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JOHDANTO
Tässä raportissa on esitetty Salo-Turku kaksoisraiteen ja Piikkiön oikaisun ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvät luontoselvitykset.
Työ käsitti seuraavat selvitykset: kasvillisuus ja luontotyypit yleispiirteisesti, linnustollisesti merkittävimmät kohteet, liito-oravan, viitasammakon, sudenkorentojen direktiivilajit, vieraslajien ja paahdeympäristöjen (kasvit ja hyönteiset) sekä huomionarvoisten
pintavesikohteiden esiintyminen Salo-Turku-ratayhteyden selvitysalueella. Lisäksi on
arvioitu ratakäytävän suhdetta luonnon ydinalueisiin ja ekologisiin yhteyksiin. Työ sisälsi myös Turun ratapihan luontoselvitykset, joihin kuuluivat paahdeympäristöt, kasvillisuus, hyönteiset ja pesimälinnusto.
Hankealueen saukkoselvitys tehdään talvella 2020 lumiseen aikaan ja se raportoidaan
erikseen. Koko Espoo-Turku-ratahankkeen alueelta tehdyt suursimpukka- ja lepakkoselvitykset on raportoitu erikseen.
Selvitysalue sijaitsee Salon ja Turun Kupittaan välisellä alueella (Kuva 1). 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.
Työn tilaajana on Väylävirasto ja työn yhteyshenkilönä on toiminut Heidi Mäenpää.
Luontoselvitykset ja ekologisten yhteyksien tarkastelut ovat laatineet MMM Hanna
Suominen, FM biologi Jaakko Kullberg, FM biologi Tommi Lievonen ja FM Sonja Oksman Sitowise Oy:stä.

2

LAJISELVITYSTEN TAUSTAA
Luontodirektiivin liitteen IV lajit ovat tiukasti suojeltuja. Lajeja koskeva suojelu on toimeenpantu kansallisesti luonnonsuojelulailla. Luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin
mukaan luontodirektiivin liitteen IV lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen
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ja heikentäminen on kiellettyä. Kieltoon voidaan hakea poikkeuslupaa alueelliselta
ELY-keskukselta. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että lajin suotuisa
suojelutaso ei heikkene, hankkeella ei ole muuta toteuttamisvaihtoehtoa ja hanke on
yhteiskunnan edun mukainen. Liito-orava, viitasammakko ja osa sudenkorentolajeista
kuuluvat luontodirektiivilajeihin.
2.1

Liito-orava
Liito-orava on luokiteltu valtakunnallisesti vaarantuneeksi (VU) (Liukko ym. 2019). Lajille soveltuvat elinympäristöt ovat kuusi- ja/tai lehtipuuvaltaisia varttuneita tai hakkuukypsiä tuoreen kankaan, lehtomaisen kankaan metsiä tai lehtometsiä. Aikuiset liitooravat ovat paikkauskollisia kuolemaansa saakka ja varsin lyhytikäisiä. Naaraan kuoltua sen asuttama reviiri jää tyhjäksi, joten sopivatkin liito-oravametsiköt voivat joinain
vuosina olla asumattomia, kunnes ne ehkä asutetaan uudelleen (K. Hanski 2016).
Liito-orava tarvitsee puustoisia kulkuyhteyksiä pystyäkseen liikkumaan elinpiireiltä niiden lähiympäristöön. Kulkuyhteydet tulisi säilyttää, sillä niiden katkaiseminen tulkitaan
lain vastaiseksi lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämiseksi. Kulkuyhteyksiin jätettävän puuston tulisi olla mieluiten kuusivaltaista ja pääasiassa yli 10 metriä korkeaa,
ja yhteyden kohdalla tulisi säästää järeät haavat ja kuuset. Kulkuyhteyden ohjeellisena
minimileveytenä kaavoituksessa voi pitää 30 metriä. Kulkuyhteys voidaan muodostaa
puista myös siten, että puut ovat korkeintaan puun pituuden etäisyydellä toisistaan.
(Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö 2016). Koiraan elinpiiri on noin
60 hehtaaria ja naaraan elinpiiri on yleensä alle 10 hehtaaria, useimmiten 4-6 hehtaaria
(I. Hanski 2016).

2.2

Viitasammakko
Viitasammakko ei ole Suomessa uhanalainen, eikä erityisen harvinainen laji. Viitasammakko muistuttaa ulkonäöltään hyvin paljon ruskosammakkoa eli tavallista sammakkoa. Viitasammakkoa tavataan Keski- ja Pohjois-Euroopassa (Gasc ym. 1997). Suomessa lajin levinneisyys kattaa lähes koko maan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.
Lajin esiintymistiheyden vaihtelu on kuitenkin suurehkoa (Terhivuo 1981, Terhivuo
2001, Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 2019). Levinneisyysalue ei kuitenkaan ole kovin tarkasti tiedossa, sillä lajin tunnistaminen on vaikeaa.
Viitasammakko suosii elinympäristönään kosteikkoja, pieniä lampia, matalia järvien- ja
merenlahtia ja märkiä välipintaisia aapasoita. Lisääntyviä yksilöitä on yleensä enemmän rehevillä tai humuspitoisilla alueilla, joilla on runsaasti suojaavaa kasvillisuutta.
Viitasammakon soidin tapahtuu ja munat lasketaan yleensä syvempää veteen kuin
mitä tavallinen sammakko suosii, eikä viitasammakko yleensä kude sammakon tavoin
ajoittain kuivuviin lätäkköihin tai ojanpohjiin. (Elmberg 2008).
Viitasammakko tarvitsee rauhallisen talvehtimispaikan ja puhtaita vesialueita lisääntymiseen sekä turvalliset vaellusreitit lisääntymis- ja talvehtimisvesistöjen välillä. Viitasammakko kutee usein erikokoisten lampien ja järvien suo- ja luhtamaisissa osissa.
Laji on paikkauskollinen, ja käyttää samoja talvehtimispaikkoja vuodesta toiseen. Talvehtimisalueille voi kerääntyä yksilöitä parin neliökilometrin suuruiselta alueelta, ja pisimmät todetut vaellusmatkat ovat jopa parin kilometrin mittaisia. Keväisin viitasammakot vaeltavat talvehtimispaikoilta lisääntymisalueille ja syksyllä takaisin. Reitin katkaisevat esteet, kuten tiealueet, lisäävät aikuisten yksilöiden kuolleisuutta merkittävästi.
Viitasammakolle hyviä ekologisia käytäviä ovat ojien ja purojen varret sekä laajat yhtenäiset metsäalueet. Myös järvet voivat toimia kulkuyhteytenä. (Elmberg 2008, Terhivuo 2001).
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Soidinajan jälkeen viitasammakot siirtyvät elämään kuivemmille elinympäristöille ja ne
vaeltavat esimerkiksi niittymäisille alueille kuten matalille ja kosteille vesistöjen rannoille, joiden lisäksi yleisiä lajin kesäelinympäristöjä ovat rehevät suot, rehevät ja
yleensä kosteat metsät, erityisesti lehtimetsät, sekä hakkuuaukot. Ruotsin Lapissa on
myös tehty havaintoja, joiden mukaan aikuiset yksilöt saattaisivat pysytellä veden lähellä koko kesän. (Elmberg 2008).
2.3

Sudenkorennot
Vuoden 2019 uhanalaisuusluokituksen mukaan Suomessa on vain kaksi uhanalaiseksi
luokiteltua sudenkorentoa; kääpiötytönkorento, jonka uhanalaisuusluokitus on erittäin
uhanalainen (EN) sekä viherukonkorento, jonka uhanalaisuusluokitus on vaarantunut
(VU). Kumpaakaan näistä lajeista ei esiinny selvitysalueen lähialueilla. Lisäksi huomioitavia direktiivilajeja ovat liitteen IV idänkirsikorento, kirjojokikorento, lumme-, siro- ja
täplälampikorento, jotka eivät ole Suomessa uhanalaisia lajeja.
Idänkirsikorento on Etelä-Suomessa uustulokas, joka esiintyy monenlaisissa rehevissä
vesissä, kuten merenlahdilla, järvillä ja lammilla sekä kaivetuilla lammikoilla. Lajin esiintymispaikoilla lisääntymispaikaksi voidaan tulkita vesialueen rantakasvillisuus, jossa
laji parittelee ja munii, sekä vesialue, jossa on runsaasti vesikasvillisuutta toukkien suojaksi. Levähdyspaikka käsittää rantaa ympäröivän suojaavan kasvillisuuden, mihin aikuiset suojautuvat yöksi tai sateen ajaksi. Idänkirsikorento esiintyy Suomessa levinneisyytensä pohjoisrajalla, jolloin sen populaatio on ehkä herkempi muutoksille kuin levinneisyysalueen ydinosissa. Lajin luontaista lisääntymisbiotooppia on Suomessa kuitenkin runsaasti. Vesistöjen kuivatus on ainoa tunnettu uhkatekijä. (Suomen ympäristökeskus 2017).
Kirjojokikorento suosii kirkasvetisiä hiekka- ja kivikkopohjaisia purojen ja pienten jokien matalavetisiä koskia, mutta elää sameissakin puhtaissa virtavesissä, joissa on
hiekkapohjaisia osuuksia. Kirjojokikorento on Varsinais-Suomessa harvinainen laji eikä
sitä tunneta yhdeltäkään selvitysalueen ylittävältä virtavesikohteelta (Laji.fi 2019).
Lummelampikorento elää monenlaisissa rehevissä järvissä ja lammissa. Se elää
yleensä rehevissä lintujärvityyppisissä järvissä, joissa on runsaasti uposkasveja, mutta
toisaalta sitä on myös soisilla pienillä lammilla. Laji vaatii kelluslehtistä kasvillisuutta,
etenkin ulpukkaa ja lummetta.
Sirolampikorento on tyypillinen metsien keskellä olevien usein suoreunaisten lampien
ja pienten järvien laji. Sen löytää varmimmin lammilta, joita reunustaa rahkasammalta,
saraikkoa ja varvikkoa kasvava vyöhyke. Avosoiden lampareilla laji on harvinainen.
Täplälampikorento on vaativa, rehevien elinympäristöjen laji eikä suolampipainotteinen
kuten muut lampikorentomme. Se elää useimmiten rehevissä seisovissa vesissä,
joissa on runsas kasvillisuus ja usein järvikortetta.

3

AINEISTOT JA MENETELMÄT
Luontoselvitysten maastotyöt on tehty noin 100 metrin leveydeltä molemmin puolin nykyistä rataa Salo-Kupittaan välisellä alueella. Lisäksi Piikkiön oikaisun kohdalla luontoselvitysten maastotyöt on tehty noin 200 metrin leveydeltä molemmin puolin suunniteltua ratakäytävää, joka muodostaa hankkeen selvitysalueen. Kaikkia lajeja koskien pyydettiin lähtötietoina tiedot uhanalaisista ja rauhoitetuista lajeista Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen ylläpitämästä uhanalaisten lajien rekisteristä (2019).

3.1

Kasvillisuus, luontotyypit ja pintavesikohteet
Lähtöaineistona on käytetty uhanalaislajitietojen lisäksi Maanmittauslaitoksen peruskartta- ja ilmakuva-aineistoja, ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja (OIVA-palvelu
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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. Keväällä 2019 tähän työhön sisältyvien liito-orava- ja viitasammakkoselvitysten yhteydessä tehtyjä havaintoja alueesta hyödynnettiin kasvillisuuden ja luontotyyppien sekä pintavesikohteiden inventointien kohdentamisessa ja inventoinneissa. Huomionarvoiset kohteet jaettiin inventointien perusteella arvoluokkiin, kuvattiin ja rajattiin paikkatietomuotoon.
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen sekä pintavesikohteiden selvityksen maastotöistä ja raportin laadinnasta on vastannut MMM Hanna Suominen. Maastotyöt tehtiin
kesä-syyskuussa 2019 (5.6.; 13.6.; 17.6.; 26.6.; 1.7.-2.7.; 15.8.; 19.-21.8.; 23.8.; 10.11.9. ja 14.9.). Maastoinventoinnissa kartoitettiin selvitysalueen kasvillisuustyypit, kasvillisuus yleispiirteisesti sekä 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.
Pintavesikohteiden selvityksessä selvitysalueen pintavedet (järvet, lammet, joet, purot
ja norot) tulkittiin etukäteen peruskartoilta paikkatietomuodossa. Noroja koskevat tiedot päivitettiin maastotöiden yhteydessä, koska norojen osalta kartta-aineistot ovat
puutteellisia. Ratakäytävälle tai sen tuntumaan sijoittuvat pintavesikohteet kartoitettiin
ja niistä kirjattiin niiden tyyppi, erityiset piirteet sekä kartoitettiin, onko kyseessä vesilailla suojeltu kohde. Maastotyöt kohdennettiin potentiaalisiksi määriteltyihin paikkoihin
kuitenkin niin, että koko suunniteltu ratakäytävä tuli katetutuksi. Pintavesikohteissa on
tehty tarvittavat lajistoinventoinnit viitasammakon ja korentojen osalta. Kasvillisuus- ja
luontotyyppiselvityksessä sekä pintavesiselvityksessä inventoidut alueet näkyvät kartalla 2 (Kuva 2).
Epävarmuustekijät
Kasvillisuuden ja luontotyyppien kartoitukseen ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä,
sillä kartoitusajankohta oli sovelias kasvillisuuden ja biotooppien kartoittamiseen. Yksittäisten kasvilajien havaitsematta jääminen on aina mahdollista, mutta luontotyyppien
ja alueen yleispiirteiden perusteella pystytään riittävällä tarkkuudella määrittämään alueen arvot.
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Kuva 2. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksessä inventoidut alueet.
3.2

Linnusto
Linnustoselvityksen tekemisestä vastasi FM biologi Tommi Lievonen. Linnustoselvityksessä inventoidut alueet näkyvät kartalla 3 (Kuva 3). Selvityksiä varten hankittiin
tiedot Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimistolta, Varsinais-Suomen
ELY-keskukselta ja Turun lintutieteelliseltä yhdistykseltä. Suojelualueiden, suojeluohjelmakohteiden, Natura 2000 –alueiden sijainnit sekä linnustollisesti arvokkaiden kohteiden eli kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (IBA-alueet, Important Bird and Biodiversity Area), Suomen tärkeiden linnustoalueiden (FINIBA-alueet, Finnish Important
Bird Areas) ja maakunnallisesti tärkeiden linnustoalueiden (MAALI-alueet (tiedot koottiin BirdLife Suomen paikkatietoaineistoista.
Linnustoselvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva selvitysalueen ja Turun
ratapihan pesimälinnustosta. Tarkoitus oli selvittää, löytyykö näiltä alueilta linnustollisesti arvokkaita kohteita tai kokonaisuuksia. Käytännössä maastoselvitysten osalta
tämä perustui paljolti elinympäristötulkintoihin ja havaittuihin lajeihin. Jotta ratakäytävän linnustollisesta merkityksestä saatiin laajempaa kokonaiskuvaa, pyydettiin Turun
lintutieteellisen yhdistyksen Tiira-aineistosta havaintokooste huomionarvoisista lajeista. Merkityksellisiksi katsottiin uhanalaiset lajit sisältäen silmälläpidettävät, alueellisesti uhanalaiset lajit ja lintudirektiivin liitteen I lajit. Lisäksi pyydettiin havainnot yli 10
yksilön kertymistä seuraavista lajeista: metsähanhi, merihanhi, kanadanhanhi, valkoposkihanhi ja laulujoutsen, sekä kaikista kahlaajista yli 20 yksilön kertymistä. Kaikki
havainnot pyydettiin tundrahanhista, lyhytnokkahanhista, sepelhanhista, kiljuhanhista
ja pikkujoutsenista sekä kaikki havainnot petolinnuista, sisältäen pöllöt. Havainnot pyydettiin ajallisesti viimeisen viiden vuoden ajalta ja alueellisesti noin 500 metrin etäisyydeltä radasta ja Piikkiön oikaisun ratakäytävän alueelta.
Havaintokoosteeseen kuului kaikkiaan yli 5 800 lintuhavaintoa. Pesimälinnusto selvitettiin maastossa keskittäen tarkistuksia sellaisiin kohteisiin, joissa kartta- ja ilmakuvien perusteella oli syytä olettaa olevan linnustollisia arvoja. Käytännössä tämä tarkoitti
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alueita, jotka arvioitiin tavanomaista peltoympäristöä tai rakennettua ympäristöä linnustollisesti arvokkaammaksi eli valtaosin metsäisenä säilyneitä alueita. Turun ratapihan
alue (Kuva 4) selvitettiin tarkemmin, nykyisen radan osalta tarkistettiin miltei yksinomaan vain metsäiset kohteet, erityisesti sellaiset, jossa puusto oli tavanomaista talousmetsää vanhempaa tai kasvillisuus lehtomaisempaa ja rehevämpää. Keskeisimpien kohteiden alueilla pyrittiin käymään klo 05-10 välisenä aikana, mutta ympäristöjä
tutkittiin myös päiväsaikaan. Säätilan osalta selvityksiä tehtiin poutaisina, tuulettomina
tai lähes tuulettomina aamuina ja päiväsaikaan poutakeleillä. Selvitysajankohdat olivat
seuraavat:
•

8.-9.5.2019: Linnustohavaintoja tehtiin viitasammakkoselvitysten yhteydessä.
Potentiaalisten kohteiden tarkistusta ja havainnointia 8.5. ja 9.5. kello 06:0015:00

•

22.-23.5.2019: Turun ratapiha ja Salo-Turku-radan kohteiden selvityksiä. Ratapiha 22.5. klo 06:30-09:00, Salo-Turku-radan kohteiden selvityksiä klo 09-17.
Seuraavana päivänä 23.5. Salo-Turku-radan kohteiden läpikäyntiä ja havainnointia klo 06-12

•

29.5.2019: Turun ratapihan toinen selvityskerta (klo 6:40-10) sekä Salo-Turkuradan kohteiden tarkistuksia (klo 10-12)

•

3.6.2019: Kahden Salo-Turku-radan kohteen tarkistus 1 h

•

20.-23.9.2019: Muuttolinnuston havainnointia paahde- ja vieraslajikartoitusten
yhteydessä, 20.9. klo 8-18:30 ja 23.9. klo 8-14.

•

28.10.2019: Tarkkailtiin alueella 2 h ajan peltoalueiden muuttolinnustoa.

Kuva 3. Linnustoselvityksessä inventoidut alueet.
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Kuva 4. Turun ratapihan linnustoselvityksen selvitysalue.
3.3

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. Ympäristöhallinnon rekisterissä on useampia aikaisempia havaintotietoja liito-oravasta selvitysalueen läheisyydestä, jotka tarkistettiin selvityksen yhteydessä.
Liito-oravaselvityksen maastotöistä ja raportin laadinnasta ovat vastanneet MMM
Hanna Suominen ja FM biologi Jaakko Kullberg. Maastotyöt tehtiin keväällä 2019 (7.4;
16.4; 18.4. ja 8.5.2019. Lisäksi 2.7.2019 kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen yhteydessä löytyi liito-oravan elinpiiri. Kevät ja alkukesä ovat ne ajat, jolloin lajin esiintymineen voidaan luotettavimmin varmistaa. Inventointiaikana aluskasvillisuus oli vasta kehittymässä, joten ajankohta soveltui hyvin liito-oravan kartoitukseen.
Liito-oravaselvityksessä inventoidut alueet näkyvät kartalla 5 (Kuva 5). 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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Maastoselvityksissä tehtiin havaintoja kohdealueilla ja etsittiin merkkejä lajin esiintymisestä (ulostepapanat) erityisesti haapojen ja kuusten tyviltä. Kaikki lajista tehdyt havainnot talletettiin koordinaattipisteinä maasto-GPS -laitteella. Kunkin inventoidun kohteen yleispiirteet, kuten mahdolliset metsän käsittelyt, kirjattiin ja kohteista otettiin valokuvia. Kohteet luokiteltiin asutuiksi tai asumattomiksi sen mukaan, tehtiinkö lajiin liittyviä havaintoja alueelta vai ei.
Epävarmuustekijät
Liito-oravakartoitus kuvaa aina kyseisen hetken tilannetta eikä kertaselvityksen perusteella voida pois sulkea lajin esiintymistä myös muilla lajille sopivilla alueilla. Tämän takia tuloksissa on esitetty myös ne kohteet, joista on aikaisempia havaintoja lajista,
vaikka tämän selvityksen yhteydessä kaikista kyseisistä vanhoista kohteista lajia ei havaittukaan. Liito-oravaselvitykset kannattaa tehdä keväisin, jolloin lajin jätösten havaitseminen on helpointa. Keväällä tehty selvitys antaakin kuvan lajin asutuista esiintymistä talven ja kevään osalta.

Kuva 5. Liito-oravaselvityksessä inventoidut alueet.
3.4

Viitasammakko
Lähtöaineistona on käytetty uhanalaislajitietojen lisäksi Maanmittauslaitoksen peruskartta- ja ilmakuva-aineistoja. Ilmakuvien ja karttojen perusteella paikallistettiin viitasammakon potentiaalisia elinympäristöjä ja käyntikohteita ennen maastoinventointeja. Lähtöaineistosta suljettiin pois lajille soveltumattomat vesialueet, kuten voimakkaasti virtaavat joet ja purot sekä kallioiset järvenrannat.
Lähtöaineistosta tehdyn analyysin perusteella kartoitukset kohdennettiin lajille potentiaalisiksi tunnistettuihin ympäristöihin Alueelta ei ole aiempia tiedossa olevia havaintoja viitasammakon esiintymisestä. Viitasammakkoselvitys tehtiin potentiaalisissa ympäristöissä rantaviivaa pitkin tai sen läheisyydessä kävellen ja kuuntelemalla viitasammakon lajityypillisiä soidinääniä (koiraiden pulputtava ääntely), pysähtymällä välillä
kuuntelemaan sekä etsimällä lajin kutua. Samalla varmistettiin kartta- ja ilmakuva-arviot kutuympäristöjen sopivuudesta.
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Viitasammakkoselvityksessä inventoidut alueet näkyvät kartalla 6 (Kuva 6). Maastotöistä ja raportin laadinnasta ovat vastanneet MMM Hanna Suominen ja FM biologi
Tommi Lievonen. Maastotyöt tehtiin keväällä 2019 (29.4; 6.5; 8.5.-9.5.) Havainnot perustuvat kahteen käyntikertaan kullakin kohteella ilta/yöaikaan. Kaikki lajista tehdyt havainnot (soidinpaikat ja kutu) talletettiin koordinaattipisteinä maasto-GPS-laitteella.
Sää oli selvitysajankohtina sopiva viitasammakoiden havainnointiin. 29.4. päivälämpötila oli + 14 C, ilta/yöaikaan lämpötila oli + 6/ + 10 C ja tuulennopeus oli 1-2 m/s. 6.5.
päivälämpötila oli + 10 C, ilta/yöaikaan lämpötila oli + 5/ + 8 C ja tuulennopeus oli 1-3
m/s. 8.5. ja 9.5. päivälämpötila oli molempina päivinä noin + 15 C, molempina päivinä
ilta/yöaikaan lämpötila oli noin + 10 C ja tuulennopeus oli 0-1 m/s.
Kartoitusajankohta tässä selvityksessä oli oikea, koska Varsinais-Suomen alueella havaittiin viitasammakon kutuääntelyä tämän selvityksen ajankohtina. Kunkin inventoidun
kohteen yleispiirteet kirjattiin ja kohteista otettiin valokuvia. Kohteet luokiteltiin asutuiksi
tai asumattomiksi sen mukaan, tehtiinkö lajiin liittyviä havaintoja alueelta vai ei.
Parhaana viitasammakon ääntelyaikana on perinteisesti pidetty myöhäistä iltaa ja alkuyötä. Lukuisten havaintojen perusteella yksilöt kuitenkin ääntelevät aktiivisesti vuorokauden eri aikoina. Ääntelevien koiraiden lisäksi kutupaikoilla on naaraita ja todennäköisesti myös ääntelemättömiä nuoria koiraita.

Kuva 6. Viitasammakkoselvityksessä inventoidut kohteet.
3.5

Sudenkorennot
Hyönteisten osalta tarkistettiin lajien havaintotiedot Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
uhanalaislajitietojen lisäksi Suomen Lajitietokeskuksen avoimesta tietokannasta
(laji.fi). Lähtöaineistona on käytetty myös Maanmittauslaitoksen peruskartta- ja ilmakuva-aineistoja lajeille sopivien elinympäristöjen määrittelyssä. Maastotyöt tehtiin
11.9.2019 ja 5.-6.10.2019 (FM biologi Jaakko Kullberg).
Selvityksessä keskityttiin sudenkorentojen ja viitasammakoiden kannalta oleellisimmiksi arvioituihin elinympäristöihin (Kuva 6), kuten pienille lammille sekä muille seisovan veden alueille.
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Keväällä kartoitettujen viitasammakkokohteiden perusteella mahdollisten sudenkorentokohteiden määrä oli kuusi. Ohessa on niiden havaittu etäisyys ratakäytävän keskikohdasta:
1
2
3
4
5
6

Salon Halikon lampi (Kuva 56) – sijoittuu radan pohjoispuolelle 110 metrin etäisyydelle.
Paimion Kauhaisten lampi (Kuva 57) – sijoittuu radan pohjoispuolelle 60 metrin
etäisyydelle.
Piikkiön oikaisun Pussilanjärvi (Kuva 58) – sijoittuu 100 metriä ratakäytävän keskiosan pohjoispuolelle.
Piikkiön oikaisun Kulmalan puutarhan pohjoispuolen lammikko (Kuva 59) – sijoittuu 250 metriä ratakäytävän keskiosasta ja Turun moottoritien eteläpuolelle.
Piikkiön oikaisun Ounamäen lammikko (Kuva 59) – sijoittuu 140 metriä ratakäytävän keskiosasta ja Turun moottoritien eteläpuolelle.
Piikkiön oikaisun Vuortenpään lampi (Kuva 59) – sijoittuu 40 metriä ratakäytävän
keskiosasta pohjoispuolelle.

Kirjojokikorennon kannalta esiselvitettiin 18 virtavesikohdetta, jotka olivat Uskelanjoki,
Hämjoki (3 kohtaa), Koskenalanen, Halikonjoki, Purilanjoki (2 kohtaa), Lokkilanjoki (2
kohtaa), Vainionoja, Laiterla, Paimionjoki, Kerkola, Kauhainen, Makarlanjoki, Piikkiön
Peräniitty, Aurajoki ja Jaaninoja (Alleco 2019). Kirjojokikorennosta ei tunneta yhtään
havaintoja ELY-keskuksen uhanalaislajitietojen tai Lajitietokeskuksen tietokantojen
mukaan (laji.fi) näiltä vesistöalueilta, joten lajin esiintymisselvitystä ei katsottu aiheelliseksi toteuttaa. Lisäksi kaikki nämä kohteet ovat ylitettävissä sillalla ilman pysyviä
muutoksia joen virtaamaan, ympäristöön ja vesihyönteiskantoihin.
3.6

Paahdeympäristöt ja vieraslajit
Paahdeympäristöjen ja vieraslajien osalta tehtiin maastossa tarkistuksia sellaisista
kohteista, jotka ilmakuvien ja karttatulkintojen perusteella arvioitiin potentiaalisiksi. Vieraslajeja etsittiin erityisesti paikoilta, jossa tie tai muunlainen väylä leikkaa kohtisuorassa ratakäytävää, sivuaa sitä tai kohde sijaitsee asutuksen läheisyydessä.
Paahdeympäristöjen kannalta selvityksen kohteet olivat rautatieasemia tai paikkoja,
jotka ovat esimerkiksi ylikulkujen tai alikulkujen kohdissa, joihin on mahdollista kehittyä
sellaisia karuja ja paahteisia ympäristöjä, jotka poikkeavat lajistoltaan muusta tavanomaisesta radanvieriympäristöstä. Erityisesti etelään antavat rinteet tai pengerrykset
ovat paahdeympäristöjen syntymiseen otollisia.
Havaitut lajiesiintymät, paahde- ja vieraslajikohteet rajattiin maastossa ominaisuustietoineen ja valokuvineen paikkatietosidonnaisesti Sitowise Oy:n Envimobile -mobiiliohjelmistolla.
Tarkistuksista vastasivat FM biologi Jaakko Kullberg ja FM biologi Tommi Lievonen.
Tarkistuksia tehtiin 20.-23.9.2019 (Lievonen), 11.9.2019 ja 5.-6.10.2019 (Kullberg).

