollisesti luokkaan I kuuluvista lisääntymis- ja levähdyspaikoista.
Maastokäyntien aktiivihavainnot selvitysalueilla on esitetty taulukossa 1, passiivilaitehavainnot taulukossa 2 ja maastokäyntien aktiivihavainnot selvitysalueilla on esitetty sanallisina
luonnehdintoina taulukossa 3.
Koko selvitysalueelta kannattaa kuitenkin tutkia lisääntymiskolonioiden esiintyminen kaikista
mahdollisesti lunastettettavista kiinteistöistä. Etenkin niiltä alueilla, joilla vesiaiheita on lähettyvillä, kuten esim. Inkoon Tähtelä, josta on paljon pohjanlepakko- ja siippahavaintoja rakennusten lähettyviltä.
Passiivilaitteita käytettiin esitiedon hankkimiseen kolonioiden mahdollisesta läsnäolosta
siellä missä se oli mahdollista rikkomatta asukkaiden kotirauhaa. Myöskään mahdollisia talvehtimispaikkoja ei etsitty edellä mainituista syistä.

4.2

Hajalan, Kriivarin ja Toikkalan oikaisut.

4.2.1

Hajalan oikaisu
Hajalan itäosassa sijaitseva II-luokan lepakkoalueen alueelta kannattaa tutkia Kuumalantien
alun, (13-21) mahdollisesti lunastettavat kiinteistöt, lepakoiden I luokan alueiden varalta
(kuva 1). Alueelta saatiin sekä pohjanlepakoiden että siippalajien kolonioiden esiintymiseen
viittaavia havaintoja. Näiden lajien pesäpaikat sijaitsevat yleensä rakennuksissa.
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Rikuntuvan tien päässä olevia kiinteistöitä ei selvitetty kotirauhan vuoksi, mutta mikäli alueelle tulee muutoksia, tulisi alueen rakennukset tutkia luokan I kohteiden varalta.
Taulukko 1. Lepakkoselvityksen inventointipäivämäärät, niiden lämpötila ja lepakkolajien yksilömäärät tutkimushetkellä.
Paikka
Toikkala 1.
Hajala 1.
Siuntio 1. ja Tähtelä 1.
Inkoo 1.
Kevola- Kriivari 1.
Hajala 2.
Kevola- Kriivari 2.
Siuntio 2. ja Tähtelä 2.
Inkoo 2.
Inkoo 2.1.
Toikkala 2. - Kriivari 2.1.
Hajala 2.1. - Kriivari 2.2.
Kevola 3. ja Toikkala 3.
Kriivari 3. ja Hajala 3.
Tähtelä 3.
Siuntio 3.
Inkoo 3.1.
Inkoo 3.2.

Käynti
23. - 24.6.
24. - 25.6.
25. - 26.6.
27. - 28.6.
28. - 29.6.
18. - 19.7.
18. - 19.7.
21. - 22.7.
26.7.
26. -27.7.
27. - 28.7.
31.7. - 1.8.
16. - 17.8.
17. - 18.8.
20. - 21.8.
21. - 22.8.
28. - 29.8.
30. - 31.8

Lämpötila
+14 - 12 C°
+14 - 12 C°
+14 - 12 C°
+14 - 12 C°
+14 - 12 C°
+14 - 12 C°
+14 - 12 C°
+14 - 12 C°
+14 - 12 C°
+14 - 12 C°
+14 - 12 C°
+13 - 12 C°
+14 - 11 C°
+11 - 10 C°
+14 - 13 C°
+14 - 12 C°
+11 - 9 C°
+12 - 10 C°

Kuva 1. Hajalan oikaisun lepakoiden aktiivihavainnot.

pohjanlepakko
40
47
31
28
55
75
50
58
2
10
20
1
30
2
22
6
4
9

siippalaji
10
8
2
0
2
3
3
12
4
7
8
17
2
7
10
22
10
11

korvayökkö
0
0
1
0
0
2
1
0
1
0
1
1
0
0
6
3
0
0

pikkulepakko
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Kriivarin oikaisu
Kriivarin oikaisun alueelta löytyi kaksi lepakkoaluetta. 1) luokkaan I kuuluva Kriivari 1 (kuva
2), joka sijaitsee välillä Perälä – Paskasuo sekä 2) luokkaan III kuuluva Kriivari 2 (kuva 3), joka
on Kriivarin päässä oikaisua sijaitseva pieni metsikkö.

Kuva 2. Kriivari 1 oikaisun lepakoiden aktiivihavainnot.

Kuva 3. Kriivari 2 oikaisun lepakoiden aktiivihavainnot.
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Kriivari 1. Alueelta kannattaa tutkia Kivisillantien ja Vierustien alun mahdollisesti lunastettavat kiinteistöt lepakoiden I luokan alueiden varalta. Alueelta saatiin pohjanlepakon, siippalajien ja korvayökön luokan I alueiden esiintymiseen viittaavia havaintoja, etenkin Kivisillantien
puolelta.
Kriivari 2, Alueelta kannattaa tutkia Tehdastien päässä sijaitseva vanhojen suurien puiden
alue, lepakoiden I luokan alueiden varalta.

4.2.3

Toikkalan oikaisu
Toikkalan alueelta Marjavuorentie 105 ja 117 lähettyviltä saatiin pohjanlepakko lisääntymiskoloniaan viittaavia havaintoja ja Huitlanmäen alueelta saatiin sekä pohjanlepakoiden että
siippalajien luokan-I alueen esiintymiseen viittaavia havaintoja (kuva 4).
Toikkalan alueelta kannattaa tutkia Marjavuorentien lopun ja Huitlanmäen mahdollisesti lunastettavat kiinteistöt lepakoiden I luokan alueiden varalta.

Kuva 4. Toikkalan oikaisun lepakoiden aktiivihavainnot.

4.3

Rantaradan perusparannuskohteet

4.3.1

Siuntio
Siuntion perusparannuskohteen alueelta löytyi Palonummenpuron alueelta lepakoiden II luokan alue (kuva 5). Alueen lähettyvillä sijaitsee vain yksi kiinteistö, joka pitäisi tutkia lepakoiden I luokan alueen varalta. Palonummenpuron lähialueet ovat havaintojen mukaan lepakoille tärkeää saalistusaluetta.
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Kuva 5. Siuntion oikaisun lepakoiden aktiivihavainnot.

4.3.2

Tähtelä
Tähtelän perusparannuskohteen alueelta löytyi Ingarskilajoen ja Tähtelän aseman väliltä lepakoiden II luokan alue (kuva 6). Ingarskilajoen ylittävältä rata-alueelta saatiin paljon saalistavien lepakoiden havaintoja ja lisäksi alueella sijaitsee paljon lepakoiden I luokan alueiksi
soveltuvia
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Kuva 6. Tähtelän oikaisun lepakoiden aktiivihavainnot.
kiinteistöjä. Havainnot viittaavat pohjanlepakon, siippalajien ja korvayökön I luokan alueiden
esiintymiseen alueella.

