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Yhteenveto

LIITE 1
Kartat suunnitelluista ylityspaikoista

1.

Asia

Väylävirasto hakee Uudenmaan ELY-keskukselta lupaa saada poiketa luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin kiellosta. Poikkeuslupahakemus koskee liito-oravan lisääntymisja levähdyspaikkoja Espoon Blominmäessä, Vihdin Palojärvellä sekä Lohjan Vaanilan
lounaispuolella, Karnaisten itäosassa ja Pitkämäessä. Lisäksi on esitetty perustelut
kohteille, joille hakija ei ole arvioinut tarvittavan poikkeuslupaa. Kaikki kohteet sijoittuvat Espoo-Lohja-Salo ratalinjaukselle tai sen läheisyyteen.
Tämä raportti toimii kaikkien hankkeen liito-oravaa koskevien poikkeamislupahakemusten liiteraporttina. Raportissa kuvataan hankkeen lievennystoimenpiteinä liitooravalle osoitetut 98 kpl radan ylityspaikkoja koko ratajaksolla Espoo-Lohja-Salo sekä
radan ylityspaikkojen yleiset toteutusperiaatteet. Keskeisen, ylityspaikkoja koskevan
asiasisällön lisäksi raporttiin on sisällytetty myös koko rataosuutta koskevat poikkeusluvan myöntämisen edellytykset. Nämä ovat sisällöllisesti identtiset siitä, mitä yksittäisissä poikkeamislupahakemuksissa on esitetty.

Suunnitellut ylityspaikat on esitetty liitteen 1 kartoilla.

2.

Hakija

Hakijana on Väylävirasto, yhteyshenkilönään Heidi Mäenpää.
etunimi.sukunimi@vayla.fi
puh. 029 534 3819

3.

Sovellettavat säädökset poikkeuksen hakemiseen

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on suojeltu luontodirektiivin
12 artiklassa. Siinä kielletään niiden heikentäminen ja hävittäminen.
Suomessa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on suojeltu luonnonsuojelulain
49 §:n 1 momentin nojalla. Sen mukaan näiden paikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Alueellinen ELY-keskus voi kuitenkin myöntää poikkeuksen tästä
sekä direktiivin artiklassa 12 että luonnonsuojelulain 49.1 §:ssä mainitusta heikentämis- ja hävittämiskiellosta.
Poikkeuksen myöntämisen edellytyksistä säädetään luontodirektiivin 16 artiklassa.
Poikkeus voidaan myöntää, jos:
1. muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, ja
2. poikkeus ei haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä
niiden luontaisella levinneisyysalueella, ja
3. poikkeamisen perusteena on jokin seuraavista syistä
a) luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojeleminen ja luontotyypin säilyttäminen;
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b) erityisen merkittävien vahinkojen ehkäiseminen, joka koskee viljelmiä, karjankasvatusta,
metsiä, kalataloutta sekä vesistöjä ja muuta omaisuutta;
c) kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koskeva tai muu erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, mukaan lukien sosiaaliset ja taloudelliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on
ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle;
d) näiden lajien tutkimus- ja koulutus, uudelleensijoittamis- ja uudelleenistuttamistarkoitus ja
näiden tarkoitusten kannalta tarvittavat lisääntymistoimenpiteet, mukaan lukien kasvien keinotekoinen lisääminen;
e) tarkoin valvotuissa oloissa tapahtuva valikoitu ja rajoitettu kyseisten lajien yksilöiden ottaminen ja hallussapito kansallisten toimivaltaisten viranomaisten määrittelemissä rajoissa.

4.

Muun tyydyttävän ratkaisun puuttuminen

Valtakunnallinen/Maakunnallinen taso
ESA radan alustavan yleissuunnitelman linjauksesta on laadittu lakisääteinen ympäristövaikutusarvio vuonna 2010, jossa on vertailtu lukuisia eri vaihtoehtoisia linjauksia
radalle (kuva 4-1). Kaikkien linjausten tekniset reunaehdot (radan geometria, nopeustavoite yms.) ovat olleet yhdenmukaiset.
Luontoarvojen kannalta eri hankevaihtoehtojen vertailu perustui sekä olemassa oleviin
lähtötietoihin että laajoihin vaihtoehtoisten linjausten alueilla tehtyihin luontoselvityksiin. Hankevaihtoehtoa 0+ lukuun ottamatta hankevaihtoehdot erosivat kaikille vaihtoehdoille yhteisen Espoo-Lohjanharju -osuuden (E+M itäosa) länsipuolisilta osiltaan.