3.7

Turun ratapihan luontoselvitykset
Turun ratapihan alueelle tehtiin pesimälinnustoselvitys. Aineisto ja menetelmät on
esitetty 3.2 Linnusto-luvussa. Linnustoselvityksen tekemisestä vastasi FM biologi
Tommi Lievonen. Linnustoselvityksessä inventoidut alueet näkyvät kartalla 4 (Kuva 4).
Hyönteisten osalta tarkistettiin lajien havaintotiedot Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uhanalaislajitietojen lisäksi Suomen Lajitietokeskuksen avoimesta tietokannasta
(laji.fi). Kasvillisuuden, paahdeympäristöjen, hyönteisten ja vieraslajien selvityksessä
käytiin läpi Turun ratapiha-alueet Muhkurinmäen, Härkämäen, Myllymäen alueilta, Turun rautatieasema ja ratavarsi Aurajoelle ja yli aina Kupittaan asemalle saakka siltä
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osin, kun alueella oli luontaista kasvillisuutta, potentiaalisia keto- ja niittykasvillisuuskohteita sekä vieraslajeille otollisia alueita.
Lisäksi tutkittiin kasvilajiston perusteella potentiaalisten uhanalaisten perhoslajien
mahdollinen esiintyminen alueella Suomen Lajitietokeskuksen tietokannasta (laji.fi).
Tämän lisäksi syksyllä vastaanotettiin Turun kaupungin välityksellä tieto, että ratapihan
alueelta on löydetty kesällä keltamaitteella elävää juurilasisiipeä (T. Ruusuvaara-Koskinen ja T. Hirvikoski kirjeessä).
Selvityksessä tunnistettiin uhanalaisille lajeille potentiaaliset arvokkaat kohteet kasvillisuuden, kasvilajien ja paahteisuuden perusteella. Paahdeympäristöjen hyönteisille
tärkeistä kasveista selvitettiin erityisesti kohteella esiintyvien ahdekaunokin, neidonkielen, ketomarunan, koiruohon, keltamataran (VU) ja keltamaitteen esiintymistä ja runsautta sekä etsittiin niillä esiintyvien lajien toukkia ja niiden syömäjälkiä.
Selvityksestä vastasi FM biologi Jaakko Kullberg 11.9.2019 ja 5.-6.10.2019. Havaitut
yksilöt, esiintymät, paahde- ja vieraslajikohteet rajattiin maastossa ominaisuustietoineen ja valokuvineen paikkatietosidonnaisesti Sitowise Oy:n Envimobile -mobiiliohjelmistolla.
3.8

Luonnon ydinalueet ja ekologiset yhteydet
Salo-Turku-ratahankkeelle toteutettiin luonnon ydinaluetarkastelu ja niiden välisten
ekologisten yhteyksien selvitys paikkatietomenetelmin mallintamalla. Mallinnukseen
liittyvät paikkatietoanalyysit tehtiin ArcMap- ja Qgis-ohjelmistoissa, ja menetelmä on
sama kuin mitä käytettiin vuonna 2017 Espoon ja Salon väliselle rataosuudelle (Suominen ym. 2017).
Ydinalueet ja ekologiset yhteydet määriteltiin ns. Seutu-Keke-ohjetta (Kopperoinen ym.
2012) sekä aiempia luonnon ydinalueita (esim. Sito 2016) ja ekologisia yhteyksiä koskevia hankekohtaisia selvityksiä (esim. Väre 2016) mukaillen. Tarkastelu tehtiin seudullisella tasolla, joten tarkastelutaso kuvaa maiseman rakennetta enemmän hirvieläinten kuin pieneläinten näkökulmasta.
Luonnon ydinalueiden määritelmä perustuu Corine Land Cover 2018 -aineiston (SYKE
2019) luokkien tarkasteluun. Ensin määriteltiin laajat luontoalueet sisältäen muun muassa metsät, niityt, kallioalueet ja suot ja muut luonnonympäristön kannalta tärkeät alueet poissulkien järvet ja merialue. Luontoalueista muodostettiin yhtenäisiä kohteita,
joille laskettiin pinta-ala. Kohteiden reunoilta poistettiin 250 metrin reunavyöhyke, jolla
simuloitiin reunavaikutusta. Jäljelle jäävät yli 100 hehtaarin kokoiset yhtenäiset alueet
tulkittiin luonnon ydinalueiksi.
Ekologiset yhteydet määriteltiin radan pohjois- ja eteläpuolisten kohteiden välille, jotta
mallinnuksen tuloksista olisi hyötyä arvioitaessa hankkeen vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. Radan pohjoispuoleisia
kohteita käsiteltiin mallinnuksessa lähtöalueina ja eteläpuoleisia saapumisalueina.
Mallinnuksen tulokset ovat identtisiä, vaikka lähtö- ja saapumisalueet vaihdettaisiin
keskenään. Mallinnus toteutettiin määrittämällä ensin CLC2018-aineistosta arvopinta,
joka kuvaa hirvieläinten liikkumisen vaikeusastetta maastossa. Arvopintaan täydennettiin maastotietokannan jyrkänteet (Maanmittauslaitos 2019b) liikkumisen esteinä ja valtatiehen 1 liittyvät hirviaidat liikkumisen hidasteina. Tämän jälkeen jokaiselle rasterin
hilaruudulle laskettiin kustannusetäisyys lähimpään lähtöalueeseen ja saapumisalueeseen. Lopuksi kustannusetäisyyspinnat laskettiin yhteen, jolloin tulosrasteri ilmentää
kunkin hilan vahvuutta ekologisena yhteytenä. Rasteria visuaalisesti tarkastelemalla
määritettiin hankkeen kannalta keskeiset ekologiset yhteydet ja niiden vahvuus.
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Eläinten eniten käytetyt kulkuyhteydet sijoittuvat jokivarsiin (Väre ym. 2003), joten niitä tarkasteltiin erikseen. Tarkastelun lähtöaineistona käytettiin SYKE:n (2019) uomaverkostoaineistoja.
Paikkatietoanalyysin ja uomatarkastelun tuloksia vertailtiin ilmakuviin, peruskarttaan
(Maanmittauslaitos 2019a), Google Street View -kuviin, aikaisempiin maakuntatason
ekologisia verkostoja käsitteleviin selvityksiin ja niiden paikkatietoaineistoihin. Aineistoja saatiin Varsinais-Suomen maakuntaliitolta. Keskeisinä lähtöaineistoina oli maakuntakaavayhdistelmän (Varsinais-Suomen liitto 2019) lisäksi Varsinais-Suomen puolelta
Varsinais-Suomen tiepiirin laatima Turun tiepiirin hirvieläinselvitys (Tiehallinto 2008)
sekä tuulivoimavaihemaakuntakaavaa varten laadittu ekologisen verkoston tarkastelu
(Varsinais-Suomen liitto 2013). Yhteyksiä täsmennettiin vielä manuaalisesti tehtyjen
vertailujen perusteella. Vertailua tehtiin riista-aita-aineistoon (Väylä 2019), tunneleihin
ja siltoihin, jyrkänteisiin ja kallioleikkauksiin, ortokuviin ja kuntien rajapinnoillaan jakamiin yleiskaavoihin. Lisäksi hirvieläinten alikulut digitoitiin peruskartta- ja Google Mapstarkastelun avulla siten, että poikittaisena ekologisena yhteytenä hyvin toimivat Valtatie
1:n sillat, etenkin virtavesiin tukeutuvat, laskettiin riista-alikuluiksi.
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Kuva 7. Ote ekologisten yhteyksien tarkastelun arvopinnasta, jossa vihreät ovat hirvieläimille helppokulkuista, oranssit ja punaiset liikkumista vaikeuttavia elementtejä, kuten
asutusta ja infrastruktuuria. Valkoiset alueet
ovat liikkumisen esteitä. Sinisellä rajauksella
on esitetty lähtöalueet ja vaaleanpunaisella
saapumisalueet. Ratakäytävä on esitetty kuvassa tumman harmaana viivana.

Kuva 9. Ekologisen yhteyden vahvuutta kuvaava rasteri. Ruskeilla alueilla lähtö- ja saapumisalueiden välinen yhteys on vahva ja sinisillä ja valkoisilla heikko. Ratakäytävä on
esitetty kuvassa tumman harmaana viivana.
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Kuva 8. Kustannusetäisyyspinta lähtöalueisiin.
Siniseksi värjäytyneillä alueilla kustannusetäisyys on pieni, ruskeaksi ja valkoiseksi värjäytyneillä suuri. Ratakäytävä on esitetty kuvassa tumman harmaana viivana.

Kuva 10. Ydinalueet on esitetty vihreällä reunaviivalla ja tulkinta ekologista yhteyksistä vihreinä
katkoviivoina. Tummanvihreä kuvaa laajaa yhtenäistä metsäaluetta ja vaaleanvihreä metsiä ja
luontoalueita. Ratakäytävä on esitetty kuvassa
mustana viivana.
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Epävarmuustekijät
Menetelmä perustuu mallinnukseen, jossa hirvieläinten liikkeitä on mallinnettu tulkitun
maanpeiteaineiston avulla. Epävarmuuksia liittyy mallinnuksessa käytettyjen lähtöaineistojen laatuun. Arvopinta myös kuvaa maisemarakennetta ekologisia käytäviä varsin laajalla alueella liikkuvien hirvieläinten perspektiivistä. Aineistoja ei siis ole tarkoitettu kovin yksityiskohtaiseen tarkasteluun kuten esimerkiksi liito-oravien reittien selvittämiseen. Maisemaa hirvieläimen perspektiivistä tarkasteluna on myös huomattavasti
yksinkertaistettu malliin, eikä esimerkiksi maisemalaikkujen reunojen tai uomaverkoston liikettä ohjaavaa vaikutusta tai metsän ikää ole huomioitu. Maiseman reunavyöhykkeiden ja uomaverkoston vaikutusta tosin tarkasteltiin muiden aineistojen perusteella.
Hirviaitojen estevaikutusta on simuloitu korkeilla kustannusarvoilla, mutta sopivaa kerrointa ei olla hirvieläinseurannoin verifioitu. Kerroin perustuu asiantuntija-arvioon ja vaikutusten tarkasteluun tulosaineistoista. Myöskään tuloksia ei ole verifioitu kenttämenetelmin, mutta niitä on verrattu aikaisempien maakunnallisen tason ekologisten yhteyksien tarkasteluihin.

4

TULOKSET

4.1

Kasvillisuus ja luontotyypit
Kasvimaantieteellisessä jaottelussa selvitysalue sijoittuu eteläboreaalisen vyöhykkeen
Lounaismaan alavyöhykkeelle. Alue on maamme vanhinta ja vankinta viljelysseutua.
Lounaismaan saviseutuja luonnehtivat rehevät lehdot ja runsasravinteiset järvet. Alavyöhykkeen keskiosissa yleisimpänä metsätyyppinä on lehtomaisen kankaan käenkaali-mustikkatyyppi (OMT), toiseksi runsaimpana esiintyy tuoreen kankaan mustikkatyypin (MT) metsiä. Saarnen, pähkinäpensaan ja kynäjalavan levinneisyys ulottuu
Lounaismaan pohjoisrajoille. Lisäksi ruoho- ja heinäkasveissa on useita lajeja, joiden
levinneisyys rajoittuu pääosin Lounaismaan alueelle. Tällaisia lajeja ovat lehtojen ja
lehtomaisten kankaiden lajit, kuten alueella suhteellisen yleisenä esiintyvä sinivuokko
ja harvinaisempana esiintyvät keltavuokko, imikkä, mukulaleinikki, kevättähtimö ja jänönsalaatti. (Kalliola 1973)
Selvitysalue sijoittuu Salon ja Turun välisille metsä- ja maatalousvoittoisille alueille
(Kuva 11). Peltojen osuus on huomattava Salo-Turku-välillä (> 80 %) ja metsäalueita
on alle 20 % selvitysalueen maanpeitteestä. Rakennettujen ympäristöjen osuus on vähäinen (< 20 %). Selvitysalue on pääosin metsätalouskäytössä ja selvitysalueelle sijoittuu paljon kuusi- ja mäntyvaltaisia kasvatusmetsikköjä.
Yleisimpinä metsätyyppeinä esiintyy seudulle tyypillisesti rehevää käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasta (OMT) ja tuoreen kankaan kuusivaltaista mustikkatyypin
(MT) metsää. Lehtoja esiintyy pienialaisina useassa paikassa. Puolukkatyypin kuivahkoja kankaita (VT) esiintyy paikoitellen. Kallioalueilla puusto koostuu lähinnä eri-ikäisistä männyistä. Lehtomaisissa ja tuoreissa kangasmetsissä puusto on kuusivaltaista
ja sekapuuna esiintyy muun muassa mäntyä, koivua ja haapaa. Kuivahkoilla kankailla
puusto on mäntyvaltaista koivun ja kuusen esiintyessä satunnaisesti sekapuuna. Monet kalliometsäalueet ovat säilyneet melko luonnontilaisina, mutta niitä ympäröivät
metsät ovat suurimmaksi osaksi tasarakenteisia mänty- tai kuusivaltaisia kasvatusmetsiä. Selvitysalueelle sijoittuu useita hakkuuaukeita ja taimikkoja, myös niittyjä sijaitsee
paikoitellen. Selvitysalueen kasvillisuustyypit on esitetty kartoissa 13-15 (Kuva 13,
Kuva 14 ja Kuva 15).
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Kuva 11. Selvitysalueelle sijoittuu paljon laajoja peltoalueita.
Selvitysalueen metsien ikä vaihtelee melko paljon. Vanhoiksi metsiksi on tässä selvityksessä määritelty yli 80-vuotiaat metsät. Vanhan metsän alueet keskittyvät paljolti
kallioalueille, joissa puusto koostuu lähinnä eri-ikäisistä männyistä. Vanhimmat männyt
ovat yli 100-vuotiaita. Muutamissa paikoissa kallioalueiden reunoilla esiintyy jyrkänteitä. Jyrkänteiden alustat ovat kuitenkin tavanomaisia kangasmetsän ympäristöjä. Selvitysalueelle sijoittuu vain yksi varsinainen suokohde (ruohokorpi). Kosteita painanteita
tai turvekangasta sijaitsee muutamissa paikoissa.
Luonnontilaisen kaltaisia erirakenteisia ja vanhoja metsäkuvioita esiintyy vähän ja nämäkin pienialaisina, pirstaleisina kuvioina. Tällaisia kuvioita esiintyy muun muassa
Piikkiön oikaisun Vuortenpään alueella, Salon Pepallonmäessä, Kaarinan Mikolanvuoren radan pohjoispuolisella sekä eteläpuolisella alueella, Kaarinan Vansvuoressa ja
Piikkiön oikaisun Kanniitun alueella (valtatien pohjoispuolella metsäalueen länsipäässä). Muutoin selvitysalueen metsät ovat pääasiassa talousmetsäkäytössä, iältään
nuoria tai varttuneita ja tasarakenteisia.
Tulosten perusteella monimuotoisuuden kannalta olennaisia alueita ovat lehdot sekä
varttuneempaa luonnontilaisen kaltaista metsää kasvavat alueet. Selvitysalueen huomionarvoiset luontokohteet on esitetty kuvissa 16-24. Selvitysalueelta ei havaittu luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja luontotyyppejä. Luontoselvityksen yhteydessä rajattiin useita uhanalaisia luontotyyppejä (lehtokohteita ja yksi korpikohde). Kangasmetsiä ei ole luokiteltu uhanalaisiksi, jos niiden rakennepiirteet eivät vastaa luontotyyppiä.
Selvitysalueella esiintyy monipuolisesti lehtoja kuivista tuoreisiin lehtoihin. Yleisimpiä
ovat tuoreet keskiravinteiset lehdot, jotka ovat Etelä-Suomessa vaarantunut (VU) luontotyyppi (Taulukko 1). Piikkiössä sijaitsee pienialaisesti kosteaa runsasravinteista (kulttuurivaikutteista) lehtoa, joka kuuluu Etelä-Suomessa vaarantuneisiin (VU) luontotyyppeihin. Kuivia keskiravinteisia lehtoja esiintyy Kaarinan Mikolanvuorella, Kaarinan Läh-
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teenmäessä ja Turun Laukkavuorella. Luontotyyppi on silmällä pidettävä (NT). Ruohokorpia havaittiin yksi kohde Kaarinan Vansvuorella. Ruohokorvet kuuluvat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiin (EN) luontotyyppeihin.

Kuva 12. Corine-maankäyttöluokat (metsä- ja peltoalueet) selvitysalueella.

Kuva 13. Selvitysalueen kasvillisuustyypit.
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Kuva 14. Selvitysalueen itäisen osuuden kasvillisuustyypit (Salo-Paimio).

Kuva 15. Selvitysalueen läntisen osuuden kasvillisuustyypit (Paimio-Turku).
Lehtomaisten kankaiden (OMT) kenttäkerroksen tyyppilajistoa ovat käenkaalin lisäksi metsäimarre, kielo, vanamo ja metsäorvokki. Pohjakerrosta hallitsee seinäsammal. Tuoreiden kankaiden (MT) kenttäkerroksen tyyppilajistoa ovat mustikan lisäksi
oravanmarja, metsätähti, nuokkutalvikki, metsäalvejuuri, metsäkorte ja riidenlieko.
Pohjakerrosta hallitsevat metsäkerrossammal ja isokynsisammal. Kuivahkojen kankaiden (VT) kenttäkerroksen tyyppilajistoa ovat puolukan lisäksi mustikka, lillukka, sa-
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nanjalka ja kanerva. Pohjakerroksen sammallajistoon kuuluvat muun muassa seinäsammal, metsäkerrossammal, kynsisammalet ja karhunsammalet. Poronjäkäliä esiintyy laikuittain. Kallioalueilla kuivien kankaiden kanervatyypin (CT) tyyppilajistoa ovat
nimensä mukaisesti kanerva, myös puolukkaa kasvaa runsaasti, niukemmin mustikkaa
ja variksenmarjaa. Jäkälistä runsaimpina esiintyy valko- ja harmaaporonjäkälää. Isohirvenjäkälää ja palleroporonjäkälää esiintyy paikoitellen.

Kuva 16. Arvokkaat ja huomionarvoiset kasvillisuuskohteet, uhanalaisten kasvilajien
havainnot ja vesilakikohteet nykyisen radan ja Piikkiön oikaisun ratakäytävän läheisyydessä.
Taulukko 1. Selvitysalueella sijaitsevat huomionarvoiset luontokohteet.
Kohde

Kohteen tyyppi

Arvoluokka

Etäisyys radasta/Piikkiön oikaisun ratakäytävästä

Salon Kukkulamäen tuore lehto

Vaarantunut luontotyyppi
(VU) (uhanalainen luontotyyppi)

Paikallinen

Rata sijoittuu noin 90 metrin päähän kohteen eteläpuolelle.

Paimion keskustan
ja Vähäjoen läheisyydessä sijaitseva
tuore lehto

Vaarantunut luontotyyppi
(VU) (uhanalainen luontotyyppi)

Paikallinen

Rata sijoittuu noin 80 metrin päähän kohteen koillispuolelle.

Kaarinan Mikolanvuoren kuiva lehto

Silmällä pidettävä luontotyyppi (NT) (huomionarvoinen luontotyyppi)

Paikallinen

Rata sijoittuu noin 20 metrin päähän kohteen eteläpuolelle.

Piikkiön Makarlanjoen läheinen
tuore lehto

Vaarantunut luontotyyppi
(VU) (uhanalainen luontotyyppi)

Paikallinen

Rata sijoittuu noin 90 metrin päähän kohteen eteläpuolelle.

Piikkiön Makarlanjoen läheinen kostea lehto

Vaarantunut luontotyyppi
(VU) (uhanalainen luontotyyppi)

Paikallinen

Rata sijoittuu noin 85 metrin päähän kohteen kaakkoispuolelle.
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Kohde

Kohteen tyyppi

Arvoluokka

Etäisyys radasta/Piikkiön oikaisun ratakäytävästä

Kaarinan Vansvuoren ruohokorpi

Erittäin uhanalainen (EN)
(uhanalainen luontotyyppi)

Paikallinen

Rata sijoittuu noin 15 metrin päähän kohteen eteläpuolelle.

Piikkiön oikaisun
Vuortenpään tuore
lehto

Vaarantunut luontotyyppi
(VU) (uhanalainen luontotyyppi)

Paikallinen

Piikkiön oikaisun ratakäytävä sijoittuu noin 75 metrin päähän kohteen eteläpuolelle.

Kaarinan Lähteenmäen pohjoinen
kuiva lehto

Silmällä pidettävä luontotyyppi (NT) (huomionarvoinen luontotyyppi)

Paikallinen

Rata sijoittuu noin 45 metrin päähän kohteen eteläpuolelle.

Kaarinan Lähteenmäen eteläinen
kuiva lehto

Silmällä pidettävä luontotyyppi (NT) (huomionarvoinen luontotyyppi)

Paikallinen

Rata sijoittuu noin 15 metrin päähän kohteen pohjoispuolelle.

Turun Laukkavuoren kuiva lehto

Silmällä pidettävä luontotyyppi (NT) (huomionarvoinen luontotyyppi)

Paikallinen

Rata sijoittuu noin 10 metrin päähän kohteen eteläpuolelle.

Paimion Paskassuon länsipuolella
sijaitseva ketoneilikan (NT) esiintymä

Huomionarvoinen kohde

Paikallinen

Ketoneilikan esiintymä sijoittuu ihan radanvarteen.

Salon Hajalassa radan varressa sekä
tien varressa sijaitseva keltamataran
(VU) esiintymä

Huomionarvoinen kohde

Paikallinen

Rata sijoittuu noin 80 metrin päähän itäisen keltamataran tienvarren esiintymän
eteläpuolelle.

Pähkinälehdon yksityinen luonnonsuojelualue
(YSA241450)

Luonnonsuojelualue

Valtakunnallinen

LS-alue sijaitsee noin 250
metrin etäisyydellä radan
pohjoispuolella.

Paaskunnan jalopuumetsikkö ja
pähkinäpensaslehto (LTA203785)

Luonnonsuojelualue

Valtakunnallinen

LS-alue sijaitsee noin 240
metrin etäisyydellä radan
eteläpuolella.

Erik Jämsän pähkinäpensaslehto
(LTA201703)

Luonnonsuojelualue

Valtakunnallinen

LS-alue sijaitsee noin 110
metrin etäisyydellä radan
pohjoispuolella.

Viurilanlahden Natura-alue
(FI0200027)

Luonnonsuojelualue

Valtakunnallinen

LS-alue sijaitsee noin 1,4 kilometrin etäisyydellä radan
eteläpuolella.

Paimionjokilaakson
Natura-alue
(FI0200103)

Luonnonsuojelualue

Valtakunnallinen

LS-alue sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä radan
pohjoispuolella.

Kuusistonlahden
Natura-alue
(FI0200058)

Luonnonsuojelualue

Valtakunnallinen

LS-alue sijaitsee noin 250
metrin etäisyydellä radan
eteläpuolella.

Paimionlahden Natura-alue
(FI0200036)

Luonnonsuojelualue

Valtakunnallinen

LS-alue sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä radan
eteläpuolella.

Läntinen keltamataran
esiintymä sijoittuu ihan radanvarteen.
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Kaikki lehdot ovat silmällä pidettäviä (NT) tai vaarantuneita (VU) luontotyyppejä. Kuivaa lehtoa esiintyy selvitysalueella useassa paikassa pienialaisesti (Kuva 16). Kuivan
lehdon puusto on mäntyvaltaista ja haapaa kasvaa myös runsaasti. Vaahteraa, koivua
ja kuusta kasvaa paikoitellen. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. kielo, ahomansikka, valkovuokko, nuokkuhelmikkä, sananjalka, lillukka ja metsäorvokki. Myös sinivuokkoa
kasvaa paikoitellen. Pensaskerroksessa esiintyy taikinamarjaa ja tuomea.
Tuoretta lehtoa esiintyy selvitysalueella useassa paikassa pienialaisesti (Kuva 16).
Puusto on kuusivaltaista, lisäksi esiintyy paikoitellen koivua ja haapaa. Kenttäkerroksen tyyppilajistoa ovat mm. sinivuokko, käenkaali, ahomansikka, valkovuokko, kielo,
metsäorvokki ja metsäkurjenpolvi. Paikoitellen kasvaa jänönsalaattia, kevätlinnunhernettä, sudenmarjaa, näsiää ja mustakonnanmarjaa. Pensaskerroksessa esiintyy taikinamarjaa ja punaherukkaa.
Kosteaa lehtoa (kulttuurivaikutteista) esiintyy pienialaisesti Piikkiössä Makarlanjoen
varressa (Kuva 20 ja Kuva 26). Puusto on haapa- ja tuomivaltaista. Kenttäkerroksen
tyyppilajistoa ovat mm. mesiangervo, vuohenputki, nokkonen, koiranputki, karhunputki,
ojakellukka, keltamo ja maitohorsma. Lehdon vieressä sijaitsee maanläjitysalue.
Ruohokorpea esiintyy pienialaisesti Kaarinan Vansvuoressa radan pohjoispuolisella
alueella (Kuva 21 ja Kuva 26). Puusto on kuusivaltaista, paikoin järeitä kuusia, myös
hieskoivua, pihlajaa ja virpapajua. Alikasvoksena esiintyy myös nuoria kuusia. Korven
ympärillä kasvaa varttunutta tuoreen kankaan kuusi- ja mäntyvaltaista sekametsää.
Korven kenttäkerroksessa esiintyy mm. hiirenporrasta, isoalvejuurta, korpi-imarretta,
käenkaalia, kurjenjalkaa, suo-orvokkia, rönsyleinikkiä, korpikaislaa, metsäkortetta,
metsätähteä, oravanmarjaa, korpikastikkaa, luhtamataraa ja suoputkea. Pohjakerroksessa esiintyy mm. korpirahkasammalta, karhunsammalia ja okarahkasammalta. Korven itäosa vaihettuu metsäkortevaltaiseksi.

Kuva 17. Salon Kukkulamäen arvokas kasvillisuuskohde (tuore lehto).
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Kuva 18. Paimion keskustan ja Vähäjoen läheisyydessä sijaitseva arvokas kasvillisuuskohde (tuore lehto).

Kuva 19. Kaarinan Mikolanvuoren arvokas kasvillisuuskohde (kuiva lehto).
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Kuva 20. Piikkiön Makarlanjoen läheiset arvokkaat kasvillisuuskohteet (tuoretta ja kosteaa lehtoa).

Kuva 21. Kaarinan Vansvuoren arvokas kasvillisuuskohde (ruohokorpi).
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Kuva 22. Piikkiön oikaisun Vuortenpään arvokas kasvillisuuskohde (tuore lehto).

Kuva 23. Kaarinan Lähteenmäen arvokkaat kasvillisuuskohteet (kuivaa lehtoa).

Väylävirasto
15.11.2019

Kuva 24. Turun Laukkavuoren arvokas kasvillisuuskohde (kuiva lehto).

26 (78)

Väylävirasto
15.11.2019

27 (78)

Kuva 25. Ylä- ja keskikuvat: Valtaosa metsäalueista on metsätalouskäytössä. Alakuvat: varttunutta kuusivaltaista sekametsää ja lahopuuta Kaarinan Mikolanvuorella (vasen alakuva) sekä
Piikkiön oikaisun Kanniitun alueella (oikea alakuva).
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Kuva 26. Yläkuvat: Piikkiön Makarlanjoen varressa kosteaa lehtoa (vasen yläkuva) ja tuoretta
lehtoa Paimion Vähäjoen läheisyydessä (oikea yläkuva). Keskikuvat: tuoretta lehtoa Piikkiön
oikaisun Vuortenpään alueella (vasen keskikuva) ja Kaarinan Mikolanvuoren radan ylittävä silta
ja taustalla näkyy haavikko (lehtoalue, josta löydettiin liito-oravan elinpiiri) (oikea keskikuva).
Alakuvat: ruohokorpea Kaarinan Vansvuoressa (vasen alakuva) ja kuivaa lehtoa Kaarinan Lähteenmäessä (oikea alakuva).
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Luonnonsuojelualueet
Suunnitellun Salo-Turku-kaksoisraiteen ja Piikkiön oikaisun ratakäytävän läheisyyteen
ja lähialueille sijoittuu useita luonnonsuojelualueita. Pähkinälehdon yksityinen luonnonsuojelualue (YSA241450) sijaitsee noin 250 metrin etäisyydellä radan pohjoispuolella.
Paaskunnan jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto (LTA203785) sijaitsee noin 240
metriä radan eteläpuolella. Erik Jämsän pähkinäpensaslehto (LTA201703) sijaitsee
noin 110 metrin etäisyydellä radan pohjoispuolella.
Viurilanlahden Natura-alue (FI0200027) sijaitsee noin 1,4 kilometrin etäisyydellä radan
eteläpuolella. Paimionjokilaakson Natura-alue (FI0200103) sijaitsee noin 2,5 kilometrin
etäisyydellä radan pohjoispuolella. Kuusistonlahden Natura-alue (FI0200058) sijaitsee
noin 250 metrin etäisyydellä radan eteläpuolella. Paimionlahden Natura-alue
(FI0200036) sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä radan eteläpuolella.

Kuva 27. Selvitysalueen läheisyydessä sijaitsevat luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet.
4.3

Uhanalaiset ja rauhoitetut lajit
Uhanalaisrekisterin mukaan selvitysalueelta ei ole tiedossa uhanalaisten kasvilajien
havaintoja (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2019). Maastoselvitysten yhteydessä havittiin ketoneilikkaa Paimion Paskassuosta länteenpäin radanvarressa (Kuva 28 ja
Kuva 29). Ketoneilikka on silmällä pidettävä (NT) kasvilaji. Keltamataraa havaittiin Salon Hajalassa radan varressa sekä tien varressa (Kuva 28 ja Kuva 30). Keltamatara on
vaarantunut (VU) kasvilaji.
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Kuva 28. Ketoneilikkaa Paimion Paskassuosta länteenpäin radanvarressa (vasen
kuva) ja keltamataraa Salon Hajalassa tienvarressa (oikea kuva).

Kuva 29. Ketoneilikan esiintymä radan varressa Paimion Paskassuosta länteenpäin.
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Kuva 30. Keltamataran esiintymät Salon Hajalassa radan varressa sekä tien varressa.