4.3.3

Inkoo
Inkoon aseman ja Inkoonjoen väliltä löytyi lepakoiden II luokan alue (kuva 7). Alueelta saatiin
sekä pohjanlepakko että siippalajien kolonioiden läsnäoloon viittaavia havaintoja. Blåkullastigenin päässä sijaitsevaa kiinteistöä ei havainnoitu mutta lähistön havainnot perusteella on
aihetta olettaa mahdollisen I luokan alueen läsnäoloa lähettyvillä. Mikäli muitakin kiinteistöjä
on tarpeen lunastaa kannattaa ne tutkia I luokan lepakkokohteiden varalta. Inkoon alue oli
myös hyvää lepakkoaluetta.

Kuva 7. Inkoon oikaisun lepakoiden aktiivihavainnot.

4.4

Passiivilaitehavainnot
Havaintopaikat ja tulokset on tallennettu paikkatietomuotoon ja tässä raportissa on esitetty
kooste tuloksista.
Passiivilaitteiden havainnoilla täydennettiin aktiivihavainnoinnin antamaa kuvaa alueen merkityksestä lepakoille. Passiivihavainnoinnilla saadaan aina myös paljon tarkempi kuva kyseessä olevan alueen eri lepakkolajien läsnäolosta kuin aktiivihavainnoinnilla. Lisäksi saadaan
mm. tietoa eläinten liikkeelläoloajoista alueella, mikä auttaa piilo- ja pesäpaikkojen olemassaolon arvioinnissa alueella.
Passiivilaitteita käytettiin esitiedon hankkimiseen lisääntymiskolonioiden mahdollisesta läsnäolosta siellä, missä se oli mahdollista rikkomatta asukkaiden kotirauhaa. Myöskään mahdollisia talvehtimispaikkoja ei etsitty edellä̈ mainituista syistä.
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Passiivilaitteita sijoitettiin selvitysalueille kesä- heinäkuussa pääasiassa mahdollisiksi luokan I
kohteiksi arvioitujen alueiden ympäristöön. Laitteiden paikkoja vaihtelemalla saatiin kuvaa
eläinten käyttämistä alueista sekä yritettiin arvioida eläinten käyttämiä reittejä niiden saalistusalueille. Mikäli sääolosuhteet eivät kyseisellä paikalla täyttäneet kriteereitä ko. ajankohtana, jatkettiin nauhoitusaikaa samalla paikalla pisimmillään 15. yöhön asti. Lisäksi pyrittiin
huomioimaan eläinten muuttuvat käyttäytymismallit kesän kuluessa.
Passiivilaitehavainnot on esitetty alla olevassa taulukossa (taulukko 2). Laitteiden tuottamat
havainnot yksinkertaistettiin siten että: Havainnointipaikan aktiivisuuden arvioinnissa käytettiin lisäkriteerinä myös havaittujen eri lepakkolajien määriä.
Taulukko 2. Passiivilaitehavainnot kohteittain. NA -merkintä tarkoittaa laitteen toimintahäiriötä. 0 = ei havaintoja, 1-20 havaintoa = (*) 20-100 havaintoa = (**) ja >100 havaintoa (***).
ESTU 2020
Passiivihavainto paikka
Alastalo
Kuumala
Hajala
Huitlanmäki
Huitlanmäki 2
Tähtela
Tähtelä 2
Huitlantie
Inkoo
Inkoo 2
Inkoo 3
Kevola, Vierustie
Kriivari
Kriivari 2
Siuntio
Tähtelän asema
Tähtelä 2
Toikkala
Trömperi
Alastalo
Halikon asemanseutu,
pistokoe
Inkoo
Inkoo 2
Kevola Alastalo
Kuumala
Paimio, pistokoe
Tunnelinmäki, hylätty
tunneli, pistokoe

Aika
Öitä
22.6 - 2.7. 10
22.6.- 28.6. 6
23.6.- 25.6. 2
22.6.- ?
22.6.- ?
25.6.- 2.7.
8
26.6.- 6.7. 10
27.7.- 9.8. 11
25.7.- 11.8. 15
25.7.- 5.8. 10
25.7.- 5.8. 10
28.7.- 10.8. 11
18.7.- 28.7. 10
18.7.- 28.7. 10
25.7.-5.8. 10
25.7.-12.8. 15
25.7.-5.8. 10
27.7.- 30.7. 3
28.7.- 30.7. 2
16.8.- 25.8. 9

Aktiivisuus- pohjan- siippa- korvaluokitus lepakko
laji
yökkö
12
*
0
0
2
*
2
0
15
*
4
0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
82
**
10
0
797
***
4
0
36
*
4
0
1158
***
387
4
372
***
755
5
1384
***
271
29
34
*
14
1
186
**
44
0
8
**
171
0
517
***
207
7
1205
***
207
25
504
***
160
1
44
**
22
0
15
***
21
0
201
**
46
2

pikkulepakko
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
1
1
0
0
5
6
2
12
0
0
4

12.8.-22.8.
28.8.- 3.9.
28.8- 4.9.
17.8- 24.8.
16.8.- 25.8.
13.8.- 21.8.

10
5
7
7
9
9

**
***
**
***
**
**

196
30
20
231
119
218

4
692
86
9
4
19

0
1
0
0
0
0

1
31
6
2
0
1

12.8.-21.8.

9

**

98

235

0

0
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4.5

Kooste lepakkohavainnoista

4.5.1

Pohjanlepakko
Tulosten perusteella pohjanlepakkoja esiintyy selvitysalueella harvalukuisena laajahkolla alueella. Jokainen alue, jolta pohjanlepakkoja havaittiin, on potentiaalista lisääntymisaluetta,
koska niiden lähistöllä tai alueiden sisällä on pesäpaikoiksi soveltuvia rakennuksia. Pohjanlepakon levinneisyys kattaa koko maan ja se on maamme yleisin lepakkolaji. Elinympäristövaatimuksiltaan laji on generalisti ja sitä voidaan tavata niin rakennetussa ympäristössä kuin
metsäisilläkin alueilla. Yleisesti laji kuitenkin suosii avoimempia ympäristöjä. Pohjanlepakko
on vahva lentäjä̈ ja sen keskimääräinen lentokorkeus on noin 5-10 metriä. Laji voi käyttää̈
päiväpiiloina puunkoloja tai rakennuksia (SYKE 2014. www.ymparisto.fi/lajiesittelyt, pohjanlepakko).

