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1

JOHDANTO

Hankkeessa suunnitellaan Helsinki-Turku -välille
nopeaa junayhteyttä. Hankkeesta on käytetty julkisuudessa nimeä ”tunnin juna Turkuun”. 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. Kyseessä on siis yleisen edun kannalta erittäin tärkeä
hanke.
Hanke on jaettu viiteen kokonaisuuteen, joista tämän hakemuksen 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.
Hanke on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa (4. vaihemaakuntakaava) sekä maakuntakaava 2050 ehdotuksessa. Espoon kaupunki on
laatimassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa, jossa ratayhteys on osoitettu. Yleiskaava on
ehdotusvaiheessa.
Tässä Natura-arviossa on arvioitu Espoo -Salo -radan yleissuunnitelman vaikutukset Nuuksion Natura 2000 -alueeseen (FI0100040 SAC/SPA). Tämän arvioinnin on laatinut Sitowise Oy. Sitowise
Oy:n työryhmään ovat kuuluneet FM biologi Lauri
Erävuori ja FM biologi Aappo Luukkonen.

2

ARVIOINNIN
LÄHTÖTILANNE

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan hankkeen tai
suunnitelman vaikutuksista Natura-alueelle on
tehtävä asianmukainen arviointi, mikäli hanke tai

suunnitelma yksin tai yhdessä muiden hankkeiden
tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon.
Vuoden 2010 Espoo – Salo -oikoradan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa todetaan, että
Nuuksion Natura 2000 -alueesta on laadittava Natura-arviointi.

3

MUUT HANKKEET JA
SUUNNITELMAT

Uusimaa-kaava 2050. Maakuntakaavan valmistelu on ehdotusvaiheessa. Kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä
tarkentavista seutujen vaihemaakuntakaavoista.
Kaavaluonnoksessa ei ole osoitettu uutta maankäyttöä Natura-alueen ympäristössä, joka poikkeaisi kuntien yleiskaavoista tai valmisteilla olevista yleiskaavoista. Ratalinjaus on osoitettu maakuntakaavassa.
Uudenmaan liiton 4. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 24.5.2017 Uudenmaan maakuntavaltuustossa. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on laadittu vaihemaakuntakaavana, jossa käsitellään
vain ajankohtaisiksi nähtyjä tai tarkentamista vaativia alueiden käytön aihealueita. Nuuksion Natura
2000 -alueelle tai sen läheisyyteen ei ole osoitettu
vaihemaakuntakaavassa uutta maankäyttöä. Ratalinjaus on osoitettu maakuntakaavassa.
Kirkkonummen kunnassa on voimassa Kirkkonummen yleiskaava.
Veikkolanportin asemakaavaluonnos oli nähtävillä 2014. Tavoiteltu maankäyttö perustuu Kirkkonummen yleiskaavaan 2020, jossa mahdollistetaan mm. yritystoiminnan sijoittaminen alueelle.
Espoo-Salo -oikoradan linjaus on suunniteltu kulkevan Veikkolanportin yritysalueen pohjoispuolitse ja radan toteuttamisen mahdolliset vaikutukset maankäyttöön on pyrittävä ennakoimaan
suunnittelussa.
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän
(Vt1/Espoo-Salo -oikorata) osayleiskaavahanketta valmistellaan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2019. Kaava mahdollistaa radan toteuttamisen.
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Kuva 1 Nuuksion Natura 2000 -alueen sijainti suhteessa ratalinjaukseen.
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Tervalammen osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä
keväällä 2016. Luonnoksen kaavaselostuksessa on
arvioitu vaikutukset Nuuksion Natura 2000-alueeseen: ” …Kaavaratkaisulla ei ole suoria vaikutuksia
Natura-alueeseen. Kaava tuo lähialueelle lisää pysyvää asutusta, mutta sekin on suurimmilta osin
ohjattu Tervalammentien länsipuolelle, missä Lusilan selännemetsä toimii lähimpänä virkistysmetsänä. Järventaustantielle osoitettu pysäköintialue
ja siihen liittyvä ulkoilureitti liittyvät Nuuksion
käyttöön seudullisena virkistysalueena. Pysäköintipaikka ja reitti on sijoitettu siten, että ne tukevat
Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaista retkeilykäyttöä. Kulku ohjautuu
rakennetuille poluille, eikä vaikuta Nuuksion luontoarvoihin.”
Espoon kaupunki laatii pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa. Yleiskaava on ehdotusvaiheessa. Kaavaehdotuksesta (2019) on laadittu Natura-arvio (Erävuori ja Kullberg 2019), jonka johtopäätöksenä on,
että yleiskaavasta ei aiheidu merkittäviä kielteisiä
vaikutuksia Nuuksion Natura-alueeseen. Yleiskaava voi kuitenkin lisätä Natura-alueen ulkoilijoiden määrää ja aiheuttaa paikallisia kielteisiä vaikutuksia.
Edellä mainitut hankkeet on huomioitu yhteisvaikutuksissa.

4

ARVIOINNIN PERUSTEET

4.1 Arviointivelvoite
Luonnonsuojelualain 64 §:n todetaan, että Natura
2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi
heikentää. Natura–arvion laatimisen lähtökohtana
on luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointivelvollisuus, ”jos hanke yksin tai yhdessä muiden
hankkeiden kanssa todennäköisesti merkittävästi
heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue
on ilmoitettu, ehdotettu tai sisällytetty Natura
2000-verkostoon”. Arviointivelvollisuus syntyy,
mikäli hankkeen vaikutukset kohdistuvat Naturaalueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, ovat luonteeltaan heikentäviä, laadultaan
merkittäviä ja ennalta arvioiden todennäköisiä.
Sama koskee myös Natura-alueen ulkopuolella toteutettavaa hanketta, jos sillä on todennäköisesti
alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseksi taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos arviointi ja lausuntomenettely osoittavat hankkeen tai suunnitelman merkittävästi
heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.
Mikäli arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa
hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 –verkostoon, voidaan lupa kuitenkin
myöntää taikka suunnitelma hyväksyä tai vahvistaa, jos valtioneuvosto yleisistunnossa päättää,
että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta
syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Jos alueella on luontodirektiivin liitteessä I tarkoitettu
ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai liitteessä
II tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava laji, noudatetaan tavanomaista tiukempia lupaedellytyksiä ja lisäksi asiasta on hankittava Euroopan komission
lausunto.
Mikäli suojeluperusteina olevia luontoarvoja joudutaan merkittävästi heikentämään, on heikennys
kompensoitava. Kompensoinnin riittävyyden varmistamisesta on vastuu ympäristöministeriöllä.
Heikentyvän alueen tilalle on esimerkiksi etsittävä
korvaava alue (vastaavat suojeluperusteen lajit ja
luontotyypit) luonnonmaantieteellisesti samalta
seudulta. Kompensaatioalue on käytännössä poistuvaa aluetta suurempi alue. Kompensaatiotoimet
on oltava keskeisiltä osiltaan toteutettu ennen
heikentämisen tapahtumista. Ympäristöministeriö
valmistelee ehdotukset uusista alueista ja vie ne
valtioneuvoston hyväksyttäviksi.