4.4

Pintavesien ympäristöjen luonto- ja vesilakikohteet
Selvitysalueelta on tunnistettu muutamia vesilailla suojeltuja luontotyyppejä (Taulukko
2). Luonnontilaiset purot ja norot, luonnontilaiset lähteet sekä alle hehtaarin suuruiset
lammet kuuluvat vesilain suojelemiin kohteisiin, joiden muuttaminen edellyttää vesilain
mukaista lupaa.
Selvitysalueelle sijoittuu yksi järvi; Pussilanjärvi ja muutamia pieniä lampia. Selvitysalueen suurimmat joet ovat Halikonjoki ja Paimionjoki. Selvitysalueelle sijoittuu runsaasti pelto-ojia esimerkiksi Paimion Varsoja (Kuva 33). Metsäpuroja sijoittuu selvitysalueelle niukasti. Osa puroista on ainakin osittain säilyttänyt luonnontilaisen uomansa.
Pieniä jokia sijoittuu selvitysalueelle muutama, muun muassa Paimion Vähäjoki (Kuva
33) ja Piikkiön Makarlanjoki (Kuva 33).
Selvitysalueella sijaitsee kolme vesilakikohdetta; yksi noro ja kaksi alle hehtaarin suuruista lampea (Kuva 16). Piikkiön oikaisun Pussilanjärven pinta-ala on noin 0,4 hehtaaria eli se kuuluu vesilakikohteisiin. Piikkiön oikaisun Vuortenpään pienen lammen
pinta-ala on noin 0,3 hehtaaria eli se kuuluu myös vesilakikohteisiin. Muut selvitysalueen pienet lammet eivät ole luonnontilaisia vaan kaivettuja tekolampia (Salon Halikon
pieni lampi, Paimion Kauhaisten pieni lampi, Piikkiön oikaisun Kulmalan pieni lampi
sekä Piikkiön oikaisun Ounamäen pieni lampi, Kuva 32). Näissä kyseisissä kohteissa
on tehty viitasammakkoselvitykset ja tarkemmat kohdekuvaukset löytyvät viitasammakkoselvityksen tekstiosuudessa.
Selvitysalueelta löydettiin yksi noro, joka kuuluu myös vesilakikohteisiin. Noro sijaitsee
Salon Pepallonmäessä. Pepallonmäen noro sijoittuu noin 65 metrin päähän radan eteläpuolelle (Kuva 31). Rata sijoittuu tässä kohdassa tunneliin. Noron ympärillä on muun
muassa kuivahkon kankaan (VT) kasvatusmännikköä, kuusivaltaista tuoreen kankaan
(MT) sekametsää ja paikoin hieman rehevämpiä kohtia. Noron varrella kasvaa paikoin
pienialaisesti muun muassa hiirenporrasta, rönsyleinikkiä, ahomansikkaa, rentukkaa,
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karhunputkea, suo-orvokkia, luhtamataraa, korpi-imarretta, metsäkortetta ja metsäalvejuurta. Noro oli paikoin kokonaan kuivunut, vain muutamissa kohdissa uomassa oli
vettä.
Piikkiön oikaisun Pussilanjärven läheisyydessä on peruskarttaan merkitty lähde, mutta
sitä ei löydetty alueelta (Kuva 33). Kyseisellä alueella on tuoreen kankaan (MT) sekametsää; nuorta ja tiheää koivua, haapaa, mäntyä ja kuusta, paikoin hieman rehevämpiä kohtia. Alueella kasvaa muun muassa metsäalvejuurta, metsäkortetta, voikukkaa,
jänönsalaattia, kerrossammalta, isokynsisammalta ja korpikarhunsammalta.

Kuva 31. Salon Pepallonmäen noro, joka sijoittuu noin 65 metrin päähän radan eteläpuolelle (rata kulkee tällä paikalla tunnelissa).
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Taulukko 2. Selvitysalueella sijaitsevat arvokkaat pintavesikohteet (vesilailla suojellut
kohteet).
Kohde

Kohteen tyyppi

Lisätiedot kohteesta

Etäisyys suunnitellusta ratalinjauksesta

Salon Pepallonmäen noro

Vesilain suojeltu
luontotyyppi

Noron ympärillä on mm. kuivahkon kankaan kasvatusmännikköä, kuusivaltaista tuoreen kankaan sekametsää ja paikoin hieman rehevämpiä kohtia. Noron
varrella kasvaa paikoin pienialaisesti mm. hiirenporrasta, rönsyleinikkiä, ahomansikkaa, rentukkaa, karhunputkea, suo-orvokkia, luhtamataraa, metsäkortetta ja metsäalvejuurta. Noro oli
paikoin kokonaan kuivunut, vain
muutamissa kohdissa uomassa
oli vettä.

Rata sijoittuu noin 65 metrin päähän Pepallonmäen
noron pohjoispuolelle. Rata
kulkee tässä kohtaa tunnelissa.

Piikkiön oikaisun
Vuortenpään pieni
lampi

Vesilain suojeltu
luontotyyppi

Vuortenpään pienen lammen
pinta-ala on noin 0,3 hehtaaria
eli se kuuluu vesilakikohteisiin
(alle hehtaarin suuruiset lammet).

Ratakäytävä (Piikkiön oikaisu) sijoittuu noin 65 metrin
päähän Vuortenpään pienen lammen eteläpuolelle.

Lampi sijaitsee Vuortenpään jyrkänteen itäpuolella. Itäreuna on
matala ja länsireuna on jyrkkä ja
kallioinen. Rannalla kasvaa mm.
osmankäämiä, kiiltolehtipajua ja
koivua. Lammen lähialueille sijoittuu kasvatusmännikköä.
Piikkiön oikaisun
Pussilanjärvi

Vesilain suojeltu
luontotyyppi

Pussilanjärven pinta-ala on noin
0,4 hehtaaria eli se kuuluu vesilakikohteisiin (alle hehtaarin suuruiset lammet).
Järven ympärillä tehty hakkuita
ja rannat ovat suurelta osin karut
ja kallioiset. Järven pohjoispäässä on matalampaa rantaa
myös ruovikkoisempaa rantaaluetta. Rannalla kasvaa lisäksi
mm. koivua, haapaa ja kiiltolehtipajua.

Ratakäytävä (Piikkiön oikaisu) sijoittuu noin 100 metrin päähän Pussilanjärven
eteläpuolelle.
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Kuva 32. Selvitysalueen pintavesikohteita: Yläkuvat: Piikkiön oikaisun Kulmalan pieni
lampi (vasen yläkuva) ja Piikkiön oikaisun Pussilanjärvi (oikea yläkuva). Keskikuvat:
Piikkiön oikaisun Vuortenpään pieni lampi (vasen keskikuva) ja Piikkiön oikaisun Ounamäen pieni lampi (oikea keskikuva). Alakuvat: Salon Halikon tekolampi (vasen alakuva) ja Paimion Kauhaisten pieni lampi (oikea alakuva).
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Kuva 33. Selvitysalueen pintavesikohteita: Yläkuvat: Paimion Vähäjoki (vasen yläkuva)
ja Piikkiön Makarlanjoki (oikea yläkuva). Keskikuvat: Salon Pepallonmäen noro. Alakuvat: Paimion Varsoja sijaitsee peltojen keskellä (vasen alakuva). Piikkiön oikaisun
Pussilanjärven läheisyydessä on peruskarttaan merkitty lähde, mutta sitä ei löydetty
alueelta, kuvassa näkyy kyseisen alueen ympäristöä (oikea alakuva).
4.5

Linnusto
Selvitysalue sijoittuu pääosin voimakkaan metsätalouden piirissä oleville metsäalueille
ja kulttuurivaikutteisille, avoimille viljelyalueille. Merkittävä osa selvitysalueesta on viljelyalueita. Luonnontilaiset vanhan metsän kuviot sekä kosteikot ovat pinta-alaltaan
varsin pieniä ja kuvioita on vähän.
Salo-Turku-radan ja Piikkiön oikaisun kohteet
Salo-Turku-radan osalta selvitysalueet, sekä nykyinen Salo-Turku-rata että suunniteltu
Piikkiön oikaisu, ovat pääosin peltoaluetta. Piikkiön oikaisun ratakäytävällä on jonkin
verran nykyistä rata-aluetta enemmän metsäisiä alueita. Niin Piikkiön oikaisun kuin nykyisen radan metsäisistä alueista suurin osa on talouskäytössä olevaa metsää, joissa
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linnusto on talousmetsille luonteenomaista eikä erityisiä linnustollisia arvoja esiinny.
Pieniä yksittäisiä lehtolaikkuja tai vanhemman metsän laikkuja tai kalliomänniköitä
esiintyy satunnaisesti. Nämä ovat kuitenkin pienialaisia.
Jos tarkastellaan eri lajiryhmiä, joita havaittiin sekä maastoselvityksissä ja joista oli havaintoja havaintorekisteriotteessa, niiden tapa käyttää ratakäytävän aluetta ja sen lähimaastoa eroavat hieman toisistaan. Seuraavassa on esitetty huomioita eri lajiryhmistä:
Päiväpetolinnut: Alueelta oli paljon havaintoja havaintorekisteriotteessa muun muassa hiirihaukasta ja tuulihaukasta. Havaintoja oli myös muun muassa suohaukkalajeista ja kana- ja varpushaukoista. Suuri osa päiväpeltolinnuista käyttää peltoaukeita
saalistukseen ja osa lajeista esiintyy alueella vain muutonaikaisesti.
Pöllöt: Selvitysalueelta oli paljon havaintoja huuhkajasta havaintorekisteriotteessa.
Myös muista pöllölajeista oli havaintoja, muun muassa lehto- ja varpuspöllöstä pääasiassa läheltä rataa.
Hanhet ja joutsenet: Lajit käyttävät alueen peltoaukeita muutolla levähtämiseen ja
ravinnonhankintaan.
Avoimia ympäristöjä suosivat lajit: Näitä lajeja ovat esimerkiksi lepinkäiset, ruisrääkkä, peltopyy, peltosirkku ja kuovi, jotka pesivät ja hankkivat ravintonsa avoimissa
ympäristöissä. Tyypillisesti lajien käyttämiä ympäristöjä ovat pelto, niityt, pensaikkoiset alueet tai muutoin avoimet alueet. Näihin lajeihin voidaan lukea myös esimerkiksi
kangaskiuru ja kehrääjä, jotka vaativat elinympäristöltään tietynasteista avoimuutta
(Kuva 35).
Tikat: Runsaimmin havaintorekisteriotteessa on havaintoja palokärjestä. Myös pohjantikasta oli useita havaintoja vuosien varrelta, valkoselkätikastakin jokunen havainto,
oikeastaan yksinomaan ruokailuhavaintoja puupinoissa.
Metsälajit: Suurin osa sekä maastoselvityksen että havaintorekisteriotteen havainnoista koskee tavanomaisia lajeja. Joukossa löytyy joitakin huomionarvoisia lajihavaintoja, mutta niiden perusteella ei ole mahdollista päätellä tarkasti, pesivätkö nämä lajit
alueilla, joilla ratahanke voisi muuttaa elinympäristöä.
Kokonaisuutena voidaan todeta, että hankkeen eri toteutusvaihtoehdoilla ei ole oleellista merkitystä linnustolle tai linnuston kannalta tärkeille elinympäristökokonaisuuksille. Tämä johtuu siitä, että pääasiassa uusi rata on sijoitettu nykyisen radan viereen,
joka kulkee suurimmaksi osaksi avoimien peltoalueiden tai rakennetun ympäristön keskellä ja Piikkiön oikaisukaan ei olennaisesti tai lainkaan muuta sellaisia aluekokonaisuuksia, joilla olisi erityistä linnustollista arvoa.
Metsäisillä alueilla ei ole sellaisia kohteita, joilla olisi huomionarvoisen lajiston tärkeitä
elinympäristökokonaisuuksia. Huomionarvoisia lajeja tavataan paikoin selvitysalueella
tai sen ympäristössä. Suurin osa sekä havaintorekisterikoosteen että maastoselvitysten havainnoista on sellaisia, joiden perusteella ei ole mahdollista paikantaa havaitun
lajin pesintää vaan havainnot ovat havaintoja yksilöistä. Selvitysalueella ei ole sellaisia
metsäisiä elinympäristöjä, joilla olisi erityisiä merkittäviä linnustollisia arvoja.
Peltoalueilta on havaintoja hanhista ja joutsenista melko runsaasti, joskaan ei erityisen
suuria määriä huomioiden lähialueiden muut muuttokerääntymät. Pellot toimivat muutolla levähtävien lajien ruokailualueina. Lisäksi niillä on merkitystä pesimäympäristönä
avoimia alueita suosiville lajeille ja ravinnonhankinnan osalta pesimäaikana päiväpetolinnuille. Linnustollisesti selvitysalueen ja sen läheisyydessä olevien alueiden osalta
merkittävimpiä ovat avoimet peltoalueet, koska metsäiset alueet ovat pääosin varsin
pienialaisia ja tavanomaista talousmetsää.
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Kuva 34. Linnustoselvityksessä havaittuja huomionarvoisia lintulajeja Turun ratapihan
alueella.

Kuva 35. Paimio, Huitlanmäki: Siellä täällä radan lähistöllä ja radan vieressä on pienialaisia harvakseltaan mäntyä kasvavia kalliomäkiä radan vieressä, jotka voisivat soveltua esimerkiksi kehrääjälle.
4.6

Linnustollisesti arvokkaat alueet (IBA, Finiba ja MAALI-alueet) radan läheisyydessä
Lähin kansallisesti arvokas lintualue (FINIBA) sijoittuu Salossa vajaan kilometrin etäisyydelle radasta 110099, (Viurilanlahti, Salo, Halikko), ja välissä on rakennettua ympäristöä. Toinen FINIBA-alue Paimiossa (110098, Paimionlahti) sijoittuu yli kolmen kilometrin etäisyydelle radasta. Paimionlahden alue on myös lähin kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA) (Kuva 36).
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Rata ei sijoitu maakunnallisesti arvokkaille lintualueille (MAALI). Lähimmät MAALI-alueet ovat Littoistenjärvi (noin 250 metriä pohjoiseen radasta) ja Piikkiönlahti (noin 50
metriä radasta etelään).

Kuva 36. Rata ja sen läheisyyteen sijoittuvat IBA- ja FINIBA-alueet.
4.7

Liito-orava
Lajille soveltuvat elinympäristöt ovat kuusi- ja/tai lehtipuuvaltaisia varttuneita tai hakkuukypsiä tuoreen kankaan, lehtomaisen kankaan metsiä tai lehtometsiä. Selvitysalueen yleisimpinä metsätyyppeinä esiintyy lehtomaisen kankaan käenkaali-mustikkatyypin metsiä (OMT) ja tuoreen kankaan mustikkatyypin (MT) metsiä. Kuivahkoja kankaita
(VT) ja lehtoja esiintyy paikoitellen. Selvitysalueella sijaitsee myös melko paljon liitooravalle sopimatonta elinympäristöä (peltoja, hakkuuaukeita, mäntykankaita ja taimikkoa), jotka tällä hetkellä avoimina ympäristöinä estävät tai heikentävät myös lajin mahdollisuutta liikkua alueella tai sen poikki.
Maastoselvitysten yhteydessä havaittiin merkkejä liito-oravasta sekä vanhoilta havaintopaikoilta että yhdeltä uudelta alueelta (Kuva 37, Kuva 53 ja Kuva 54 ja Taulukko 3).
Osa vanhojen liito-oravahavaintopaikkojen metsäalueista oli hakattu, joten elinympäristöt eivät olleet enää soveltuvaa elinympäristöä liito-oravalle.
Liito-oravan elinpiirejä löytyi yhteensä neljä selvitysalueelta. Liito-oravalle soveltuvia
elinympäristöjä löytyi jonkin verran radan ja Piikkiön oikaisun ratakäytävän varrelta.
Pesäpuuksi on tulkittu käytössä olevat kolopuut, jotka ovat usein joko järeitä haapoja
tai kuusia. Useimmiten kolopuiden alta on löytynyt hyvin runsaasti papanoita. Liito-oravan pesäpuita (käytössä olleita kolopuita) löytyi selvitysalueelta yhteensä kahdeksan
puuta.
Ydinalueiksi on määritetty alueet, jonne elinpiirien alueella tehdyt liito-oravahavainnot
keskittyivät. Ydinalue sisältää käytössä olleet pesäpuut ja eniten käytetyt ruokailupuut.
Ydinalueen tavoitekokona on pidetty 1-2 hehtaaria. Jotkut kohteet olivat hakkuiden
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vuoksi kokonaisuudessaan pieniä. Lisäksi on määritetty liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä. Kulkureiteiksi on tulkittu sellaiset alueet, joilta on löytynyt vain vähän papanahavaintoja ja ne ovat olleet yksittäishavaintoja.

Kuva 37. Liito-oravahavainnot radan ja Piikkiön oikaisun varrella (Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen vanhat havaintotiedot ja vuoden 2019 liito-oravahavainot).

Salon Tunnelimäki (kohde 1): Salon Tunnelimäen alueella kasvaa mäen päällä radiomaston ympärillä kalliomännikköä sekä hieman alempana mäntykangasta. Liitooravalle soveltuvaa elinympäristöä sijoittuu kapealti rinteeseen mäen koillispuolelle
(kuusivaltaista sekametsää) sekä mäen itäpään rinteeseen, jossa kasvaa kuusivaltaista sekametsää, seassa kasvaa myös melko nuoria haapoja ja koivua (Kuva 38).
Rata kulkee Tunnelimäen poikki tunnelissa. Alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravista
eikä kolopuista.
Salon Pepallonmäki (kohde 2): Pepallonmäen itäpäässä radan eteläpuolella kasvaa
nuorta koivikkoa ja haapaa, joka vaihettuu melko nuoreksi mänty- ja kuusivaltaiseksi
sekametsäksi. Lännempänä kasvaa mäntykangasta sekä kalliomännikköä. Tunnelin
pohjoispuolisella alueella kasvaa mäntykangasta, mäntyvaltaista sekametsää sekä taimikkoa. Liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä sijoittuu pienialaisesti radan pohjoispuoliselle alueelle, jossa kasvaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää (Kuva 39). Rata
kulkee Pepallonmäen poikki tunnelissa. Alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravista eikä
kolopuista.
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Kuva 38. Salon Tunnelimäen keväällä 2019 liito-oravaselvityksessä inventoitu alue
sekä liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä radiomaston ja kalliomännikön itäpuolisella alueella.

Kuva 39. Salon Pepallonmäen keväällä 2019 liito-oravaselvityksessä inventoitu alue
sekä liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.
Salon Kukkulamäki (kohde 3): Kukkulamäen itärinteessä radan pohjoispuolella kasvaa mäntykangasta, joka vaihettuu länteen päin kuusivaltaiseksi sekametsäksi (jou-
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kossa myös paikoin järeää haapaa). Kyseinen alue on liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä (Kuva 40). Kuusivaltainen sekametsä vaihettuu länteen päin kalliomänniköksi
ja alempana kasvaa rinteessä nuorta haapaa, koivua ja kuusta. Trömperin museoalueen pihapiirin itäisellä puolella kasvaa kymmenkunta järeää haapaa lähellä rataa. Radan eteläpuolelle sijoittuu mäenrinteeseen mäntykangasta. Alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravista eikä kolopuista.

Kuva 40. Salon Kukkulamäen keväällä 2019 liito-oravaselvityksessä inventoitu alue
sekä liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.
Paimion Paskassuo (kohde 4): Paskassuon itäosassa (radan pohjoispuolella) kasvaa pienialaisesti varttunutta kuusivaltaista metsää (liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä) (Kuva 41), kuusi- ja mäntyvaltaista sekametsää, mäntyvaltaista turvekangasta
sekä mäntykangasta. Mäen päältä on hakattu metsää ja alueella on myös taimikkoa.
Lännempänä lähelle peltoa sijoittuu liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Kyseisellä
alueella on varttunutta kuusivaltaista metsää sekä runsaasti järeitä haapoja. Pellon
reunassa kasvaa myös nuorempaa haavikkoa. Radan eteläpuolella on radan läheisyydestä hakattu metsää ja kauempana mäen rinteessä kasvaa mäntykangasta sekä istutuskoivikkoa, joka vaihettuu itään päin mäntykankaaksi. Alueelta ei löydetty merkkejä
liito-oravista eikä kolopuista.
Paimion Kaunismäki (kohde 5): Paimion Kaunismäki on paikoin suurikokoista mäntyä, kuusta, koivua ja haapaa kasvava kukkula, jonka eteläreunan rata leikkaa (Kuva
42). Radan eteläpuolen metsät ovat nuoria ja liito-oravalle soveltumattomia. Länsipuolen metsät ovat nuoria ja osin harvennettuja. Alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravista
eikä kolopuista, mutta Kaunismäen pohjoispuolella on äänihavaintojen perusteella harmaapäätikan reviiri.
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Kuva 41. Paimion Paskassuon keväällä 2019 liito-oravaselvityksessä inventoitu alue
sekä liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.

Kuva 42. Paimion Kaunismäen keväällä 2019 liito-oravaselvityksessä inventoitu alue.
Paimion Huitlanmäki (kohde 6): Paimion Huitlanmäki on pohjoisosan profiililtaan korkea ja jyrkkä kallioalue radan eteläpuolella (Kuva 43). Se on pääosin mänty- ja kuusi-
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valtainen, mutta alueen länsiosassa on enemmän lehtipuustoa ja reunahaavikkoa. Alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravista eikä kolopuista. Paikkana hieman karu ja liitooravan kannalta eristynyt.

Kuva 43. Paimion Huitlanmäen keväällä 2019 liito-oravaselvityksessä inventoitu alue.
Paimion Kampparla (kohde 7): Paimion Kampparlan kohde on hiukan eristynyt kalliosaareke Kampparlan kylän länsipuolella, joka sijaitsee välittömästi radan eteläpuolella (Kuva 44). Mäen pohjoisosan rinteillä kasvaa kookasta kuusta ja männikköä, jonka
seassa ja varsinkin lähellä rataa kasvaa paljon haapaa, raitaa ja koivuja. Alue on pieni
ja eristynyt, mutta ympäristöltään liito-oravalle soveltuva. Paikalta ei kuitenkaan löydetty merkkejä liito-oravista eikä kolopuista.
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Kuva 44. Paimion Kampparlan keväällä 2019 liito-oravaselvityksessä inventoitu alue.
Kaarinan Mikolanvuori (kohde 8): Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen yhteydessä löytyi 2.7.19 Mikolanvuoren alueelta liito-oravan elinpiiri (Kuva 45). Elinpiiri sijoittuu lähimmillään noin 15 metrin etäisyydelle radan pohjoispuolelle. Alueella kasvaa
varttunutta kuusivaltaista sekametsää ja joukossa kasvaa myös runsaasti järeää haapaa. Tällä alueella havaittiin ulostepapanoita yhteensä 10 eri puun juurelta ja papanoiden lukumäärät vaihtelivat muutamista papanoista satoihin papanoihin. Parhaimmillaan havaittiin noin 500 papanaa järeän haavan alla, joka oli myös kolopuu ja kyseisen
puun on tulkittu olevan pesäpuu. Tämä kolopuu sijaitsee noin 55 metrin etäisyydellä
radan pohjoispuolella. Toinen kolopuu (pesäpuu) on järeä haapa, jonka alta havaittiin
yli 100 papanaa. Kyseinen kolopuu sijaitsee noin 75 metrin etäisyydellä radan pohjoispuolella. Liito-oravan elinpiirin luoteispuolisella alueella pellon reunassa sijaitsee liitooravalle soveltuvaa elinympäristöä.
Kaarinan Vansvuori (kohde 9): Vansvuoren alueelta on tunnistettu kaksi liito-oravan
elinpiiriä (Kuva 46). Nämä kaksi elinpiiriä sijoittuvat radan välittömään lähietäisyyteen.
Radan eteläpuoliselta metsäalueelta havaittiin eteläinen elinpiiri. Kyseisellä alueella
kasvaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää ja joukossa kasvaa myös runsaasti järeää haapaa. Ulostepapanoita havaittiin yhteensä 14 eri puun juurelta ja papanoiden
lukumäärät vaihtelivat muutamista papanoista satoihin papanoihin. Elinpiiriltä löydettiin
kaksi kolopuuta. Parhaimmillaan havaittiin yli 300 papanaa järeän haavan alla, joka oli
myös kolopuu ja kyseisen puun on tulkittu olevan pesäpuu. Kyseinen kolopuu sijaitsee
noin 75 metrin etäisyydellä radan lounaispuolella. Toinen kolopuu oli myös järeä
haapa, jonka alta havaittiin yli 100 papanaa. Tämänkin kolopuun on tulkittu olevan pesäpuu. Kyseinen kolopuu sijaitsee noin 70 metrin etäisyydellä radan lounaispuolella.
Vansvuoren radan eteläpuolisen alueen itäosassa kasvaa mäntykangasta sekä hyvin
pienialaisesti kuusi- ja mäntyvaltaista sekametsää rinteessä.
Radan pohjoispuoliselta metsäalueelta havaittiin myös liito-oravan elinpiiri. Alueella
kasvaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää ja joukossa kasvaa myös runsaasti järeää haapaa. Ulostepapanoita havaittiin yhteensä 15 eri puun juurelta ja papanoiden
lukumäärät vaihtelivat muutamista papanoista yli sataan papanaan. Elinpiirin alueelta
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löydettiin kolme käytössä ollutta kolopuuta, joiden on tulkittu myös olevan liito-oravan
pesäpuita. Ensimmäinen kolopuu sijaitsee noin 30 metrin etäisyydellä radan pohjoispuolella. Toinen ja kolmas kolopuu sijaitsevat noin 35 metrin etäisyydellä radan pohjoispuolella.
Lisäksi Vansvuoren radan pohjoispuolisen metsäalueelta itään päin löydettiin kolmen
puun alta yksittäisiä papanahavaintoja (kyseiseltä alueelta on myös vanhoja liito-oravahavaintoja). Papanahavaintojen määrä vaihteli muutamasta papanasta kymmeneen papanaan. Liito-oravan elinpiirin itäpuolinen alue soveltuu edelleen liito-oravan
elinympäristöksi ja kyseiseltä alueelta on myös tiedossa ympäristöhallinnon vanhoja
liito-oravahavaintoja, jotka tarkistettiin tämän selvityksen yhteydessä. Liito-oravalle soveltuva metsäalue vaihettuu itään päin mäntykankaaksi ja radan varressa kasvaa
nuorta kuusi- ja mäntyvaltaista sekametsää.

Kuva 45. Kaarinan Mikolanvuoren liito-oravahavainnot (elinpiiri). Kyseiseltä alueelta ei
ollut tiedossa vanhoja liito-oravahavaintoja.
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Kuva 46. Kaarinan Vansvuoren liito-oravahavainnot (2 elinpiiriä) ja ympäristöhallinnon
vanhat liito-oravahavainnot).
Piikkiön oikaisun kohteet:
Ounamäki (kohde 10): Kaarinan Ounamäki sijaitsee suunnitellun Piikkiön oikaisun ratakäytävän eteläpuolella (Kuva 47). Se on pieni halkaisijaltaan noin 300 metrin kokoinen kuusi- ja mäntyvaltainen osin eteläosistaan harvennettu mäki, jonka itäpäässä oli
avohakkuu ja sen reunassa hieman suurta haapaa. Alue on pieni ja eristynyt eikä nykyisellään liito-oravalle soveltuva. Paikalta ei löydetty merkkejä liito-oravista eikä kolopuista.
Vuortenpää (kohde 11): Kaarinan Vuortenpään alue sijaitsee Piikkiön oikaisun ratakäytävän pohjoispuolella (Kuva 47). Ratakäytävä kulkisi pääosin nykyisellä hakkuuaukealla, jonka pohjoispuolella on lisäksi korkeajännitejohto. Pohjoisempana Vuortenpään alueella on varttunutta kuusivaltaista sekametsää, jossa kasvaa koivua ja haapaa. Länsiosan rinteillä on runsaasti tammea ja kookasta haapaa ja kuusta. Huomattava osaa kuusista on kaatunut myrskyissä ja muodostaa paikoin lähes läpikäymättömiä ryteikköjä ja valoisia aukkoja. Tammea on yksitellen muuallakin alueella. Varsinkin
Vuortenpään länsiosat ovat ympäristöltään liito-oravalle hyvin soveltuvia, mutta alueelta ei kuitenkaan löydetty merkkejä liito-oravista, vaikka lähialueelta Vuortenpään
pohjoisosista on yksittäinen vanha liito-oravahavainto.
Jättäväljä (kohde 12): Jättäväljän inventointikohde muodostui kolmesta metsäsaarekkeesta, joiden välistä suunniteltu Piikkiön oikaisun ratakäytävä kulkee (Kuva 48).
Niistä läntisin eli ratakäytävän eteläpuolelle sijoittuva metsäalue, on lähes kokonaan
karua mäntyä kasvavaa kuivahkoa kangasta eikä sovellu liito-oravalle. Varsinainen
Jättäväljä on suureksi osaksi kaadettu ja itäosiltaan voimakkaasti harvennettua tuoretta kangassekametsää eikä enää sovellu liito-oravalle. Itäiset niin ikään ratakäytävän
pohjoispuolelle jääneet Kanniston ja Mäntylän metsäsaarekkeet ovat pääosin selvästi
kuusi- ja mäntyvaltaisia osin nuoria sekametsiä, joissa on tehty viime vuosina avo- ja
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harvennushakkuita ja soveltuvat nykytilassaan huonosti liito-oravalle. Pohjoisosien pellonreunoissa kasvaa enemmän lehtipuustoa. Alueilta ei löydetty merkkejä liito-oravista
eikä kolopuista.