4.5.2

Siipat
Vesisiippoja havaittiin monilta paikoin koko selvitysalueella. Vesisiippa on toiseksi yleisin lepakkolajimme ja sen esiintyminen painottuu Etelä-Suomeen, vaikka esiintymisalue ulottuu
Pohjois-Suomeen asti. Laji on riippuvainen vesistöistä ja saalistelee useimmiten aivan veden
pinnan läheisyydessä tai ranta-alueilla ja -metsissä. Laji pesii usein puissa olevissa koloissa ja
rakennuksissa sekä päivehtii siltojen alla, rakennuksissa, kellareissa ja kaivoksissa. Vesisiippa
on luokiteltu Suomessa elinvoimaiseksi (LC). Hoitosuosituksissa mainitaan, että lajille sopivat
saalistusalueet ja piilopaikat sekä̈ pesimispaikat tulisi ottaa huomioon kaavoituksessa eikä
niitä saisi hävittää.
Pohjanlepakkojen ja vesisiippojen lisäksi maastoselvityksessä havaittiin useita isoviiksi- tai
viiksisiippoja. Molemmat lajit on arvioitu Suomessa melko yleisiksi, mutta lajien erottaminen
toisistaan kaikuluotausäänien perusteella on haasteellista. Lajit saalistavat pääasiassa metsäisessä ympäristössä ja karttavat valoisia aukeita alueita. Lajien levinneisyys painottuu nykykäsityksen mukaan maamme itäosiin ja ulottuu Kainuun tasolle asti. Useimmiten lajien
päiväpiiloja löydetään rakennuksista (SYKE 2014. www.ymparisto.fi/lajiesittelyt, isoviiksisiippa, viiksisiippa). Kaikki siippahavainnot yhdistettiin Myotis sp. -nimen alle, sillä kaikkien
näiden suojelustatus on sama ja määrittäminen epävarmaa.

4.5.3

Muut lepakkolajit
Selvitysalueelta tehtiin lisäksi useita havaintoja korvayököstä ja pikkulepakosta. Hyvin mielenkiintoinen oli lisäksi havainto, että muutoin valoa karttavat siippalajit ja korvayökkö muuttivat saalistuskäyttäytymistään elokuussa, jolloin selvitysalueiden avoimilta paikoilta ja ratakäytävän ja radan päältä saatiin paljon havaintoja siippalajeista ja korvayököstä. Luultavasti
ne kerääntyvät metsästämään auringon lämmittämissä kohdissa lentäviä hyönteisiä. Tämä
olisi hyvä ottaa huomioon radan yöaikaista liikennettä suunniteltaessa.
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Taulukko 3. Maastokäyntien aktiivihavainnot selvitysalueella.
Paikka

5

Luokat II – III. Kuvaus ja päätelmät

Hajala

Luokka II

Alueella kannattaa tutkia Kuumalantie 13- 21 eli alkupään mahdollisesti lunastettavat
kiinteistöt lepakoiden I luokan alueiden varalta. Edelleen Rikuntuvan tien pään
kiinteistöt kannattaa samasta syystä tarkistaa.

Kriivari 1

Luokka II

Kriivari 1 alueella kannattaa tutkia Kivisillantien ja Vierustien alun mahdollisesti
lunastettavat kiinteistöt lepakoiden I luokan alueiden varalta.

Kriivari 2

Luokka III

Kriivari 2 alueella kannattaa tutkia Tehdastien päässä sijaitseva vanhojen suurien
puiden alue, lepakoiden I luokan alueiden varalta.

Toikkala

Luokka II

Toikkalan alueella kannattaa tutkia Marjavuorentien lopun ja Huitlanmäen
mahdollisesti lunastettavat kiinteistöt lepakoiden I luokan alueiden varalta.

Siuntio

Luokka II

Alueella on vain yksi rakennusryhmä, joka kannataa tutkia I luokan lepakkokohteen
varalta. Palonummenpuron alue on tärkeä lepakoiden ruokailualue.

Tähtelä

Luokka II

Tähtelän selvitysalueella sijaitsee mitä todennäköisemmin useita lepakoiden I
luokan kohteita. Alueella tehtiin sekä pohjanlepakko että siippalajien kolonioihin
viittaavia havaintoja. Myös muiden lepakkolajien koloniat ovat mahdollisia.

Inkoo

Luokka II

Suuri alue joka jakaantuu useiksi eri arvoisiksi lepakkoalueiksi. Inkoon aseman ja
Inkoonjoen välisellä alueella sijaitsee hyvin todennäköisesti useita lepakoiden I
luokan kohteita.

Johtopäätökset
Lepakkoselvityksen maastotyöt tehtiin hyvissä sääolosuhteissa, oikeaan aikaan vuodesta ja
selvitykset olivat ajallisesti kohtalaisen kattavat. Maastokäyntien yhteydessä selvitysalueelta
havaittiin yhteensä neljä lepakkolajia: pohjanlepakko, korvayökkö, pikkulepakko ja siippalajit
yhtenä ryhmänä. Siippalajit eli vesisiippa, viiksi- ja isoviiksisiippa yhdistettiin yhden siippalaji
otsikon alle.
Luokan I-kohteita ei etsitty tämän ratahankkeen yleissuunnitelman yhteydessä, vaan keskityttiin esitiedon hankkimiseen siitä, miltä alueilta lakikohteita kannattaa ruveta ratasuunnitelman yhteydessä etsimään.
Lepakkohavaintoja tehtiin aktiivilaitteilla yhteensä seuraavasti: pohjanlepakko 490 kpl, siippalaji 138 kpl, korvayökkö 16 kpl ja yksi pikkulepakkohavainto Inkoon Tähtelässä. Passiivilaitteistoilla saatiin lisäksi heinä- elokuussa yhteensä 72 kpl havaintoja pikkulepakosta, pääasiassa Tähtelän ja Inkoon alueilta.
Salo-Turku välin oikaisuiden alueilta löytyi useita lepakkoalueita. Hajalan oikaisun itäosassa
on luokan II alue, jonka sisällä on hyvin mahdollisesti sekä siippalajin että pohjanlepakon luokan I alueita.
Kriivarin oikaisun itäosasta, Kriivari 1 välillä Paskasuo – Perälä, on luokan II alue, jonka sisällä
on hyvin todennäköisesti pohjanlepakon, siippalajin ja korvayökön luokan I alueita. Kriivarin
länsiosassa sijaitseva Kriivari 2, Tehdastien päässä, on vähintään luokan III alue. Tämä vanhoja suuria puita sisältävä alue kannattaa tutkia lepakoiden I-luokan alueiden varalta.
Toikkalan oikaisun alueelta löytyi luokan II alue, jonka sisällä on useita mahdollisia luokan I
kohteita. Marjavuorentien lopussa on hyvin todennäköinen pohjanlepakon luokan I alue ja
Huitlanmäen alueella on sekä pohjanlepakon että siippalajin luokan I alueita.
Rantaradan selvitysalueilta löytyi myös useita tärkeiksi lepakkoalueiksi luokiteltavia alueita
(luokka II). Rantaradan perusparannusalueilta löytyi Siuntiosta, Tähtelästä ja Inkoosta
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kustakin luokan-II lepakkoalueet. Näistä Tähtelässä ja Inkoossa sijaitsee erittäin todennäköisesti sekä pohjanlepakon että siippalajien I-luokan alueita. Myös muiden lepakkolajien luokan-I alueet ovat hyvin mahdollisia.
Hyvin mielenkiintoinen oli lisäksi havainto, että yleensä avoimia alueita karttavat lepakkolajit, siipat ja korvayökkö, muuttivat saalistuskäyttäytymistään heinä-elokuussa, jolloin selvitysalueen avoimilta paikoilta ja suoraan ratakäytävän päältä, saatiin niistä paljon havaintoja.
Havaintoja suoraan ratakäytävän päältä tuli paljon enemmän kuin läheisiltä verrokkialueilta.
Tämä olisi hyvä ottaa huomioon radan yöaikaista liikennettä suunniteltaessa.
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Kyseinen vain viranomaiskäyttöön tarkoitettu selvitys on julkaistu Suomen
Ympäristökeskukselta 20.10.2020 saadulla luvalla!
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JOHDANTO
Helsinki-Turku nopea junayhteys on laaja ja moniosainen hankekokonaisuus. Hankekokonaisuuden luontoarvoja on selvitetty aiemmin vuosien 2017-2019 aikana. Tällöin
selvityksiä tehtiin yleissuunnitelmavaiheeseen edenneen Espoo-Salo välin osuudella
sekä Salo-Kupittaa -välisellä osuudella. Tässä vuoden 2020 luontoselvityksessä on
tehty luontoselvityksiä niiltä osuuksilta, joilta selvitystiedot olivat puutteellisia HelsinkiTurku nopea junayhteyden YVA-arvioinnissa esitettävien hankevaihtoehtojen osalta.
Tämä raportti käsittää liito-oravaa, viitasammakkoa, pesimälinnustoa ja kasvillisuutta/luontotyyppejä koskevat selvitystiedot rantaradan perusparannuskohteilta
(Siuntio ja Inkoo) sekä Paimion alueelle sijoittuvien Hajalan, Kriivarin ja Toikkalan oikaisujen alueilta. Oikaisujen läheisiltä nykyisiltä, olemassa olevilta rataosuuksilta luontoselvitys on tehty 2019 (Sitowise 2019).
Raportin muista selvityksistä poiketen saukkoselvityksen selvitysalueena oli Salo-Kupittaa väli. Liito-oravan kohdalla selvityksiä tehtiin myös Turun Lausteella ja Lohjan
Lehmijärvellä.
Työn tilaajana on Väylävirasto ja työn yhteyshenkilönä on toiminut Heidi Mäenpää.
Luontoselvityksistä vastasivat Anni Parkkinen (biologi, FM), Tommi Lievonen (biologi,
FM) ja Juha Kiiski (raportointi, biologi, FM) Sitowise Oy:stä sekä Satu Laitinen (biologi,
FM) Ramboll Finland:sta.
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Selvitysalueet
Selvitysalueina olivat YVAn hankevaihtoehdon B sisältämät Salon ja Paimion alueiden
kolme oikaisua:
-