4.2 Natura-arviointi
Natura-arvioinnissa keskitytään suojelun perustana oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin. Luonnonarvot, joita Natura-arviointi koskee ilmenevät
Natura-tietolomakkeista ja ne ovat:
▪

erityisten suojelutoimien alueilla (SAC/SCI) luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai luontodirektiivin liitteen II lajeja tai

▪

erityisillä suojelualueilla (SPA) lintudirektiivin liitteen I lintulajeja tai lintudirektiivin 4.2 artiklassa
tarkoitettuja muuttolintuja.

Heikentämistä arvioitaessa huomioidaan luontotyypin tai lajin suotuisaan suojelutasoon
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kohdistuvat muutokset sekä hankkeen vaikutus
Natura 2000-verkoston eheyteen ja koskemattomuuteen, millä tarkoitetaan tarkastelun alaisen
kohteen ekologi-sen rakenteen ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja
laji-en kantojen säilymistä elinvoimaisina, joiden
vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. Heikentyminen voi olla luontotyypin tai lajin elinympäristön fyysistä rappeutumista tai lajin kohdalla yksilöihin kohdistuvaa häiriövaikutusta tai yksilöiden
menetyksiä. Merkittävyyden arvioinnissa keskitytään mahdollisen muutoksen laajuuteen, joka suhteutetaan alueen kokoon sekä luontoarvojen merkittävyyteen ja sijoittumiseen. Todennäköisyyttä
harkittaessa arviointiin on ryhdyttävä, mikäli merkittävät heikentävät vaikutukset ovat todennäköisiä.
Arviointivelvollisuus koskee valtioneuvoston päätöksissä lintudirektiivin mukaisiksi SPA-alueiksi ilmoitettuja tai ehdotettuja alueita, luontodirektiivin mukaisiksi SAC/SCI-alueiksi ilmoitettuja tai ehdotettuja alueita sekä Natura 2000-verkostoon jo
sisällytettyjä alueita. Arvioinnin piiriin kuuluvat
myös sellaiset alueet, joista komissio ilmoittaa
käynnistävänsä neuvottelut alueen liittämisestä
Natura 2000 -verkostoon (LsL. 67 §). Arviointivelvollisuus kohdistuu vain alueen suojeluperusteissa
mainittuihin luontotyyppeihin ja lajistoon. SPAalueilla arviointivelvollisuus ei kohdistu luontotyyppeihin eikä luontodirektiivin liitteen II lajeihin,
vaikka ne Natura-tietolomakkeella olisikin mainittu. Vastaavasti SAC/SCI-alueilla ei arvioida vaikutuksia lintudirektiivin mukaiseen lajistoon lajikohtaisesti, mutta luontotyyppien ominaislajistoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan.
Tarkka vaikutusarvio suoritetaan ainoastaan sillä
osalla Natura-aluetta, johon hanke tai suunnitelma todennäköisesti vaikuttaa. Natura-arvioinnissa kuitenkin peilataan myös hankkeen merkitystä ja vaikutuksia koko Natura-alueen ja sen
eheyden kannalta. Lisäksi arvioidaan vaikutusten
lieventämismahdollisuuksia.

4.3 Arviointikriteerit
Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritelty, milloin luonnonarvot heikentyvät tai milloin ne merkittävästi heikentyvät. Euroopan komission (2000)
julkaisemassa ohjeessa todetaan, että vaikutusten
merkittävyys on kuitenkin määritettävä suhteessa
suunnitelman tai hankkeen kohteena olevan

suojeltavan alueen erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin, ottaen erityisesti huomioon alueen
suojelutavoitteet. Euroopan komissio on kuitenkin
julkaissut luontodirektiivin (92/43/ETY) 6 artiklan
tulkintaohjeen, jonka mukaan ”Kaikki tapahtumat,
jotka aiheuttavat alueen muodostamisen perustana olevan luontotyypin kattaman alan supistumista, voidaan katsoa heikentymiseksi. Luontotyypin kattaman alan supistamista on arvioitava suhteessa sen kattamaan koko pinta-alaan alueella ottaen huomioon kyseisen luontotyypin suojelun
taso”.
Luontoarvojen heikentyminen voi olla merkittävää
jos:
▪

Suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutaso ei
hankkeen toteutuksen jälkeen ole suotuisa.

▪

Olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman johdosta niin, ettei suojeltavien lajien tai
elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen
alueella ole pitkällä aikavälillä mahdollista.

▪

Hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston
runsautta.

▪

Luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai häviävät hankkeen johdosta.

▪

Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit
häviävät alueelta kokonaan.

Vaikutusten suuruuden arviointiin on useissa arvioinneissa käytetty viisiportaista asteikkoa, joka kuvaa luontotyypin heikentyvän tai häviävän pintaalan osuutta tai lajin heikentyvää tai häviävää yksilömäärää suhteessa Natura-alueen luontotyypin
pinta-alaan tai lajimäärään (taulukko 1) (Jokimäki
& Hamari 2007). Taulukon raja-arvot eroavat alkuperäisestä viittauksesta siten, että raja-arvoja on
selvästi pienennetty. Raja-arvot on pyritty mukauttamaan vastaamaan Natura-lainsäädännön
tavoitteita sekä ennakkoratkaisuja (EYTI C127/02). Raja-arvot toimivat vain työtä ohjeistavana ja niitä on sovellettava tapauskohtaisesti.
Huomattavasti pienempialaiset muutokset voivat
ylittää merkittävän haitan kynnyksen, jos ne kohdistuvat olennaiseen suojeluperusteeseen ja/tai
ensisijaisen vaikutuksen seurannaisvaikutukset
ovat merkittäviä. Esimerkiksi sadan neliömetrin
menetys luontotyypin alueesta voi olla merkittävä, jos kysymyksessä on harvinaisen kasvilajin
pieni kasvupaikka, kun taas laajan harjukankaan
kannalta vastaava menetys voi olla merkityksetön.
Vaikutusten todennäköisyyttä on arvioitu seuraavan luokituksen mukaisesti: varma, erittäin
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todennäköinen, todennäköinen, odotettavissa,
ennakoitavissa ja epätodennäköinen sekä erittäin
epätodennäköinen.

Taulukko 1. Vaikutusten suuruuden luokitus ja käytetty kriteeristö.
Vaikutuksen suuruus
Vaikutuksen suuruus
Erittäin suuri vaikutus
Voimakas vaikutus
Kohtalainen vaikutus
Lievä vaikutus
Ei vaikutusta

Kriteerit
Kriteerit
Vaikutus kohdistuu yli 10 % Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai yli 10 % Naturaalueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta
Vaikutus kohdistuu 3–10 % Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai 3–10 % Naturaalueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta
Vaikutus kohdistuu yli 1 %, mutta alle 3 % Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai yli
1 %, mutta alle 3 % Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta.
Vaikutus kohdistuu alle 1 % Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai alle 1 % Naturaalueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta.
Ei muutoksia tai muutokset kohdistuvat erittäin pieneen osaan (alle 0,1 %) luontotyypistä
tai Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta.