Kuva 4-1. Alustavan yleissuunnitelman YVA:ssa tutkitut vaihtoehdot.
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Luontoarvojen osalta hankevaihtoehtojen Lohjanharjun länsipuolisilla osilla suuria vaikutuksia arvioitiin vaihtoehdolle Ee, joka olisi kulkenut mm. Lakimäen luonnonsuojelualueen ja valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden kautta sekä erityisesti suojeltavan punavalkkuesiintymän läheltä. Natura-alueiden ja muiden huomioitavien luontotyyppikohteiden kannalta vaihtoehtojen E ja M välillä ei puolestaan ollut merkittäviä
eroja. Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien kannalta valittu vaihtoehto, Mk, oli paras.
Vaihtoehtojen M, Mp ja Mk yhteisellä osuudella linjaus kulki kahden Raatin elinalueen
kautta. Vaihtoehto Mp kulki näiden lisäksi kahden muun liito-orava-alueen kautta.
Vaihtoehdon E linjaukselle osui puolestaan kaksi liito-oravan elinaluetta ja useita turvattavia ylityspaikkoja sekä mm. viitasammakolle ja korentolajeille soveltuva kosteikko. Valitulta vaihtoehdolta Mk ei ollut tiedossa luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien
esiintymiä tai kosteikkoja.
Hankkeen kokonaisvertailun perusteella päädyttiin valitsemaan parhaaksi linjausvaihtoehdoksi itäosastaan E-18 moottoritietä seuraileva linjaus, joka erkanee moottoritiestä Suomussalmella (E+M, Mk). Valitun vaihtoehdon pohjalta on vahvistettu linjauksen
maastokäytävä sekä Varsinais-Suomen että Uudenmaan maakuntakaavoihin.
YVAn perusteella maakuntakaavojen valmisteluissa todettiin, että vaihtamalla ESAradan linjaus johonkin muuhun tutkittuun vaihtoehtoon, ei voida välttää tai oleellisesti
vähentää radan aiheuttamia haittoja luontoon tai asutukseen. Johtopäätöksenä oli,
että ympäristövaikutuksiltaan (ml. vaikutukset liito-oravaan) parempaa maastokäytävää ei löydy.
ESA radan yleissuunnittelua varten ja sen aikana on vuosien 2016-2020 aikana tehty
ratalinjauksella ja sen läheisyydessä täydentäviä ja tarkentavia luontoselvityksiä. Näitä ovat:











Sito 2017. Hanna Suominen, Aappo Luukkonen ja Sonja Oksman: Helsinki-Turku nopean ratayhteyden luontoselvitykset. Liikennevirasto. SALASSAPIDETTÄVÄ, VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN. YKK62504 15.11.2017
Ramboll 2019. Satu Laitinen, Elviira Ritari, Emilia Vainikainen: Espoo-Lohja-Salo oikorata Lajisto- ja luontokohteiden erillisselvitykset 2019, ratajaksoilla OT2-OT3. Väylä. SALASSAPIDETTÄVÄ, VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN 30.9.2019
Sitowise 2019. Hanna Suominen: Helsinki-Turku nopean ratayhteyden liito-orava- ja viitasammakkoselvitys (täydennys vuoden 2017 erillisselvityksiin). Väylä. SALASSAPIDETTÄVÄ, VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN 4.12.2019
Sitowise 2019. Petri Asikainen: Helsinki-Turku nopean ratayhteyden lepakkoselvitys,
Väylä
Sitowise 2018. Hanna Suominen ja Aappo Luukkonen: Helsinki-Turku nopean ratayhteyden saukkoselvitys. Väylävirasto YKK62504 5.3.2018
Leinikki, J., Saarman, P. & Syväranta, J. 2019. Vuollejokisimpukoiden kartoitus EspooTurku Nopean junayhteyden linjauksella 2019. Alleco Oy raportti n:o 9/2019. Alleco Oy
7.8.2019.
Ramboll 2019. Otso Lintinen ja Teemu Roikonen: Espoo-Salo ratahanke, Taimenen
esiintymisselvitys. Väylä 20.12.2019
Ramboll 2020. Emilia Vainikainen ja Juha Kiiski: Espoo-Lohja-Salo ratalinjan Naturaarvioinnin päivittäminen radan yleissuunnitelmavaiheessa, vaikutukset Kiskonjoen latvavedet Natura-alueeseen. Väylä 30.3.2020
Saarivuo, Emilia: Natura-arviointi osana Salo-Lohja ratalinjan vaihemaakuntakaavan
laadintaa: vaikutukset Kiskonjoen latvavedet Natura-alueeseen. Varsinais-Suomen liitto
2011. - 16 s., päivitetty 2020
Sitowise 2020. Lauri Erävuori ja Aappo Luukkonen. Nuuksion Natura-arviointi.
21.4.2020.

Täydentävät selvitykset ovat kohdentuneet yleissuunnitelmalinjauksen lähialueelle.
Tarkastelualueena on pidetty noin 400 metrin maastokäytävää. Tarkastelussa on siis
huomioitu kohteet, jotka sijoittuvat noin 200 metrin säteelle suunnitellusta radasta.
Täydentävien selvitysten perusteella on voitu tehdä maakuntakaavan mukaiseen ratalinjaukseen sellaisia muutoksia, joilla on voitu vähentää radan pysyviä tai rakentamisen aikaisia haitallisia vaikutuksia.
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Paikallinen taso
Alustavan yleissuunnitelman perusteella ESA-radan linjaus on merkitty VarsinaisSuomen ja Uudenmaan maakuntakaavoihin. Maakuntakaavan esittämän tarkkuuden
sisällä on yleissuunnittelun aikana tehty tarkempaa linjauksen ja korkeusviivan suunnittelua ja voitu huomioida luontoselvityksissä esiin tulleita seikkoja. Tarkemmassa
ratalinjan suunnittelussa on pystytty välttämään tai vähentämään sekä rakennusaikaisten että pysyvien haittojen aiheuttamista useille luontokohteille. Jäykkä, 250…300
km/h nopeudelle määritelty ratalinja ei kuitenkaan taivu riittävästi niin, että radan
linjauksella olisi voitu välttää kaikki arvokkaat luontokohteet. Linjauksen muutoksella
radan geometriassa on vaikutuksia useiden kilometrien mitalla ja sitä kautta vaikutuksia taas toisiin luontokohteisiin radan lähellä.
Yleissuunnittelussa on ollut käytössä Maanmittauslaitoksen yleispiirteinen maastomalli,
jonka avulla on tarkasteltu radan korkeusviivaa. Paikoin radan korkeusviivan tarkemmalla suunnittelulla on osaltaan voitu välttää haittojen aiheuttamista luontokohteille.
Paikallisen tason ratkaisut ratasuunnitelmassa ja niiden vaikutukset on esitetty kussakin poikkeamislupahakemuksessa.
Johtopäätöksenä on, että sellaista ratalinjausta ja korkeusasemaa ei ole esitettävissä,
etteikö radan rakentaminen aiheuttaisi sellaista pysyvää haittaa, että niille on haettava LS-lain edellyttämiä toimenpiteitä.