Kuva 47. Piikkiön oikaisun Ounamäen (kohde 10) ja Vuortenpään (kohde 11) keväällä
2019 liito-oravaselvityksessä inventoidut alueet, liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä ja ympäristöhallinnon vanhat liito-oravahavainnot.
Piikkiön oikaisun Kanniittu (kohde 13): Kaarinan Kanniittu on kahden metsäisen
mäen väliin jäävä notko, jonka pohjoispuolisen rinteen läpi Valtatie 40 kulkee noin 600
metrin matkan (Kuva 49). Molemmin puolin valtatietä on runsaasti ympäristöhallinnon
uhanalaisrekisterin vanhoja liito-oravahavaintoja. Kanniittun alavimmat alueet ovat olleet erittäin suuripuustoista kuusta, koivua ja haapaa kasvavaa metsää. Tien leventämisen takia pohjoispuolinen ja eteläpuolinen metsä on leveälti hakattu noin sadan metrin leveydeltä suuntaansa. Valtatien eteläpuolen metsäalueella aiemmin sijainnut liitooravan asuttama kookas metsä on voimakkaasti harvennettu, vaikka suuret haavat on
jätetty pääosin jäljelle. Selvitysalueen länsiosien metsänreunat, joista on liito-oravahavaintoja, ovat vielä säilyneet rakennustöistä huolimatta ja kyseisellä alueella on edelleen liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Samoin liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä on pienialaisesti valtatien eteläpuolella Kanniitun länsi- ja itäosassa. Ratakäytävä kulkee alueen poikki itä-länsisuunnassa jakaen metsäalueen yhdessä valtatien
kanssa neljään osaan, joista itäisin jää liito-oravan kannalta pieneksi ja aiemmin liitooravan ydinalueena olleesta nyt harvennetusta haavikosta osa jää ratalinjauksen alle.
Paikalta ei enää löydetty merkkejä liito-oravista, vaikka osassa jäljellä olevista haavoista oli kolopuita.
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Kuva 48. Piikkiön oikaisun Jättäväljän keväällä 2019 liito-oravaselvityksessä inventoidut alueet.

Kuva 49. Piikkiön oikaisun Kanniitun keväällä 2019 liito-oravaselvityksessä inventoidut
alueet, liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä ja ympäristöhallinnon vanhat liito-oravahavainnot.
Kaarinan Lähteenmäen itäinen kohde (kohde 14): Lähteenmäen itäiseltä alueelta
radan eteläpuolelta ei löytynyt havaintoja liito-oravasta ja liito-oravalle soveltuvaa aluetta sijaitsee vain kapealti niityn reunassa, jossa kasvaa nuorta haavikkoa (Kuva 50).
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Haavikko vaihettuu itään päin mäntykankaaksi. Ylempänä rinteessä kasvaa nuorta lehtipuustoa (koivua, pihlajaa ja haapaa) sekä kauempana mäntykangasta. Radan pohjoispuolisella alueella teiden välisellä pienellä metsäkaistaleella kasvaa harvaa mäntyvaltaista metsää. Alueen keskellä on niittyä.
Kaarinan Lähteenmäen läntinen kohde (kohde 15): Lähteenmäen läntiseltä alueelta radan eteläpuolelta on tunnistettu liito-oravan elinpiiri (Kuva 51). Läntinen elinpiiri
sijoittuu radan välittömään lähietäisyyteen. Elinpiirin ainoa pesäpuu sijaitsee noin 80
metrin etäisyydellä radan eteläpuolella. Alueella kasvaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää ja joukossa kasvaa myös runsaasti järeää haapaa. Tällä alueella havaittiin
ulostepapanoita yhteensä 12 eri puun juurelta ja papanoiden lukumäärät vaihtelivat
muutamista papanoista 60 papanaan. Elinpiirin alueelta löydettiin yksi kolopuu, jonka
on tulkittu olevan myös pesäpuu. Tämä kolopuu (pesäpuu) sijaitsee noin 80 metrin
etäisyydellä radan eteläpuolella. Radan pohjoispuolisella alueella tontin läheisyydessä
rinteessä kasvaa mäntyvaltaista sekametsää.

Kuva 50. Kaarinan Lähteenmäen itäisen kohteen (kohde 14) keväällä 2019 liito-oravaselvityksessä inventoitu alue ja liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Lisäksi Lähteenmäen läntisen kohteen (kohde 15) liito-oravahavainnot (elinpiiri) ja ympäristöhallinnon vanhat liito-oravahavainnot.
Turun Lauste (kohde 16): Lausteen metsäalue radan eteläpuolella sijaitsee teollisuusalueiden välissä (Kuva 52). Kyseiselle alueelle sijoittuu liito-oravalle soveltuvaa
elinympäristöä. Kyseisellä alueella on varttunutta kuusivaltaista sekametsää, joka vaihettuu ylempänä mäntykankaaksi. Lähellä rataa kasvaa jonkin verran haapaa metsänreunassa. Alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravista eikä kolopuista.
Turun Laukkavuori (kohde 17): Laukkavuoren kohde sijaitsee Lausteesta länteen
päin (Kuva 52). Laukkavuoren radan pohjoispuolelle sijoittuu taloyhtiön pihapiirin viereiselle puistoalueelle haavikkoa. Ulkoilutien molemmin puolin kasvaa hoidettua puistometsää, pääasiassa kuusi- ja mäntyvaltaista sekametsää ja paikoitellen haapoja.
Ylempänä metsä vaihettuu kalliomänniköksi ja joukossa on runsaasti järeitä kilpikaar-
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namäntyjä. Laukkavuoren radan eteläpuoliselle alueelle teollisuusalueen viereen sijoittuu mäen rinteeseen mäntykangasta ja kalliomännikköä. Alueelta ei löydetty merkkejä
liito-oravista eikä kolopuista.

Kuva 51. Kaarinan Lähteenmäen läntisen kohteen (kohde 15) liito-oravahavainnot
(elinpiiri) ja ympäristöhallinnon vanhat liito-oravahavainnot.

Kuva 52. Turun Lausteen ja Laukkavuoren keväällä 2019 liito-oravaselvityksessä inventoidut alueet sekä liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.
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Taulukko 3. Vuoden 2019 liito-oravaselvityksessä inventoidut alueet (yhteensä 17
kohdetta). Selvityksessä löytyi neljä liito-oravan elinpiiriä nykyisen radan läheisyydestä. Lajille soveltuvia elinympäristöjä löytyi myös jonkin verran yhdeksältä selvitysalueelta.
Kohde

Kevään 2019 liito-oravaselvityksessä inventoidut kohteet sekä liito-oravahavainnot

1

Salon Tunnelimäki: Liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä sijoittuu kapealti rinteeseen mäen koillispuolelle (kuusivaltaista sekametsää) sekä mäen itäpään rinteeseen, jossa kasvaa kuusivaltaista sekametsää, seassa kasvaa myös melko nuoria haapoja ja koivua.

2

Salon Pepallonmäki: Liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä sijoittuu pienialaisesti radan pohjoispuoliselle alueelle, jossa kasvaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää.

3

Salon Kukkulamäki: Liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä sijoittuu radan pohjoispuoliselle alueelle, jossa kasvaa kuusivaltaista sekametsää (joukossa myös paikoin järeää haapaa).

4

Paimion Paskassuo: Lännessä lähelle peltoa sijoittuu liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Kyseisellä alueella on varttunutta kuusivaltaista metsää sekä runsaasti järeitä haapoja. Pellon reunassa
kasvaa myös nuorempaa haavikkoa.

5

Paimion Kaunismäki: Alueella ei sijaitse liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.

6

Paimion Huitlanmäki: Alueella ei sijaitse liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.

7

Paimion Kampparla: Alueella ei sijaitse liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.

8

Kaarinan Mikolanvuori: Elinpiiri. Tällä alueella kasvaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää ja joukossa kasvaa jonkin verran järeää haapaa. Tällä alueella havaittiin ulostepapanoita yhteensä 10 eri
puun juurelta ja lukumäärät vaihtelivat muutamista papanoista satoihin papanoihin. Alueelta tunnistettiin 2 käytössä olevaa kolopuuta. Ensimmäinen kolopuu sijaitsee noin 55 metrin etäisyydellä
radan pohjoispuolella. Toinen kolopuu sijaitsee noin 75 metrin etäisyydellä radan pohjoispuolella.
Liito-oravan elinpiirin luoteispuolisella alueella pellon reunassa sijaitsee liito-oravalle soveltuvaa
elinympäristöä.

9

Kaarinan Vansvuori: 2 elinpiiriä. Vansvuoren alueelta on tunnistettu 2 liito-oravan elinpiiriä. Nykyisen radan eteläpuoliselta metsäalueelta havaittiin eteläinen elinpiiri. Kyseisellä alueella kasvaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää ja joukossa kasvaa myös runsaasti järeää haapaa. Ulostepapanoita havaittiin yhteensä 14 eri puun juurelta ja löydettiin 2 käytössä olevaa kolopuuta (pesäpuuta).
Ensimmäinen kolopuu sijaitsee noin 75 metrin etäisyydellä radan lounaispuolella. Toinen kolopuu
sijaitsee noin 70 metrin etäisyydellä radan lounaispuolella.
Radan pohjoispuoliselta metsäalueelta havaittiin myös liito-oravan elinpiiri. Alueella kasvaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää ja joukossa kasvaa myös runsaasti järeää haapaa. Ulostepapanoita
havaittiin yhteensä 15 eri puun juurelta ja löydettiin 3 käytössä ollutta kolopuuta, joiden on tulkittu
myös olevan liito-oravan pesäpuita. Ensimmäinen kolopuu sijaitsee noin 30 metrin etäisyydellä radan pohjoispuolella. Toinen ja kolmas kolopuu sijaitsevat noin 35 metrin etäisyydellä radan pohjoispuolella. Lisäksi Vansvuoren radan pohjoispuolisen metsäalueelta itäänpäin löydettiin kolmen puun
alta yksittäisiä papanahavaintoja (kyseiseltä alueelta on myös vanhoja liito-oravahavaintoja).

10

Piikkiön oikaisun Ounamäki: Alueella sijaitsee pienialaisesti liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.

11

Piikkiön oikaisun Vuortenpää: Varsinkin Vuortenpään länsiosat ovat ympäristöltään liito-oravalle
hyvin soveltuvia, mutta alueelta ei kuitenkaan löydetty merkkejä liito-oravista, vaikka lähialueelta
Vuortenpään pohjoisosista on yksittäinen vanha liito-oravahavainto.

12

Piikkiön oikaisun Jättäväljä: Alueella ei sijaitse liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.

13

Piikkiön oikaisun Kanniittu: Valtatie 40 kulkee tämän kohteen poikki. Molemmin puolin valtatietä
on runsaasti ympäristöhallinnon uhanalaisrekisterin vanhoja liito-oravahavaintoja. Tien leventämisen takia pohjoispuoliset ja eteläpuoliset metsät on hakattu noin 100 metrin leveydeltä suuntaansa.
Valtatien eteläpuolella sijainnut liito-oravan asuttama kookas metsä on voimakkaasti harvennettu,
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vaikka suuret haavat on jätetty pääosin jäljelle. Selvitysalueen länsiosien metsänreunat, joista on
liito-oravahavaintoja, ovat vielä säilyneet tietyömaan rakennustöistä huolimatta ja kyseisellä alueella on edelleen liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Samoin liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä on pienialaisesti valtatien eteläpuolella Kanniitun länsi- ja itäosassa.
14

Kaarinan Lähteenmäen itäinen kohde: Liito-oravalle soveltuvaa aluetta sijaitsee radan eteläpuolella vain kapealti niityn reunassa, jossa kasvaa nuorta haavikkoa.

15

Kaarinan Lähteenmäen läntinen kohde: Elinpiiri: Lähteenmäen läntiseltä alueelta radan eteläpuolelta on tunnistettu liito-oravan elinpiiri. Alueella kasvaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää ja
joukossa kasvaa myös runsaasti järeää haapaa. Tällä alueella havaittiin ulostepapanoita yhteensä 12
eri puun juurelta ja papanoiden lukumäärät vaihtelivat muutamista papanoista 60 papanaan. Elinpiirin alueelta löydettiin yksi kolopuu, jonka on tulkittu olevan myös pesäpuu. Tämä kolopuu (pesäpuu)
sijaitsee noin 80 metrin etäisyydellä radan eteläpuolella. Radan pohjoispuolisella alueella tontin läheisyydessä rinteessä kasvaa mäntyvaltaista sekametsää.

16

Turun Lauste: Liito-oravalle soveltuvaa aluetta sijaitsee radan eteläpuolella. Kyseisellä alueella on
varttunutta kuusivaltaista sekametsää, joka vaihettuu ylempänä mäntykankaaksi.
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Kuva 53. Liito-oravaselvityksessä havaittuja kohteita: Yläkuvat: Kaarinan Vansvuoren
radan eteläpuolinen liito-oravan elinpiiri. Keskikuvat: Kaarinan Vansvuoren radan pohjoispuolinen liito-oravan elinpiiri. Alakuvat: Kaarinan Vansvuoren radan pohjoispuolisen metsäalueen itäosan liito-oravan kulkureitiksi tulkittu alue (vain yksittäisiä papanahavaintoja).
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Kuva 54. Liito-oravaselvityksessä havaittuja kohteita: Yläkuvat: Kaarinan Mikolanvuoren liito-oravan elinpiiri. Keski- ja alakuvat: Kaarinan Lähteenmäen liito-oravan elinpiiri.
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Viitasammakko
Pieniä lampia ja järviä sijoittuu selvitysalueelle hyvin niukasti ja selvitysalueelle sijoittuu
vain vähän viitasammakolle potentiaalisia lisääntymiselinympäristöjä. Selvitettäviksi
kohteiksi on valittu lampia ja järviä, joiden rannoilla on karttatarkastelun perusteella
suo- ja luhtamaisia osia. Viitasammakkoselvityksessä selvitettiin yhteensä kuusi eri
kohdetta (Kuva 55 ja Kuva 60). Maastoselvitysten perusteella luokiteltiin osa kohteista
sellaisiksi kohteiksi, jotka eivät sovellu erityisen hyvin viitasammakolle. Kaikilla inventoiduilla kohteilla ei myöskään maastokäynneillä havaittu rannalla esiintyvää suojaavaa
vesikasvillisuutta.
Uhanalaisrekisterin (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2019) tietojen mukaan selvitysalueelta ei ollut aiempia tunnettuja havaintoja viitasammakon esiintymisestä. Maastokäynneillä ei havaittu viitasammakoiden kutuääntelyä. Kartoitusajankohta tässä selvityksessä oli oikea, koska Varsinais-Suomen alueella havaittiin viitasammakon kutuääntelyä tämän selvityksen ajankohtina.

Kuva 55. Viitasammakkoselvityksessä inventoidut kohteet.
Salon Halikko: Halikon kohde sijaitsee noin 110 metrin etäisyydellä radan pohjoispuolisella alueella Halikon keskustan länsipuolisella alueella (Kuva 56). Kohde on todennäköisesti kaivettu lampi (hyvin pieni) ja kyseisen lammen reunoilla ei ollut suojaavaa
vesikasvillisuutta. Kohde ei sovellu erityisen hyvin viitasammakolle. Viitasammakosta
ei tehty havaintoja.
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Kuva 56. Salon Halikossa viitasammakkoselvityksessä inventoitu kohde.
Paimion Kauhainen: Kauhaisten kohde sijaitsee noin 60 metrin etäisyydellä radan
pohjoispuolisella alueella peltoalueiden keskellä Varsojan läheisyydessä (Kuva 57).
Kohde on todennäköisesti kaivettu lampi ja kyseisen lammen reunoilla on paikoitellen
suojaavaa vesikasvillisuutta. Lammen reunoilla kasvaa muun muassa järviruokoa ja
pajukkoa. Lammesta pumpataan kasteluvettä viereisille viljelyalueille. Kohteen kasvillisuus ja ympäristö voisivat olla viitasammakolle soveltuvia. Viitasammakosta ei tehty
havaintoja.
Piikkiön oikaisun Pussilanjärvi: Pussilanjärvi sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä
Piikkiön oikaisun ratakäytävän pohjoispuolisella alueella (Kuva 58). Järven ympärillä
tehty hakkuita ja rannat ovat suurelta osin karut ja kallioiset. Järven pohjoispäässä on
matalampaa rantaa ja siten myös ruovikkoisempaa ranta-aluetta, joka periaatteessa
voisi soveltua lajin kutupaikaksi, joskaan ei erityisen hyvin. Viitasammakosta ei tehty
havaintoja.
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Kuva 57. Paimion Kauhaisissa viitasammakkoselvityksessä inventoitu kohde.

Kuva 58. Piikkiön Pussilanjärvi; viitasammakkoselvityksessä inventoitu kohde.
Piikkiön oikaisun Kulmalan puutarhan pohjoispuolen lammikko: Kulmalan kohde
sijoittuu noin 250 metriä ratakäytävän eteläpuolelle (Kuva 59). Todennäköisesti kaivettu lammikko, jossa esiintyy suhteellisen vähän vesikasvillisuutta kartoitusaikaan, ilmeisesti johtuu melko jyrkistä rannoista. Kapeasti reunoilla korkeampaa vesikasvillisuutta. Lammikosta otetaan mahdollisesti kasteluvettä puutarhalle. Ei sovellu erityisen
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hyvin lajille, koska suojaavaa kasvillisuutta on heikosti. Viitasammakosta ei tehty havaintoja.
Piikkiön oikaisun Ounamäen lammikko: Ounamäen kohde sijoittuu noin 140 metriä
ratakäytävän eteläpuolelle (Kuva 59). (Lammikko sijaitsee alle 20 metrin etäisyydellä
Turun moottoritien eteläpuolella.) Todennäköisesti kaivettu lammikko. Lammikon reunoilla on kuitenkin jonkin verran kasvillisuutta ja ilmeisesti rannat eivät ole kovin jyrkät,
joten soveltuu ainakin periaatteessa lajin kutupaikaksi. Viitasammakosta ei tehty havaintoja.
Piikkiön oikaisun Vuortenpään lampi: Vuortenpään lampi sijoittuu noin 40 metriä
ratakäytävän pohjoispuolelle (Kuva 59). Lampi sijaitsee Vuortenpään jyrkänteen itäpuolella. Itäreuna on matalaa, esiintyy jonkin verran vesikasvillisuutta ja periaatteessa
kohde sopisi viitasammakon kutualueeksi. Länsireuna on jyrkkä, ei sovellu lajille. Viitasammakosta ei tehty havaintoja.

Kuva 59. Piikkiön oikaisun läheiset kolme kohdetta (Vuortenpään pieni lampi, Ounamäen ja Kulmalan tekolammet), jotka on inventoitu viitasammakkoselvityksessä.
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Kuva 60. Viitasammakkoselvityksessä inventoituja kohteita: Yläkuvat (valokuvat
otettu viitasammakkoselvityksen aikaan): Salon Halikon pieni lampi (vasen yläkuva)
ja Paimion Kauhaisten pieni lampi (oikea yläkuva). Keskikuvat (valokuvat otettu kesäaikaan): Piikkiön oikaisun Kulmalan pieni lampi (vasen keskikuva) ja Piikkiön oikaisun
Vuortenpään pieni lampi (oikea keskikuva). Alakuvat (valokuvat otettu kesäaikaan):
Piikkiön oikaisun Ounamäen pieni lampi (vasen alakuva) ja Piikkiön oikaisun Pussilanjärvi (oikea alakuva).
4.9

Sudenkorennot
Uhanalaisrekisterin tai Lajistotietokeskuksen aineistojen mukaan selvitysalueelta ei ole
aiempia tunnettuja havaintoja uhanalaisista sudenkorentolajeista. Direktiivilajeista löytöjä oli vain yksi eli idänkirsikorento Turun Pitkämäen Härkämäen ratavarren pohjoispuolelta 29.8.2018 (T. Hirvikoski, laji.fi).
Selvitysaikana ei havaittu uhanalaisia tai direktiivilajeja, vaikka syyskorentojen yksilöitä olikin liikkeellä. Selvitystyö jäi myöhäiseksi aikaisemmin vallinneiden jaksojen huonon sään takia, paitsi idänkirsikorennon kannalta. Ensimmäinen inventointipäivä oli
lämmin, mutta pilvinen. Jälkimmäinen aika oli myöhäinen, mutta aurinkoinen. Kaikkien
tutkittavien kohteiden havaittiin sijoittuvan selkeästi ratakäytävän ulkopuolelle.
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Paahdeympäristöt ja vieraslajit
Paahdeympäristöjen ja vieraslajien selvityksessä tarkastettiin erityisesti risteysalueita
ja etukäteen kartoilta valittuja kohteita yhteensä 52 (Kuva 61). Näistä 21 kohteella ei
havaittu paahdelajistoa eikä vieraslajeja. Paahdeympäristöä todettiin 16 kohteessa,
vieraslajeja havaittiin 21 kohteessa, joista viisi oli myös paahdeympäristöjä. Käytännössä kaikki paahdeympäristökohteet olivat hyvin pienialaisia eikä suuria paahdeympäristökokonaisuuksia havaittu tai ne olivat lajistoltaan köyhiä ja pohjaltaan karkeaa
sepeliä, kuten rautatieasemat.

Kuva 61. Paahdeympäristöjen ja vieraslajien selvityksessä inventoidut kohteet, havaitut vieraslajit ja havaitut paahdeympäristöt.
4.10.1

Paahdeympäristöt
Hyönteisille tärkeistä paahdeympäristöjen kasvilajeista tutkituilla kohteilla havaittiin ketomarunaa (1 paikka, Kuva 62), ahdekaunokkia (1) ja runsaammin huopakeltanoa
(Kuva 64) ja siankärsämöä. Havaitut paahdeympäristöt ovat syntyneet teiden ja rautatien risteyksiin pääasiassa rakentamisen johdosta. Kohteiden säilyminen on lähinnä
kiinni siitä, muokataanko näitä ympäristöjä jatkossa.
Tuloksena oli, että yhtään merkittävää paahdeympäristöä ei ratakäytäviltä löydetty. Potentiaalisin paahdelajeille hyvä kohde oli Salon Jokikaustantien rinne, jossa kasvoi paljon ketomarunaa, joka on useille uhanalaisille lajeille tärkeä kasvilaji. Esiintymä on kuitenkin hyvin eristynyt muista vastaavista kohteista. Piikkiön oikaisun alueelta paahdeympäristöjä ei havaittu, koska alue on kokonaisuudessaan pelto- ja metsämaata.
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Vieraslajit
Vieraslajeja havaittiin yhteensä seitsemän eri lajia (Taulukko 4) runsausjärjestyksessä:
komealupiini (15), terttuselja (2), risteymälaji piennarmatara (2), jättiputkilaji (1), kanadankoiransilmä (1), viitapihlaja-angervo (1) ja punapajuangervo (1). Näistä haitalliseksi
luokiteltuja olivat vain komealupiini ja jättiputki (Kuva 65).
Suurimmat komealupiinikasvustot olivat kooltaan noin 500 metrin pituisia. Vieraslajien
havainnoista suurin osa koski sekä lukumäärältään että kooltaan komealupiinia (Kuva
63). Vieraslajien arvioitiin pääosin levittäytyneen radan lähellä olevan asutuksen ja
tieluiskien maisemoinneissa käytettyjen maiden myötä radan varrelle.
Taulukko 4. Salo-Turku-radan paahde- ja vieraslajikohteet.
Tarkastetut kohteet

paahde

koko

laatu

Salon ratapiha

on

+++

+

Salon Vaskiontie

ei

Rikalantie

ei

Mahtimiehentie

on

Vanha-Turuntie

ei-

Tomanterintie

ei

Halikko Viala

on

Vierula

ei

Välilä

on

++

+

-

Jokikaustantie

on

++

+++

kanadankoiransilmä

ketomarunaa

Kuumalantie

ei

komealupiini*

suuri kasvusto

Hajalantie

on

+

+

komealupiini*

suuri kasvusto

Ruskaniityntie

on

+

+

-

Aro

ei

komealupiini*

Yöntiläntie

ei

-

Syrjäläntie

ei

komealupiini*

Turku-Hki MT

ei

-

Kevolantie

ei

-

Laiterla

on

+

+

-

Isoheikoistentie

on

+

+

-

Paimio, Tehdastie

ei

-

Alvar Aallontie

ei

-

Tiilitehtaantien ja Vähäjoen
välissä

ei

jättiputki*

neliömetrejä

Sukselantie

on

Marjavuorentie I

ei

Marjavuorentie II

on

Marjavuorentie III

ei

terttuselja

muutama

Marjavuorentie IV

on

terttuselja, piennarmatara

yksittäin

Vuohimäentie

on

Kauhaistentie

ei

Turku-Paimio MT

ei

komealupiini*

suuri, 150 m

Turku-Paimio MT–Villistentie
II

ei

komealupiini*

suuri, +500 m

Turku-Pamio MT, Vuorio II

on

piennarmatara

vähän

Turku-Paimio MT, Vuorio III

ei

komealupiini*

15 m matkalla

+

+

punapajuangervo

pieni kasvusto

viitapihlaja-angervo

pieni kasvusto

komealupiini*

suuri kasvusto

komealupiini*

suuri kasvusto

+

+

+

+

+

kommentti

++

+

+

vieraslaji, haitalliset (*)

suuri kasvusto
runsas 50 m N

radan eteläpuoli

+

+
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Tarkastetut kohteet

paahde

koko

laatu

vieraslaji, haitalliset (*)

kommentti

Turku-Paimio MT, Vuorio IV

on

+

+

komealupiini*

ks. Vuorio V

Turku-Paimio MT, Vuorio V

ei

komealupiini*

500 m matkalla

Postintie, radanvarsi

ei

komealupiini*

200 m matkalla

Mikolanvuorentie

ei

Vanha Makarlantie,

ei

Korvenmäentie 19

ei

Jatkolantie

ei

Asematien ratavarsi

ei

Piikkiön asema

ei

komealupiini*

200 m matkalla

Rekolantie

ei

Jättänväljäntie (oikaisu)

ei

Rungontie

on

Uitontien vieri

ei

komealupiini*

50 m matkalla

Maallikontien vieroi

ei

komealupiini

150 m matkalla

Verkakaari

ei

Sarkakadun pää

ei

Tallankujan pää

ei

Kaarinantie

ei

Hintsa Knaapinkatu

ei

Teijonkatu 1

ei

+

+

ahdekaunokkia

Kuva 62. Jokikaustantien risteyksen ketomaruna kasvava paahderinne.
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Kuva 63. Postintien komealupiinikasvustoja.

Kuva 64. Huopakeltano on tavallisimpia tienvarsien paahdeindikaattorikasveja. Tässä
Ruskaniityntien risteyksen paahdeympäristöä.
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Kuva 65. Jättiputken esiintymä Paimiossa Tiilitehtaantien ja Vähäjoen välissä.
4.11

Turun ratapihan luontoselvitykset

4.11.1

Pesimälinnusto
Turun ratapihan suurimmat linnustolliset arvot keskittyvät alueen reheville lehto- ja lehtomaisille laikuille, joista osa kuuluu Muhkurinmäen luonnonsuojelualueeseen (Kuva
34). Lehtoalueilla ja rehevillä alueilla indikaattorilajeja olivat mustapääkerttu ja satakieli, joiden lisäksi näillä kohteilla havaittiin myös lehtokerttua, pensaskerttua, hernekerttua. Lehtoalueiden vaihtuessa pensaikkoisiksi ja pensaikkoisten alueiden edelleen
vaihettuessa rakennetuksi ratapiha-alueeksi lajisto muuttuu rehevää ympäristöä suosivista lajeista rakennetun ja avoimen ympäristön lajistoksi. Näillä alueilla havaittiin
huomionarvoisemmista lajeista kivitasku (NT).

4.11.2

Kasvillisuus ja luontotyypit
Turun ratapiha-alueet ovat valtaosin hienolla soralla ja hiekkamailla tasoitettuja alueita.
Ratavarsien reuna-alueet ja rakentamisen jälkeen vähemmälle kulutukselle ja käytölle
alttiit alueet ovat kasvamassa umpeen, kuten hieta- tai metsäkastikkaa, maitohorsmaa
ja lehtipuita, kuten rauduskoivua, raitaa, vaahteraa ja pihlajaa sekä paikoin haapaa ja
mäntyä. Kosteammilla paikoilla on paikoin isoja kasvustoja siropajua. Uudemmat ratalinjaukset on rakennettu sepelille, joka on kasvupaikkana kasveille haastavampaa.
Valtaosa selvitysalueen länsiosan ratapihoista on karuja kuivia alueita, joiden kasvillisuus on matalakasvuista ketomaista ruderaattikasvillisuutta. Varsinkin vanhemmat ja
vähemmälle käytölle jääneet raiteet ja ratapihat ovat kasvillisuudeltaan monimuotoisia.
Näitä ovat erityisesti Härkämäen-Myllymäen alueet, mutta myös Iso-Heikkilän länsipuolelle kaartuvan ratalinjan pohjoispuoli.
Matalakasvuisilla paikoilla yleisiä ja leimaa antavia kasvilajeja ratapihalla ovat nadat,
hanhikit, keltamaite (Kuva 67), niittymailanen, siankärsämö, kannusruoho, juovakan-
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nusruoho, kissankita, kissankello. syysmaitiainen, sarjakeltano, ahomansikka, ruotsinlituruoho, ahosuolaheinä, huopakeltano, särmäkuisma, keltamatara, valkoapila, punaapila ja piharatamo. Korkeammista lajeista esiintyi ainakin paikoin pietaryrtti, ketomaruna, koiruoho, pujo, neidonkieli, maitohorsma, valko- ja rohtomesikkä, ukontulikukka,
kultapiisku, koiranputki, pelto- ja piikkiohdake (Kuva 66).
Ainoat luonnoltaan alkuperäiset kohteet ovat korkeampia kallioalueita, jotka ovat pääosin metsäpeitteisiä. Näistä edustavin on Muhkurinmäen luonnonsuojelualue, joka on
pääosin tuoreella lehtopohjalla kasvavaa jalopuumetsää. Alueella on kallioketolaikkuja,
joilla esiintyy kalliokieloa, maksaruohoa ja ahosuolaheinää. Muhkurimäen puusto on
pääosin tammea, mutta alueella kasvaa muista jalopuista lehmusta, vaahteraa sekä
pihlajaa, haapaa ja rauduskoivua. Lehdon pensaskerroksessa on runsaasti pähkinäpensasta, lehtokuusamaa, koiranheittä, metsäruusua, ja taikinanmarjaa. Kenttäkerroksessa on runsaasti kieloa, mutta myös lehtonurmikkaa, metsäkastikkaa, nuokkuhelmikkää, kivikkoalvejuurta, valkovuokkoa, lillukkaa ja paikoin kevätlinnunhernettä.
Härkämäki on pääosin mäntyä kasvavaa tuoretta tai kuivahkoa kangasmetsää. Mäen
länsiosat ovat lehtipuuvaltaisia haapaa, pihlajaa ja rauduskoivua kasvavia ja olleet laidunnettuja, mikä näkyy edelleen kasvillisuudessa. Lajistoltaan edustavin osa aluetta
on kukkulan eteläosan monipuolinen yläosastaan katajaa kasvava monilajinen kallioketo-, keto- ja niittyalue, missä esiintyy mm. kevätsara (VU), keltamatara (VU), ahdekaurio (NT), ketoneilikka (NT), sikoangervo, kanervisara, sinikello ja ahdekaunokki.