Hajalan oikaisu, Salo (4,2 km)

-

Kriivarin oikaisukokonaisuus, Paimio (6,25 km)

-

Toikkalan oikaisu Paimio (2,6 km)

sekä
YVAn vertailuvaihtoehdon 0+ Rantaradan perusparannuskohteet Siuntiossa ja Inkoossa:
-

Siuntion perusparannuskohde (2,0 km)

-

Inkoon Tähtelän perusparannuskohde (1,4 km)

-

Inkoon läntinen perusparannuskohde (7,1 km)

Selvityskohteiden ratajaksojen yhteispituus on 23,55 km.
Saukkoselvityksen osalta selvitysalueena oli Salo-Turku väli. Liito-oravan kohdalla selvityksiä tehtiin oikaisujen ja Rantaradan lisäksi myös Turun Lausteella ja Lohjan Lehmijärvell0
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Kuva 1. Selvitysalueen sijainti. Selvitykset käsittivät Hajalan, Kriivarin ja Toikkalan oikaisut sekä Rantaradan perusparannuskohteet Siuntion ja Inkoon alueilla. Kuvassa
näkyvä laajin oikaisu, Piikkiön oikaisu ei kuulunut selvityskohteisiin (selvitykset tehty
2019).
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AINEISTOT JA MENETELMÄT
Luontoselvitysten maastotyöt on tehty noin 100 metrin leveydeltä molemmin puolin nykyistä Rantarataa Siuntion ja Inkoon perusparannuskohteilla. Hajalan, Kriivarin ja Toikkalan oikaisuilla maastotöiden selvityskohteet on valittu 200 metrin leveydeltä oikaisut
sisältävän hankevaihtoehdon ratalinjaukselta.
Kaikkia lajeja koskien pyydettiin lähtötietoina tiedot uhanalaisista ja rauhoitetuista lajeista Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisten lajien rekisteristä (06/2020).

3.1

Kasvillisuus ja luontotyypit
Lähtöaineistona on käytetty uhanalaislajitietojen lisäksi Maanmittauslaitoksen peruskartta- ja ilmakuva-aineistoja, ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja (OIVA-palvelu
ja Corine) ja Luonnonvarakeskuksen paikkatietoaineistoja (Valtakunnallisen metsieninventoinnin aineistot). Ennen maastokäyntejä tehtiin ilmakuva- ja puustotulkinta
sekä valtakunnallisen metsien inventoinnin metsävaratietoihin perustuva kasvupaikkatulkinta, joilla rajattiin tarkemmin inventoitavat alueet.
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotöistä ja raportin laadinnasta on vastannut biologi, FM Anni Parkkinen. Maastotyöt tehtiin viitenä maastopäivänä heinä-elokuussa 2020 (9.7., 4.-6.8 ja 10.8.2020).
9.7.2020: Paimio
4.8.2020: Paimio – Salo
5.8.2020: Siuntio-Inkoo
6.8.2020: Inkoo
10.8.2020: Siuntio
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Maastoinventoinnissa kartoitettiin selvitysalueen kasvillisuus yleispiirteisesti ja alueen
luontotyypit. Pääpaino oli selvittää selvitysalueella mahdollisesti esiintyvät luonnonsuojelulain ja vesilain luontotyypit, uhanalaiset luontotyypit sekä muut huomionarvoiset
luonnonympäristön kohteet. Metsälakikohteita ei ole rajattu erikseen metsälakikohteiksi, sillä metsälakikohteet sisältyvät pääsääntöisesti uhanalaisiin luontotyyppeihin.
Vuoden 2019 selvityksestä poiketen tuloksiin on sisällytetty myös radanvarren paahdeympäristöt (ei omaa lukua).

Kuva 2. Hajalan selvityskohde.

Kuva 3. Laiterlan alueen kohde (puronvarsi).
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Kuva 4. Kriivarin kohteet.

Kuva 5. Toikkalan kohde. Selvitysalueeseen kuului myös kuvan rajauksen länsipuolinen radanvarsi (potentiaalinen paahdeympäristö).
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Kuva 6. Siuntion itäinen selvityskohde (puronvarren alueet).

Kuva 7. Siuntion läntinen selvityskohde.

7 (34)

Väylävirasto
15.10.2020

Kuva 8. Inkoon Tähtelän selvityskohde.

Kuva 9. Inkoon Albergan selvityskohteet.
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Kuva 10. Inkoon Varsin alueen selvityskohde.