5.

Vaikutukset suotuisan suojelun tasoon

Suomen liito-oravakannan kooksi on vuonna 2006 arvioitu noin 143 000 liitooravanaarasta (Hanski 2006: Liito-orava - biologia ja käyttäytyminen). Vuosien 2006
ja 2015 välillä liito-orava kannan arvioitiin taantuneen noin 23 %. Uusimman Suomessa julkaistun uhanalaisluokituksen (v. 2019) arvioinnin perusteella liito-oravakannan
arvioitiin edellisten kymmenen vuoden aikana taantuneen yli kolmanneksen. Laji on
Suomessa luokiteltu vaarantuneeksi (VU), sillä populaation arvioitu vähenemä ylitti
tarkastelujaksolla uhanalaisuuden raja-arvona pidetyn 30 prosenttia.

5

Kuva 5-1 Liito-oravan suhteellinen tiheys Suomessa. Kartta: Hanski 2006.

Kuva 5-2 Ratalinjan sijoittuminen suhteessa liito-oravien havaittuun suhteelliseen tiheyteen (karttaote: Hanski 2006). Tummimman vihreän alueilla tiheys on korkein ja
harmailla alhaisempi. Kuvaotteeseen on lisätty ratalinja.

Tärkein syy lajin vähenemiseen ovat sopivien varttuneiden kuusisekametsien hakkuut
ja sitä kautta sopivan metsän pinta-alan pieneneminen. Liito-oravakannan kokoa rajoittava tekijä näyttääkin olevan tarjolla olevan, lisääntymiseen sopivan metsän pintaala. Tärkeimmät lajin uhanalaisuuteen johtaneet syyt ja uhkatekijät myös tulevaisuudessa ovat: metsien uudistamis- ja hoitotoimet, metsien puulajisuhteiden muutokset,
vanhojen metsien väheneminen ja lahopuun väheneminen.
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Tuoreimmassa vahvistetussa komission hyväksymässä arvioinnissa (2007-2012) lajin
suotuisan suojelutason tilanteesta liito-oravan kokonaisarvio Suomessa epäsuotuisa,
riittämätön ja kannan kehityssuunta heikkenevä. Tuoreimmassa arvioinnissa (20132018, ei vahvistettu) suojelutason kokonaisarvio on pysynyt muuttumattomana; arviointitulos on sama epäsuotuisa-riittämätön sekä lajin elinympäristön, tulevaisuuden
näkymien että yleisarvioinnin osalta. Tätä hakemusta laadittaessa laaditut arviointitaulukot ovat parhaillaan komission käynnistämässä julkisessa kuulemisessa, jonka
jälkeen raportit hyväksytään lopullisesti komissiossa.
Vaikka valtakunnallisella tasolla kannan kehityssuunta on taantuva, on pääkaupunkiseudulla ollut havaittavissa päinvastaista kehityssuuntaa. Esimerkiksi Helsingin eläimistöön liito-orava on palannut 2010-luvulla ja runsastunut nopeasti. Helsingistä on
selvitysvuosina löytynyt kaikkiaan 124 liito-oravan asuttamaa metsäkuviota, joista osa
voi kuulua samaan liito-oravan elinpiiriin. Elinpiirien kokonaismääräksi arvioidaan kuitenkin vähintään 86 (Lammi & Routasuo 2019: Liito-oravan levinneisyys Helsingissä
2019).
Suomen liito-oravakanta on tiheintä Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa. Kuvassa 5-1
on esitetty Suomen liito-oravakannan alueellista jakaumaa. Kuvassa 5-2 on esitetty
suunniteltu ratalinja kartalle sijoitettuna. Ratalinja sijoittuu osittain Etelä-Suomen tiheimmille liito-oravan esiintymisalueille.
Ratahankkeen toteuttaminen heikentää kuutta liito-oravan elinaluetta, eikä hankkeella
ole valtakunnan tasolla vaikutuksia liito-oravan suotuisaan suojelutasoon.
Hakija katsoo, että haettavat poikkeamiset eivät haittaa liito-oravan suotuisan suojelun tason säilyttämistä sen luontaisella levinneisyysalueella. Lajin suojelutasoon ei
kohdistu muutoksia valtakunnallisella tasolla, eikä poikkeus heikennä suojelutasoa
alueellisella tai paikallisella tasolla.

6.

Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava
syy (3c)