4.11.3

Uhanalaiset, silmälläpidettävät tai muuten huomionarvoiset lajit
Selvitysalueelta löydettiin tai tunnetaan seuraavat merkittävät lajit:
Maitepussikoi on vaarantunut (VU) keltamaitteella elävä perhonen. Lajia havaittiin
syömäjälkien perusteella kolmesta kohdasta samalta alueelta kuin juurilasisiipi eli Muhkurinmäen ja Härkämäen väliseltä ketoalueelta, missä on runsaasti keltamaitetta laajalla alueella. Laji tunnetaan ennestään Turun kaupungin alueelta ja se on tyypillinen
harjujen, ratavarsien ja saariston keltamaiteniittyjen laji.
Juurilasisiipi on vaarantunut (VU), rauhoitettu ja erityisesti suojeltava laji, jota on kuluneena kesänä havaittu Muhkurinmäen ja Härkämäen välisellä ratalinjauksen reunaalueella sekä sen eteläpuolisella Iso-Heikkilän entiseltä lumenkaatopaikalta (selvitysalueen ulkopuolella). Lajia ei löytynyt selvityksessä, koska laji elää keltamaitteen juuressa ja etsiminen toukkana tuhoaisi sen elinympäristön.
Koiruohokoisa on erittäin uhanalainen (EN) koiruoholla eli malilla esiintyvä perhoslaji.
Lajista tehtiin todennäköinen vanha syönnösjälki tutkimalla kuolleita koiruohon vanhoja
varsia juuria ylös nostaen. Löytö tehtiin Härkämäen kaakkoispuolen ratapihalta, missä
kasvaa paljon sen ravintokasvia kahdella eri kuviolla. Toukka elää ravintokasvinsa juuressa ja talvehtii keskenkasvuisena. Lajista on vanhoja löytöjä Turun kaupungin alueelta, mutta se on pääosin yöaktiivinen eikä lajiin sattumalta helposti törmää.
Ahdekaurio on silmälläpidettävä (NT) heinälaji, tunnetaan selvitysalueelta vanhastaan
Härkämäen niityltä, joka ei kuulu rata-alueeseen.
Kevätsara on vaarantunut (VU) kasvilaji, joka tunnetaan selvitysalueelta vanhastaan
Härkämäen niityltä, joka ei kuulu rata-alueeseen.
Keltamatara on luokiteltu vaarantuneeksi (VU), koska lajia uhkaa risteytyminen tulokaslaji paimenmataran kanssa. Lajia esiintyi paikoitellen runsaasti Muhkurinmäeltä
aina Turun asemalle saakka.
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Ketoneilikka on silmälläpidettävä (NT) kukkakasvi, jota esiintyy jonkin verran Härkämäen eteläreunan paahteisella reunaniityllä ahdekaunokin ja keltamataran ohella.
Rohtokoirankieli on erittäin uhanalainen (EN) lemmikkikasvi, jota kasvaa pieni kasvusto ratavarren eteläpuolella Iso-Heikkiläntien päässä (T. Hietanen, laji.fi). Laji on
Suomessa muinaistulokas, mutta kasvupaikan perusteella kyseessä tuskin on kovin
vanha esiintymä.
Vaahterakääpiökoi (LC) hiljattain Suomeen levinnyt laji, joka löytyi tutkimuksessa
usealta paikalta Muhkurinmäestä. Laji ei ole uhanalainen, mutta on Varsinais-Suomelle
uusi laji.

Kuva 66. Turun ratapihan luontoselvitys: Selvitysalue, jolta uhanalaisia lajeja, paahdeympäristöjä ja vieraslajeja selvitettiin sekä havaitut lajit.

Kuva 67. Keltamaitetta juurilasisiiven esiintymispaikalla (vasen kuva) ja Härkämäen
eteläpuolen sivuraiteilla kohti länttä (oikea kuva).
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Paahdeympäristöt
Turun ratapihalla ja rautatieasemalla on paikoin edustavaa paahdekasvillisuutta ja alueella esiintyy useiden Suomessa uhanalaisten perhoslajien ravintokasveja siinä määrin, että kasveja käyttävien perhosten esiintyminen on alueella mahdollista. Ohessa
luetellaan eräitä uhanalaisille lajeille tärkeitä selvityksessä havaittuja kasvilajeja, joiden
esiintymisellä on merkitystä lähialueilla tavattaville uhanalaisille perhoslajeille. Perhoslajit, joita on esiintynyt lähialueella (10 kilometrin säteellä), on merkitty tekstiin tähdellä
(*) ja selvityksessä havaittujen lajien nimet on tummennettu.
Ahdekaunokkia ja ketoneilikkaa esiintyy jonkin verran Härkämäen eteläreunan
paahteisella reunaniityllä. Erittäin uhanalainen (EN) kaunokkipeilikääriäinen* elää ahdekaunokin juuressa erityisen avoimilla paahteisilla paikoilla, missä lämpö pääsee
maahan saakka. Lajia on aikanaan tavattu Turussa, joten se voisi mahdollisesti esiintyä alueella. Ketoneilikan kukissa ja siemenissä elää erittäin uhanalaiseksi luokiteltu
neilikkapussikoi (EN)*, jonka toukkia ei etsinnöistä huolimatta havaittu.
Keltamaite esiintyy rata-alueella yleisenä ja paikoin runsaana Muhkurinmäen eteläpuolisilta ratavarsilta, Härkämäen länsi- ja eteläpuolelle sekä Myllymäen länsi- ja eteläpuolelle, Puistokadun ylittävälle sillalle. Lisäksi se esiintyy Ratapihankadun koillispään parkkipaikkojen ja ratalinjauksen välisellä alueella (kuva 67). Keltamaitteella elää
uhanalaisista lajeista havaittujen juurilasisiiven* ja maitepussikoin* lisäksi mm. maitekiiltokääriäinen (EN), maitepunatäplä* (NT).
Ketomarunaa kasvaa runsaasti (>1000) Härkämäen etelä- ja kaakkoispuolen ratapihalla sekä Turun rautatieaseman itäpäässä (Kuva 68). Se leviää tehokkaasti ratavarsia
pitkin ja kilpailee voimakkaasti kemiallisesti heinäkasvien ja puiden vesojen kanssa.
Ketomarunalla elää useita uhanalaisia lajeja, kuten vaarantunut ja erityisesti suojeltu
loistokaapuyökkönen (VU), raidepussikoi (EN), kenttäpussikoi (EN), mutta etsinnöistä
huolimatta ketomarunoilta ei löytynyt vain sitä ravintonaan käyttäviä lajeja, yleistä
soukkopikkumittaria (LC) lukuun ottamatta. Turun rautatieasemalla kasvillisuus oli
niitetty, mikä teki toukkien etsinnästä hankalaa. Niitto on erittäin vahingollista ketomarunalla eläville lajeille, koska suuri osa perhostoukista elää kasvin kukissa ja siemenissä.
Ketotuulenlentoa löytyi paikoittain pieniä määriä Härkämäen eteläpuolelta. Lajilla elävän erittäin uhanalaisen tuulenlentopussikoin toukkia ei havaittu.
Koiruohoa eli malia esiintyy poikkeuksellisen runsaana eli yhteensä satoja yksilöitä
kahdella kuviolla Härkämäen kaakkoispuolen vanhoilla pääteraiteilla, missä mahdollinen koiruohokoisan* (EN) havaintokin tehtiin. Yleensä tämänkokoisissa esiintymistä,
ja paljon pienemmissäkin, löytyy myös malipeilikääriäistä* (EN), josta on Turun kaupungilta vanhoja havaintoja. Myös lounaissaaristossa paikoittainen koiruohopussikoi
(EN) voisi löytyä alueelta.
Neidonkieltä kasvoi Härkämäen kaakkoispuolella muutamia kymmeniä kasveja kahtena eri kasvustona sekä muutama yksilö myös länsipuolella. Kasveilta etsittiin merkkejä rauhoitettujen ja erityisesti suojeltavien lajien – kriittisesti uhanalaisen varjotäpläkoin (CR) ja vaarantuneen neidonkielikoisan (VU) toukkia, mutta tuloksetta.
Siropajua kasvoi Iso-Heikkilän pohjoispuolella ja Härkämäen eteläreunassa. Sitä kasvavilla kosteilla paikoilla esiintyy Lounais-Suomessa erittäin uhanalaista (EN) tulvamittaria*. Laji elää muillakin pajuilla, mutta usein siropajun runsas esiintyminen indikoi lajin
esiintymistä. Tulvamittarista on löytöjä Turun seudulta, mutta monet kohteista ovat tuhoutuneet rakentamisen takia. Lajia ei havaittu ratapihalta, kuten ei myöskään siropajun lehdissä kovertavaa vaarantunutta hanhenpajumiinakoita (VU)*.
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Kuva 68. Ketomarunaa Härkämäen itäpuolen sivuraiteilla (vasen kuva) ja siropajuesiintymä Muhkurinmäen ratalinjan eteläpuolella (oikea kuva).

Kuva 69. Komealupiinin esiintymä Härkämäen länsipuolella (vasen kuva) ja koiruohoa
Härkämäen itäpuolella (oikea kuva).
4.11.5

Vieraslajit
Turun ratapihan alueella havaittiin vieraslajeja viidestä lajista. Suluissa on esitetty
esiintymien määrä ja erityisen haitalliset vieraslajit on merkitty tähdellä (*). Kolmen lajin
löytöpaikat on esitetty kuvassa 66.
•
•
•
•

komealupiini* (2)
isotuomipihlaja (1)
kurtturuusu* (1)
terttuselja (2)

Komealupiinilla on kaksi pientä esiintymää selvitysalueen länsiosassa Muhkurinmäen
kaakkoispuolella, missä raiteet haarautuvat sekä Härkämäen pohjoispuolta rajaavan
aidan ja radan välissä (Kuva 69). Kurtturuusua kasvaa vain yhdessä kohdassa vanhaa
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ratapihaa Härkämäen kaakkoispuolella pohjoisemman koiruohoesiintymän koillispuolella.
Myös Amerikasta peräisin olevaa kanadankoiransilmää tavattiin monin paikoin selvitysalueella, mutta laji ei ole voimakas kilpailija eikä se aiheuta merkittävää uhkaa muille
lajeille.
4.12

Luonnon ydinalueet ja ekologiset yhteydet
Alla on tarkasteltu mallinnettuja luonnon ydinalueita ja ekologisia yhteyksiä ratakäytävän alueella (Kuva 70). Tarkastelussa on hyödynnetty myös aiemmista selvityksistä
saatuja tietoja sekä tietoja nykyisistä riistasilloista ja -aidoista. Tarkastelussa keskeinen
elementti on valtatie 1 eli Turun moottoritie, joka sijoittuu radan rinnalle. Valtatiellä on
suuri merkitys nykytilassa ekologisten yhteyksien toimivuudelle.
Rata ei sijoitu luonnon ydinalueille eikä laajoille yhtenäisille metsäalueille. Luonnon
ydinalueet ovat niin laajoja yhtenäisiä metsäalueita, että reunavaikutus vaikuttaa niihin
vain vähän ja niillä tyypillisesti esiintyy monipuolinen ja runsas metsälajisto. Esimerkiksi
hirvet suosivat ydinalueita laidunalueina, joten ekologisia yhteyksiä tarkastellaan ydinalueiden välille muodostuvina yhteyksinä. Lokkilan ja Toikkalan välillä rata sijoittuu ekologisten yhteyksien alueelle. Ekologiset yhteydet alueella ovat jo heikentyneet Turun
moottoritien ja siihen liittyvien rakenteiden kuten riista-aitojen vuoksi, mikä vaikuttaa
yhteyksien sijoittumiseen ja vahvuuteen.
Keskeisin osuudelle sijoittuva ekologinen yhteys yhdistää radan eteläpuolella sijaitsevat Pitkäkedon ja Kurjen ydinalueet pohjoispuolisiin Mustassuon ydinalueisiin. Tälle ylitykselle on vain kaksi hirvieläinten kannalta kohtuullisen korkealaatuista Valtatien 1 ylityskohtaa: Alikulut Kukkulamäen kohdalla ja Palomäen kohdalla. Palomäellä alikulku
on laaja eikä siitä aiheudu esteitä hirvieläinten liikkumiselle, vaikka kyseessä on radan
ja moottoritien risteyskohta. Näiden alikulkujen lisäksi yhteyttä tukee pari pienempää
siltaa, josta eläimet pääsevät ylitse.
Haarakankareen eritasoliittymän itäpuolella on hyvin hirvieläinten liikkumisen mahdollistava siltaratkaisu. Sen kautta kulkeva ekologinen yhteys on määritelty heikoksi,
koska sen yhdistämät ydinalueet sijaitsevat kaukana toisistaan, noin 8 kilometrin etäisyydellä. Lisäksi metsäisyys on yhteydellä katkonaista. Sama koskee Paimiojoen ylittävää yhteyttä: Valtatien 1 ylityspaikka on varsin laadukas, mutta ydinalueet ovat noin
9 kilometrin etäisyydellä toisistaan.
Mainittujen ydinalueisiin perustuvien ekologisten yhteyksien lisäksi tarkastelualueella
on useita virtavesiin perustuvia ekologisia yhteyksiä. Riistaeläinten lisäksi jokivarsia
hyödyntävät monet muut eläimet, kuten lepakot, linnut, piennisäkkäät ja vesieläimet.
Salon läheisyydessä virtavesiin perustuvat yhteydet ovat peltomaiseman ympäröiviä
Halikonlahteen laskevia uomia. Jokien yläjuoksulta löytyy peltojen lisäksi metsiä ja
luonnon ydinalueita, joita uomat yhdistävät Halikonlahden suojelualueisiin. Myös Paimionjoki sivu-uomineen on peruspiirteiltään samankaltainen, vaikkakin paljon leveämpi. Piikkiönlahteen laskevat uomat kulkevat peltomaisemien lisäksi osin taajamien läpi
muodostaen asutuksen lomaan ekologisia yhteyksiä. Aurajokeen laskeva Jaaninoja sijoittuu lähes koko pituudeltaan kaupunkirakenteen sisälle sijoittuville puisto- ja peltoalueille muodostaen paikallisesti tärkeän ekologisen yhteyden.
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Kuva 70. Luonnon ydinalueet ja ekologiset yhteydet Salo-Turku-osuudella. Yllä esimerkkikuva. Yhteyksiin on lisätty uusi luokka (tyhjät ominaisuustiedossa), nimetään se
”Virtavesiin perustuva”. Lisäksi esitetään suojelualueet (yks. ja valtion samalla merkinnällä), koska ne selittävät virtavesiyhteyksiä.
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Arvokkaisiin luontotyyppeihin on luettu ne alueella esiintyvät luontotyypit, jotka ovat
luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltuja, uhanalaisia tai silmällä pidettäviä. Lisäksi
tavanomaisesta poikkeavia ympäristöjä voidaan esittää huomionarvoisina luontotyyppeinä. Tehdyn selvityksen mukaan alueen monimuotoisuuden kannalta olennaisia alueita ovat toisaalta lehdot sekä osin varttuneempaa luonnontilaisen kaltaista metsää
kasvavat alueet, kuten Piikkiön oikaisun Vuortenpään alue.
Selvitysalueelta ei havaittu luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja luontotyyppejä.
Luontoselvityksen yhteydessä löydettiin useita uhanalaisia luontotyyppejä (lehtokohteita ja yksi korpikohde). Selvitysalueella sijaitsee kolme vesilakikohdetta; yksi noro ja
kaksi alle hehtaarin suuruista lampea.
Kosteaa lehtoa esiintyy selvitysalueella pienialaisesti yhdessä paikassa. Kyseinen kostea lehto kuuluu kosteisiin runsasravinteisiin lehtoihin, jotka on luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi luontotyypiksi (VU). Tuoretta lehtoa esiintyy selvitysalueella
useassa paikassa. Selvitysalueen tuoreet lehdot kuuluvat tuoreisiin keskiravinteisiin
lehtoihin, jotka on luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi luontotyypiksi (VU).
Tuore keskiravinteinen lehto on Suomen yleisin lehtoluontotyyppi. Lehtojen uhanalaisuus perustuu ensisijaisesti niiden edustavuudessa tapahtuneeseen heikentymiseen,
ei niinkään pinta-alan pienentymiseen. Selvitysalueen kuivat lehdot ovat kuivia keskiravinteisia lehtoja, jotka kuuluvat silmällä pidettäviin luontotyyppeihin (NT). Ruohokorpea sijaitsee pienialaisesti yhdessä paikassa. Ruohokorvet kuuluvat Etelä-Suomessa
erittäin uhanalaisiin luontotyyppeihin (EN). Uhanalaiset luontotyypit suositellaan huomioitavaksi mahdollisuuksien mukaan suunnittelussa.
6.2

Linnusto
Pääasiassa uusi rata on sijoitettu nykyisen radan viereen, joka kulkee suurimmaksi
osaksi avointen peltoalueiden tai rakennetun ympäristön keskellä. Piikkiön oikaisun ratakäytävä kulkee myös pääosin pelloilla ja metsäisten kohteiden osalta lähinnä talousmetsien kohdalla.
Alueella ei ole tunnistettu tehtyjen havaintojen perusteella sellaista kokonaisuutta, jolla
olisi linnustollisesti erityisen suurta merkitystä. Peltoalueet ovat tämän Salo-Turku-radan alueella linnustollisesti arvokkaimmat, sillä muutolla levähtävät ja ruokailevat hanhet ja joutsenet käyttävät niitä keväisin ja syksyisin. Peltoalueet, joita muutolla levähtävät lajit käyttävät suuremmissa määrissä ja enemmän, sijaitsevat pääosin lähempänä rannikkoa, esimerkiksi Paimionlahden ja Viurilanlahden lähistöllä. Radan lähistöllä on havaittu vaihtelevia määriä joutsenia ja hanhia, mutta Turun lintutieteellisen
yhdistyksen havaintorekisterin mukaan ei merkittäviä kerääntymiä. Peltoalueiden
osalta on lukuisia havaintoja muun muassa päiväpetolinnuista ja muista avoimia ympäristöä suosivista lajeista. Metsäalueiden lajit ovat käytännössä tavanomaista talousmetsille tyypillistä lajistoa. Merkittävämmästä lajistosta kuten direktiivilajeista ja uhanalaisuusluokituksen mukaisista lajeista on myös havaintoja, mutta niiden perusteella ei
ole ollut mahdollista paikantaa lajien pesimäpaikkoja ratakäytävän alueelle. Suuri osa
havainnoista ei todennäköisimmin liity pesintään, vaan lajeja on havaittu esimerkiksi
lennossa ratakäytävällä tai niiden lähiympäristössä.
Rata ja Piikkiön oikaisun ratakäytävä eivät kulje minkään MAALI-alueen poikki. Lähimmät MAALI-alueet ovat noin 250 metriä radan pohjoispuolella oleva Littoistenjärvi,
mutta sen ja radan välille jää rakennettua ympäristöä, sekä noin 50 metriä radan eteläpuolella oleva Piikkiönlahti, jonka väliin jää ratatoiminta-aluetta ja maantie – lähin
alue on peltoa.
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Liito-orava
Liito-oravan elinpiirejä löytyi yhteensä neljä selvitysalueelta. Liito-oravalle soveltuvia
elinympäristöjä löytyi jonkin verran nykyisen radan varrelta sekä Piikkiön oikaisun ratakäytävän alueelta. Liito-oravan pesäpuita (käytössä olleita kolopuita) löytyi selvitysalueelta yhteensä kahdeksan puuta.
Ydinalueiksi on määritetty alueet, jonne elinpiirien alueella tehdyt liito-oravahavainnot
keskittyivät. Ydinalue sisältää käytössä olleet pesäpuut ja eniten käytetyt ruokailupuut.
Lisäksi on määritetty liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä. Kulkureiteiksi on tulkittu
sellaiset alueet, joilta on löytynyt vain vähän papanahavaintoja ja ne ovat olleet yksittäishavaintoja.
Maastoselvitysten yhteydessä havaittiin merkkejä liito-oravasta sekä vanhoilta havaintopaikoilta että yhdeltä uudelta alueelta. Osa vanhojen liito-oravahavaintopaikkojen
metsäalueista oli hakattu, joten elinympäristöt eivät olleet enää soveltuvaa elinympäristöä liito-oravalle.
Kaarinan Mikolanvuoren liito-oravan elinpiiri sijoittuu lähimmillään noin 15 metrin
etäisyydelle radan pohjoispuoliselle alueelle. Ensimmäinen pesäpuu sijaitsee noin 55
metrin etäisyydellä radan pohjoispuolella. Toinen pesäpuu sijaitsee noin 75 metrin etäisyydellä radan pohjoispuolella.
Kaarinan Vansvuoren 2 liito-oravan elinpiiriä sijoittuvat radan välittömään lähietäisyyteen. Eteläisen elinpiirin ensimmäinen pesäpuu sijaitsee noin 75 metrin etäisyydellä
radan lounaispuolella. Toinen pesäpuu sijaitsee noin 70 metrin etäisyydellä radan lounaispuolella. Radan pohjoispuolisen elinpiirin ensimmäinen pesäpuu sijaitsee noin 30
metrin etäisyydellä radan pohjoispuolella. Toinen ja kolmas pesäpuu sijaitsevat noin
35 metrin etäisyydellä radan pohjoispuolella.
Kaarinan Lähteenmäen läntinen elinpiiri sijoittuu radan välittömään lähietäisyyteen.
Elinpiirin ainoa pesäpuu sijaitsee noin 80 metrin etäisyydellä radan eteläpuolella.
Liito-orava tarvitsee puustoisia kulkuyhteyksiä pystyäkseen liikkumaan elinpiireiltä niiden lähiympäristöön. Kulkuyhteydet tulisi säilyttää, sillä niiden katkaiseminen tulkitaan
lain vastaiseksi lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämiseksi. Kulkuyhteyksiin jätettävän puuston tulisi olla mieluiten kuusivaltaista ja pääasiassa yli 10 metriä korkeaa,
ja yhteyden kohdalla tulisi säästää järeät haavat ja kuuset. Kulkuyhteyden ohjeellisena
minimileveytenä kaavoituksessa voi pitää 30 metriä. Kulkuyhteys voidaan muodostaa
puista myös siten, että puut ovat korkeintaan puun pituuden etäisyydellä toisistaan.

6.4

Viitasammakko
Pieniä lampia ja järviä sijoittuu selvitysalueelle hyvin niukasti ja selvitysalueelle sijoittuu
vain vähän viitasammakolle potentiaalisia lisääntymiselinympäristöjä. Selvitettäviksi
kohteiksi on valittu lampia ja järviä, joiden rannoilla on karttatarkastelun perusteella
suo- ja luhtamaisia osia. Viitasammakkoselvityksessä selvitettiin yhteensä kuusi eri
kohdetta.
Uhanalaisrekisterissä (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2019) selvitysalueelta ei ollut
aiempia tunnettuja havaintoja viitasammakon esiintymisestä. Maastokäynneillä ei havaittu viitasammakoiden kutuääntelyä.

6.5

Sudenkorennot
Ainoa uhanalaisrekisterin tai Suomen Lajitietokeskuksen aineistojen mukaan selvitysalueella havaittu merkittävä sudenkorentolaji oli direktiivilajeihin kuuluva idänkirsi-
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korento. Turun Pitkämäen Härkämäen ratavarren pohjoispuolelta 29.8.2018 (T. Hirvikoski) löydetty yksilö ei kuitenkaan ollut lajin lisääntymispaikaksi sopivassa elinympäristössä, sillä paikka on ketomaisella ratapihalla. Idänkirsikorento on ainoa aikuisena
talvehtiva sudenkorentomme. Laji talvehtii usein kaukanakin varsinaisista lisääntymispaikoistaan eikä sillä havaittu ratakäytävän tuntumassa sopivia lisääntymisympäristöjä.
Viitasammakkotutkimuksien ohessa paikannetuilla kohteilla (Kuva 60) ei tehty havaintoja uhanalaisista tai direktiivilajeista. Lisäksi tutkitut pienvesikohteet sijoittuvat raidelinjauksista 40-250 metrin päähän, joten mahdollisille sudenkorentojen lisääntymisympäristöille ei aiheudu muutoksia. Virtavesissä eläviä uhanalaisia tai direktiivissä mainittuja sudenkorentolajeja ei ole havaittu selvitysalueella.
6.6

Paahdeympäristöt ja vieraslajit

6.6.1

Paahdeympäristöt
Merkittäviä paahdeympäristöjä ei löydetty ratakäytävän alueelta. Potentiaalisin paahdelajeille sopiva kohde oli Salon Jokikaustantien rinne, jossa kasvoi runsaasti ketomarunaa (100 yksilöä), joka on useille uhanalaisille perhoslajeille tärkeä kasvilaji. Esiintymä on kuitenkin hyvin eristynyt muista vastaavista kohteista eikä näin pieni kohde
pysty todennäköisesti erillään ylläpitämään pysyviä perhospopulaatioita.

6.6.2

Vieraslajit
Vieraslajeja havaittiin yhteensä seitsemän eri lajia, joista 15 kohteella havaittu komealupiini ja yhdellä paikalla jättiputki ovat ainoat kohteilla esiintyvät haitalliset vieraslajit.
Näiden lajien esiintymät tulee ottaa huomioon mahdollisten rakentamistöiden yhteydessä ja pyrkiä poistamaan ne ja niiden siemenillä saastunut pintamaa, joko pois kuljettamalla tai hautaamalla ne esimerkiksi suojakankaiden alle meluvalleihin tms. Komealupiini on pääosin levittäytynyt rata-alueille lähellä olevan asutuksen sekä tieluiskien maisemoinneissa käytettyjen maiden myötä.
Viita-pihlaja-angervo ja punapajuangervo ovat istutuksissa yleisiä koristekasveja, joita
tulisi kontrolloida, etteivät ne pääsisi leviämään luonnonbiotooppeihin.
Terttuselja on levinneisyydeltään eurooppalainen laji, joka leviää tehokkaasti lintujen
mukana eikä lajia voi pitää erityisen hankalana vieraslajina. Samoin on jo kauan sitten
tänne Amerikasta levinneen kanadankoiransilmän kanssa, joka ei ole kovin voimakas
kilpailija, vaan lähinnä pioneerikasvi joutomailla. Kumpikaan kasvilaji ei vaadi erityisiä
toimia.
Piennarmatara on meillä tulokaskasvina esiintyvän paimenmataran ja keltamataran risteymälaji. Manner-Suomessa suuri osa keltamatarakasvustoista on risteytymässä paimenmataran kanssa ja sen takia keltamatara on katsottu meillä vaarantuneeksi lajiksi.
Laji ei aiheuta erityisiä toimia, mutta keltamataraa kasvavilla pientareilla tulee välttää
muiden kuin alueen omien pintamaiden siirtoja paimenmataran leviämisen hidastamiseksi.