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty myös apuna
vaikutusten merkittävyyden luokitusta ja arviointia alueen luontoarvoille soveltuviin kriteereihin
(taulukko 2). Vaikutusten merkittävyydestä voidaan todeta, että mikäli suunnitelma tai hanke

tuottaa suuren merkittävän vaikutuksen luontotyypille tai lajille, niin vaikutukset ovat merkittävästi suojeluperusteita heikentäviä. Tällöin suunnitelma tai hanke heikentää luontotyyppiä tai lajia
siten, että luontotyyppi tai laji häviää lyhyellä tai
pitkällä aikavälillä.

Taulukko 2. Vaikutusten merkittävyyden luokitus ja käytetty kriteeristö (Söderman 2003).
Vaikutuksen merkittävyys

Kriteerit

Suuri merkittävyys

Hanke heikentää suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutasoa tai johtaa luontotyypin /lajin katoamiseen lyhyellä aikavälillä.
Hanke heikentää kohtalaisesti suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutasoa tai johtaa
luontotyypin/lajin katoamiseen pitkällä aikavälillä.
Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin eikä hanke uhkaa
luontotyypin/lajin säilymistä alueella.
Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin.

Kohtalainen merkittävyys
Vähäinen merkittävyys
Merkityksetön

Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi tulee arvioida hankkeen
vaikutukset Natura-alueen eheyteen eli koskemattomuuteen. Alueen koskemattomuus liittyy alueen suojelutavoitteisiin, eikä se siten tarkoita koskemattomuutta sanan kirjaimellisessa tai fyysisessä merkityksessä.
Komission ohjeiden mukaan negatiivinen vaikutus
alueen eheyteen on lopullinen kriteeri, jonka perusteella todetaan, ovatko vaikutukset merkittäviä. Luontodirektiivin 6 artiklan 3. kohta määrää,
että viranomaiset saavat hyväksyä hankkeen tai
suunnitelman vasta varmistuttuaan siitä, että se
"ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen”.
Komission tulkintaohjeessa todetaan, että koskemattomuus tarkoittaa "ehjänä olemista". Tällöin

on kyse siitä, että voiko alue hankkeesta tai suunnitelmasta huolimatta pitkälläkin tähtäyksellä säilyä sellaisena, että sen suojelutavoitteisiin kuuluvat luontotyypit eivät ”mainittavasti supistu ja
suojeltavien lajien populaatiot pystyvät kehittymään suotuisasti tai vähintään säilymään nykyisellä tasollaan”. Tämä korostaa, että hanke tai
suunnitelma ei saa uhata alueen koskemattomuutta eli koko Natura–alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan täytyy säilyä elinkelpoisena.
Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen
eheyden kannalta on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Merkittävyyden arvioinnin kriteerit Natura-alueen eheyttä arvioitaessa. (Byron 2000; Department of Environment, Transport of Regions; mukaillen Södermanin 2003 mukaan).
Merkittävyys

Kriteerit

Merkittävä kielteinen vaikutus

Hanke tai suunnitelma vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen, sen yhtenäiseen ekologiseen
rakenteeseen ja toimintaan, joka ylläpitää elinympäristöjä ja populaatioita, joita varten alue
on luokiteltu.
Hanke tai suunnitelma ei vaikuta haitallisesti alueen eheyteen, mutta vaikutus on todennäköisesti merkittävä alueen yksittäisiin elinympäristöihin tai lajeihin.
Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäiset kielteiset vaikutukset ovat
ilmeisiä.
Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, esimerkiksi luodaan käytäviä eristyneiden alueiden välillä tai aluetta kunnostetaan tai ennallistetaan
Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai positiiviseen suuntaan.

Kohtalaisen kielteinen vaikutus
Vähäinen kielteinen vaikutus
Myönteinen vaikutus
Ei vaikutuksia
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ARVIOINNIN TOTEUTUS

Natura-arvio perustuu olemassa olevaan aineistoon. Natura-arvio on laadittu Espoo – Salo -radan
yleissuunnitelmaa koskien.

5.2 Epävarmuustekijät
Vaikutusten arviointiin vaikuttavat mm. seuraavat
epävarmuustekijät:
▪

Rata itsessään ei aiheuta virkistyskäytön lisääntymistä, mutta radan yhteydessä rakennettava Veikkolan asema voi mahdollisesti
suunnata virkistyskäyttöä Nuuksion Naturaalueelle. Lisäksi muu ympäristöön osoitettava
kaavoitus (Espoon pohjois- ja keskiosien lyeiskaava) lisää mahdollisesti asukasmääriä ja sen
myötä myös virkistyskäyttö voi lisääntyä Natura-alueella. Radan seurauksena Natura-alueelle kohdistuvan virkistyskäytön osuutta on
erittäin vaikea arvioida. Virkistyskäyttöpaineen vaikutusten arviointiin liittyy siten epävarmuuksia.

▪

Nuuksion Natura-alueelta ei ole täysin kattavia luontotyyppitietoja, mikä aiheuttaa jonkin
verran epävarmuutta arviointiin. Huomioiden
liikuntakäyttäytymisen, ei tästä arvioida aiheutuvan oleellista epävarmuutta arviointiin.

Keskeisimpinä lähtöaineistoina arvioinnissa käytettiin:
▪

Natura-tietolomake (5.12.2018)

▪

Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmat

▪

Metsähallituksen luontotyyppitiedot

Lisäksi hyödynnettiin aiemmin laadittuja selvityksiä tai arviointeja:
▪

Nuuksion pesimälinnustoselvitys 2016
(Tringa ry.)

▪

Espoon Nuuksion eteläosan luontoselvitys
2005

▪

Nuuksion kansallispuiston kävijämäärätiedot
2010-2018 (Metsähallitus)

Arviointi kohdennettiin niihin luontoarvoihin, joiden perusteella alueet on sisällytetty osaksi Natura-verkostoa. Luontodirektiivin (SAC) perusteella suojelluilla alueilla arviointi on siten kohdennettu luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin
ja liitteen II lajeihin. Lintudirektiivin (SPA) perusteella suojelluilla alueilla arviointi on kohdennettu
suojeluperusteena oleviin lintulajeihin.

5.1 Arvioinnin rajaus
Arvioinnin kohteena on Espoo – Salo oikoratahankkeen (15.10.2019) vaikutukset Nuuksion Natura 2000 -alueeseen. Vaikutuksia on arvioitu koko
Natura -alueen osalta.

6

HANKE

Espoo-Lohja-Salo oikoradan tarkoituksena on
luoda nopea junayhteys Turun ja Helsingin välille.
Hankkeessa suunnitellaan Helsinki-Turku -välille
nopeaa junayhteyttä. Hankkeesta on käytetty julkisuudessa nimeä ”tunnin juna Turkuun”. 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
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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. Kyseessä on siis yleisen edun kannalta erittäin tärkeä
hanke.
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.