Kuva 11. Inkoon Krankenbergenin selvityskohde.
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Kuva 12. Inkoon läntisimmät selvityskohteet kunnan rajan tuntumassa.
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Linnusto
Vuoden 2019 linnustoselvityksessä selvitettiin Salo-Turku välillä olemassa olevan radan lähialueiden linnustoa. Tähän selvitykseen kuuluvat oikaisut sijoittuvat pääosin nykyisen radan läheisyyteen, jonka vuoksi oikaisujen lähialueita on kuulunut kattavasti jo
2019 selvitykseen. Oikaisujen ja Inkoon alueilla linnustoselvitykset kohdennettiin ilmakuva- ja karttatietojen perusteella potentiaalisimpiin kohteisiin. Vuoden 2020 inventoidut alueet näkyvät kuvissa 14-18. Kohteisiin kuului oikaisujen ja Inkoon kohteiden
lisäksi muutama täydennykohden myös Salon Halikon alueelta (nykyisen radan ympäristö). Pesimälinnusto selvitettiin maastossa yhden käyntikerran laskennoin keskittäen
tarkistuksia sellaisiin kohteisiin, joissa kartta- ja ilmakuvien perusteella oli syytä olettaa
olevan linnustollisia arvoja (mm. iäkkäämmät metsät, peltoalueet). Selvityksiä tehtiin
aamujen ja aamupäivien aikana, ainoastaan poutaisina, tuulettomina tai lähes tuulettomina aamuina ja päiväsaikaan poutakeleillä. Pesimälinnustoselvityksiä tehtiin kolmena aamuna ja aamupäivänä 2.-4.6.2020 klo 4:30-12 välisenä aikana.

Kuva 13. Linnustoselvityksen täydentävät kohteet Halikon länsipuolella. 2020 selvityksen kohteet on esitetty sinisellä täytöllä. Muut rajaukset ovat vuoden 2019 selvitysalueita.
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Kuva 14. Linnustoselvityksen täydentävät kohteet Hajalan oikaisulla. 2020 selvityksen
kohteet on esitetty sinisellä täytöllä. Muut rajaukset ovat vuoden 2019 selvitysalueita.

Kuva 15. Linnustoselvityksen täydentävät kohteet Kriivarin oikaisun itäpuolella. 2020
selvityksen kohteet on esitetty sinisellä täytöllä. Muut rajaukset ovat vuoden 2019 selvitysalueita.
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Kuva 16. Linnustoselvityksen täydentävät kohteet Toikkalan oikaisulla. 2020 selvityksen kohteet on esitetty sinisellä täytöllä. Muut rajaukset ovat vuoden 2019 selvitysalueita.

Kuva 17. Linnustoselvityksen täydentävät kohteet Inkoossa (läntisen perusparannuskohteen länsipäässä, Inkoonjoen länsipuolella).
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Liito-orava
Liito-oravan elinpiireiksi soveltuvien kohteiden tulkinnan lähtöaineistona käytettiin
uhanalaislajitietojen lisäksi Maanmittauslaitoksen peruskartta- ja ilmakuva-aineistoja
sekä Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventoinnin metsävaratietoja
(VMI). Lähtöaineistosta suljettiin pois lajille soveltumattomat alueet, kuten avosuot, rämeet, taimikot, hakkuualueet, pellot, mäntykankaat, turvetuotantoalueet ja muut rakennetut ympäristöt. Potentiaalisiksi kohteiksi määritettiin kuusivaltaiset varttuneet metsäkuviot, lehtipuuvaltaiset metsäkuviot, jokivarret sekä peltojen reunametsät. Tämän perusteella kohdennettiin maastotyöt potentiaalisiksi määriteltyihin paikkoihin.
Ratalinjausten läheisyydestä selvitettiin liito-oravan esiintymistä keväällä 2020. Selvitys tehtiin havainnoimalla liito-oravan papanoita järeiden kuusten ja lehtipuiden alta
lajille soveliaista metsiköistä, joissa kasvaa järeää kuusikkoa ja sekapuuna haapaa,
koivua tai leppää. Nuoremmista metsiköistä tarkastettiin myös yksittäisten järeiden
haapojen tyvet. Samalla tarkasteltiin viitasammakolle soveliaiden elinympäristöjen eli
reheväkasvuisten vesistöjen esiintymistä. Maastotyöt kohdennettiin Turun Lausteelle,
rataoikaisujen alueille Paimelan Toikkalaan, Kriivariin ja Laiterlaan, Salon Hajalaan ja
Lohjan Lehmijärvelle sekä Inkoon ja Siuntion hankealueille. Selvitys tehtiin Turun,
Paimelan, Salon ja Lohjan osuuksilla noin 200 metriä ratalinjan VEB molemmin puolin
ja Inkoon ja Siuntion osuuksilla noin 100 metriä olemassa olevan radan molemmin
puolin. Turun Lausteelta ja Lohjan Lehmijärveltä on tiedossa vanhoja liito-oravahavaintoja. Maastotyöt tehtiin 27.-30.4. ja 6.5.2020. Liito-oravaselvityksen maastotöistä vastasi FM biologi Satu Laitinen (Ramboll).
Liito-oravaselvityksen inventoidut alueet näkyvät kuvissa 18-21. Liito-oravan havainnointi perustui elinympäristötarkasteluun sekä jätösten ja sopivien pesäkolojen havainnointiin. Liito-oravan asutut ympäristöt olivat maastoselvitysten ajankohtina löydettävissä luotettavammin. Sen sijaan lajin ravinnonhankintaan käyttämiltä alueilta ei välttämättä löydetä jälkiä, jos kyseessä on satunnaisesti ravinnonhankintaan tai liikkumiseen käytetty ympäristö. Oleellisinta on kuitenkin havaita lajin keskeiset elinympäristöt,
joita yksilö käyttää pesintään ja ruokailuun. Nämä voidaan selvittää varsin luotettavasti
tässä työssä käytetyn menetelmän avulla. Selvitys antaa tiedon selvitysajankohtana
olleesta tilanteesta liito-oravan esiintymisen suhteen. Tuloksia ei voida pitää ”pysyvinä”, koska laji voi levittäytyä myöhemmin sille sopiviin elinympäristöihin.
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Kuva 18. Liito-oravaselvityksen kohdealue Hajalassa (selvitetty metsäalueet).

Kuva 19. Liito-oravaselvityksen kohdealue Kriivarissa (selvitetty metsäalueet).
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Kuva 20. Liito-oravaselvityksen kohdealue Toikkalassa (selvitetty metsäalueet).

Kuva 21. Liito-oravaselvityksen kohdealueet Inkoossa ja Siuntiossa (selvitetty metsäalueet).