Espoo-Salo oikorataa on valmisteltu pitkään. Hankkeessa suunnitellaan Helsinki-Turku
-välille nopeaa junayhteyttä. Yhteysvälillä on strateginen merkitys koko Suomen liikennejärjestelmässä. Nopea junayhteys lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa sekä
laajentaa työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta.
Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja elinkeinoelämälle kehittyneen infran myötä. Samalla se integroi Suomen rataverkon vahvemmin osaksi Euroopan Unionin TEN-t-verkostoa ja nopeuttaa logistisia yhteyksiä.
Helsingistä länteen suuntautuva rata on mainittu myös hallitusohjelmassa kehityskohteena.
Hanke linkittyy valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategian asettamaan kansalliseen
liikenteen päästövähennystavoitteeseen, joka on 50 prosenttia vuoden 2005 tasosta
vuoteen 2030 mennessä sekä hallitusohjelmassa mainittuun hiilineutraaliustavoitteeseen vuoteen 2035 mennessä.
Hallitus päätti kesäkuun 2020 alussa lisätalousarvioneuvotteluissa Espoon kaupunkiradan rakentamisesta ja osallistumisesta Turun ratapiha -hankkeeseen. Tunnin juna hankkeen käynnistäminen on merkittävä kasvu- ja ilmastoinvestointi ja kaupungit
olivat valmiita osoittamaan ratainvestoinnin käynnistämiseen poikkeuksellisen suuren
taloudellisen panoksen.
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Kyseessä on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä hanke.
Hanke on jaettu viiteen kokonaisuuteen, joista tämän ylityspaikkaselvityksen taustana
on Espoo–Salo-oikorata -osahankkeen ratalain (110/2007) mukainen yleissuunnitelman valmistelu. Yleissuunnitelma tehdään 95 kilometrille uutta rataa. Siinä kerrotaan
oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä
määritellään alustavat kustannukset.
Rataverkon haltijan on pyydettävä ratalain (110/2007) 22§:n mukaisesti yleissuunnitelmasta lausunto mm. niiltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu ja joiden alueella suunnitelman vaikutukset muutoin ilmenevät.
Ratahankkeen alustava yleissuunnitelma valmistui 2010. Alustavan yleissuunnitelman
yhteydessä on tehty rataa koskeva ympäristövaikutusten arviointi. Radan linjaus asetettiin pääpiirteittäisesti Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntakaavoissa. Uudenmaalla maakuntakaavoja, jotka vaikuttavat ESA rataan on useita, joista ESA rataan liittyen tärkeimmät ovat Uudenmaan maakuntakaava, YM vahvistuspäätös 2007
ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 29.4.2016.
Varsinais-Suomen Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaava on vahvistettu
4.12.2012
Kyseessä on siis yleisen edun kannalta erittäin tärkeä hanke, johon on erilaisten suunnitelmien ja päätösprosessien osalta valmistausuttu useiden, eri viranomaisten taholta.

7.

Hankkeen lieventämistoimenpiteet

Yleissuunnittelun aikana on voitu tarkentaa radan linjausta ja korkeusviivaa niin, että
on löydetty ratkaisuja, joilla voidaan välttää tai vähentää sekä rakennusaikaisten että
pysyvien haittojen aiheuttamista useille luontokohteille. Yleissuunnitelman tarkennuksien perusteella esitetään seuraavia lieventämistoimia:










Liito-oraville on esitetty rakenteilla suojattua puustoista yhteyttä periaatetyyppeinä radan ylittämiseksi (3 havainnekuvaa). Ratkaisuja sovelletaan ylityspaikkakohtaisesti seuraavassa suunnitteluvaiheessa.
Liito-oravalle soveliaiden alueiden läheisyydessä olevien korkeiden (vapaa
korkeus min 5 m) siltojen alle tai siltakeilojen läheisyyteen on osoitettu metsäisiä yhteyksiä siltojen alta. Näillä siltojen alituksilla metsäinen yhteys tukeutuu puuistutuksiin, joita rataturvallisuudesta johtuen pidetään matalampana.
Tunnelijaksoilta on puustokeilaustietojen perusteella pystytty löytämään liitooravalle soveltuvia metsäisiä kulkuyhteyksiä ratalinjauksen poikki.
Raatin alueella ratapenkereet on korvattu korkeilla (yli 20 m) silloilla, joiden
alta ohjataan sekä ekologiset yhteyksiä että liito-oravan kulkuyhteyksiä.
Rata ylittää maan tasossa tai sillalla (selviää seuraavassa suunnitteluvaiheessa) Raatin yksityisen, määräaikaisen luonnonsuojelualueen siten, että haitta
liito-oravalle on minimoitu. Tästä huolimatta kohteesta joudutaan tekemään
LS-lain mukainen poikkeuslupa-anomus.
Lisäksi muina lievennystoimenpiteinä on esitetty:
Kaikkiin pienvesistökohteisiin tulee joko kuivapolut siltojen alle ja rumpuihin
asennetaan kuivapoluiksi hyllyt.
Halarin keinolampien kohdalla radan korkeusviivaa on nostettu niin, että viitasammakon asuttama lampi säilyy eikä sammakon olosuhteita vaaranneta.
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Koskenalasen Natura-alueen kohdalla ratalinjaa on siirretty pohjoiseen, jotta
on saatu merkittävästi vähennettyä haitallisia vaikutuksia Natura-alueeseen.
Samalla linjan siirrolla Natura-alueen pohjoispuolelle on suunniteltu uusi tunneli, mikä parantaa ekologisia yhteyksiä radan yli.
Hämjoen kohdalla linjausta on siirretty hieman pohjoiseen. Aiemmassa linjauksessa rata olisi kulkenut pitkän matkaa jokiuoman päällä. Linjauksen siirrolla jokeen kohdistuvia vaikutuksia on vähennetty merkittävästi. Hämjoessa
esiintyy vuollejokisimpukkaa, joiden elinolosuhteisiin ei nyt tarkennetulla linjauksella vaikuteta haitallisesti. Linjan vähäinenkin siirto joen päältä pohjoisemmaksi kuitenkin aiheuttaa sen, että ratakäytävä leikkaa noin 1 ha suuruisen alueen Söderkullan yksityistä luonnonsuojelualuetta. Luonnonsuojelualueen osittaisesta purkamisesta on laadittu hakemus ympäristöministeriöön.