Espoo-Lohja-Salo oikoradan linjaus käsittää koko
matkalla kaksi vierekkäistä ratalinjaa. Kaksiraiteisen ratalinjan ratakäytävän leveys vaihtelee välillä
80-120 m. Raideleveys on suurin pitkien tunnelien
läheisyydessä, jolloin raiteet on sijoitettava rinnakkaisiin erillisiin tunneleihin. Ratageometrian
mitoitusnopeudeksi oikoradalla on esitetty 300
km/h.
Rata sijoittuu Nuuksion Natura-alueen eteläreunan tuntumaan Kirkkonummen Veikkolassa. Rata
sivuaa Natura-alueen reunaa sen suuntaisesti noin
kilometrin pituudelta. Rata-alue ei ulotu Naturaalueelle. Rataan liittyy tiejärjestelyjä Natura-alueen tuntumassa siten, että radan yli toteutetaan
kolme tiesiltaa ja yksi alikulku (Kuva 2).

Kuva 2. Ote yleissuunnitelmasta. Ratalinjaus Nuuksion Natura-alueen tuntumassa.

7

VAIKUTUSMEKANISMIT

Natura 2000-alueiden suojeluperusteisiin voi kohdistua suoria tai välillisiä muutoksia tai vaikutuksia.
Natura-alueen läheisyyteen suunnitellaan uutta
junarataa ja ratahankkeeseen liittyen uutta asemaa Veikkolaan. Keskeisimmät vaikutukset aiheutuvat rakentamisen aikaisesta häiriöstä (melu ja
ihmistoiminta) ja toiminnanaikaisesta häiriöstä
(melu) ja uuden aseman seurauksena mahdollisesti kasvavasta virkistyskäytöstä. Muita vaikutuksia ovat elinympäristöjen menetykset ja pirstoutuminen, estevaikutus sekä törmäysvaikutus. Vaikutusmekanismit ja niiden mahdollinen kohdentuminen tässä arviossa käsiteltäviin Natura-alueisiin on
koottu seuraavaan taulukkoon (Taulukko 4).

7.1 Melu
Toiminnan aikainen melu lisääntyy junaliikenteen
vuoksi. Liikennöinnin aiheuttama melu ja häiriö on
jaksoittaista ja se voi vaikuttaa melulle ja häiriölle
alttiin alueen soveltuvuuteen elinympäristönä. Liikennöinnistä aiheutuvaa melua syntyy pääasiassa
päiväsaikaan.
Rakentamisen aikainen melu voi häiritä lähiympäristön eläimistöä. Merkittävimmät melulähteet
ovat pehmeikköalueilla tehtävät paalutukset sekä
kallioalueilla tehtävät räjäytykset. Muutoin rakentamisesta ei aiheudu niin merkittävää melua, että
sillä olisi kauaskantoisia vaikutuksia. Rakentamisen häiriöt ovat ajallisesti rajoittuvia, joskin rakentaminen voi kestää hyvinkin kauan. Natura-alueen
lähistöllä tehtävien rakennustöiden ajalliseksi
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kestoksi arvioidaan alustavasti 3 – 6 kk, joka jakaantuu useammalle eri vuodelle.
Rakentamistöistä aiheutuva melu voi karkottaa tilapäisesti eläimistöä noin 250-500 metrin alueelta
melulähteestä. Herkimmät lajit voivat häiriintyä
vielä noin kilometrin etäisyydellä. Paikallisesti
haitta on selvä, mutta palautuva.

7.2 Elinympäristöjen menetykset ja
pirstoutuminen
Elinympäristöjen pirstoutuminen, määrällinen tai
laadullinen heikkeneminen sekä muutokset ekologisissa yhteyksissä Natura-alueiden ulkopuolella
voivat heijastua myös Natura-alueiden suojeluperusteisiin, ensisijaisesti lajeihin. Natura-alueiden
eheyttä tarkasteltaessa oleellista on, että kunkin
Natura-alueen ekologinen toiminnallisuus ei heikkene. Tarkastelu tulee tehdä nimenomaan Naturaalueen laajuisena, ei yksittäisen luontotyypin tai
lajin osalta, mutta ei toisaalta myöskään Naturaverkoston osalta (Luk ym. 2013).
Ratasuunnitelmassa ei ole osoitettu rakentamista
Natura-alueelle, joten suoria elinympäristöjen menetyksiä tai pirstoutumista Natura-alueella ei tapahdu.

7.3 Estevaikutus ja törmäysvaikutus
Raiteet ja niiden rakentamiseen tarvittavat luiskat
muodostavat noin 50 – 90 m leveän pääosin puuttoman vyöhykkeen. Raiteet itsessään muodostavat noin 15 cm korkean pystysuoran esteen. Puuttomuus aiheuttaa liikkumisesteen liito-oraville ja
raiteet muodostavat liikkumisesteen esimerkiksi
vastakuoriutuneille kanalinnun poikasille. Noin viikon ikäisenä poikaset kykenevät jo lennähtämään
esteiden yli.
Rata-aukolla saalistelevat petolinnut saattavat
jäädä nopeasti kulkevan junan alle. Samoin kanalintujen poikaset tai niiden mukana kulkevat emot
saattavat joutua junan yliajamiksi rata-aukkoa ylittäessään.
Yleissuunnitelmassa on osoitettu siltoja sekä tunneliosuuksia, joiden kohdalla rata ei aiheuta estevaikutusta.