3.4

Viitasammakko
Viitasammakolle tyypillisiä elinympäristöjä ovat rehevät lammet ja lahdet, joissa on lajin
kutualueiksi sopivia matalampia rantoja. Kartta- ja ilmakuvatulkintojen perusteella selvitettäviltä alueilta ei löydetty lajille soveltuvia elinympäristöjä. Näin ollen maastoselvityksiäkään lajin kartoittamiseksi ei tehty. Elinympäristöjen osalta kartta- ja ilmakuvatulkintaa tukivat kevään 2020 liito-oravaselvityksen maastohavainnot (ei sopivia
elinympäristöjä).
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Saukko
Saukkoselvityksen kohdealueena oli muista selvityksistä poiketen koko Salo-Turku väli. Selvityksen lähtökohtana oli karttatyöskentelynä tunnistaa potentiaaliset virtavedet, joita saukkoa saattaa käyttää eli virtavedet, joissa esiintyy sula-alueita myös talviaikana. Näille lajille potentiaalisille kohteille oli tarkoitus tehdä lumijälkiselvitys.
Koska talvi 2019-2020 ei mahdollistanut lumitilanteen vuoksi saukkojen selvitystä lumijälkien perusteella, saukkoselvitys tehtiin riistakameraseurantana soveltuvilla kohteilla. Lopulliset riistakamerakohteet valittiin maastoselvitysten perusteella. Kaikki
karttatulkinnan perusteella tunnistetut radan virtavesien ylityspaikkojen alueita (200 m
ylä- ja alavirtaan) tarkistettiin maastossa (kuvat 22-27). Karttatulkinnan potentiaalisten kohteiden tarkistuksen jälkeen asennettiin lopulta riistakamerat kahteen kohteeseen (Salon Lassinkoski ja Halikonjoki). Riistakamerat olivat paikalla 6.4.20203.6.2020. Lassinkosken osalta oletettiin myös saatavan tietoa lajin liikkeistä myös läheisen Lokkilanjoen osalta, koska kohteet sijaitsevat lähekkäin ja laji liikkuu laajalla
alueella. Riistakameroiden edustalle laitettiin viritysajankohtana noin 500 g silakkafilettä.

Kuva 22. Salon maastotarkistuskohteet (Halikonjoki kameraseurantakohde).

Kuva 23. Salon länsiosan maastotarkistuskohteet (Lassinkoski kameraseurantakohde).
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Kuva 24. Ahteenoja Paimion ja Salon rajalla kuului maastossa tarkistettaviin kohteisiin.

Kuva 25. Paimion alueen maastotarkistuskohteet.

Kuva 26. Paimion länsiosan ja Kaarinan maastossa tarkistetut kohteet.
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Kuva 27. Turun Jaaninoja kuului maastotarkistuskohteisiin.
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Kasvillisuus ja luontotyypit

4.1.1

Luontotyyppikohteet
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Seuraavassa on esitetty kuvaukset havaituista arvokkaista luontokohteista (taulukko
1, sis. lajikohteet).
Salon Lassinkosken perinnebiotooppi voidaan luokitella sisävesien korkeakasvuisiin rantaniittyihin. Niitty on umpeenkasvuvaiheessa. Rajauksen eteläosassa pajut ottavat valtaa. Kohteen tyyppilajeja ovat mm. mesiangervo, järviruoko, karhunputki, nokkonen, kirjopillike ja pelto-ohdake. Rajauksen keskiosassa rajausta halkovan tien reunalla kasvaa myös mm. kissankelloa, huopakeltanoa ja hiirenvirnaa.
Rajauksen eteläosan lajistoon kuuluu lisäksi röyhyvihvilä ja osmankäämi. Keltamataraa esiintyy paikoitellen. Puusto on koivu- ja pajuvaltaista.

Kuva 28. Paimion Lassinkosken perinnebiotooppi
Paimion Keskitalon perinnebiotooppi on laidunnettu keto, jossa on paikoin karun
pienruohokedon piirteitä ja paikoin heinävaltaisuutta. Suurin osa rajauksesta on aidattu. Kohteen ominaislajeihin kuuluu kissankello, mäkitervakko, huopavoikeltano,
ahopukinjuuri, ahomansikka, päivänkakkara, siankärsämö, särmäkuisma, ahdekaunokki, nurmirölli, timotei, heinätähtimö ja pujo. Keltamataraa esiintyy paikoitellen.
Mäkitervakkoa on runsaasti rinteessä. Puuston valtalajeja ovat mänty ja kataja.
Etenkin kedon reunan tienvarsi on lajirikas, ja aitauksen sisällä pienruohoketoa
esiintyy mosaiikkimaisesti laidunnettujen heinävaltaisempien osuuksien välissä. Aitauksen ulkopuolella kedon länsireunalla on myös pelto-ohdaketta, nokkosta ja vadelmaa. Vieraslajeina terttuselja ja piennarmatara.
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Kuva 29. Paimion Keskitalon perinnebiotooppi
Paimion Kaunismäen perinnebiotooppi on tuore muuttunut suurruohoniitty, jonka
valtalajeja ovat huopaohdake, nurmipuntarpää ja niittynätkelmä. Lisäksi lajistoon
kuuluu hiirenvirna, kissankello ja siankärsämö. Niityn pohjoisreunassa kasvaa myös
mesiangervoa. Alue on ollut peltoa vielä vuonna 1964, mutta pelto on hylätty viimeistään 80-lukuun mennessä.

Kuva 30. Paimion Kaunismäen tuore suurruohoniitty
Paimion Kaunismäen karu palleroporonjäkälä-sammalkallio on luonnontilainen
ja laaja kallioalue keskellä talousmetsää. Valtalajina on palleroporonjäkälä. Lisäksi
lajistoon kuuluu mm. harmaaporonjäkälä ja paikoin kynsisammalia. Rajauksen reunoilla kasvaa myös kanervaa, puolukkaa ja metsälauhaa. Puuston muodostavat
mänty, kuusi ja kataja.
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Kuva 31. Paimion Kaunismäen karu palleroporonjäkälä-sammalkallio

Paimion Kriivarin pohjoispuolinen lehto on tuore keskiravinteinen lehto, joka vaihettuu kuvion pohjoisreunalla lehtomaiseen kankaaseen. Kenttäkerroksen tyyppilajeja ovat käenkaali, kielo, kivikkoalvejuuri, metsäalvejuuri, jänönsalaatti ja valkovuokko. Kuvion eteläosassa radan tuntumassa on runsasravinteisempi alue, jossa
kenttäkerroksessa vallitsevat vuohenputki, mesiangervo, koiranputki, nokkonen,
metsäkurjenpolvi, metsäapila ja rohtovirmajuuri. Pensaskerroksessa kasvaa mustaherukka. Pohjakerros on paikoin aukkoinen. Puulajisuhde on monipuolinen: puuston
valtalajeja ovat haapa, kuusi, tuomi, pihlaja ja koivu. Lisäksi vaahteraa ja katajaa
esiintyy paikoin. Latvuskerroksia on kaksi. Puuston ikäjakauma on monipuolinen, ja
kuvion eteläosassa on vanhoja kookkaita haapoja ja kuusia. Lahopuuta on kohtalaisesti. Lehdon itäosassa on pieni kostea luhtainen aukea, jonka valtalajit ovat kurjenjalka ja ranta-alpi.

Kuva 32. Paimion Kriivarin pohjoispuolinen lehto.