6.7

Turun ratapihan luontoselvitykset

6.7.1

Pesimälinnustoselvitys
Turun ratapihan suurimmat linnustolliset arvot keskittyvät alueen reheville lehto- ja lehtomaisille laikuille, joista osa kuuluu Muhkurinmäen luonnonsuojelualueeseen. Lehtolajeista ja rehevien alueiden lajeista havaittiin muun muassa mustapääkerttu, satakieli
ja lehtokerttu. Ratapiha-alueen lintulajisto on rakennetun ja avoimen ympäristön lajistoa, huomionarvoisemmista lajeista havaittiin kivitasku (NT).
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Paahdeympäristöt ja muut arvokkaat kohteet
Turun ratapiha-alueiden arvokkaat kohteet ovat sieni- ja kovakuoriaislajistoltaan edustava Muhkurinmäen tammea ja muita jaloja lehtipuita kasvava luonnonsuojelualue
sekä rata-alueelle sijoittuvat paahdeympäristöalueet.
Tärkeimmät paahdealueet ovat Muhkurinmäen ja Härkämäen välisellä rata- ja niittyalueella, mistä on saatu havaintoja erityisesti suojeltavasta juurilasisiivestä (VU) ja maitepussikoista (VU) sekä Härkämäen etelä- ja kaakkoispuolen raidealueet, missä myös
tavattiin maitepussikoi (VU) ja todennäköinen koiruohokoisa (EN).
Keltamatara on luokiteltu vaarantuneeksi (VU), koska lajia uhkaa risteytyminen tulokaslaji paimenmataran kanssa. Lajia esiintyi paikoitellen runsaasti Muhkurinmäeltä
aina Turun asemalle saakka (kuva 66). Turun ratapihan alueella keltamatara (VU)
esiintyy laajalti puhtaina kasvustoina ja alueella on siksi tärkeää välttää siirtomaiden
liikuttelua, ettei keltamataran kanssa risteytyvää paimenmataraa tule niiden mukana
alueelle.
Härkämäen eteläosan kevätsaraa (VU), keltamataraa (VU), ahdekauriota (NT) ketoneilikkaa (NT) kasvavat rinneniityt ovat arvokkaita, vaikka eivät ratasuunnitelmiin kuulukaan. Härkämäen kaakkoisreunan vanhojen sivuraiteiden päälle on jo kasvanut
puustoa, joka kannattaisi poistaa kokonaan, jotta harvinainen paahdelajisto ja alueen
alkuperäinen omaleimaisuus säilyisi ja lajisto saisi enemmän elintilaa.
Rohtokoirankielen esiintymä ratavarren eteläpuolella Iso-Heikkiläntien päässä tulee
mahdollisten rakennustöiden yhteydessä huomioida.
Erityisesti keltamaitetta kasvavilla alueilla on potentiaalia uhanalaisten lajien esiintymispaikkoina. Tässä mielessä tärkeimmät kohteet ovat Myllymäen eteläpuoliset ratavarret ja Ratapihankadun pohjoispuolinen keltamaitetta ja myös ketomarunaa kasvava
parkkipaikka-alue Turun rautatieasemalla. Keltamaite ja sillä elävät uhanalaiset lajit
voivat rajoittaa mahdollisia raidehankkeita, mutta toisaalta keltamaitetta on helppo levittää hienojakoisille sorapinnoille ja näin rakentaa sillä eläville uhanalaisille lajille korvaavia ja parempia elinympäristöjä.
Radanpidon kannalta olisi järkevää välttää korkeimmillaan vain noin metrin korkuiseksi
kasvavan ja monivuotisen ketomarunan kasvustojen niittoa, koska se useiden muiden
asterikasvien tapaan kemiallisesti ja levenevällä kasvutavaltaan muita kasveja vastaan
kilpaileva laji. Näin ketomarunakasvustot estäisivät puiden ja pensaiden kasvua ratavarsilla ja samalla monet kasvilla elävät uhanalaiset hyönteiset hyötyisivät.

6.7.3

Vieraslajit
Turun ratapiha-alueen vieraslajitilanne on hyvä. Haitallisista vieraslajeista alueella
esiintyy vain pieniä määriä komealupiinia ja kurtturuusua. Komealupiinilla on vain kaksi
pientä esiintymää eli selvitysalueen länsiosassa Muhkurinmäen kaakkoispuolella,
missä raidelinjat haarautuvat sekä Härkämäen pohjoispuolta rajaavan aidan ja radan
välissä. Kurtturuusun ainoa esiintymä havaittiin Härkämäen kaakkoispuolella koiruohoesiintymän koillispäässä.
Alueen luontoarvojen kannalta olisi tärkeää pyrkiä hävittämään nämä esiintymät. Mahdollisten uusien rakennushankkeiden yhteydessä, tulee välttää vieraslajeilla saastuneiden maiden ja multamaan käyttöä rakentamisessa.
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Luonnon ydinalueet ja ekologiset yhteydet
Paimion ja Salon välisellä osuudella ratakäytävän etelä- ja pohjoispuolella on useita
metsäisiä ydinalueita, joita yhdistävät metsäiset selänteet, vuorottelevat pellot ja metsiköt sekä jokiuomaverkostot.
Rata on nykyisin aitaamaton eikä juuri aiheuta liikkumisen esteitä hirvieläimille. Nykyinen rata suunnitelman mukaan muutetaan tarkasteltavalla osuudella kaksiraiteiseksi
ja liikennöintinopeus kasvaa, mikä voi tarkoittaa ratageometrian suoristuksia. Nykyinen
maastokäytävä siis levenee, ja siihen voi tulla lisää maa-/kallioleikkauksia ja aidattuja
osuuksia.
Tulevaisuudessakin ratakäytävä on pääsääntöisesti sen verran kapea, että se ei suoranaisesti estä eläinten liikkumista puolelta toiselle. Rata kuitenkin voi heikentää ekologisen yhteyden toteutumista etenkin, mikäli radan yhteyteen liittyy eläinten kulkua
estäviä rakenteita.
Hankkeen suunnittelussa on hyvä huomioida keskeiset ydinalueet ja ekologiset käytävät esimerkiksi siten, että vältetään eläinten liikkumista estävien rakenteiden sijoittamista ekologisten yhteyksien kannalta keskeisille osuuksille. Mikäli halutaan välttää
eläinonnettomuuksia, ratasuunnittelun yhteydessä keskeisille kohteille voidaan suunnitella riistasiltoja ja alikulkuja sekä mahdollisesti riista-aitoja, jotka ohjaavat eläimet
ylittämään rata halutussa kohtaa. Etenkin tunnelien ja siltojen suunnittelun yhteydessä
voidaan myös pyrkiä turvaamaan eläinten liikkumista. Suunnittelussa on syytä huomioida ja yhteen sovittaa rataan liittyvät eläinten liikkumista ohjaavat rakenteet Turun
moottoritien yhteydessä toteutettuihin tai toteutettaviin rakenteisiin, kuten riistasillat,
alikulut ja hirviaidat.
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Espoo-Lohja-Salo radan yleissuunnitelmavaiheessa on tarkennettu aiemmin laaditun alustavan
yleissuunnitelman mukaista ratalinjaa ja samalla yleissuunnitelman vaikutukset ja vaikutusten
kohteet ovat tarkentuneet. Yleissuunnitelma sijoittuu pääasiassa alustavan yleissuunnitelman
mukaiseen maastokäytävään. Kuitenkin Suomusjärven ja Aneriojokilaakson välisellä jaksolla
hiukan pohjoisemmaksi kuin alustavan yleissuunnitelman ratakäytävä, pysyen kuitenkin
aiempien suunnitteluvaiheiden selvityksissä tarkastellun maastokäytävän alueella. Ratakäytävä
on määritelty ja hyväksytty sekä Uudenmaan että Varsinais-Suomen maakuntakaavoissa. Rata
on jaettu kolmeen suunnittelujaksoon (OT1-OT3); joista OT1 on itäisin, ja OT3 läntisin.
Suunnittelujaksot on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1. Hankealueen sijoittuminen. Suunnittelujaksojen jakautuminen on osoitettu vihreillä
palkeilla. OT1-OT3 idästä länteen

•
•
•
•
•
•
•

IN

Joidenkin maastokäytävän läheisyyteen sijoittuvien luonto- ja lajistokohteiden nykytilatietojen
osalta havaittiin päivitystarpeita. Vuoden 2019 aikana on tehty täydentäviä lisäselvityksiä
seuraavasti:
Kalastoselvitys OT1, OT2, OT3 Ramboll
Vuollejokisimpukat OT1, OT2, OT3 Sitowise
Lepakot OT1, OT2, OT3 Sitowise
Liito-oravat OT1 Sitowise
Liito-oravat OT2, OT3 Ramboll
Viitasammakot OT1 Sitowise
Viitasammakot OT2, OT3 Ramboll

VA

1.

1

Tässä erillisselvityksessä on esitetty tiettyjen radan maastokäytävän välittömään läheisyyteen
sijoittuvien arvokkaiden luonto- ja lajistokohteiden nykytilaa ratajaksojen OT2 ja OT3 alueilla.
Tarkistetut kohteet on esitelty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Tässä raportissa käsiteltävät maastossa tarkistetut kohteet

TARKISTETTU KOHDE

KOHTEEN SUOJELU / ARVOTUS

TARKENTAMISTARVE

Liito-oravakohteet ja

Luontodirektiivin liitteen IV (a) tiukasti

Liito-oravan elinympäristöjen osalta tarkennettiin

soveltuvat

suojeltu laji, jonka lisääntymis- ja

nykytila. Lajin asuttamilta kohteilta määritettiin,

elinympäristöalueet

levähdyspaikan hävittäminen tai

pesäpuiden ja muiden käytetyimpien puiden

hankkeen vaikutusalueella.

heikentäminen on luonnonsuojelulailla

perusteella, elinpiirin ydinalueiden sijainti, sekä

OT2-3 jaksolla yht. 16

kielletty. Uhanalaisuusluokitus

laajemman elinympäristöalueen rajaus. Lisäksi

tarkastettua kohdetta

vaarantunut

rajattiin soveltuvat elinympäristöalueet
tarkastelualueelta

Luontodirektiivin liitteen IV (a) tiukasti

Tarkastettiin joitakin viitasammakolle soveltuvia

suojeltu laji, jonka lisääntymis- ja

ympäristöjä, jotka olivat tuoreehko keinotekoinen

levähdyspaikan hävittäminen tai

lampi, kohteita joista oli aiempia havaintotietoja,

OT2-3 jaksolla yht. 3

heikentäminen on luonnonsuojelulailla

mutta ei havaintoja vuoden 2017 selvityksestä,

tarkastettua kohdetta

kielletty. Uhanalaisuusluokitus

sekä tunnetun lisääntymisympäristön lähialue

elinvoimainen

radan kuivatusratkaisun suunnittelun tueksi.

Yksityisen maalle sijoittuva

Radan maastokäytävä sijoittuu suojelualueen

luonnonsuojelualue (YSA206691),26,4

eteläisimpään osaan. Maastossa tarkastettiin

ha

TÖ

suojelualueelta luontotyypit ja luontoarvojen

Perustamispäätöksen mukaan,

sijoittuminen, jotta maastokäytävän alueelle

mukaisia ympäristöjä; luokan I

sijoittuvan osa-alueen merkitystä koko alueen
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suojeluarvona on METSO-luokituksen

kannalta voidaan kuvailla.

runsaslahopuustoinen kangasmetsä sekä

Alueelle rakentaminen edellyttää suojelun

tuore lehto.

osittaista lakkauttamista luonnonsuojelulain

AI

Lohjan Saarilammen
maakuntakaavan
mukainen SL-varaus

YT

Söderkullan
luonnonsuojelualue

Ö
N

Viitasammakon
mahdollisen
elinympäristöt.

M

Valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen

mukaisesti
Radan maastokäytävä sijoittuu Saarilammen
suojelurajauksen alueelle sen eteläosassa, E18

Rajausperusteena metsien

moottoritien ja Saarilammen välisellä alueella.

monimuotoisuus, runsas lahopuusto

Maastossa tarkastettiin maakuntakaavan SL-

(METSO‐ohjelman elinympäristöä).

alueelta luontotyypit ja luontoarvojen

Valmisteilla on asetus, jolla Saarilampi ja

sijoittuminen, jotta maastokäytävän alueelle

muut Valtion

sijoittuvan osa-alueen merkitystä koko alueen
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hankitut alueet (14.3.2012), 36,8 ha.

luonnonsuojelutarkoituksissa lunastamat

kannalta voidaan arvioida.
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kohteet muutetaan suojelualueiksi

Punavalkun
kasvupaikka

Lohjan Syvälammen
eteläpäähän sijoittuva
kasvillisuuskohde

Luonnonsuojelulain mukaan erityisesti

Ratalinjan läheisyyteen, maastokäytävän

suojeltu laji. Uhanalaisuusluokitus

ulkopuolelle sijoittuva havaintopaikka.

äärimmäisen uhanalainen

Tarkistettiin rakennusaikaisen toiminnan ja
mahdollisten tiejärjestelyiden vuoksi.

Maakunnalliseksi arvotettu kohtde, joita

Maastossa tarkastettiin kohteen nykytila ja

on Lohjalta saatujen 1992

mahdollisten luontoarvojen esiintyminen

selvitystietojen perusteella

kohteella

Lajistokohdetarkistukset kohdennettiin yleissuunnitelman mukaisen radan maastokäytävän, ja
muutamien siihen liittyvien yksityistiejärjestelyjä vaativien kohteiden vaikutusalueelle.
Erillisselvitysten tavoitteena oli tarkentaa suunnittelussa erityistä huomiota vaativien kohteiden;
lajien elinympäristöjen ja luontokohteiden nykytila. Selvitystietojen pohjalta on arvioitu myös
tiukasti suojeltujen lajien osalta poikkeamisluvan tarvetta, sekä alueiden seurannan tarvetta.
Ohjaavat ELY-keskukset ovat yleissuunnitelman aikana käydyissä keskusteluissa edellyttäneet,
että nykytilan perusteella vaadittavat poikkeuslupahakemukset on jätettävä yleissuunnittelun
aikana, jotta suunnitelmaa voidaan pitää lain mukaisena. AVI:n päätöksiä poikkeusluvista ei
edellytetä saaduiksi, kun yleissuunnitelma luovutetaan tilaajalle päätöksentekoprosessiin.
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Maastossa tarkistetut tiedot on tuotu yleissuunnittelun aikana suunnittelijoiden tietoon, jotta ne
voidaan ottaa huomioon teknisessä suunnittelussa ja mm. arvioida poikkeuslupaa edellyttävien
kohteiden esiintyminen vaikutusalueella. Työssä tukena on ollut juristi, joka tarkisti
poikkeuslupatarpeen arvioinnit juridisessa mielessä. Hän myös osallistui Elinkeino-, liikenne-, ja
ympäristökeskuksen kanssa pidettäviin palavereihin.
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Työn tilaaja on projektipäällikkö Heidi Mäenpää/Väylä. Työn laativat FM, ekologi Elviira Ritari;
FM, biologi ja luontokartoittaja Satu Laitinen; FM, biologi Emilia Vainikainen, sekä
ympäristöjuristi Riikka Sipponen-Weber.

MENETELMÄT, TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
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Maastossa tarkastettiin radan maastokäytävästä ja sen lähiympäristöstä keväällä 2017
selvitettyjen, sekä kunnilta ja asukkailta saatujen tietojen mukaan asuttujen tai aiemmin
asuttujen liito-oravan elinympäristöjen nykytilanne. Lisäksi maastoselvitykset kohdennettiin
metsäalueille, jotka olivat 2017 selvitysten, tai Lohjan ja Salon kunnilta tai asukkailta saatujen
tietojen mukaan todettu liito-oravalle soveltuviksi. Selvitykset keskittyivät noin 200 metrin
säteelle viimeisimmän suunnittelutilanteen mukaisen yleissuunnitelman ratalinjauksen
ympäristöön. Seuraavissa kuvissa on esitetty Ratalinjan sijoittuminen ja käytössä olleet
lähtötiedot liito-oravan esiintymisestä Lohjan alueelta Salon suuntaan edeten. Näiden lisäksi
joitakin täydentäviä kohdetietoja on saatu asukastilaisuuksissa.
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2.1.1

TÖ

2.1 Liito-oravakohteet
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Kuva 2. Espoo Lohja Salo maastokäytävän läheisyyteen sijoittuvat aiemmat liito-oravahavainnot

Liito-oravan (Pteromys volans) lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin lukeutuvat pesäpuut ja niiden
läheisyydessä sijaitsevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. Laji paikannetaan tyypillisesti
papanalöydösten perusteella. Talven aikana kasaantuneet papanat on helpointa havaita heti
lumien lähdettyä ja ennen kiivainta kasvukautta. Liito-oravalle soveltuvilta metsäalueilta etsittiin
kookkaiden haapojen ja kuusten juurelta papanoita. Käytössä olevista puista (alla on papanoita)
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kolopuut, pönttöpuut, tai puut, joissa on oravan risupesä, luokiteltiin pesäpuiksi. Myös muiden
liito-oravan elinalueella havaittavien kolopuiden sijainnit merkittiin.
Lisääntymis- ja
levähdyspaikkoihin luetaan pesäpuut ja niiden läheisyydessä sijaitsevat suojaa ja ravintoa
tarjoavat puut. Myös riittävät kulkuyhteydet (latvusyhteydet) liito-oravien lisääntymis- ja
levähdyspaikkoihin tulee säästää.
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Arvioitaessa liito-oravan kulkuyhteyksiä rata-alueen poikki on huomioitu seuraavat asiat:
•
Radan rakentamisen jälkeen, radan ollessa maan tasalla, on raiteiden molemmin puolin
30 metrin alue pidettävä vapaana kookkaasta puustosta, ettei puita voi kaatua radan tai
sähkölinjojen päälle.
•
Mikäli raiteet sijoittuvat erillisiin tunneleihin, voi raideparin etäisyys ja puuton vyöhyke
kasvaa.
•
Radan ollessa korkealla penkereellä tai sillalla, voi puuton vyöhyke olla kapeampi.
•
Pelastustie-, yksityistie- ja huoltotiejärjestelyt voivat vaikuttaa maankäyttöön
maastokäytävän, myös tunneleiden läheisyydessä
•
Liito-oravan kulkuyhteyksiä radan poikki voidaan säilyttää lähinnä radan tunnelien
suuaukkojen läheisyydessä (tunnelialueen yli), radan ollessa matalassa leikkauksessa
puustoisella alueella, sekä joidenkin korkeiden siltojen alitse
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Liito-oravaselvitykselle soveltuva ajankohta on kevään lumi- ja sääolosuhteista riippuen, helmihuhtikuun välisenä aikana. Kartoitus toteutettiin huhtikuussa 2019. Maastokäynneillä
tarkennettiin asuttujen liito-oravakohteiden elinpiirin ydinalueiden sijainti elinalueella. Sopivalta
alueelta rinnankorkeusläpimitaltaan yli 10 cm paksuisten haapojen sekä järeiden kuusten ja
koivujen alustat tarkastettiin. Ydinalueen sisällä pesäpuut ja muut käytetyt ”papanapuut”
pyrittiin paikantamaan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sijainnin määrittämiseksi.
Havaintopisteet kirjattiin GPS-paikanninta ja mobiilia tiedonkeruujärjestelmää hyödyntäen
(tarkkuus on käytössä olevilla laitteilla tavallisesti noin 3 metrin luokkaa). Havaintojen
perusteella rajattiin liito-oravan eniten käyttämä ydinalue. Ydinaluerajaus on tyypillisesti 1-2
hehtaarin laajuinen. Ydinalueen ympärille rajattiin liito-oravalle soveltuva metsäalueen
muodostama elinympäristöalue.
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Päivitetyn tiedon pohjalta, suunnittelijoilla on paremmat lähtökohdat liito-oravan kannalta
kielteisten vaikutusten välttämiseen ja suunnitelman lainmukaisuuden varmistamiseen myös
luonnonsuojelulain osalta. Selvitystietojen pohjalta on arvioitu poikkeuslupatarvetta nykytilassa.
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Maastotöihin liittyviin esivalmistelutöihin kuului tarkistettavien kohteiden ja käytettävien
tiedonkeruumenetelmien
läpikäynti
maastotyöt
suorittavien
henkilöiden
kanssa.
Maastotyöntekijät suorittivat myös Väyläviraston turvallisuusperehdytyksen.
Maastokäynnit suorittivat FM ekologi Elviira Ritari ja FM biologi ja luontokartoittaja Satu Laitinen
Ramboll Finland Oy:sta.
2.1.2 Liito-oravakartoituksen tulokset ja johtopäätökset
Maastokäytävän läheisyydestä tarkastettiin OT2 rataosuudelta yhteensä 12 aiemmin tiedossa
ollutta liito-oravakohdetta (Kuva ). Kohteet 1-11 ovat Uudenmaan alueella ja kohde 12 VarsinaisSuomen maakunnan alueella. Liito-oravan papanoita havaittiin yhteensä 9:ltä kohteelta.
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Kuva 3. Tarkastetut liito-oravakohteet Lohjan alueella (Kohde 12 Salon kunnan alueella).
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Kohde 1 – Lohja, Lempoonlammit
Lempoonlammilla on vanha liito-oravan elinympäristörajaus (2004), mutta papanahavaintoja ei
tehty keväällä 2019. Alueella on laajalti varttunutta ja järeää kasvatuskuusikkoa, jonka seassa
kasvaa runsaasti järeää haapaa. Soveltuva elinympäristö jää ratalinjauksen eteläpuolelle.

Kuva 2. Lempoonlammien soveltuva elinympäristö.

ESA-rata, lajisto- ja luontokohteiden erillisselvitykset 2019 OT2-OT3

7

JOHTOPÄÄTÖKSET
Kohteella ei havaittu liito-oravaa vuoden 2019 selvityksessä. Tunnistettu liito-oravalle soveltuva
metsäalue voidaan säilyttää kokonaisuudessaan radan rakentamisesta riippumatta. Kohde ei
edellytä poikkeuslupaa, mutta liito-oravan esiintymistä alueella on tarpeen seurata ennen
rakentamisvaihetta.
Kohde 2 – Lohja, Vaanilan lounaispuoli
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Vaanilan lounaispuolelle sijoittuu noin 10 hehtaarin elinympäristö ja ydinalue. Ydinalueella
kasvaa varttunutta ja järeää kuusikkoa, seassa runsaasti järeitä haapoja ja jonkin verran koivua
ja raitaa. Ydinalue rajautuu vanhaan metsittyvään niittyyn. Pesäpuuta ei pystytty paikantamaan,
mutta todennäköisesti sellainen alueella on. Pesäkolo voi esim. sijoittua korkealle ja jäädä
viereisten puiden oksiston peittoon. Laajempi elinympäristö sijoittuu rinteeseen ja ojituksen
kuivattamaan notkelmaan. Elinympäristön länsi- että itäpuolella on runsaasti liito-oravalle
soveltuvaa metsää.

Kuva 3. Vaanilan lounaispuolinen elinympäristö ja ydinalue.

Ratalinjaus halkaisee elinympäristön kahteen osaan ja ydinalue jää sen alle. Maastokäytävä
sijoittuu ydinalueelle noin 540 metrin matkalla. Elinympäristön ollessa pitkänomainen ja radan
maastokäytävän suuntainen se pirstoutuu kahdeksi kapeaksi metsäalueeksi. Maastokäytävän
eteläpuolelle jää noin 5 hehtaaria elinympäristöalueesta. Pääosa ydinalueesta sijoittuu radan
pohjoispuolelle. Todennäköinen pesäpaikka on maastokäytävän alueella, ydinalueen
eteläosassa. Soveltuva elinympäristö rajautuu itäpäässä tunnelin läheisyyteen, jolloin tunnelin
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suuaukon kohdalla on mahdollista säilyttää liito-oravan kulkuyhteys. Kulkuyhteys lähimpiin liitooravalle soveltuviin elinympäristöihin ei radan vaikutuksesta katkea.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Kohteen nykytilan perusteella ratahankkeen toteuttaminen edellyttää poikkeuslupaa. Liitooravan lisääntymis- ja levähdyspaikka sijoittuu radan maastokäytävän alueelle.
Kohde 3 – Lohja, Karnaisten itäosa
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Karnaisten tunnelin itäpäässä on elinympäristö- ja ydinalue, alue on vain hieman yli 2 ha.
Papanoita havaittiin melko vähän. Alue on mahdollisesti satunnaisessa käytössä tai laajemman
elinpiirin osa. Karnaisten korven alueelle on liito-oravalle soveltuvaa metsää myös lännempänä
tunnelijaksolla. Puusto on järeää rinnekuusikkoa, jossa on runsaasti järeää koivua seassa ja
kohtalaisesti lahopuuta. Myös Vt1:n eteläpuolella on soveliasta puustoa, elinympäristö ulottuu
mahdollisesti sinne. Nykyisen ja tulevan tunnelin päällä puusto on soveliasta liikkumiseen, joten
kulkuyhteys rata-alueen ja E18 tiealueen poikki voidaan säilyttää. Ydinalue sijoittuu osittain
radan maastokäytävän alueelle. Pääosa elinympäristöalueesta sijoittuu radan pohjoispuolelle.

Kuva 4. Karnaisten tunnelin itäpään elinympäristö ja ydinalue.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Kohteen nykytilan perusteella ratahankkeen toteuttaminen edellyttää poikkeuslupaa. Liitooravan lisääntymis- ja levähdyspaikka sijoittuu radan maastokäytävän alueelle.
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Kohde 4 – Lohja, Karnaisten länsiosa
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Karnaisten tunnelin länsipäässä havaittiin parin puun alla yksittäisiä papanoita. Rajattu
elinympäristöalue on noin 1,5 ha ja voi olla osa laajempaa elinympäristöä. Alueella ei ole
havaittavissa ydinaluetta tällä hetkellä. Puusto on järeää kuusikkoa jyrkässä rinteessä, seassa
on runsaasti järeitä haapoja ja koivuja. Tuulenkaatoja on runsaasti. Kulkuyhteydet alueelle ovat
mahdollisesti heikentyneet lähialueiden hakkuiden myötä. Kulkuyhteys kallion yli Vt1:n
eteläpuolelle on melko heikko, tunnelin päällä on lähinnä harvaa männikköä. Ratalinjaus pirstoo
elinympäristöalueen eteläisen osan.

Kuva 5. Karnaisten tunnelin länsipään elinympäristö.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Kohteelle ei sijoitu liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Maastohavaintojen perusteella
poikkeusluvan tarvetta ei nähdä.
Kohde 5 – Lohja, Pitkämäki
Pitkämäen ydinalue sijoittuu lähelle ratalinjausta, ja ydinalueen lisäksi havaittiin yksittäinen
risupesä elinympäristön etelälaidalla. Elinympäristö on noin 2 ha laajuinen. Alueella on järeää
rinnekuusikkoa puronvarsilehdossa ja puronvarressa runsaasti järeitä tervaleppiä. Tulevan ja
nykyisen tunnelin yli Vt1:n eteläpuolelle on mahdollinen kulkuyhteys varttunutta männikköä
pitkin. Aiemmin tunnettu liito-oravan elinalue jatkuu myös E18 tien eteläpuolella. Kohteen
läheisyyteen on E18 rakentamisen aikana istutettu keskikaistalle liito-oravaa varten
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kulkuyhteyspuita. Elinympäristöä jää ratalinjauksen alle ja sen eteläisin, tien ja radan väliin
sijoittuva osa menetetään. Ydinalueeksi tulkittu osa elinympäristöä säästyy.

AN

Kuva 8. Pitkämäen elinympäristö ja ydinalue.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Nykyinen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka ei sijoitu maastokäytävään. Rata kuitenkin
heikentää nykyistä elinympäristöaluetta, joka on entuudestaan pienialainen ja tien pirstoma.
Poikkeuslupatarpeesta on keskusteltava vastaavan ELY-viranomaisen kanssa.

VA

Kohde 6 – Lohja, Raatin eteläosa
Raatin peltojen eteläosassa tehtiin runsaasti papanahavaintoja. Alueella on järeää kuusikkoa ja
seassa on runsaasti järeää haapaa. Pesäpuita on useita. Pohjoisosan peltosaarekkeen puustoa
on harvennettu hiljattain, eikä saarekkeelta tehty havaintoja. Alue on osittain
luonnonsuojelualuetta.
Ratalinjaus ei vaikuta tämänhetkiseen ydinalueeseen tai liito-oravan havaintojen perusteella
käyttämään elinympäristön osaan. Myös kulkuyhteydet itään säilyvät.
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Kuva 9. Raatin peltojen eteläosan elinympäristö ja ydinalue.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Elinympäristön ydinalue ja kulkuyhteydet sijoittuvat radan maastokäytävästä etäimmälle
sijoittuvaan elinympäristön osaan. Maastohavaintojen perusteella poikkeusluvan tarvetta ei
nähdä. Poikkeuslupatarpeesta on keskusteltava vastaavan ELY-viranomaisen kanssa.
Kohde 7 – Lohja, Raatin länsiosa
Raatin peltojen länsiosassa tehtiin runsaasti papanahavaintoja. Peltosaarekkeella kasvaa
runsaasti järeää kuusta, mäntyä, haapaa ja koivua. Pesäpuita on todennäköisesti enemmänkin
kuin kaksi havaittua. Puusto on kerroksellista ja alueella on paikoin runsaasti lahopuuta. Alueelta
on todennäköinen puustoyhteys korkeiden kuusien kautta Vt1:n yli sen eteläpuolelle. Radan
maastokäytävä halkaisee elinympäristön kahteen osaan. Ydinalueeksi tulkittu alue säästyy.
Koska sovelias metsäalue on laaja, siitä on mahdollisesti eri osia käytössä eri vuosina. Alueesta
on tehty 10 vuoden määräaikainen suojelusopimus maanomistajan kanssa, joten alueelle ei ole
suunnitteilla hakkuita.
Kohteella yleissuunnitelman mukainen ratalinja sijoittuu korkealle sillalle liito-oravan
elinympäristön molemmilla puolilla. Siltojen keskiosissa alituskorkeus on yli 20 metriä. Korkean
sillan ympäristössä puuton alue ratalinjan ympärillä voidaan pitää kapeampana, kuin maan tasoa
lähelle sijoittuvan radan, kun puut eivät pääse kaatumaan radalle tai sähkölinjoille. Tämä
mahdollistaa puustoisen kulkuyhteyden säilymisen sillan korkean osan alitse. Kulkuyhteyden
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kehittämiseksi puustoa voitaisiin lisätä sillan läheisyyteen myös sen korkeimpien osien
ympäristössä ja vahvistaa näin radan läpäisevää sekä radan suuntaista yhteyttä.

VI
R

Kuva 10. Raatin peltojen länsiosan elinympäristö ja ydinalue.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Elinympäristön ydinalue ja pesäpuut sijoittuvat radan maastokäytävän ulkopuolelle jäävään
elinympäristön osaan. Maastokäytävän alueella on kuitenkin havaittu papanapuita ja kolopuu.
Kohteen tilannetta on tarpeen seurata ennen rakentamisvaihetta. Poikkeuslupatarpeesta on
keskusteltava vastaavan ELY-viranomaisen kanssa.
Kohde 8 – Lohja, Syvälampi
Kohde on vanha ELY-keskuksen rajaama elinympäristö Syvälammen lähellä. Keväällä 2019
alueelta ei tehty papanahavaintoja. Soveltuvaa puustoa on kapealla alueella Vt1:n ja hakkuiden
välissä. Alueella on runsaasti tuulenkaatoja ja kulkuyhteydet ovat mahdollisesti heikentyneet
VT1:n rakentamisen myötä. Sovelias ympäristö jää suurelta osin radan maastokäytävän alle.
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AN

Kuva 11. Syvälammen eteläpuolinen soveltuva elinympäristö.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Kohteella ei havaittu liito-oravaa, mutta alue on liito-oravalle hyvin soveltuvaa. Kohteesta on
olemassa Uudenmaan ELY-keskuksen rajauspäätös. Liito-oravan mahdollista esiintymistä
kohteella on tarpeen seurata ennen rakentamisvaihetta. ELY:n kanssa keskusteltava olemassa
olevan rajauspäätöksen liittyvästä menettelystä.