7.4 Ulkoilupaineen lisääntymisen
vaikutukset
Liikenneyhteyksien paraneminen voi lisätä Natura-alueen virkistyskäyttöä, jonka seurauksena
kasvillisuus voi kulua ja eläimistö häiriintyä. Radan
rakentaminen itsessään ei lisää asukasmäärää eikä
myöskään suoraan ulkoilijoiden määrää Naturaalueella. Sen sijaan uutena liikenneyhteytenä rata
voi parantaa Nuuksion kansallispuiston (eli Natura-alueen) saavutettavuutta.. Radan vaikutus
virkistyskäytön lisääntymiseen liittyy Veikkolan
asemaan, joka sijoittuu lähellä Natura-alueen reunaa. Asema parantaa Natura-alueen saavutettavuutta ja voi sitä kautta lisätä ulkoilua tai todennäköisemmin suunnata nykyistä ulkoilukäyttäytymistä Natura-alueella. Ulkoilun lisääntyminen
Veikkolan aseman läheisillä osilla Natura-aluetta
voi johtaa luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen kulumiseen ja sitä kautta luontotyyppien ominaispiirteiden heikkenemiseen tai häviämiseen.
Eläimistöön voi kohdistua häiriötä lisäksi liikkumisesta ja melusta, joka voi johtaa eläimistön siirtymiseen, heikentyneeseen jälkeläistuotantoon tai
pahimmassa tapauksessa kuolleisuuden lisääntymiseen.
Virkistyskäytön haitalliset vaikutukset voivat kohdistua kasvillisuuteen, eläimistöön, maaperään ja
vesistöihin. Näkyvin ja merkittävin vaikutus syntyy
maaston tallautumisesta, joka tiivistää maaperää,
kuluttaa kasvillisuutta ja voi pahimmillaan saada
aikaan kasvittomien alojen syntymisen ja sitä
kautta voimistaa eroosiota. Virkistyskäytön kuluttava vaikutus kohdistuu kuitenkin harvoin koko
retkeily- tms. alueeseen. Virkistyskäyttö kanavoituu yleensä poluille, reiteille ja taukopaikoille,
joilla retkeilijät viettävät suurimman osan ajastaan. Luonnon virkistyskäytölle on luonteenomaista, että se keskittyy voimakkaasti tietyille
paikoille ja reiteille.
Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että virkistyskäytön aiheuttamien vaikutusten ja alueen käytön
määrän välillä ei ole lineaarista yhteyttä, vaan suurimmat muutokset luonnonympäristössä tapahtuvat jo alhaisella käyttömäärällä ja ensimmäisten
vuosien aikana. Tämän jälkeen virkistyskäyttö aiheuttaa vain hieman lisävaikutuksia ympäristöön
(Cole 2004).
Liikuntakäyttäytymistä sekä kasvillisuuden kulumista koskevissa tutkimuksissa on päädytty
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selkeästi tulokseen, että polut ohjaavat voimakkaimmin ihmisten liikkumista. Ihmiset pyrkivät
seuraamaan polkua, mikäli sellainen on ja se johtaa suunnilleen haluttuun suuntaan. Kasvillisuuden kuluneisuutta selvittäneissä tutkimuksissa on
havaittu, että maaston kuluneisuus vähenee nopeasti polun ulkopuolella.
Selvästi erottuva, kasvillisuudeltaan kulunut polku
syntyy jo suhteellisen vähäisestä kulkemisesta. Kulumiseen vaikuttaa kulkijamäärän ohella kasvillisuustyyppi, maaperä ja jossain määrin myös topografia. Tutkimuksissa on esitetty, että selvä kasvillisuuden kuluminen aiheutuu jo noin 100 kulkukerran jälkeen (mm. Cole 2004, Hamberg 2009).
Kuluneisuutta voi olla nähtävissä jo noin 30 kulkukerran jälkeen ympäristötyypistä ja maaperästä
riippuen. Kuluminen ei voimistu lineaarisesti kävijämäärän kasvaessa, vaan selvän polun muodostuttua lisääntyvä kulkijamäärä aiheuttaa suhteellisen vähän muutoksia (mm. Marion 1998). Leveitä
polkuja tai polun epämääräistä leviämistä syntyy
erityisesti kallioalueilla helppokulkuisuuden takia
ja toisaalta turvepinnoilla liettymisen takia. Myös
jyrkkärinteiset alueet ovat tyypillisiä ympäristöjä,
joissa syntyy joko sivupolkuja tai pääpolku levenee
etsittäessä tukevampaa jalansijaa. Kasvillisuuden
peittävyys voi vähetä 10–30 %, kun talloutuminen
toistuu 35 kertaa vuoden aikana (Hamberg 2009).
Hambergin tutkimuksessa kasvillisuuspeite väheni
50 %, kun tallautumisen toistuvuus oli 70–270 kertaa. Tämä osoittaa hyvin, miten ympäristö ja lajisto vaikuttavat kasvien sietokykyyn. Syntyvät
urat ikään kuin ruokkivat kulumistaan; maastossa
näkyvä heikkokin ura houkuttelee lisää kulkijoita,
jolloin kuluminen jatkuu ja lopulta polku muuttuu
vähäkasvisemmaksi ja lopulta kasvittomaksi. Palautumista ei pääse tapahtumaan, jos rasitus on
jatkuvaa.
Polut lähtevät leviämään helposti alueilla, joilla
maaperä on kosteaa ja joita ei ole pitkostettu. Retkeilijät kiertävät kosteimmat kohdat kuivan maan
kautta ja leventävät samalla polkua. Myös hyvin
kuivilla, maaperältään kivisillä paikoilla polku saattaa lähteä leviämään sivulle, kulutuksen paljastettua maaperässä olevat kivet. Niin sanottuja paikallispolkuja syntyy leiripaikoille, kun kuljetaan esimerkiksi nuotiopaikan ja vesilähteen väliä. Pahiten
kuluneilla leiripaikoilla näitä paikallispolkuja ei voi
enää erottaa, koska maanpinta on koko alueelta
paljasta. (Luontotieto Keiron 2008)
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Alueet, joilla ei ole valmista selvää polkuverkostoa,
ovat herkimpiä laajemmallekin kulumiselle, koska
polkuverkoston puutteen takia liikkuminen ei kanavoidu selvästi. Keskeisimpiä keinoja vähentää
kulumista onkin polkuverkoston rakentaminen.
Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa on tutkittu
luontomatkailun vaikutuksia kasvillisuuteen ja
maaston kulumiseen (Sulkava & Norokorpi 2007).
Kasvillisuuden kulumisen ja herkkyyden suhteen
tutkimuksen tuloksia ei voida suoraan verrata
yleiskaava-alueeseen erilaisesta ympäristöstä johtuen. Selvityksen johtopäätöksissä kuitenkin todetaan, että ylimääräisiä polkuja ei ole syntynyt puiston reiteille paljoakaan, paitsi mönkijöiden käytöstä. Kyseinen tulos tukee muita vastaavia tuloksia (mm. Cole 2004), joissa on selvästi osoitettu ihmisten ensisijaisesti hyödyntävän olemassa olevia
polkuja.
Linnustoon kohdistuvan häiriön täsmällinen määrittely on vaikeaa, koska lajit reagoivat häiriöihin
hyvin eri tavalla ja yksittäisten lajien käyttäytymisestä on verraten vähän saatavilla havaintoihin perustuvaa aineistoa. Lisäksi saman lajin yksilöiden
välisessä käyttäytymisessä on eroja ja myös ympäristön laatu, esimerkiksi kasvillisuuden tarjoama
suoja, vaikuttavat lintujen käyttäytymiseen. Linnut
suhtautuvat ihmiseen kuin mihin tahansa petoeläimeen. Linnut pakenevat luonnossa liikkuvaa
ihmistä, mikä vähentää ruokailuun ja poikasten
ruokkimiseen käytettävää aikaa (Schlesinger ym.
2008). Todennäköisyys että munat tai poikaset
joutuvat petoeläimen saaliiksi kasvaa emojen pelästyessä pois pesältä. Munat tai poikaset voivat
kylmettyä, jos emo joutuu olemaan kauan pois pesältä (Wilcove 1985).
Linnuston häiriöherkkyydestä on tehty tutkimuksia ulkomailla, muun muassa Yhdysvalloissa ja
Australiassa. Niin sanotun suojaetäisyyden määrittelyyn liittyy useita tekijöitä, joiden vuoksi suojaetäisyyksien määrittelyä on kritisoitu. Suojaetäisyyteen vaikuttaa häiriön voimakkuus (ulkoilijaryhmä vaikuttaa kauemmaksi kuin yksittäin liikkuva), linnun fysiologinen tila (esim. heikkokuntoinen lintu ei välttämättä reagoi häiriöön lainkaan
tai ainakaan kovin aikaisin), sopivien elinympäristöjen määrä, häiriön suuntautuminen (suora lähestyminen voi aiheuttaa voimakkaamman pakoreaktion kuin sivuttain suuntautuva häiriö) ja mm.
eläinryhmän koko ja lisääntymisvaihe (Whitfield
ym. 2008). Lisäksi eri lintulajit reagoivat ihmiseen
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eri etäisyydellä. Jotkin lajit voivat myös tottua alueella tavanomaiseen häiriöön, jolloin pakoetäisyys
voi supistua. Lintujen pakoetäisyydet ihmisen lähestyessä vaihtelevat lajista ja maaston avoimuudesta riippuen muutamista metreistä yli 200 metriin (mm. Erwin 1989).