Väylävirasto
15.10.2020

23 (34)

Siuntion Brännmalmsbäckenin puro on luonnontilaisen kaltainen havumetsävyöhykkeen puro, joka yhdistyy yläjuoksulla ja radan tuntumassa ojaverkostoon. Puroa ympäröivän lehdon valtalajeina ovat harmaaleppä, koivu, kuusi ja pihlaja. Myös
tuomea kasvaa rajauksen itäosissa. Uoman pohjakerroksessa on runsaasti lehväsammalia ja paikoin metsäliekosammalta. Kenttäkerroksen valtalajistoa ovat
käenkaali, mesiangervo, kotkansiipi, hiirenporras, kivikkoalvejuuri, vadelma, rantaalpi, rohtovirmajuuri, rönsyleinikki ja nokkonen. Lisäksi korpialvejuurta, rentukkaa ja
ratamosarpiota esiintyy. Myös huopaohdaketta, jänönsalaattia, ahomansikkaa ja sudenmarjaa on paikoin uoman varressa. Pensaskerroksessa kasvaa mustaherukka ja
taikinamarja. Kivikkoisia virtapaikkoja, soraikkoja ja puuainesta uomassa esiintyy
paikoin. Vieraslajina isotuomipihlaja. Metsälakikohde.

Kuva 33. Brännmalmsbäckenin puro.
Inkoon Albergan paahdealue radanvarressa on lajistoltaan monipuolinen kohde.
Valtalajeihin kuuluu ahdekaunokki, ahopukinjuuri, sarjakeltano, mäkitervakko, tanakkasilmäruoho sekä huopavoikeltano. Lisäksi ketomarunaa, kissankelloa, hopeahanhikkia ja pietaryrttiä on runsaasti. Ketotuulenlentoa, ahomansikkaa ja kanervaa
esiintyy paikoin. Vieraslajina on piennarmataraa ja itäpäässä lupiinia. Radanvarressa kasvaa myös matalaa pajukkoa.

Kuva 34. Inkoon Albergan paahdealue.

Väylävirasto
15.10.2020

24 (34)

Taulukko 1. Huomionarvoiset luontokohteet (sis. lajikohteet) selvitysalueella
Kohde

Luontotyyppi

Uhanalaisuus/huomionarvoisuus

Arvoluokka

Etäisyys radasta/ oikaisuista

Kohteen edustavuus/
muu luokitus

Salon Lassinkosken perinnebiotooppi

Sisävesien korkeakasvuiset
rantaniityt

Äärimmäisen
uhanalainen (CR)

Paikallinen

Ratasilta sijoittuu
kohteen päälle.

Kohtalainen. Umpeenkasvua.

Salon Saarimäen eteläpuolinen keltamataran
esiintymä (VU)

Huomionarvoinen
kohde

Paikallinen

Mustisin radan ja tien
varressa sijaitseva keltamataran esiintymä
(VU)

Huomionarvoinen
kohde

Paikallinen

Tienvarren esiintymä on noin 10
metrin päässä radasta. Hajanaiset
esiintymät niityllä
ovat noin 20 -50
metrin päässä radasta.

Seassa runsaasti piennarmataraa

Paimion Kevolan keltamataraesiintymä (VU)

Huomionarvoinen
kohde

Paikallinen

Paimion Keskitalon perinnebiotooppi

Karut pienruohokedot

Äärimmäisen
uhanalainen (CR)

Paikallinen

Rata sijoittuu noin 5
metrin päähän kohteen eteläpuolelle.

Hyvä. Laidunnettu.
Luontotyyppi esiintyy
mosaiikkimaisesti.

Paimion Kaunismäen
perinnebiotooppi

Tuoreet suurruohoniityt
/muuttuma

-

Paikallinen

Rata sijoittuu noin
150 metrin päähän
kohteen lounaispuolelle.

Tyydyttävä. Lajisto ei
ole kovin monipuolinen, mutta valtalajina
huopaohdake. Niitty
on yli 40 vuotta sitten
hylätty pelto.

Paimion Kaunismäen
karu palleroporonjäkälä-sammalkallio

Karut palleroporonjäkäläsammalkalliot

Silmälläpidettävä
luontotyyppi (NT)

Paikallinen

Rata sijoittuu noin
70 metrin päähän
kohteen lounaispuolelle.

Hyvä. Luonnontilainen
kohde. Metsälakikohde.

Paimion Kriivarin pohjoispuolinen lehto

Tuoreet keskiravinteiset lehdot

Vaarantunut luontotyyppi (VU)

Paikallinen

Rata sijoittuu noin
10 metrin päähän
kuvion länsipuolelle.

Hyvä. Monipuolinen
puuston ikäjakauma ja
puulajisuhde.

Huomionarvoinen
kohde

Paikallinen

Radan eteläpuolella
keltamataraa on aivan radanvarressa.
Lisäksi 25 metrin
etäisyydellä radan
molemmin puolin
on keltamataraesiintymät.

Erittäin uhanalainen luontotyyppi
(EN)

Paikallinen

Rata ylittää puron ja
sijoittuu kauimmillaan 70 metrin päähän rajatun kohteen
eteläpuolelle.

Paimion Toikkalassa radan ja tien varressa sijaitseva keltamataran
(VU) esiintymä

Siuntion Brännmalmsbäckenin puro

Havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet

Hyvä. Luonnontilaisen
kaltainen puron
osuus, jolla kuitenkin
yhteys ojaverkostoon.
Metsälakikohde ja vesilakikohde.
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Huomionarvoinen
kohde

Paikallinen

Rata sijoittuu kohteen luoteispuolelle
sen välittömään läheisyyteen.

Inkoon Varsin radan
varressa sijaitseva keltamataran esiintymä
(VU)

Huomionarvoinen
kohde

Paikallinen

Rata sijoittuu noin
5-10 metrin päähän
kohteen pohjoispuolelle.

Kuva 35. Salon Lassinkosken perinnebiotooppi.
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Hyvä. Monipuolinen
lajisto, mutta pajukkoa rinteessä.
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Kuva 36. Paimion keskitalon perinnebiotooppi.

Kuva 37. Kaunismäen perinnebiotooppi (oik.) ja karu kalliometsäkohde (vas.).
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Kuva 38. Kriivarin pohjoispuolinen lehto.

Kuva 39. Siuntion Brännmalmsbäckenin puronvarsilehto.
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Kuva 40. Inkoon Albergan paahdeympäristö.

4.1.2

Uhanalaiset ja rauhoitetut lajit
Uhanalaisrekisterin mukaan selvitysalueelta ei ole tiedossa uhanalaisten kasvilajien
havaintoja (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2019).
Keltamataraa (VU) havaittiin seitsemässä kohteessa: Toikkalassa, Keskitalon perinnebiotoopissa, Kevolan ojanvarressa, Mustisissa, Saarimäen eteläpuolella, Lassinkosken perinnebiotoopissa sekä Inkoon Varsissa. Näistä Toikkalan ja Mustisin kohteiden esiintymät olivat laajimmat, ja Saarimäen eteläpuolella oli myös melko laaja
esiintymä. Muut esiintymät olivat selvästi pienemmät. Toikkalan esiintymien yhteenlaskettu pinta-ala oli yhteensä noin aarin. Mustisin hajanaisten ja tienvarren esiintymien laajuus oli yhteensä noin neljä neliömetriä. Keltamataran lisäksi esiintymien seassa oli myös piennarmataraa.
Alla on esitetty ne keltamataraesiintymät, jotka eivät sisältyneet arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajauksiin (taulukko 1).
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Kuva 41. Mustisin keltamatarakohde.