Radan linjaus välillä Espoo-Suomusjärvi kulkee maakuntakaavan mukaisesti ”samassa
käytävässä” moottoritie E18 kanssa. Liito-oravien olosuhteiden osalta on voitu hyödyntää sekä moottoritien toteutuksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä, moottoritien rakentamisen yhteydessä toteutettuja liito-oravan ylityspaikkoja sekä rakentamisen jälkeen laadittuja seurantaselvityksiä.
ESA radan yleissuunnitelman yhteydessä esitettyjen liito-oravien ylityspaikkojen sijaintia on pyritty säätämään mahdollisimman hyvin yhteensopiviksi moottoritien E-18
liito-oravien ylityspaikkojen kanssa.

8.

8.1

Liito-oravalle soveltuvien ylityspaikkojen osoittaminen lieventämistoimenpiteenä

Radan rakentaminen ja rakenteet

Espoo-Lohja-Salo oikorata noin 95 km pitkä, 2-raiteinen ratakäytävä, jonka molemmin
puolin on huolto- ja/tai pelastustiet. Ratajaksolla on tunneleita yhteensä 22 kpl ja niiden yhteispituus on noin 15 km. Siltoja on puolestaan 113 kpl, yhteispituudeltaan noin
11 km. Silloista 73 kpl on yli 50 m pitkiä. Käytännössä ESA oikoradasta noin neljäsosa
on tunneleissa tai pitkillä silloilla. Nämä jaksot keskittyvät erityisesti Lohjan ja Salon
alueille.
Radan tekninen leveys vaihtelee riippuen tunneleiden ratkaisuista. Lisäksi radan molemmin puolin on 30 metrin suojavyöhyke, jossa puusto hoidetaan lähtökohtaisesti
siten, että vaaraa puun kaatumisesta raiteille tai sähköjohtimille ei ole. Tämä tarkoittaa, että ilman erityisjärjestelyjä liito-oravalle ei ole radan ylittämiseksi riittävän korkeaa puustoa.
8.2

Käytetty lähtöaineisto

Liito-oravien poikkeuslupien lieventämistoimenpiteenä on tutkittu soveltuvia radan
ylityspaikkoja koko ratajaksolla Espoo-Lohja-Salo. Selvitystyön pohjana on ollut kevään 2019 ja 2020 maastokäynnit. Teknisenä lähtöaineistona on käytetty radan yleissuunnitelman kartta-aineistoa sekä suunnitelma-aineistoa, kuten pohjatutkimustiedot,
radan pituusleikkaus, yleissuunnitelman poikkileikkaukset 20 m:n välein ja siltojen
yleissuunnitelmat. Ratageometrian suunnittelun lähtöaineistona on ollut Maanmittauslaitoksen kartta-aineisto ja maastomalli.
Ylityspaikoille soveltuvan puuston kartoituksen lähtöaineistona on käytetty ilmakuvia
sekä Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa 50+50 m ratalinjan molemmin puolin. Kirkkonummen ja Espoon osalta laserkeilausaineistona on käytetty HSY:n vuoden
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2019 keilausaineistoa. Hakkuiden ja maankäytön muutosten johdosta ilmakuvat on
ristiintarkasteltu laserkeilausaineiston kanssa.

Kuva 8-1. Esimerkki laserkeilausaineistosta Lohjan Karnaisissa. Leikattu
laserkeilausaineisto on leveydeltään 100 m (50 + 50 m) ja luokiteltu yli 10 metriä
korkean puuston osalta 5 metrin luokkiin.
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Kuva 8-2. Yksityiskohta laserkeilausaineistosta Karnaisten tunnelin länsisuulla. Rataa
kohtisuorassa olevat poikkiviivat osoittavat tunnelinsuuaukolla tarkasteltuja radan
poikkileikkauksen kohtia.

Metsänkäyttötilannetta on kartoitettu analysoimalla Metsäkeskuksen metsänkäyttöilmoituksia vuosilta 2017-2019 ja vertaamalla niitä ilmakuviin, laserkeilausaineistoon ja
maastossa tehtyihin havaintoihin.

8.3

Soveltuvan ylityspaikan lähtökohdat

Erilaisissa liito-oravan elinympäristöverkostoa kuvaavissa selvityksissä on esitetty
nyrkkisääntöjä liito-oravan liikkumiseen soveltuvasta puustosta ja liitomatkoista. Selvityksissä yli 10 metrinen puusto katsotaan soveltuvaksi säännölliseen liikkumiseen.
Lajin liitomatkana pidetään puolestaan kolme kertaa lähtöpuun korkeutta. Lajin katsotaan kuitenkin voivan liitää avoimen alueen yli maksimissaan noin 50 metrin matkan.
Tämä edellyttää, että liidon alussa on riittävän korkeita puita ja vastaanottavalla puolella myös riittävästi ja soveltuvan kokoista puustoa. Jotta avoimen alueen ylitys on
mahdollinen molempiin suuntiin, on molemmilla puolilla oltava korkeampaa puustoa.
Lisäksi on huomattava, että yksittäiset puut eivät riitä, vaan puita tulisi olla mieluiten
muutaman puun ryhmä. Aikuistumisvaiheen dispersaaliyhteyksien vaatimukset voivat
olla edellä esitettyjä vaatimattomampia.