Castro ja Rodewald (2010) toteavat, että heidän
havaintojen perusteella poluilla liikkuvien ulkoilijoiden aiheuttama vaikutus on vain lyhytkestoinen, eikä se vaikuta pesimätulokseen. Vastaavaan
johtopäätökseen päätyivät myös Banks ja Bryant
(2007) tutkimuksessaan.

Tutkimukset ulkoilun linnustolle aiheuttamasta
häiriöstä osoittavat, että ulkoilulla voi olla tilapäisiä vaikutuksia lintujen käyttäytymiseen ja liikkumiseen elinpiirillään tai ruokailualueellaan. Muutos lintulajin käyttäytymisessä ei välttämättä ole
negatiivinen, jos laji pystyy edelleen hankkimaan
ravintoa aiempaa vastaavalla panoksella.

Eläimistöön kohdistuvista vaikutuksista merkittävin on häiriytyminen. Lajista riippuen häiriytymiskynnys voi olla matala tai korkea. Yhdessä suomalaisessa tutkimuksessa (Huhta, E., Sulkava, P.
2014) todettiin, että vaellusreiteillä tai nuotiopaikoilla ei ollut negatiivista vaikutusta avoimessa pesässä pesiviin lintuihin. Nuotiopaikkojen sijainnilla
sopivassa pesimisympäristössä oli enemmän vaikutusta kuin lisääntyneellä ihmistoiminnalla. Vanhojen metsien lintulajien esiintymiseen ylipäätään
ei ollut vaikutusta virkistyskäytön lisääntymisellä,
todennäköisesti siksi ettei ulkoilupaine ollut riittävä aiheuttaakseen negatiivisia vaikutuksia.

Finney ym. (2005) havaitsivat tutkimuksessaan,
että selkeäksi ulkoilureitiksi rakennettu polku vähentää ihmisten poikkeamista kulku-uralta ja samalla vähentää linnustoon kohdistuvaa häiriötä
verrattuna ”rakentamattomaan” polkuun. Tutkimuslaji (kapustarinta) vältti polun ympäristöä noin
200 metrin etäisyydellä, kun ulkoilureitti oli huonosti rakennettu, jolloin ihmiset liikkuivat muuallakin. Reitin kunnostamisen jälkeen laji vältti ainoastaan noin 50 metrin aluetta polun läheisyydessä,
koska retkeilijöiden poikkeaminen reitiltä väheni.
Tutkimustulokset retkeilyn ja ulkoilun vaikutuksista linnustoon ovat osittain ristiriitaisia. Smith-

Toinen suomalainen tutkimus (Kangas ym. 2010)
osoitti, että ulkoilupaineen vähäinenkin kasvu voi
vaikuttaa negatiivisesti maassa pesiviin lintulajeihin. Kokonaislajimäärään tai puissa pesiviin (sekä
koloissa että avoimessa pesässä pesivät) ulkoilupaineen kasvulla ei sen sijaan ollut vaikutusta.

Taulukko 4. Yhteenveto vaikutusmekanismeista ja niiden mahdollisesta kohdentumisesta tässä hankkeessa.
Vaikutus (muutos)
Virkistyskäytön/liikkumisen lisääntyminen alueella
Elinympäristöjen suorat menetykset tai pirstoutuminen Natura-alueen sisällä
Elinympäristöjen menetykset tai pirstoutuminen Natura-alueiden (tai osa-alueiden) välillä
Valuma-alueiden muutokset
Kiintoaineen lisääntyminen, ravinteiden ja
haitta-aineiden huuhtoutuminen, pintavalunnan muutokset Natura-alueella.
Melu rakentamisaikana

Liikenteen melu
Estevaikutus ja törmäysvaikutus

Vaikutukset suojeluperusteisiin
Luontotyyppien ja elinympäristöjen kuluminen
Eläimistöön kohdistuva häirintä
Luontotyyppien ja elinympäristöjen suppeneminen, yhteyksien heikentyminen

Kohdistuminen tarkasteltavaan Naturaalueeseen K/E
K; Mahdollinen ulkoilijoiden määrän lisääntyminen Veikkolan kautta
E; hanke ei sijoitu Natura-alueelle

E; Hanke ei sijoitu Natura-alueelle
Vesiluontotyypit ja suoluontotyypit

E; Hanke ei sijoitu valuma-alueelle siten,
että valuma-aluemuutokset voisivat aiheuttaa muutoksia Natura-alueella

Eläimiin kohdistuva häiriö, tilapäinen elinympäristöjen heikentyminen
Eläimiin kohdistuva häiriö
Natura-alueen ulkopuolella pesivien suojeluperusteina olevien lajien kulku Natura-alueelle vaikeutuu.
Yksilöitä jää junan alle.

K

K
K

Espoo – Salo oikoradan Natura-arviointi Hankkeen vaikutukset Nuuksion Natura 2000 -alue
Natura-arviointi

14 (24)

8

NUUKSION NATURA-ALUE
FI0100040

Nuuksio sijaitsee pääkaupunkiseudun tuntumassa
Espoon kaupungin sekä Kirkkonummen ja Vihdin
kuntien alueilla. Natura-alue on laajuudeltaan
5 644 hehtaaria ja se koostuu useammasta, erillisestä alueesta. Pääosa Natura-alueesta on perustettu Nuuksion kansallispuistoksi, joka on melkein
kokonaan Natura-rajauksen sisällä. Tietyt kansallispuiston osat sisältyvät kahteen muuhun Naturaalueeseen (Bånberget ja Matalajärvi).
Nuuksion Natura-alueen suojeluperusteena on
sekä luontodirektiivi (SAC/SCI-alue) että lintudirektiivi (SPA-alue). Alue on suojeltu myös vesipuitedirektiivin nojalla, jonka suojeluperusteena ovat
alueella kaakkuri, pienvedet ja paikallinen taimenkanta.
Natura-alueesta noin 80 % sisältyy kansallispuistoon tai muihin luonnonsuojelualueisiin: Nuuksion
itäosa
kuuluu
rantojensuojeluohjelmaan
(RSO010004) ja Nuuksion Pitkäjärven länsirannalla
on lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva alue
(LHO010071). Vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvia alueita on neljä (AMO010333,
AMO010328, AMO010330 ja AMO010327). Alueen suojelua on toteutettu rauhoittamalla alueita
yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi kansallispuiston lisäksi.
Nuuksion kansallispuistolle on laadittu hoito- ja
käyttösuunnitelma vuonna 2006 (Metsähallitus
2006), joka kattaa noin 80 % Natura-alueesta. Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa on
mm. määritelty kansallispuistojen eri osien pääkäyttömuodot, reitistöt sekä muu palvelurakenne.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa painottuu suurten
kävijämäärien hallinta ja kasvillisuuden kulumisen

estäminen. Osatavoitteita, joilla tähän pyritään,
ovat mm.:
▪

Pääosa käytöstä kanavoidaan vyöhykeperiaatteen mukaisesti suunnitelluille poluille ja palvelualueille.