Kuva 42. Toikkalan keltamatarakohde.
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Kuva 43. Inkoon Varsin keltamatarakohde.

4.2

Linnusto
Selvitysalue sijoittuu pääosin voimakkaan metsätalouden piirissä oleville metsäalueille
ja kulttuurivaikutteisille, avoimille viljelyalueille. Merkittävä osa selvitysalueesta on viljelyalueita. Tarkasteltualueella sijaitse vanhan metsän kohteita ja luonnontilaisemmat
metsäalueet ovat kuuluneet vuoden 2019 selvitykseen. Rantaradan alueella ei sijainnut edustavia metsäkohteita. Selvitykseen sisällytettiin kuitenkin Inkoon länsiosan varttuneempi radanvarsimetsä.
Selvitysalueilta ei tehty havaintoja uhanalaisesta tai muusta huomionarvoisesta lajistosta. Peltoalueiden ja muiden avomaiden lajisto koostui mm. keltasirkun ja pihapiirien
ympäristöjen lajeista. Metsäalueilla ja niiden reunoilla havaittiin ainoastaan metsien
runsaita ja yleisiä lajeja. Turun lintutieteellisen yhdistyksen havaintotietoja on käsitelty
myös oikaisujen lähialueiden osalta vuoden 2019 selvityksessä. ’
Selvitysalueelta ei ole havaintojen perusteella rajattavissa huomioitavia lintukohteita.
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Liito-orava
Selvityksen yhteydessä tehtiin yksi havainto liito-oravasta. Havainto sijoittuu
Paimelan Toikkalaan, jossa järeän kuusen alla havaittiin parikymmentä vanhaa papanaa. Havaintopaikan ympärillä on liito-oravan elinympäristöksi soveliasta järeää kuusikkoa, jossa on sekapuuna järeää koivua ja mäntyä ja jonkin verran haapaa. Havainnon perusteella paikalla ei sijaitse ydinaluetta eikä vakituista elinympäristöä. Kulkuyhteys havaintopaikalle on peltojen vuoksi katkonainen. Havaintopaikan eteläpuolisissa
peltosaarekkeissa ja metsiköissä on liito-oravalle soveltuvaa puustoa ja todennäköisin kulkuyhteys paikalle on etelän suunnasta. Havaintopaikka, sovelias elinympäristö
ja todennäköinen kulkuyhteys on esitetty kartalla kuvassa 44.

Kuva 44. Papanapuun sijainti, liito-oravalle sovelias elinympäristö ja todennäköinen
kulkuyhteys Paimelan Toikkalassa.
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Kuva 45. Liito-oravan papanoiden havaintopaikka Paimelan Toikkalassa.

Kuva 46. Keväällä 2020 tehdyn selvityksen perusteella rajattu liito-oravalle sovelias
elinympäristö sekä vuosien 2014-2016 ydinalueet Turun Lausteella. Lausteella ei
tehty liito-oravahavaintoja. Alueella on ollut kaksi liito-oravan ydinaluetta vuosina
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2014-2016 tehtyjen selvitysten perusteella. Vanhojen ydinalueiden ja niiden ympäristön puusto on edelleen soveliasta liito-oravan elinympäristöksi. Alueella on laajalti järeää kuusikkoa, jossa on runsaasti järeitä haapoja seassa. Lausteen sovelias elinympäristö ja vanhat ydinalueet on esitetty kartalla kuvassa 3.
Lohjan Lehmijärven vanhan havaintopisteen ja sen ympäristön puusto on edelleen
liito-oravalle soveliasta, mutta alueelta ei tehty papanahavaintoja. Alueella on pihojen
laiteilla ja ympäristössä järeitä kuusia, koivuja ja haapoja.
Pienialaisia liito-oravan elinympäristöksi soveltuvia metsiköitä oli myös Paimelan Kriivarissa ja Laiterlassa, Salon Hajalassa, Inkoon Västankvarnissa ja Tähtelässä sekä
Siuntion taajaman läheisyydessä. Näistä metsiköistä ei havaittu papanoita.
Inkoon ja Siuntion hankealueilla radan varren puusto oli suurimmaksi osaksi tuoreeltaan hakattu noin 50 metriä radan molemmin puolin.
4.4

Viitasammakko
Varsinaista lajiselvitystä (maastoselvitykset) ei tehty. Kartta- ja ilmakuvatulkinnoissa ei
tunnistettu lajille soveltuvia elinympäristöjä, eikä liito-oravaselvityksen yhteydessä havaittu viitasammakolle hyvin soveltuvia reheviä vesistöjä.

4.5

Saukko
Salon Halikonjoen ja Lassinkosken kohteen kameroiden tallenteiden tarkistuksessa
ainoa saukkohavainto todettiin Halikonjoella, jossa laji näkyi kameran asennuspäivää
seuraavana päivänä 7.4.2020 syömässä syöttikaloja. Muita havaintoja ei lajista tehty.
Halikonjoki tulkittiin lajin liikuntareitiksi. Muut kohteet luokiteltiin siten, että niissä ei
radan ylityspaikkojen alueilla ollut selkeää potentiaalia lajin esiintymiselle (esim. sulanan pysyvät virtavesijaksot).
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YHTEENVETO
Arvokkaita luontotyyppikohteita selvityksessä havaittiin seitsemän, joista kaikki ovat
vähintään paikallisesti arvokkaita. Kohteista uhanalaisia luontotyyppejä edustavat Kriivarin pohjoispuolinen lehto (VU), Lassinkosken perinnebiotooppi (CR) ja Paimion Keskitalon perinnebiotooppi (CR). Kohteista Siuntion Brännmalmsbäckenin puronvarsilehto ja Kaunismäen karu kalliometsäkohde kuuluvat metsälain 10 §:n mukaisiin kohteisiin. Uhanalaisista lajeista tehtiin havaintoja ainoastaan keltamatarasta (VU), joka
havaittiin seitsemässä kohteessa: Toikkalassa, Keskitalon perinnebiotoopissa, Kevolan ojanvarressa, Mustisissa, Saarimäen eteläpuolella, Lassinkosken perinnebiotoopissa sekä Inkoon Varsissa.
Linnustoselvityksessä ei tehty havaintoja suojelullisesti huomioitavista lajeista tai aluerajauksia arvokkaista lintukohteista. Liito-oravaselvityksessä tehtiin yksittäinen papanhavainto Paimion Toikkalan oikaisun alueelta. Alueelle ei kuitenkaan tulkittu elinpiiriä.
Saukkoselvityksessä laji havaittiin Salon Halikonjoella ja alue tulkittiin radan ympäristössä lajin kulkureitiksi. Viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä alueelta ei löydety,
eikä varsinaisia, lajin soidinajan maastoselvityksiä tehty.