VA

Kohde 9 – Nummi-Pusula, Kovelan kylä
Liito-oravan
elinympäristö
sijaitsee
Hämjoen
varressa,
osittain
Söderkullan
luonnonsuojelualueella (Kuva ). Lisäksi soveltuva elinympäristö jatkuu valtatie 1:n
pohjoispuolelle. Elinympäristöalueella on runsaasti järeitä kuusia ja haapoja, sekä lahopuuta.
Soveltuvalla elinympäristöllä puusto on selvästi keskimäärin nuorempaa ja tasaikäisempää
kuusikkoa kuin elinympäristöalueella.
Liito-oravan ydinalue pesä- ja papanapuineen sijoittuu Hämjoen varren rinteeseen. Ydinalueella
kasvaa runsaasti järeitä kuusia ja haapoja. Liito-oravan papanoita löytyi yhteensä yhdeksän
puun tyveltä, joista yksi on todennäköinen pesäpuu. Rata sijoittuu suojelualueelta länteen
mentäessä pellon ylityksen jälkeen matalaan leikkaukseen, jonka kohdalle on todennäköisesti
mahdollista saada toimiva puustoyhteys.
Ratalinjaus lohkaisee elinympäristöalueen kahteen osaan, jolloin elinympäristöaluetta
menetetään jonkin verran. Kaikki papanahavainnot tehtiin kuitenkin ratalinjan pohjoispuolelle
jäävältä metsäalueelta, jonne myös ydinalue sijoittuu. Radan pohjoispuolelle jäävästä
elinympäristöalueesta pääosa on suojelualueella, vaikkakin ydinalue sijoittuu sen ulkopuolelle.
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Rata-alueen viereen sijoittuva yksittäinen kolopuu on kallioisessa rinteessä sijaitseva mänty,
eikä siten kovin todennäköinen liito-oravan pesäkoloksi.

Kuva 12. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka Nummi-Pusulan Kovelan kylässä.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Elinympäristön ydinalue ja pesäpuut sijoittuvat radan maastokäytävän ulkopuolelle jäävään
elinympäristön osaan. Maastohavaintojen perusteella poikkeusluvan tarvetta ei nähdä. Kohteen
tilannetta on tarpeen seurata ennen rakentamisvaihetta.
Kohde 10 – Lohja, Paikkarintie
Paikkarintiellä havaittiin kaksi elinympäristöä, jotka ovat puustoyhteydessä toisiinsa. Alueilla on
varttunutta kuusikkoa, joissa kasvaa runsaasti järeää haapaa ja koivua seassa. Alueelta on
puustoyhteys länteen ja pohjoiseen. Itäisemmän alueen itäpuolinen vanha ELY-keskuksen
rajaama elinympäristöalue on hakattu tuoreeltaan. Elinympäristöt jäävät ratalinjauksen
pohjoispuolelle eikä linjauksella ole niihin vaikutusta. Kohteet tarkastettiin, jotta
yksityistiejärjestelyt voidaan suunnitella ne huomioon ottaen.
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Kuva 13. Paikkarintien elinympäristöt ja ydinalueet.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Elinympäristön ydinalue ja pesäpuut sijoittuvat radan maastokäytävän ulkopuolelle jäävään
elinympäristön osaan. Yksityistie linjataan yleissuunnitelmassa siten, että se välttää liito-oravan
elinympäristöt. Maastohavaintojen perusteella poikkeusluvan tarvetta ei nähdä.
Kohde 11 – Lohja, Uusitalo
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Nummi-Pusulan Uusitalon peltojen kaakkois- ja valtatie 1:n pohjoispuolelle sijoittuvalla
metsäalueella sijaitsee liito-oravan elinympäristöalue, jossa kasvaa runsaasti järeitä kuusia.
Lisäksi etenkin elinympäristön reuna-alueilla on paljon järeitä haapoja. Elinympäristöalueelta
tunnistettiin kaksi erillistä ydinaluetta, joista molemmista liito-oravan papanoita löydettiin usean
puun tyveltä. Eteläiseltä ydinalueelta tunnistettiin yhteensä kaksi mahdollista liito-oravan
pesäpuuta ja pohjoisemmalta ydinalueelta kolme. Liito-oravat liikkuvat ydinalueiden välillä
todennäköisesti aivan elinympäristön eteläpuoleisen pellon pohjoisreunaa pitkin.
Lisäksi elinympäristöalueen luoteispuolella sijaitsee pieni liito-oravalle soveltuva metsäalue,
jossa kasvaa runsaasti etenkin ruokailuun soveltuvia lehtipuita. Soveltuvan elinympäristön
alueelta havaittiin yksi liito-oravalle soveltuva kolopuu, jonka tyvellä ei kuitenkaan ollut
papanoita.
Ratalinjaus leikkaa elinympäristöalueen kahteen osaan siten, että ydinalueet, pesäpuut ja lähes
kaikki papanahavainnot jäävät ratalinjan eteläpuolelle. Ratalinjan pohjoispuolisesta osasta
metsää liito-oravan papanoita löydettiin ainoastaan yhden puun tyveltä.
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Kuva 14. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat Nummi-Pusulan Uusitalon peltojen
kupeessa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Elinympäristön ydinalue ja pesäpuut sijoittuvat radan maastokäytävän ulkopuolelle jäävään
elinympäristön osaan. Maastohavaintojen perusteella poikkeusluvan tarvetta ei nähdä. Kohteen
tilannetta on tarpeen seurata ennen rakentamisvaihetta.
Kohde 12 – Salo, Suomusjärven kirkonkylä
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Salossa Suomusjärven kirkonkylässä sijaitsee mosaiikkimaisesti liito-oravalle hyvin soveltuvaa
elinympäristöä (Kuva ). Alueella ei kuitenkaan havaittu jälkiä liito-oravan esiintymisestä.
Soveltuvan elinympäristön alueella kasvaa paikoin varttunutta järeää kuusikkoa.
Elinympäristölaikuista soveltuvin on itäisin alue, jolla kasvaa järeiden kuusien lisäksi runsaasti
järeää haapaa. Muilla soveltuvilla alueilla ruokailupuiksi soveltuvaa lehtipuustoa on verrattain
niukasti. Soveltuvien alueiden välialueet ovat männikkö- ja taimikkoalueita, sekä
harvapuustoisempaa soistumaa.
Ratalinja halkaisee kolme soveltuvan elinympäristön laikkua kahtia. Radan myötä menetetään
siten liito-oravalle hyvin soveltuvaa elinympäristöä. Lisäksi liikkuminen soveltuvien
elinympäristöjen välillä vaikeutuu.
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Kuva 15. Liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä Suomusjärven kirkonkylässä Salossa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Alueella on aiemmin havaittu liito-oravaa, mutta 2019 lajia ei havaittu. Maastohavaintojen
perusteella poikkeusluvan tarvetta ei nähdä. Kohteen tilannetta on tarpeen seurata ennen
rakentamisvaihetta.
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Maastokäytävän läheisyydestä tarkastettiin OT3 rataosuudelta 4 aiemmin tiedossa ollutta liitooravakohdetta. Kohteet sijoittuvat Salon kunnan alueelle. Liito-oravan papanoita havaittiin
näistä yhteensä 3:lta kohteelta.
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Kohde 13 – Salo, Ahtiala

O

Kuva 16. Tarkastetut liito-oravakohteet radan läntisimmällä jaksolla (OT3).

Kuva 17. Ahtialan soveliaat elinympäristöt.
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Ahtialan kohteilla ei havaittu papanoita. Soveliaiden alueiden puusto on enimmäkseen järeää
kasvatuskuusikkoa, jossa on jonkin verran lehtipuuta seassa. Itäisempi alue rajoittuu
itäosastaan tuoreeseen usean hehtaarin avohakkuuseen (tuore hakkuu ei näy ilmakuvassa).
Radan maastokäytävän alueelle jää jonkin verran soveltuvaa metsää.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Lähialueella on asukkaiden ilmoittamien havaintojen mukaan aiemmin tavattu liito-oravaa.
Maastohavaintojen perusteella poikkeusluvan tarvetta ei nähdä. Kohteen tilannetta on tarpeen
seurata ennen rakentamisvaihetta.
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Kohde 14 – Salo, Vilikkala
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Vilikkalan tekolammen ympäristössä on tuore avohakkuu ja tuhoutunut elinympäristö. Yksittäisiä
haapoja on jätetty pystyyn ja ne ovat yhä liito-oravan käytössä. Tuhoutunutta elinympäristöä
ympäröivissä soveltuvissa metsissä ei havaittu papanoita. Elinympäristö todennäköisesti
autioituu nopeasti eikä ratalinjauksella ole sen säilymisen kannalta vaikutusta.

Kuva 18. Tuhoutunut elinympäristö Vilikkalan tekolammen itäpuolella. Lampi ja hakkuut eivät
näy ilmakuvassa.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Alueella on aiemmin havaittu liito-oravaa 2017. Kohde on tämän jälkeen avohakattu, vaikkakin
pesäpuita ja joitakin ravintopuita on jätetty pystyyn. Maastohavaintojen perusteella
poikkeusluvan tarvetta ei nähdä. Aiempi lisääntymis- ja levähdyspaikka sijoittuu radan
maastokäytävän pohjoispuolelle ja koko elinympäristöalue on nykytilassa hakattu. Kohteen
tilannetta on tarpeen seurata ennen rakentamisvaihetta.
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Kohde 15 – Salo, Hirsijärvi
Salon Hirsijärven rannan kupeessa Sammalonsalmen kohdalta todettiin liito-oravan
elinympäristöalue, joka sijoittuu ratalinjan eteläpuolelle (Kuva). Elinympäristöalueelta liitooravan papanoita havaittiin usean puun tyveltä. Elinympäristössä kasvaa harvakseltaan, paikoin
myös runsaasti järeitä kuusia, haapoja ja koivuja. Valtaosin puusto on nuorta. Ydinalueelta
tunnistettiin yksi liito-oravan pesäpuu.
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Liito-oravalle soveltuvaa metsää on lisää elinympäristöalueen pohjoispuolella Hirsijärven
rannoilla, sekä pohjoisessa pellon, ja taimikkoalueen välissä. Soveltuvalla alueella, erityisesti
Hirsijärven länsirannalla, kasvaa runsaasti järeää vanhaa haapaa ja muita lehtipuita, sekä
kuusia. Ratalinja leikkaa länsirannan soveltuvan alueen kahtia. Suurin osa soveltuvasta alueesta
jää ratalinjan pohjoispuolelle, jolloin liito-oravan kulkuyhteydet elinympäristöalueelta
soveltuvalle alueelle heikkenevät. Lisäksi soveltuvaa aluetta menetetään.

Kuva 19. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka Salon Hirsijärven rannan kupeessa.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Lähialueella on asukkaiden ilmoittamien havaintojen mukaan aiemmin tavattu liito-oravaa.
Maastohavaintojen perusteella poikkeusluvan tarvetta ei nähdä. Kohteen tilannetta on tarpeen
seurata ennen rakentamisvaihetta.
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Kohde 16 – Salo, Kave-Rytkö
Salon Kave-Rytkön metsäalueella sijaitsee kaksi pientä liito-oravan ydinaluetta, joiden välinen
alue on ilmakuvan näkymästä poiketen avohakattu (Kuva). Elinympäristöillä kasvaa paljon
järeitä kuusia ja haapoja. Yhteys ydinalueiden välillä kulkee todennäköisesti ydinalueiden
väliinjäävän avohakkuun reunassa, sen eteläpuolella.
Läntinen ydinalue sijoittuu metsän reunaan, ojan varteen, peltoalueen eteläpuolelle.
Ydinalueelta havaittiin kaksi lähekkäin kasvavaa mahdollista liito-oravan pesäpuuta, joiden
tyvillä oli erittäin runsaasti papanoita. Papanoita löydettiin lisäksi kahden muun puun tyveltä.
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Itäinen ydinalue sijoittuu metsän reunaan peltoalueen eteläpuolelle. Ydinalueelta tunnistettiin
yksi liito-oravan pesäpuu. Lisäksi toinen mahdollinen pesäpuu sijaitsee ydinalueen eteläpuolella
keskellä hakkuuaukeaa. Yksittäisiä papanahavaintoja tehtiin myös hakkuuaukean itäpuoleisesta
harvapuustoisesta metsiköstä, jota liito-orava käyttää todennäköisesti kulkureittinään.
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Molemmat liito-oravan elinympäristöt jäävät ratalinjauksen eteläpuolelle ja pohjoispuolinen
metsäalue on hakattu.

Kuva 20. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat Salon Kave-Rytkössä.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Maastohavaintojen perusteella poikkeusluvan tarvetta ei nähdä. Kohteen tilannetta on tarpeen
seurata ennen rakentamisvaihetta.
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OT3 ratalinjan läheisyydessä Hirsijärvellä sekä Vilikkalassa, Mäkelän tilan pohjoispuolelle
padotulla lammella, tarkistettiin asukastilaisuuksissa tai muuta kautta vuoden 2017 selvitysten
jälkeen esiin tulleet mahdolliset viitasammakon esiintymispaikat.
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Viitasammakon esiintymistä havainnoitiin kutuaikaan, huhti-toukokuun vaihteessa. Muuhun
aikaan vuodesta lajin tunnistaminen vaatii yksilöiden kiinniottoa. Laji on erotettavissa äänen
perusteella soidinalueella, parhaiten ilta-aikaan.
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Halarin alueella olevien, viitasammakon lisääntymispaikoiksi tunnistettujen, kaivettujen lampien
lähiympäristöstä tarkistettiin ympäristön nykytila ja luontoarvot. Maastotarkastelu tehtiin kesän
luontoselvitysten yhteydessa. Halarinsta kartoitettiin alueet, joille ratahankkeen vaikutuksia voi
kohdistua, kun vesiä on radan kuivattamiseksi johdettava muualle maastokäytävästä. Ennen
maastokäyntiä
oli
kuivatuksen
suunnittelussa
tarkasteltu
kahta
vaihtoehtoista
kuivatusmahdollisuutta, joiden vaikutusalueet on esitetty kuvassa 21.

Kuva 21. Halarin lampien alustavien kuivatusuomavaihtoehtojen sijainti.

Kuivatusuomavaihtoehtojen lähiympäristön luontotyypit ja ojien/purojen nykytila tarkastettiin
yleispiirteisesti, paikantaen tarkastelualueelta mahdollisten luonnonsuojelulain 29§:n, metsälain
10§:n tai vesilain 11§:n mukaiset kohteet. Lisäksi havainnoitiin mahdollisen merkittävän lajiston
esiintymistä.
Viitasammakkoselvitykset suoritti FM biologi ja luontokartoittaja Satu Laitinen 25.4.2019
Samoin selvityksen Halarin alueella 31.7.2019.
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2.2.2 Viitasammakkokartoitusten tulokset ja johtopäätökset
Vilikkala ja Hirsijärvi
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Viitasammakoita havaittiin keväällä 2019 Salossa kahdella tarkastetulla alueella; Vilikkalan
tekolammella ja Hirsijärvellä.

O

Kuva 22. Selvityksessä todetut viitasammakoiden soidinalueet.
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Vilikkalan tekolammella tavattiin noin kymmenen yksilöä äänessä. Näistä lähes kaikki havaittiin
lammen eteläpään rantaluhdalla. Hirsijärven rantaluhdalla havaittiin kymmeniä äänteleviä
yksilöitä. Vilikkalassa soidinalue jää ratalinjauksen alle. Hirsijärvellä ratalinjaus ei vaikuta
soidinalueeseen.

Kuva 23. Viitasammakoiden soidinalueet Vilikkalan tekolammella (vasen kuva). (Lampi ei näy
ilmakuvassa) sekä Hirsijärvellä (oikea kuva).
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Vilikkalan tekolammen kohdassa radan maastokäytävä hävittää osan viitasammakon
lisääntymis- ja levähdyspaikasta. Radan toteuttaminen todennäköisesti vaatii poikkeusluvan.
Hirsijärven kohteeseen rata ei vaikuta, eikä maastotarkastelun perusteella nähdä tarvetta
poikkeusluvalle.
Halarin lammet
Halarin lammista kahdessa itäisimmässä on havaittu viitasammakoita soitimella 2017.
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Kuvassa 24 on esitetty luonnos tarkasteltujen kuivatusuomien sijainnista sekä kasvillisuuskuviot
niiden lähiympäristössä. VE1:n kasvillisuuskuvion 8 pohjoisosassa on pieni luonnontilaisen
norouoman pätkä, joka voidaan tulkita vesilain 2 luvun 11 § tarkoittamaksi vesiluontotyypiksi.
Metsälain 10 § tai luonnonsuojelulain 29 § tarkoittamia luontotyyppejä alueella ei havaittu.

Kuva 24. Halarin kasvillisuuskuviokartta ja uomavaihtoehtojen sijainnit.

Kuvio 1. Joutomaa. Kuvio koostuu vanhoista kalankasvatusaltaista, altaiden ympäristön
kaivetusta ja pengerretystä maasta, teiden varsista, varttunutta puustoa kasvavista
turvekankaista ja pihapiireistä. Kuvion maaperä on kokonaisuudessaan muokattua ja sen
keskellä kaakko-luode-suuntaisesti kulkee syvä oja, joka maastokäynnin aikaan oli
kaakkoispäässä kuiva ja luoteispäässä muuttui vetiseksi. Kasvillisuus on vahvasti
kulttuurivaikutteista. Puustossa on varttunutta koivua, haapaa ja raitaa sekä nuorta kuusta.
Lammissa ja niiden rannoilla kasvaa mm. kiiltopajua, suursaroja, leveäosmankäämiä ja
uistinvitaa, ojanvarressa mm. vadelmaa, rönsyleinikkiä, korpikaislaa, korpikastikkaa sekä
vieraslajeista jättipalsamia ja pajuangervoa.
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Kuva 25. Altaiden ympäristöä kuviolla 1.
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Kuvio 2. Kostea niitty. Kuvion keskellä kulkee vetinen leveä oja, joka saa alkunsa kuviolta 1.
Niitty on kasvamassa umpeen. Ojan varressa on runsaasti kiiltopajua. Kasvillisuus on rehevää
ja siihen kuuluu myös vadelmaa, mesiangervoa, nokkosta, pelto-ohdaketta ja rohtovirmajuurta.
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Kuvio 3. Luonnontilaisen kaltainen norouoma. Halarin talon kohdalla oja muuttuu
jyrkkärinteiseksi metsässä kulkevaksi norouomaksi, jonka kasvillisuus on luonnontilaisen
kaltaista. Uomassa liikkui jonkin verran vettä maastokäynnin aikaan. Uoma on paikoin kivinen
ja sitä on joskus perattu kevyesti. Puustossa on varttunutta kuusta, koivua, harmaaleppää ja
haapaa. Uoman pohjalla on melko runsaasti lahopuuta, ylempänä rinteillä puusto on hoidettua.
Pensaskerroksessa on uoman rinteillä muutamia pähkinäpensaita. Uoman pohja on
kasvillisuustyypiltään kosteaa keskiravinteista lehtoa, jossa kasvaa lehtokuusamaa,
hiirenporrasta, mesiangervoa ja rönsyleinikkiä.

Kuva 26. Luonnontilaisen kaltaista norouomaa kuviolla 3.
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Kuvio 4. Kaivettu oja. Pellon lähellä uoma muuttuu jälleen kaivetuksi ojaksi, joka on
kuivattanut voimakkaasti ympäröivää maaperää. Puusto on hoidettua varttunutta
istutuskuusikkoa ja ojan varressa harmaaleppää. Uoman varsi ei ole niin rehevä kuin ylempänä,
kenttäkerroksessa kasvaa lähinnä hiirenporrasta, metsäalvejuurta ja rönsyleinikkiä.
Kuvio 5. Pelto-oja.
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Kuvio 6. Syvennetty uoma. Pellon laidalla, kahden uoman yhtymäkohdassa uoman pohja on
kivikkoinen ja kasvillisuudeltaan rehevä. Puustossa on tiheälti tuomea ja varttunutta
harmaaleppää ja pensaskerroksessa mustaherukkaa, kenttäkerroksessa lähinnä hiirenporrasta.
Uomaa ja sen ympäristöä on pengerretty. Kuviolla on myös kaivettu pienialainen allas.
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Kuvio 7. Pähkinäpensaslehto. Kuvion läpi kulkevaa norouomaa on kevyesti syvennetty ja sen
pohjalla oli maastokäynnin aikaan hieman vettä. Kuviolla kasvaa runsaasti suuria
pähkinäpensaita, joista korkeimmat ovat noin seitsemänmetrisiä. Puusto ei ole luonnontilaista
ja koostuu varttuneesta koivusta, harmaalepästä, tuomesta ja kuusentaimista. Uoman ympärillä
on nuorta ja varttunutta istutuskoivikkoa. Lahopuuta ei juuri ole. Uoman pohjalla on kosteaa
keskiravinteista lehtoa, jonka kenttäkerroksessa on hiirenporrasta, mesiangervoa, korpikaislaa,
rönsyleinikkiä ja rentukkaa. Uoman rinteillä lehtotyyppi vaihtuu tuoreeksi lehdoksi, jonka
kenttäkerros on harvahko ja kasvaa mm. metsäalvejuurta, kieloa ja sinivuokkoa. Kuvio ei täytä
luonnontilaisuutensa
puolesta
luonnonsuojelulain
29
§
suojellun
luontotyypin,
pähkinäpensaslehdon, kriteerejä, vaikka määrällisesti pensaita on selvästi yli kriteerirajan (yli
20 kpl/ha). Pähkinäpensaiden runsaudesta ja muusta lehtokasvillisuudesta johtuen kuvio on
muuten huomionarvoinen eikä kuviolle suositella tehtäväksi voimakasta maanmuokkausta tai
veden virtausolosuhteita muuttavia toimenpiteitä.

Kuva 27. Pähkinäpensaiden reunustamaa norouomaa kuviolla 7.

Kuvio 8. Soistunut notkelma. Kuvio sijoittuu melko tasaiselle maalle kahden rinteen väliin
jäävään notkelmaan. Keskellä kuviota on vanha, matala, kuiva oja, joka on kuivattanut hieman
soistunutta maaperää. Kuvion koillispäästä alkaa alarinteeseen ja kuviolle 7 jatkuva norouoma,
joka ylärinteessä kulkee osittain maan alla ja jota ei ole syvennetty. Puusto on järeää kuusikkoa,
jossa on sekapuuna koivua, raitaa, harmaaleppää ja märimmissä paikoissa yksittäisiä
tervaleppiä. Puustoa ei ole viime aikoina kovin voimakkaasti hoidettu ja lahopuuta on
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Kuva 28. Norouomaa kuvion 8 koillispäässä.
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muodostunut jonkin verran. Metsätyyppi on lähinnä tuoretta ja lehtomaista kangasta, uoman
varressa kosteaa lehtoa. Kangasmaalla kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, käenkaalia ja
metsäalvejuurta, uoman varressa hiirenporrasta, rönsyleinikkiä ja rentukkaa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Maastotarkastelun perusteella päädyttiin siihen, että rata-alueen kuivatus tulee järjestää
vaihtoehdon VE2 mukaisesti, jolloin viitasammakon havaitut lisääntymis- ja levähdyspaikat
säilyvät, eikä alueen noroihin ja arvokkaimpiin luonnonympäristöihin tarvitse kajota. Kuivatusta
varten syvennetään kaivettua ojaa.
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Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyessä, ei maastotarkastelun perusteella
nähdä poikkeuslupatarvetta.

2.3 Söderkullan luonnonsuojelualue
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Lohjan alueella, Nummi-Pusulan Kovelan kylässä sijaitsevan Söderkullan luonnonsuojelualueen
perustamispäätöksen mukaan alueella on Hämjokeen viettävällä pohjoisrinteellä kuusivaltainen
vanhan metsän alue, jossa on sekapuuna haapaa ja raitaa. Joen rantavyöhykkeellä on myös
rehevämpää tuoretta lehtoa. Pääosa alueesta on tuoretta kangasmetsää.
Alueen luontotyypit selvitettiin maastossa yleispiirteissään, tunnistaen mahdolliset,
luonnonsuojelulain, metsälain, tai vesilain mukaiset kohteet. Kasvillisuudesta havainnoitiin
merkittävän lajiston ja elinympäristöjen esiintymistä (suojeltavat tai uhanalaiset lajit). Erityisesti
kiinnitettiin huomiota ratalinjan alueelle jäävän osa-alueen luontoarvoihin.
Maastoselvityksen tulosten perusteella arvioitiin ratalinjalle jäävän osuuden merkitystä
suhteessa aluekokonaisuuden suojeluarvoihin. Maastokäynneillä havaittu arvokas- tai
huomionarvoinen lajisto kirjattiin ylös. Tarkkaa lajilistausta ei tehty. Selvityksessä havainnoitiin
lisäksi metsän ikää, rakennetta ja luonnontilaisuutta.
Maastokäynnin alueelle toteutti FM ekologi Elviira Ritari 22.7.2019.
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2.3.1 Söderkullan luonnonsuojelualueen maastokartoituksen tulokset ja johtopäätökset
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Nummi-Pusulan Kovelan kylässä sijaitseva Söderkullan luonnonsuojelualue (YSA206691) on
pinta-alaltaan noin 26,4 ha, kattaen kiinteistöt 540-425-1-72 (Söderkulla) ja 540-425-1-74
(Ylitalo). Suojelualue muodostuu Hämjokeen viettävällä pohjoisrinteellä sijaitsevasta
kuusivaltaisesta vanhasta metsästä. Alueen kasvillisuus on pääosin tuoretta ja lehtomaista
kangasta, mutta Hämjoen rantavyöhykkeellä on myös rehevämpää kosteaa lehtoa. Alueella on
runsaasti eri lahovaiheissa olevaa lahopuustoa. Alueen eläimistöön kuuluu mm. uhanalainen
liito-orava. Maastokäynnillä alueelta ei havaittu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja.

Kuva 29. Söderkullan luonnonsuojelualueen kasvillisuuskuviointi.

Joenvarsilehto
Hämjoen varteen on muodostunut ravinteikas kasvupaikka, jossa metsikkö on luonnontilaisen
kaltaista. Joenvarsilehto voidaan pääosin luokitella kosteaksi keskiravinteiseksi lehdoksi, jossa
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esiintyy paikoin myös runsasravinteisia kasvupaikkoja. Runsasravinteisilla laikuilla kasvaa muun
muassa kotkansiipeä. Puusto on joen varressa lehtipuuvaltaista; harmaaleppää, koivua ja
haapaa. Joelta poispäin mentäessä kuusi yleistyy nopeasti. Joenvarren kasvillisuus koostuu
pääasiassa erilaisista saniaisista – siellä tavataan ainakin alvejuurta, kotkansiipeä ja
hiirenporrasta, paikoin myös korpi-imarretta. Korpi-imarre ilmentää korpimaisuutta, ja paikoin
tavataankin soistuneita rahkasammalisia korpipainanteita. Muita joenvarressa tavattuja kasveja
ovat muun muassa metsäkorte, vehka, mesiangervo, metsäkurjenpolvi, sudenmarja ja lillukka.
Kosteat keskiravinteiset lehdot on luokiteltu Etelä-Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) ja kosteat
runsasravinteiset lehdot vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi (Kontula & Raunio 2018).
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Kuva 30. Kosteaa joenvarsilehtoa

Lehtomainen kangas
Hämjoen varren joenvarsilehto vaihettuu kuusivaltaiseen lehtomaiseen OMT kankaaseen
Hämjoen eteläpuolelle siirryttäessä. Paikoin tavataan järeää kuusta ja runsaasti kaatuneita
runkoja ja lahopuuta. Metsikkö on luonnontilaisen kaltaista. Kasvillisuus koostuu erilaisista
ruohoista, sekä varvuista, kuten mustikasta. Alueella tavataan runsaasti myös muun muassa
metsäimarretta, käenkaalia, oravanmarjaa ja kieloa. Paikoin tavataan myös sinivuokkoa,
metsäorvokkia ja kevätlinnunhernettä. Suojelualueen eteläosassa, tuoreen kankaan
kasvillisuuskuvioiden välisellä lehtomaisen kankaan alueella tavataan runsaasti järeää haapaa.
Lehtomaiset kankaat on luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi (Kontula
& Raunio 2018).