Toimivien ylityspaikkojen lähtökohtia ovat:


liito-oravan elinalueiden ja lajille soveltuvien metsäkuvioiden läheisyys



tukeutuminen ekologiseen verkostoon



soveltuvaa puustoa ylitykseen (korkeus ja puulajit)



radan soveltuva poikkileikkaus (korkeusviivat)
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soveltuva puusto tunnelin päällä (korkeus ja puulajit)



pitkä ja riittävän korkea silta alitukseen

Vuonna 2009 toteutetussa E18-hankkeessa välillä Muurla-Lohjanharju (noin 60 km)
osoitettiin yhteensä 66 kpl liito-oravan ylityspaikkoja, joista 38 kpl oli olemassa olevaan puustoon ja 21 kpl puustoistutuksiin tukeutuvaa ylityspaikkaa. Lisäksi 7 kpl ylityspaikoista oli tunneliosuuksia. E18 hankkeen ylityspaikat ovat olleet keskeisenä lähtökohtana ESA-radan ylityspaikkojen suunnittelussa, jotta lajin nykyinen elinympäristöverkosto tulee huomioiduksi. ESA-radan kohdalla E18-hankkeen ylityspaikkojen
huomioimisen merkitys korostuu, koska rata ja moottoritie kulkevat pitkän matkaa
rinnakkain lähes tulkoon samassa maastokäytävässä.

8.4

Liito-oravien ylityspaikkojen tyypit

Yleissuunnitteluvaiheessa on esitetty kolme erilaista ratkaisua liito-oravan ylityspaikoiksi radan poikki.
1.

Tunneliosuuksien metsäiset kulkuyhteydet

2.

Korkeiden ja pitkien siltojen alitukset (puustoisten yhteyksien säilyttäminen ja
täydennysistutukset)

3.

Erikseen rakennettavat ylityspaikat
a. Tasamaan ylityspaikka
b. Kallioleikkauksen ylityspaikka
c. Kallioleikkauksen ylityspaikka kavennettuna

Ylityspaikkoja koskevat ratkaisut on esitetty tarkemmin alla.
1 Tunneliosuuksien metsäiset kulkuyhteydet
Tunneliosuuksilla rata kulkee maan alla, jonka johdosta tunnelin yläpuoliset
metsäalueet säästyvät, lukuun ottamatta huoltoon ja ylläpitoon tarvittavien rakenteiden (mm. huoltotiet, ilmanvaihto) aluevarauksia. Lähtökohtaisesti tunnelijaksojen yläpuoliset laajemmat metsäalueet toimivat kapeita, rakennettavia ylityspaikkoja paremmin lajin kulkuyhteyksien turvaamisessa. Tunnelijaksot sijoittuvat kuitenkin kallioalueille, joilla useimmiten vallitsee mäntyvaltaiset kalliometsät. Kalliometsien puusto voi karuimmilla ja kallioisimmilla alueilla olla aukkoista ja kituliasta. Liito-orava sen sijaan suosii niin elinympäristönään kuin liikkumisalueinaankin lehtipuita ja kuusta kasvavia, suojaisempia sekametsiä.
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Kuva 8-3. Esimerkki tunneliosuuden ylityspaikasta Salon Metsä-Valkjärven pohjoispuolella. Puustorasterin (yli 10 m puusto), ilmakuvien ja peruskarttatietojen
perusteella ylityspaikka on osoitettu kalliometsäalueen länsirinteen sekametsään, jossa puusto on muuta tunneliosuutta korkeampaa (pääasiassa 15—20 m).

Alle 10 metrinen puusto tai muutoin laadullisesti heikompi puustoinen yhteys voi
toimia liito-oravan itsenäistymisvaiheen eli ns. dispersaalivaiheen kulkuyhteytenä. Tunneliosuuksien metsäisten kulkuyhteyksien kohdalla ylityspaikat kuitenkin
osoitettiin laadullisesti lajin kulkuyhteyksiksi soveltuville kohteille. Keskeisinä
lähtötietoina olivat laserkeilausaineistoista johdetut puuston korkeusrasterit ja
ilmakuvat. Tunneliosuuksilla kulkuyhteydet on osoitettu mahdollisimman korkeaa puustoa ja ainakin osittain lehtipuustoa tai kuusta kasvaville kohteille. Kaikilla kohteilla kulkuyhteyden kohdalla on vähintään yli 10 metristä puustoa, mutta
useimmilla kohteilla tätä selvästi korkeampaa.
2 Korkeiden ja pitkien siltojen alitukset
Korkeiden ja pitkien siltojen alituksia on osoitettu niillä pidemmillä silloilla, joilla
metsäisiä yhteyksiä ei voida ylläpitää edes puustoistutuksin esimerkiksi rakennettavan rata-alueen leveyden tai ratapenkereen korkeuden johdosta. Liitooravan liikkumisen kannalta luonteviksi sillanalituspaikoiksi on katsottu esimerkiksi kohteita, joilla sillanalituspaikka muodostaa jatkumon reunametsien välillä.
Esimerkiksi pellonreunametsät on havaittu lajin suosimiksi kulkureiteiksi. Siltojen alituspaikkojen kriteerinä on käytetty vähintään 5 metriä korkeaa siltarakennetta. Useimmilla osoitetuilla siltojen alituspaikoilla siltojen korkeus on selvästi yli 5 metriä.
Siltojen alituspaikoilla pääperiaatteena on minimoida rakennusaikaiset hakkuut
ja rakennettava alue alituspaikalla ja sen läheisyydessä ja luoda rakennusvaiheen jälkeen toimiva kulkuyhteys puuistutuksin sillan ali. Kullakin alituspaikalla
rakennettavan alueen laajuus ja puuistutusten määrä ja sijainti määritellään
myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.
3 Erikseen rakennettavat ylityspaikat
Erikseen ratahankkeen toimesta rakennettavat yhteyksille on tutkittu ja suunniteltu kolme erityyppistä nk. ”tyyppiratkaisua”, joita voidaan ratakäytävässä soveltaa. Edellytyksenä on, että ylityspaikan kohdalla ratakäytävän suoja-alueella
on soveltuvaa puustoa ja suoja-alueen läheisyydessä liito-oravalle soveltuvia
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elinympäristöjä. Nimestään huolimatta rakennettavat ylityspaikat tukeutuvat
pääasiassa ratalinjan varren korkeampaan, olemassa olevaan puustoon.
3a. Tasamaan ylityspaikka
Tasamaan ylityspaikka rakennetaan suojavyöhykealueelle (30 m + rata + 30 m)
säilyttämällä soveltuvaa puustoa radan lähelle ja tarvittaessa täydennysistuttamalla sitä. Huoltotie voidaan puuston säilyttämiseksi linjata ylityspaikalta kauemmaksi tai jopa paikallisesti katkaista. Ylityspaikan kohdalle rakennetaan korkea teräskehikko, joka estää yksittäisten puiden kaatumisen radan päälle.