▪

Maaperän ja kasvillisuuden kuluminen ja
luonnolle koituvat häiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja kohdistuvat pienille
alueille. Kuluminen ei levittäydy vyöhykejaon mukaisiin syrjäosiin.

▪

Luontoarvojen säilymistä kuvaavat arat
eläimet, kuten kaakkuri ja metso, eivät
häiriinny matkailutoiminnoista.

Natura-alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan
seuraavia tavoitteita:
▪

alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien
sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

▪

alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien
sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

▪

luontotyypin, lajin elinympäristön laatua
tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

▪

luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta
parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys on käynnistynyt keväällä 2019.
Alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ja
lintulajit on esitetty seuraavissa taulukoissa ja kartoilla. Natura-tietolomakkeella mainittuja luontodirektiivin liitteen II lajeja ovat liito-orava, kirjoverkkoperhonen ja saukko.
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Taulukko 5. Direktiiviluontotyypit Nuuksion Natura-alueella Natura-tietolomakkeen (8.12.2018) mukaisesti
sekä luontodirektiivin lajit.
Luontotyyppi
Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset
vedet
Humuspitoiset lammet ja järvet
Pikkujoet ja purot
Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt
Kostea suurruohokasvillisuus
Keidassuot
Vaihettumissuot ja rantasuot
Lähteet ja lähdesuot
Letot
Kasvipeitteiset silikaattikalliot
Boreaaliset luonnonmetsät
Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät
Boreaaliset lehdot
Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet
Fennoskandian metsäluhdat
Raviini- ja rinnelehdot
Puustoiset suot

Koodi
3110

Pinta-ala, ha
131,2

Edustavuus
Erinomainen

3160
3260
6270
6430
7110
7140
7160
7230
8220
9010
9020

235,1
2,24
0,34
0,69
26,7
28,9
0,009
0,002
560
900
0,8

Hyvä
Merkittävä
Merkittävä
Merkittävä
Hyvä
Merkittävä
Hyvä
Hyvä
Merkittävä
Merkittävä
Hyvä

9050
9070
9080
9180
91D0

68,3
7,6
1,19
0,2
366

Merkittävä
Merkittävä
Hyvä
Hyvä
Merkittävä

Taulukko 6. Nuuksion Natura-tietolomakkeella mainitut suojeluperusteena olevat lintulajit.
Laji
PesimäMuuttajaLaji
PesimäMuuttajakanta
määrä
kanta
määrä
Harmaapäätikka
11-16
Metso
10-20
Helmipöllö
2-5
Nuolihaukka
1-5
Huuhkaja
2-3
Palokärki
7-10
Idänuunilintu
14-22
Peltosirkku
0-2
Kaakkuri
3-5
Pikkulepinkäinen
9-14
Kalatiira
5-10
Pikkusieppo
50-80
Kangaskiuru
1-3
Pohjantikka
7-10
Kehrääjä
5-10
Pyy
90-170
Koskikara
1
3-6
Ruisrääkkä
0-1
Kuikka
1-2
Teeri
16-22
Kurki
3-4
Varpuspöllö
2-5
Laulujoutsen
1
Viirupöllö
2-4
Liro
0-2
suojeltu laji
0-2
Mehiläishaukka
1-3
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Kuva 3. Natura-alueen kasvillisuustyypit (yläkuva) ja suojeluperusteena olevat luontotyypit (alakuva).
Lähde: Metsähallitus 2019.
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Kuva 4. Nuuksion Natura 2000-alue sekä ratalinjaus ja Tringa ry:n lintuhavainnot.

8.1 Vaikutusten tunnistaminen
Tässä hankkeessa (Espoo – Salo oikorata) vaikutuksia voi aiheutua rakentamisen ja toiminnan aikaisesta melusta, ns. reunavaikutuksesta, estevaikutuksesta, elinympäristöjen tuhoutumisesta Natura-alueen ulkopuolella ja törmäyksistä. Välillisesti hanke voi kasvattaa ulkoilupainetta Veikkolan aseman vaikutuksesta.

todennäköisesti ulkoilupainetta Bakskogenin sunnasta. Alueella on olemassa oleva polku/polkuverkosto, joka kulkee suunnitellun asemapaikan luota
kohti Kaislampea josta alkaa vahvempi polkuverkosto.

8.2 Vaikutukset luontotyyppeihin
Rata sijoittuu kokonaisuudessaan Natura-alueen
ulkopuolelle, eikä suoria vaikutuksia luontotyyppeihin synny. Hankkeella ei ole myöskään vaikutuksia Natura-alueen vesitasapainoon, koska vesien valumissuunta on Natura-aluelta poispäin radan läheisyydessä. Ojat ja muut vesiuomat on
huomioitu yleissuunnitelmassa eikä niiden vedenkulku muutu. Ainoat mahdolliset vaikutukset luontotyyppeihin syntyvät epäsuorasti ulkoilijapaineen
mahdollisesta lisääntymisestä Veikkolan aseman
myötä. Suunniteltu Veikkolan juna-asema lisää