ESA-rata, lajisto- ja luontokohteiden erillisselvitykset 2019 OT2-OT3

30

Tuore kangas
Tuoreen MT kankaan pääpuulajina on pääasiassa kuusi, mutta paikoin, etenkin korkeimmilla
paikoilla, mänty syrjäyttää runsaudellaan kuusen. Etenkin kuvion, ja siten myös suojelualueen
kaakkoisreunassa tavataan runsaasti maahan kaatuneita runkoja, ja puusto on muuta aluetta
tasaikäisempää. Kenttäkerroksen kasvillisuutta hallitsee mustikka, mutta korkeimmilla kohdilla
tavataan myös puolukkaa. Mustikkavarvikko on valtaosin erittäin tiheää ja tuuheaa. Myös
sammalkerros on hyvin kehittynyt ja koostuu tavanomaisista metsäsammalista, kuten kerros ja
seinäsammalesta.
Vaihettuessaan
lehtomaiseen
kankaaseen,
lehtolajisto
lisääntyy
kenttäkerroksessa ja erityisesti mustikan runsaus vähenee. Tuoreet kankaat on luokiteltu EteläSuomessa vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi (Kontula & Raunio 2018).
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Kuivahko kangas
Kuivahkoa VT kangasta tavataan ainoastaan pienialaisesti alueen korkeimmilla kohdilla, sekä
hieman runsaammin aivan suojelualueen koillispään kallioalueella. Kenttäkerroksen kasvillisuus
on harvaa ja matalaa, ja se koostuu pääasiassa puolukasta. Lisäksi tavataan esimerkiksi
seinäsammalta ja jäkäliä. Pääpuulajina on mänty. Kuivahkot kankaat on luokiteltu EteläSuomessa erittäin uhanalaiseksi (EN) luontotyypiksi (Kontula & Raunio 2018).

Kuva 31. Kuivahkoa mäntyvaltaista puolukkatyypin kangasta.

Ratalinjan alle jäävä osuus luonnonsuojelualueesta
Ratalinjan alle jäävä osuus luonnonsuojelualueesta on reunavaikutteista lehtomaista kangasta,
joka rajoittuu peltoalueeseen (Kuva). Alueen kasvilajisto koostui tyypillisistä lehtomaisen
kankaan lajeista, kuten oravanmarjasta, metsäkurjenpolvesta, kielosta, käenkaalista,
mustikasta, lillukasta ja erilaisista ruohoista. Puusto on kuusivaltaista sekametsää. Saman
tyyppistä lehtomaista kangasta on suojelualueella runsaasti.
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Kuva 32. Kasvillisuutta söderkullan luonnonsuojelualueen eteläpään ratalinjan alle jäävältä
osuudelta.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Söderkullan luonnonsuojelualueella ratalinjan alle jäävä osuus on reunavaikutteista lehtomaista
kangasta, jota on suojelualueella runsaasti. Ratalinjan alle jäävältä osuudelta ei havaittu
huomionarvoista putkilokasvilajistoa. Radan ei siten arvioida muuttavan merkittävästi
suojelualueen ominaispiirteitä. Koska rakenteita sijoittuu luonnonsuojelualueen rajojen
sisäpuolelle, vaatii radan toteuttaminen suojelualueen osittaista lakkauttamista.
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Alueen osa jolle radan maastokäytävä sijoittuu, rajautuu kiinteistörajaan ja peltoaukeaan. Radan
maastokäytävä sijoittuu suojelualueen eteläosan kukkulan etelärinteeseen, jolloin radan ja
suojelualueen pohjoisemman osan välillä jää korkeampi maastonmuoto. Tämä voi ehkäistä mm.
vaikutuksia suojelualueen vesitalouteen sekä meluvaikutusta.
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Mikäli radan maastokäytävää siirrettäisiin etelään, pysytellen VT1:n pohjoispuolella, vaarantuisi
Hämjoen radan suuntainen, noin 0,5 kilometrin mittainen osuus. Hämjoessa on tavattu 2019
selvityksissä vuollejokisimpukkaa, joka on luontodirektiivin liitteen IV (a) tiukasti suojelema laji.
Hämjoki pyritään ylittämään silloilla, uomaan ja siinä elävään vuollejokisimpukkaan
merkittävästi vaikuttamatta.

2.4 Saarilammen maakuntakaavan mukainen SL-rajaus
Maastossa
tarkastettiin
Lohjalla
sijaitsevan
Saarilammen
lähiympäristön
valtiolle
luonnonsuojelutarkoituksissa lunastettu alue (Metsähallituksen aluerajaus), joka on esitetty
voimassa olevassa maakuntakaavassa. Alue on osittain päällekkäinen OT2 ratalinjan kanssa.
Alue on lunastettu valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen [hankitut alueet (14.3.2012)]. Kohde
on laajuudeltaan 36,8 hehtaaria (kokonaisuudessaan 51,6 ha). Alueella on metsien
monimuotoisuusohjelman, (METSO) elinympäristöä. Alue on runsas lahopuustoista metsää.
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Kuva 33. Saarilammen
selvitysalue.

ympäristön
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Uudenmaan

maakuntakaavan

mukainen

SL-rajaus,
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Ympäristöministeriö on laatimassa valtiolle suojelutarkoituksissa lunastettujen kohteiden
suojelemiseksi asetusta, joka on ollut keväällä lausunnoilla. Mikäli asetusluonnos saatetaan
voimaan,
perustetaan
asetuksella
siinä
listatut,
Uudenmaan
alueelta
valtiolle
suojelutarkoituksissa
lunastetut
alueet
luonnonsuojelualueiksi,
joihin
sovellettavista
säännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17§:ssä.
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Alueen luontotyypit selvitettiin maastossa yleispiirteissään ja tunnistettiin mahdolliset
luonnonsuojelulain, metsälain, tai vesilain mukaiset kohteet. Kasvillisuudesta havainnoitiin
merkittävän suojeltavan tai uhanalaisen lajiston esiintymistä. Erityisesti kiinnitettiin huomiota
ratalinjan alueelle jäävän osa-alueen luontoarvoihin. Maastoselvityksen tulosten perusteella
arvioitiin ratalinjalle jäävän osuuden merkitystä suhteessa aluekokonaisuuden suojeluarvoihin.

2.4.1
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Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset tehtiin Saarilammen ja Syvälammen alueella 9.7.2019.
Selvitykset toteutti FM biologi ja luontokartoittaja Satu Laitinen.
Saarilammen

maakuntakaavan

SL-varaus,

eteläinen

rajaus,

maastokartoituksen

tulokset

ja

johtopäätökset

Saarilammen ympäristöön sijoittuva luonnonsuojelualueeksi varattu kiinteistö on mäkistä
aluetta, jossa metsätyyppi ja puuston laji- ja ikäsuhteet vaihtelevat alueittain. Pääosin alueen
metsätyyppi on tuoretta mustikkatyypin kangasta, jonka pääpuulaji vaihtelee kuusen ja männyn
välillä. Paikoin rinteillä on ravinteikkaampia alueita ja mäkien lakiosissa pienialaisia
poronjäkäläpeitteisiä kalliomänniköitä.
Saarilammella on luhta- ja nevarantaa ja alueen maastonpainanteissa soistumia, joista osa on
ojitettu. Alue on ollut vielä hiljattain metsätalouskäytössä eikä lahopuuta ei ole ehtinyt
muodostua vielä kovin runsaasti. Alueella havaittiin kuusimaapuussa kuitenkin mm. rusokääpää,
joka on vanhoja metsiä suosiva laji. Eniten lahopuuta on alueen lounaisosassa VT1:n tieaukean
laidalla ja luoteisosan laajan taimikon ympäristössä, missä on järeissä kuusikoissa paikoin
runsaasti tuulenkaatoja. Alueen läpi kulkee kapea soratie. Saarilampi ja sen lähiympäristö on
aktiivisessa virkistyskäytössä.
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Suojelullisesti huomionarvoisista lintulajeista alueella havaittiin maastokäynnin yhteydessä
poikaseton laulujoutsenpari Saarilammella sekä pyy ja hömötiainen kasvillisuuskuvion 13
mustikkakangaskorvessa. Laulujoutsen ja pyy on mainittu lintudirektiivin liitteessä I ja pyy on
lisäksi luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Hömötiainen on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN).

Kuva 34. Saarilammen ympäristön kasvillisuuskuviot.
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Kuvio 1. Mustikkaturvekankaan nuori kuusikko. Maaperä on ojituksen kuivattamaa.
Sekapuuna on koivua ja harvassa kenttäkerroksessa lähinnä mustikkaa ja metsäalvejuurta.
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Kuvio 2. Taimikko.

Kuva 35. Mustikkaturvekangasta ratalinjauksen kohdalla kuviolla 1. (vasen) ja laaja taimikko
selvitysalueen luoteisosassa kuviolla 2, (oikea)
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Kuvio 3. Tuoreen kankaan järeä kuusikko. Sekapuuna on vaihtelevasti mäntyä, koivua ja
haapaa. Metsätyyppi on enimmäkseen tuoretta mustikkatyypin (MT) kangasta, lammen rannan
lähistöllä soistunutta ja paikoin ojitettua. Pensaskerroksessa on runsaasti kuusen, pihlajan ja
haavan taimia merkkinä vanhoista harvennuksista. Kenttäkerroksessa on mustikkaa, puolukkaa,
metsälauhaa, metsäkastikkaa, paikoin myös valkovuokkoa ja metsämaitikkaa. Soistuneilla
osioilla on myös hiirenporrasta ja metsäkortetta. Lounaisosassaan kuvio rajoittuu taimikkoon.
Järeää lahopuuta on muodostunut melko runsaasti, eniten VT1:n tieaukean laidalle, missä on
melko tuoreita tuulenkaatoja. Varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat on luokiteltu EteläSuomessa vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi.
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Kuvio 4. Kalliomännikkö. Pensaskerroksessa on katajaa, kenttäkerroksessa kanervaa,
metsälauhaa, puolukkaa ja mustikkaa. Kallion lakiosissa on poronjäkälän peittämiä laikkuja.
Kuviolla on runsaasti melko tuoreita tuulenkaatoja VT1:n tieaukean laidalla. Kalliometsät on
luokiteltu Etelä-Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) luontotyypiksi.
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Kuva 36. Järeää kuusikkoa kuviolla 3. (vasen) ja kalliomännikköä kuviolla 4. Taustalla VT1:n
tieaukean taimikkoa. (oikea)
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Kuvio 5. Rantaluhta. Saarilammen rannoilla on paikoin pienialaisia, luonnontilaisen kaltaisia,
avoimia rantaluhtia ja saranevoja. Luhdilla kasvaa jonkin verran nuorta koivua merkkinä niiden
hienoisesta kuivumisesta ja lammen pinnan laskusta. Paikoin on järviruokoluhtaa, paikoin
jouhisaran vallitsemaa saranevaa ja paikoin ruohoista saranevaa, jossa jouhisaran lisäksi on
raatetta, järvikortetta, suoputkea ja kurjenjalkaa. Saranevat on luokiteltu Etelä-Suomessa
vaarantuneeksi luontotyypiksi.

Kuva 37. Ruohoista saranevaa Saarilammen länsirannalla.

ESA-rata, lajisto- ja luontokohteiden erillisselvitykset 2019 OT2-OT3

35

Kuvio 6. Tuoreen kankaan (MT) järeä kuusikko. Sekapuuna on vaihtelevasti mäntyä ja
koivua. Lahopuuta on ehtinyt muodostua jonkin verran, paikoin tuulenkaatoja on melko
runsaastikin. Kenttäkerroksessa on mustikkaa, metsäkastikkaa, puolukkaa ja metsälauhaa.
Lammen rannan ympäristössä maaperä on monin paikoin soistunutta. Tyypiltään soistumat ovat
lähinnä ruohokangaskorpea ja niiden kenttäkerroksessa on mustikkaa, metsäkortetta,
metsäalvejuurta ja korpi-imarretta. Kangaskorvet on luokiteltu Etelä-Suomessa äärimmäisen
uhanalaiseksi (CR) luontotyypiksi.
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Kuvio 7. Tuoreen kankaan (MT) järeä männikkö. Alikasvoksena on kuusta ja sekapuuna
koivua, pensaskerroksessa katajaa ja pihlajan taimia. Lahopuuta on paikoin jonkin verran.
Kenttäkerroksessa on mustikkaa, puolukkaa, metsätähteä ja kultapiiskua, ravinteisemmilla
paikoilla myös käenkaalia, ahomansikkaa, vanamoa ja sinivuokkoa.
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Kuvio 8. Tuoreen kankaan (MT) varttunut sekametsä. Pääpuulaji vaihtelee männyn ja
kuusen välillä, sekapuuna on paikoin runsaastikin koivua ja pensaskerroksessa pihlajantaimia.
Pienten kalliopaljastumien ympäristössä metsätyyppi on paikoin karumpaa kuivahkoa kangasta.
Ohuehkoa lahopuuta on muodostunut vasta melko vähän. Kenttäkerroksessa on runsaasti
mustikkaa, puolukkaa, kangasmaitikkaa ja metsälauhaa, paikoin myös oravanmarjaa,
metsätähteä, sanajalkaa, keltatalvikkia ja yövilkkaa. Kämmeköihin kuuluvan yövilkan
esiintyminen kertoo viimeaikaisten voimakkaiden metsänhoitotoimien puuttumisesta.

VA

Kuva 38. Varttunutta sekapuustoista männikköä selvitysalueen lounaisosassa kuviolla 8 (vasen
kuva) ja kuviolla havaittu yövilkka (oikea kuva).

Kuvio 9. Mustikkaturvekankaan järeä männikkö. Kuvio on pienialainen soistuma, joka on
ennen ojitusta ollut luultavasti korpiräme. Sekapuuna on varttunutta kuusta ja koivua,
kenttäkerroksessa mustikkaa, puolukkaa, pallosaraa, suopursua ja suomuurainta.
Kuvio 10. Kalliomännikkö. Puusto on harvaa varttunutta mäntyä, pensaskerroksessa on
katajaa, kenttäkerroksessa lähinnä kanervaa ja metsälauhaa ja pohjakerroksessa poronjäkäliä.
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Kuva 39. Kalliomännikköä kuviolla 10. (vasen) ja Varttunutta kuusikkoa kuviolla 15. (oikea)
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Kuvio 11. Lehtomaisen kankaan nuori sekametsä. Puustossa on mäntyä, haapaa ja koivua,
heinäisessä kenttäkerroksessa metsälauhaa, metsäkastikkaa, kieloa ja mustikkaa.
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Kuvio 12. Ruohoturvekankaan järeä koivikko. Maastonpainanteeseen jäävä pienialainen
soistuma on ennen ojitusta luultavasti ollut ruohokorpi. Puustossa on koivun lisäksi varttunutta
tervaleppää ja nuorta kuusta, pensaskerroksessa korpipaatsamaa ja kenttäkerroksessa suoorvokkia, metsäkortetta, metsäalvejuurta, käenkaalia ja oravanmarjaa.
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Kuvio 13. Mustikkakangaskorpi. Rinteiden väliseen notkelmaan jäävä suojuotti on hieman
kuivunut mutta edelleen luonnontilaisen kaltainen. Puustossa on järeää kuusta ja sekapuuna
mäntyä ja koivua. Järeää lahopuuta on jonkin verran. Kenttäkerroksessa on lähes yksinomaan
mustikkaa, hieman myös puolukkaa ja metsäkortetta. Kangaskorvet on luokiteltu EteläSuomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luontotyypiksi.
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Kuvio 14. Kalliomännikkö. Kuvio on mahdollisesti ollut ennen saari, jota nyt ympäröi rannan
puolelta ruokoluhta. Osittain kuvio on kuivahkoa kangasta. Maaperä on virkistyskäytön
vaikutuksesta kulunutta. Puusto on varttunutta harvaa mäntyä, hieman on myös tervaleppää ja
koivua. Harvassa kenttäkerroksessa on puolukkaa, kanervaa, kangasmaitikkaa ja keltatalvikkia.
Luhdanpuoleisella reunalla kasvaa suomuurainta.

VA

Kuvio 15. Tuoreen kankaan (MT) varttunut kuusikko. Kuvio on muusta selvitysalueesta
erillinen niemi. Sekapuuna on järeää mäntyä ja hieman koivua ja kenttäkerroksessa lähinnä
mustikkaa, metsäkortetta, kultapiiskua ja metsäalvejuurta. Niemen kärjessä on kota ja laavu ja
maasto on niiden ympäristössä hyvin kulunutta.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Saarilammen luonnonsuojelualueeksi varatulla kiinteistöllä ei havaittu huomionarvoisia tai
muusta selvitysalueesta poikkeavia luontotyyppejä tai kasvillisuutta ratalinjauksen kohdalla tai
sen lähiympäristössä.
Radan maastokäytävä sijoittuu SL-rajauksen etelärajalla, missä järeä puusto rajoittuu VT1:n
tieaukeaan ja taimikkoon. Ratalinjaus kaventaa jonkin verran Saarilammen eteläpuolista
metsäaluetta, mutta kokonaisuudessaan radan vaikutukset maakuntakaavan mukaisen
suojelualuevarauksen käsittämiin luontotyyppeihin voi arvioida vähäisiksi.
Radan toteuttamisen vaatimat toimenpiteet
voimaantulosta ja siihen tulevista kirjauksista.

riippuvat

Ympäristöministeriön

asetuksen
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2.5 Punavalkun kasvupaikka
Ratalinjan läheisyydessä on punavalkun (Cephalanthera rubra) esiintymisalue, jossa lajia on
havaittu useina vuosina. Vuoden 2019 maastokäynnillä, lajin esiintyminen alueella tarkastettiin
kukinta-aikaan heinäkuussa. Samalla arvioitiin soveltuvan elinympäristön sijoittuminen
suhteessa ratalinjaukseen.
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Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Eliölajit -tietokannan mukaan, laji on havaittu
kyseisellä alueella viimeksi vuonna 2005, jolloin ainoa havaittu kukkavana todettiin katkaistuksi/
syödyksi. Tarkistuksia oli tehty tämän jälkeisinä vuosina, viimeisin vuonna 2011. Mutta kukintoja
ei ole havaittu. Kohde tarkistettiin myös vuonna 2017 radan maastokäytävän selvitysten
yhteydessä.Punavalkku ei välttämättä kasvata kukkaversoja joka vuosi ja muodostuvan
kukinnon paikka voi vaihdella.
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Punavalkkukohteen maastokartoituksen tulokset ja johtopäätökset

IN

VI
R

AN

O

M

AI

Punavalkusta ei tehty havaintoja maastokäynnin yhteydessä. Vanha havaintopaikka sijoittuu
etelärinteeseen, jossa metsätyyppi on lähinnä lehtomaista (OMT) kangasta. Puusto on hoidettua
sekapuustoista järeää kuusikkoa, jossa on pieniä heinäisiä aukkoja. Kenttäkerroksessa on
lähinnä mustikkaa, kieloa, metsäkastikkaa ja sananjalkaa, paikoin runsaampaa ravinteisuutta
osoittamassa myös sinivuokkoa ja kevätlinnunhernettä. Hieman ylempänä rinteessä on
lehtomaisen kankaan järeää männikköä. Edellinen havainto lajista paikalla on vuodelta 2005.
Mahdollisesti latvuskerros on nykyään liian sulkeutunut, jotta punavalkku kasvattaisi versoja.
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2.5.1

YT

Punavalkun esiintymisen kartoitti FM biologi ja luontokartoittaja Satu Laitinen 9.7.2019.

Kuva 40. Metsää punavalkun vanhan havaintopaikan ympäristössä.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Punavalkun kasvupaikka jää ratalinjauksen pohjoispuolelle eikä linjauksella ole siihen
vaikutusta. Kasvia ei ole viimevuosina havaittu, mutta kohde on hyvä tarkistaa, mikäli alueelle
kohdistuu esimerkiksi rakentamisaikaisia toimenpiteitä tai tiejärjestelyitä.
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2.6 Syvälammen kasvillisuuskohde
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Lohjalla sijaitsevan Syvälammen eteläpäässä on Lohjan kunnan paikkatietoaineistojen mukaan
maakunnallisesti arvokkaaksi kasvillisuuskohteeksi luokiteltu aluerajaus. [Rajaustieto on
vuodelta 1992 (Pykälä 1992)].
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Syvälammen eteläosan notkelman maastokartoituksen tulokset ja johtopäätökset
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Arvokkaaksi luokitellulla kasvillisuuskohteella puusto on hoidettua ja maaperä ojitettua ja
kuivunutta. Metsätyyppi ja kasvillisuus vaihtelevat pienipiirteisesti. Huomionarvoista lajistoa ei
havaittu.
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Kuva 41. Tarkistetut kasvillisuuskohteet Syvälammen ympäristössä.
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Kuva 42. Syvälammen lounaispään kasvillisuuskuviot.

Syvälammen rannassa on nykyään ojituksen kuivattamaa ruohoturvekangasta, jonka läpi kulkee
kapea ura (kuvio 1, kuva 42). Puusto on hoidettua, varttunutta koivua, kuusta ja mäntyä.
Lammen rannassa vesirajassa on luhtakasvillisuutta: terttualpia, raatetta ja kurjenjalkaa.
Kahden kallion väliin jäävässä, kohti VT1:ä nousevassa notkelmassa on epäselvä,
maastokäynnin aikaan kuiva norouoma, jossa edelleen mahdollisesti virtaa ajoittain vettä (kuvio
2). Kohde on luonnontilaltaan muuttunut. Uoma on kivinen, metsätyypiltään lähinnä tuoretta
(MT) kangasta ja puustoltaan varttunutta koivua ja kuusta. Ohuehkoa lahopuuta on
muodostunut jonkin verran. Kenttäkerroksessa on lähinnä mustikkaa, metsäalvejuurta ja
metsäkastikkaa, pensaskerroksessa jonkin verran taikinamarjaa ja lehtokuusamaa.
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Uoman yläpäässä, VT1:n ja uoman väliin jäävällä pienialaisella tasamaalla, on vanha korpi, joka
on voimakkaasti kuivunut ojituksen seurauksena ja on nykyään ruohoturvekangasta (kuvio 3).
Kasvillisuus on edelleen rehevää ja kenttäkerroksessa on mm. isoalvejuurta, hiirenporrasta,
metsäalvejuurta, korpi-imarretta ja jänönsalaattia, puustossa hoidettua kuusta ja koivua.
Ympäröivillä, jyrkkärinteisillä kallioilla on pienialaisina laikkuina poronjäkäläpeitteistä
kalliomännikköä, rinteillä tuoreen kankaan mänty-kuusi-sekametsää (kuvio 4).

Kuva 43. Kuivunut norouoma kuviolla 2.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Syvälammen eteläpään arvokkaaksi luokitellulla kasvillisuuskohteella ei havaittu arvokkaita
luontotyyppejä tai kasvilajeja. Kohteen luonnontila on muuttunut. Ratalinjauksen vaikutus
Syvälammen lähiympäristössä on lähinnä maisemallinen.

ESA-rata, lajisto- ja luontokohteiden erillisselvitykset 2019 OT2-OT3

M

AI

SK
Ä

YT

TÖ

Ö
N

YHTEENVETO
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Kaikista 16:sta tarkastetuista liito-oravakohteesta ratalinjan alle jääviä liito-oravan ydinalueita
on 2 – kohteet 2 ja 3. Näillä kahdella kohteella liito-oravan nykyinen lisääntymis- ja
levähdyspaikka häviää- tai heikkenee. Kohteilla 5, 7, 9, 11 ja 16 liito-oravan ydinalueet
sijoittuvat radan maastokäytävän välittömään läheisyyteen. Ratalinjan maastokäytävän
vaikutuksesta häviää, tai pirstoutuu liito-oravan elinympäristöalueeseen liittyviä alueita
yhteensä 8:lla kohteella – kohteilla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ja 11. Kohteilla 6, 10, 14 ja 15 ratalinjaus
ei maastotarkastelujen tulosten perusteella vaikuta liito-oravan elinympäristöalueeseen.
Kohteilla 1,6, 12 ja 13 ei vuoden 2019 tarkastelussa havaittu liito-oravaa.
Kohteilla, joilla liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan katsotaan häviävän tai heikentyvän,
on radan rakentamista varten haettava poikkeuslupaa ELY-viranomaiselta. Poikkeuslupa voidaan
myöntää vain tietyin ehdoin (Luontodirektiivin 16 (1) artikla). Niiden kohteiden osalta, joilla liitooravan ydin- tai elinympäristöaluetta muuten häviää, käsitellään poikkeamisluvan taikka
seurannan tarve radan rakentamista varten alueellisen ELY-keskuksen kanssa. EU:n alueella
liito-oravaa tavataan ainoastaan Suomessa ja Virossa. Joten Suomen liito-oravakannan suojelun
menestyksellä on merkittävä vaikutus suotuisan suojelutason säilyttämiseen EU-tasolla.
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Kohteilla, joilla ratalinja kulkee ydin- tai elinympäristöalueen vierestä, suositellaan
rakennustöiden aikana varmistamaan riittävät suojatoimet, joilla puuston säilyminen
vahingoittumattomana turvataan.
Viitasammakkokohteista Vilikkalassa soidinalue sijoittuu osittain radan maastokäytävän alueelle.
Kohteilla, joilla viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan katsotaan häviävän tai
heikentyvän, on radan rakentamista varten haettava poikkeuslupaa ELY-viranomaiselta.
Hirsijärvellä ratalinjaus ei vaikuta soidinalueeseen.
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Halari
Halarin alueella rata-alueen kuivatusjärjestelyjen suurimmat vaikutukset syntyvät nykyisten
uomien mahdollisesta syventämisestä.
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Kuivatusvaihtoehdoista VE1 johtaisi viitasammakon lisääntymispaikkana toimivien lammikoiden
kuivumiseen, minkä vuoksi vaihtoehdoista on valittava VE2.
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Söderkullan luonnonsuojelualue
Söderkullan luonnonsuojelualueella ratalinjan alle jäävä osuus on reunavaikutteista lehtomaista
kangasta, jota on suojelualueella runsaasti. Ratalinjan alle jäävältä osuudelta ei havaittu
huomionarvoista putkilokasvilajistoa. Radan ei siten arvioida muuttavan merkittävästi
suojelualueen ominaispiirteitä. Koska rakenteita sijoittuu luonnonsuojelualueen rajojen
sisäpuolelle, vaatii radan toteuttaminen suojelualueen osittaista lakkauttamista.
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Saarilammen maakuntakaavan mukainen SL-alue
Saarilammen luonnonsuojelualueeksi varatulla kiinteistöllä ei havaittu huomionarvoisia tai
muusta selvitysalueesta poikkeavia luontotyyppejä tai kasvillisuutta ratalinjauksen kohdalla tai
sen lähiympäristössä. Linjaus kulkee kiinteistön rajalla, missä järeä puusto rajoittuu VT1:n
tieaukeaan ja taimikkoon. Ratalinjaus kaventaa jonkin verran Saarilammen eteläpuolista
metsäaluetta, mutta kokonaisuudessaan radan vaikutukset kiinteistön luontotyyppeihin voi
arvioida vähäisiksi. Radan toteuttamisen vaatimat toimenpiteet riippuvat Ympäristöministeriön
asetuksen voimaantulosta ja siihen tulevista kirjauksista.
Punavalkun kasvupaikka
Punavalkun kasvupaikka jää ratalinjauksen pohjoispuolelle eikä linjauksella ole siihen
vaikutusta. Kohde on kuitenkin tarpeen ottaa huomioon rakennusvaiheita ja tiejärjestelyitä
suunniteltaessa.
Syvälammen kasvillisuuskohde
Syvälammen eteläpään arvokkaaksi luokitellulla kasvillisuuskohteella ei havaittu arvokkaita
luontotyyppejä tai kasvilajeja. Kohteen luonnontila on muuttunut. Ratalinjauksen vaikutus
Syvälammen lähiympäristössä on lähinnä maisemallinen.
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Altaiden ympäristöä kuviolla 1.

Kuiva ojauoma kuviolla 1.
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Vetinen oja kuviolla 2.

Luonnontilaisen kaltaista norouomaa kuviolla 3.
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Kaivettu oja kuviolla 4.

Pelto-oja Raatintien eteläpuolella kuviolla 5.
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Kivistä, syvennettyä uomaa kuviolla 6.

Pähkinäpensaiden reunustamaa norouomaa kuviolla 7.
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SÖDERKULLAN LUONNONSUOJELUALUE
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Kosteaa puronvarsilehtoa

Kuusivaltaista lehtomaista kangasta
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Tuoretta mustikkatyypin kangasta.

Kuivahkoa mäntyvaltaista puolukkatyypin kangasta.
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Kasvillisuutta söderkullan luonnonsuojelualueen eteläpään
osuudelta.

VA

IN

VI
R

AN

O

M

SAARILAMPI

Mustikkaturvekangasta ratalinjauksen kohdalla kuviolla 1.
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Laaja taimikko selvitysalueen luoteisosassa kuviolla 2.

Järeää kuusikkoa kuviolla 3.

SK
Ä

YT

TÖ

Ö
N

ESA-rata, lajisto- ja luontokohteiden erillisselvitykset 2019 OT2-OT3

VA

IN

VI
R

AN

O

M

AI

Kalliomännikköä kuviolla 4. Taustalla VT1:n tieaukean taimikkoa.

Ruohoista saranevaa Saarilammen länsirannalla.
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Ruohokangaskorpea Saarilammen pohjoispuolella kuviolla 6.

Järeää männikköä selvitysalueen pohjoisosassa kuviolla 7.
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Varttunutta sekapuustoista männikköä selvitysalueen lounaisosassa kuviolla 8 (vasen
kuva) ja kuviolla havaittu yövilkka (oikea kuva).

Mustikkaturvekangasta kuviolla 9.
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Kalliomännikköä kuviolla 10.

Nuorta sekametsää selvitysalueen pohjoisosassa kuviolla 11.
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Ruohoturvekangasta kuviolla 12.

Mustikkakangaskorpea kuviolla 13.
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Varttunutta männikköä Saarilammen pohjoisrannalla kuviolla 14 (vasen kuva) ja kuviolla
runsaana kasvanut keltatalvikki (oikea kuva).

Varttunutta kuusikkoa kuviolla 15.
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PUNAVALKKUKOHDE

Metsää punavalkun vanhan havaintopaikan ympäristössä.
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SYVÄLAMMEN ETELÄPÄÄ

VA

IN

VI
R

AN

O

M

AI

Ruohoturvekangasta kuviolla 1.

Kuivunut norouoma kuviolla 2.
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Ruohoturvekangasta kuviolla 3.