Kuva 8-4. Havainnekuva tasamaan ylityspaikasta.

3b. Ylityspaikka kallioleikkauksen kohdalla
Radan kallioleikkauksilla toteutuu tasamaata helpommin edellytykset riittävän
pitkään liitoon. Kallioleikkauksilta puuttuvat radan pengerrakenteet ja puusto on
helpompi säästää rataa lähempänä. Ylityspaikka rakennetaan suojavyöhykealueelle (30 m + rata + 30 m) säilyttämällä soveltuvaa puustoa radan lähelle ja
tarvittaessa täydennysistuttamalla sitä. Kallioleikkauksen kohdalla huoltotie on
yleensä radan tasossa molemmin puolin. Ylityspaikan kohdalle rakennetaan korkea teräskehikko, joka estää yksittäisten puiden kaatumisen radan päälle.

Kuva 8-5. Havainnekuva ylityspaikasta kallioleikkauksessa.
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3c. Kallioleikkauksen ylityspaikka kallioleikkausta kaventaen
Kavennettu kallioleikkaus on perusperiaatteeltaan kallioleikkauksen ylityspaikan
kaltainen. Kavennuksessa voidaan kuitenkin toinen huoltotie katkaista paikallisesti ja näin kaventaa kallioleikkausta ja lyhentää liitomatkaa. Kalvennettu kallioleikkaus tulee kyseeseen lähinnä niissä tapauksissa, joissa pesäpuita sijoittuu
radan välittömään läheisyyteen tai esimerkiksi tilanteissa, joissa puusto ei ole
riittävän korkeaa kallioleikkauksen ylitykseen. Ylityspaikan kohdalle rakennetaan
korkea teräskehikko, joka estää yksittäisten puiden kaatumisen radan päälle.

Kuva 8-6. Havainnekuva ylityspaikasta kavennetulla kallioleikkauksella.
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8.5

Ylityspaikkojen jakautuminen ja lajin esiintyminen hankealueella

Yksi ylityspaikkojen tärkeimmistä lähtökohdista on niiden osoittaminen lajin elinympäristöverkoston kannalta tärkeille alueille. Etenkin lajin laajemman populaatiotason liikkumisen kannalta on keskeistä, että ylityspaikkoja on osoitettu riittävästi lajin esiintymisen painopistealueille. ESA-radan kohdalla tämä korostuu hankkeen laajuuden
vuoksi. Ilman ylityspaikkoja hanke eristäisi osapopulaatioita toisistaan huomattavan
pitkällä, lähes sadan kilometrin matkalla.

Kuva 8-7. Liito-oravan esiintymistodennäköisyys hankealueen lähialueilla Mäkeläinen,
ym. 2019 mallinnusten mukaan (tutkimuksen liite 3, koko tutkimusalue) 2005 esiintymiskuvan pohjalta. Yksittäisen 250*250 m pikselin lukuarvoon vaikuttavat myös naapurisolujen arvot, jonka johdosta esiintymistodennäköisyys kuvaa lajin esiintymistodennäköisyyttä metsikkötasoa laajemmin.

Kuva 8-8. Liito-oravahavainnot hankealueen lähialueilla. Havainnot painottuvat vahvasti infra- ja kaavoitushankkeiden alueille. Laajoilta metsäalueilta havaintotiedot ovat
hajanaisempia. Kuvassa on esitetty SYKE:n vuosien 1989-2019 ja Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen vuosien 1980-2019 havainnot.
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Lähtötietojen perusteella liito-oravan esiintymiskuvassa on hankealueella havaittavissa
kolme jokseenkin erillistä esiintymisen painopistealuetta. 2000-luvun seurantatietojen
ja toisaalta myös tuoreempien esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavien mallinnustulosten mukaan liito-oravakannan tihentymiä olisi sekä Salon alueella että Lohjan ja
Vihdin laajemmilla metsäalueilla. Vahvimman kannan alueet sijoittuvat radan pohjoispuolisille metsäalueille. Edellisten lisäksi kolmas liito-oravan esiintymisen painopistealue on pääkaupunkiseutu. Seurantatietojen valossa pääkaupunkiseudun kanta saattaa olla jopa hankealueen lähialueiden ainoa kasvava osapopulaatio. Populaatiotason
liikkumismahdollisuuksien kannalta on olennaista, että ylityspaikkoja on osoitettu riittävästi vahvemman kannan alueille. Lisäksi on kriittistä, että ylityspaikat luovat mahdollisimman hyvän kulkuyhteyksien jatkumon E18 moottoritien ylityspaikkojen kanssa.
Kokonaisuutena ratajaksolle on tutkittu ja esitetty yhteensä 98 kpl liito-oravalle soveltuvaa radan ylityspaikkaa (taulukko 8-1). Näistä 26 kpl sijaitsee tunnelien päällä, 12
kpl on korkeiden siltojen alituksia ja 60 kpl rakennettuja tasamaan tai kallioleikkauksen ylityspaikkoja. Tässä yleissuunnitteluvaiheessa on pyritty tunnistamaan suunnittelutarkkuuden antamin edellytyksin soveltuvimmat ylityspaikat.
Taulukko 8-1. Ylityspaikkojen lukumäärät tyypeittäin ja kunnittain ESA-radan hankkeessa.

Kunta
Espoo
Kirkkonummi
Vihti
Lohja
Salo
Yhteensä

Rakennettava
ylitys
10
4
5
25
16
60

Sillan
alitus
3

Tunnelin
ylitys
4

1
4
4
12

1
11
10
26

Yhteensä
17
4
7
40
30
98

Huomattava osa kaikista ylityspaikoista, yhteensä 70 kpl, on osoitettu Salon ja Lohjan
alueille. Tämä on seurausta sekä liito-oravakannan painopistealueista, tunneliosuuksien painottumisesta ao. kaupunkien alueille että pyrkimyksestä huomioida olemassa
olevat E18 ylityspaikat suunnittelussa. Espoossa ylityspaikkoja on niin ikään melko
runsaasti, yhteensä 17 kpl. Espoon kohdalla ylityspaikkojen määrä selittyy tiedon runsaudella lajin esiintymisestä. Suunnittelussa on pyritty huomioimaan Espoon kaupungin selvityksissä tunnistettu liito-oravan elinympäristöverkoston rakenne ja toisaalta
ehkäisemään radan ja moottoritien yhteisvaikutuksia liikkumisesteenä. Kirkkonummen
kohdalla ylityspaikkojen vähäinen määrä johtuu pääasiassa sopivien ylityspaikkojen
puutteesta. Myös Veikkolan taajaman sijainti on rajoittanut ylityspaikkojen sijoittelumahdollisuuksia.
Ylityspaikkojen toimivuus riippuu liito-oravan suotuisan suojelun kokonaistasosta. Liito-oravalle soveltuvia elinalueita uhkaa ensisijaisesti yksityismetsien hakkuut, jos näiden yhteydessä ei huomioida liito-oravan suojelutarpeita. Pelkkä ylityspaikan osoittaminen ei riitä, mikäli ylityspaikka ei kytkeydy muuhun lajin elinympäristöksi ja/tai kulkuyhteydeksi soveltuvaan metsään. ESA-radan hankkeessa ei ole mahdollista huomioida metsätalousalueiden metsänkäytön kehitystä. Toteutuneet metsäalueiden muutokset tullaan kuitenkin huomioimaan jatkosuunnittelussa.
Seuraavassa suunnitteluvaiheessa tarkennetaan ylityspaikkojen suunnitelmat kohdekohtaisesti.
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9.

Yhteenveto

Tässä raportissa esitetyillä ratkaisuilla turvataan liito-oravan kulkuyhteydet radan etelä- ja pohjoispuolisten osapopulaatioiden välillä ja raportti toimii ESA-radan hankkeen
liito-oravaa koskevien poikkeamislupahakemusten liiteasiakirjana. Raportti sisältää
koko ratajaksolle parhaiten soveltuviksi ylityspaikoiksi tunnistetut kohteet sekä yleiset
suunnitteluperusteet ylityspaikkojen tarkemmalle suunnittelulle hankkeen jatkosuunnittelussa. Raportissa 95 km pitkälle ESA-radan hankkeelle ylityspaikkoja on osoitettu
yhteensä 98 kpl. Ylityspaikat on osoitettu puuston korkeustietojen, metsäverkoston ja
liito-oravan esiintymistietojen sekä ratasuunnitelman perusteella. Ylityspaikkojen sijoittelussa on pyritty erityisesti huomioimaan E18 Muurla-Lohjanharju -hankkeessa
osoitetut liito-oravan ylityspaikat, Espoon kaupungin tiedot liito-oravan elinympäristöverkostosta sekä lajin esiintymiskuvan painopistealueet. ESA-radan ylityspaikkojen
määrä vastaa tiheydeltään samaa, mitä noin 60 km pitkän E18 Muurla-Lohjanharju hankkeessa on toteutettu.
Suunnitellut ylityspaikat jakautuvat kolmeen luokkaan: tunnelijaksojen ylitykset (26
kpl), pitkien ja korkeiden siltojen alitukset (12 kpl) ja rakennettavat ylityspaikat (60
kpl). Rakennettaviksi ylityspaikoiksi hankkeessa on suunniteltu kolme ns. tyyppiratkaisua, joita sovelletaan tarkemmassa suunnittelussa kohteiden ominaisuuksien mukaan.
Yksi tyyppiratkaisuista on suunniteltu tasamaalle ja kaksi radan kallioleikkauksille.
Varsinaisen ylityspaikkoja koskevan asiasisällön lisäksi raportissa on esitetty yksittäisissä hankkeen liito-oravaa koskevissa poikkeuslupahakemukissakin esitettyjä perusteita. Poikkeamislupien hakija katsoo, että haettavat poikkeamisluvat eivät haittaa
liito-oravan suotuisan suojelun tason säilyttämistä sen luontaisella levinneisyysalueella, kun lajin liikkumista turvaavat toimenpiteet totutetaan. Lajin suojelutasoon ei kohdistu muutoksia valtakunnallisella tasolla, eikä poikkeus heikennä suojelutasoa alueellisella tai paikallisella tasolla.
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