Kuva 5. Retkeilyreitit Natura-alueen lounaisosassa (https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/nuuksiofinsveeng.pdf).
Karut kirkasvetiset lammet (3110). Luontotyyppiä
edustavia kohteita ei ole ratahankkeen
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läheisyydessä valuma-alueilla, joille ratahanke sijoittuu. Hankkeella ei ole vaikutuksia luontotyyppiin. Ratahankeen seurauksena mahdollisesti
syntyvän ulkoilupaineen lisääntymisen ei arvioida vaikuttavan kielteisesti kyseiseen luontotyyppiin.
Niukka-keskiravinteiset järvet (3130). Luontotyyppiä ei esiinny vaikutusalueella. Lähimmät kohteet noin 10 km päässä ratalinjasta. Ratahankeen
seurauksena mahdollisesti syntyvän ulkoilupaineen lisääntymisen ei arvioida vaikuttavan kielteisesti kyseiseen luontotyyppiin.
Humuspitoiset lammet ja järvet (3160) ovat yleisin pintavesiluontotyyppi Nuuksion alueella ja
suurin osa lammista ja järvistä kuuluu tähän tyyppiin. Ulkoilusta ja retkeilystä ei aiheudu erityisiä
veden laatua muuttavia vaikutuksia, jotka voisivat
heijastua vesiluontoon. Lammista otetaan lähinnä
juomavettä sekä niitä käytetään uimiseen. Kyseisistä toiminnoista ei aiheudu luontotyypin edustavuutta heikentäviä vaikutuksia. Ranta-alueiden
kasvillisuus saattaa paikoin kärsiä tallautumisesta
leiripaikkojen yhteydessä, mutta ratahankkeen ulkoilupaineen vaikutusta leiri- ja taukopaikkojen
kulumiseen ei ole mahdollista erottaa muusta ulkoilusta. Rantakasvillisuuden tallautuminen ja kuluminen on hyvin paikallista eikä kulumisesta aiheudu luontotyypin heikentymistä. Ratahankkeen
läheisyydessä Pikarainen lampi edustaa luontotyyppiä, noin 400 m etäisyydellä ratalinjauksesta.
Ratahankeen seurauksena mahdollisesti syntyvän ulkoilupaineen lisääntymisen ei arvioida vaikuttavan kielteisesti kyseiseen luontotyyppiin
eikä vesitasapainoon synny vaikutuksia. Radan
rakentamisella ei ole vaikutuksia Pikaraiseen,
koska rata sijoittuu lammen valuma-alueelle vain
pienellä osalla.
Pikkujoet ja purot (3260). Nuuksion Pitkäjärveen
pohjoisesta laskeva Myllypuro Nuuksionpäässä
edustaa luontotyyppiä Luontotyyppiä ei esiinny
vaikutusalueella. Lähimmät kohteet noin 5 km
päässä ratalinjasta. Ratahankeen seurauksena
mahdollisesti syntyvän ulkoilupaineen lisääntymisen ei arvioida vaikuttavan kielteisesti kyseiseen luontotyyppiin.
Kosteat suurruohoniityt (6430).
Lähimmät suurruohoniityt sijaitsevat Myllypuron
laaksossa yli 5 km etäisyydellä ratalinjauksesta ja
asemapaikasta. Etäisyydestä johtuen hankkeella
ei arvioida olevan vaikutuksia luontotyyppiin.
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Vuoristojen niitetyt niityt (6520). Ei esiinny osaalueella.
Keidassuot (7110). Natura-alueen merkittävin ja
mahdollisesti myös ainoa keidassuo sijaitsee Siikajärven luoteispuolella Soidinsuolla noin 2 km etäisyydellä ratalinjauksesta ja suunnitellusta asemapaikasta. Suo on tyypiltään puutonta tai lähes puutonta nevaa ja edustavuudeltaan hyvä. Suoaluetta
ympäröivät kangasmaat, paikoin rinteet ovat jyrkkiä ja kallioisia. Suoalueen pohjois- ja eteläreunan
tuntumassa kulkee havaittavissa oleva polku, ja lisäksi joitakin polkuja johtaa myös suoalueen reunaan pistoina. Soidinsuo on verraten märkä ja
upottava eikä alueelle arvioida kohdistuvan merkittävää ulkoilupainetta. Marjastajien ja retkihiihtäjien osalta luontotyyppiin voi kohdistua jossain
määrin lisääntyvää kulutuspainetta. Toisaalta hiihtäjät eivät aiheuta turvepinnan rikkoutumista, joten hiihtäjät eivät aiheuta suokasvillisuuden rikkoutumista. Marjastajien aiheuttamat kasvillisuusvauriot ovat suhteellisen vähäisiä ja liikkujien
määrä suoalueella arvioidaan tulevaisuudessakin
vähäiseksi. Keidassuo sijaitsee etäällä Veikkolan
asemasta ja todennäköisesti Veikkolan asema ei
muuta ulkoilijamääriä, vaan kanavoi niitä mahdollisesti uudella tavalla. Etäisyydestä johtuen liikkuminen keidassuon tuntumassa on jo kanavoitunut
olemassa oleville reiteille. Kasvillisuuteen voi kohdistua vähäistä kulumista. Vaikutus ei muuta
luontotyypin ominaispiirteitä. Ratahankeen seurauksena mahdollisesti syntyvän ulkoilupaineen
lisääntymisen ei arvioida vaikuttavan kielteisesti
kyseiseen luontotyyppiin.
Vaihettumissuot ja rantasuot (7140). Vaihettumis- ja rantasoita esiintyy Bakskogenin länsipuolella noin 700 m etäisyydellä suunnitellusta asemapaikasta. Suunnitellun asemapaikan luota lähtee polku, joka kulkee luontotyyppikuvioiden (yhteenlaskettu pinta-ala noin 2,5 ha) lähettyviltä.
Luontotyyppiin ei arvioida kohdistuvan kulutuspainetta kuin aivan nykyisten polkujen välittömässä läheisyydessä. Kosteat suoalueet eivät ole
ensisijaisia liikkumiskohteita vaikeakulkuisuuden
takia. Luontotyypin ominaispiirteet eivät merkittävästi muutu, koska kuluminen keskittyy yleensä
vain urille. Ratahankkeen välillisesti aiheuttaman
ulkoilukäytön lisääntymisen ei arvioida aiheuttavan luontotyypille kuin vähäistä ja pienialaista
haittavaikutusta. Hankkeella ei arvioida olevan
kuin vähäisiä kielteisiä vaikutuksia luontotyyppiin.
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Silikaattikalliot (8220). Silikaattikallioiden kasvillisuus on herkkää kulumiselle, mikä on nähtävissä
Nuuksiossa nykyisinkin. Kasvava ulkoilijamäärä lisää luontotyyppiin kohdistuvaa kulutusta ja paikoin luontotyypin edustavuus todennäköisesti
heikkenee. Silikaattikalliot ovat varsin yleisiä
Nuuksiossa, mutta varsinaisesti luontotyyppiin
kuuluviksi on määritelty vain lajistollisesti edustavimmat silikaattikallioalueet. Todennäköisimmin
kulutus lisääntyy niillä alueilla, joilla on polkuja.
Todennäköisesti luontotyypin edustavuus heikkenee kasvillisuuden kulumisen takia kohteilla, joille
sijoittuu polkuja. Veikkolan aseman suunnitellulta
paikalta lähtee olemassa olevia polkuja, jotka kulkevat osin silikaattikallioiden kautta Bakskogenin
etelä- ja länsipuolella. Silikaattikallioiden edustavuuden säilyminen vaatii tarvittaessa ulkoilun ohjaamista. Ohjaamattomana edustavuus voi Baksogenin alueella heiketä. kansallispuiston nykyinen
luonne Veikkolan tuntumassa on syrjämäinen eikä
alueella ole retkeilypalveluja lukuun ottamatta
luontopolkua sekä yhdyspolkua Siikajärvelle. Todennäköisesti Veikkolan aseman kautta tapahtuva
kulkeminen kansallispuistoon kanavoituu nykyisille poluile ja edelleen merkityille reiteille. Luontotyyppiin voi kohdistua vähäisiä kielteisiä vaikutuksia, mikäli ulkoilu leviää huomattavasti polkuverkoston ulkopuolelle Bakskogenin alueella.
Vaikutus on kuitenkin pienialaista koko Naturaalueen kyseinen luontotyyppi huomioiden.
Luonnonmetsät (9010). Luonnonmetsät ovat yleisiä osa-alueella. Luontotyyppi kestää kohtalaisen
hyvin kulumista, joskin enemmän käytetyt polut
erottuvat kulumisen seurauksena kasvittomina.
Helppokulkuisuus vähentää kuitenkin polkujen levenemistä ja haaroittumista.
Lisääntyvä liikkuminen voi leventää nykyisiä polkuja jonkin verran ja kuluttaa polun reunakasvillisuutta. Uusien polkujen syntyminen on myös mahdollista helppokulkuisilla alueilla. Polkujen leveneminen ja uusien polkujen syntyminen ei heikennä
merkittävästi luontotyyppiä, koska suojeluarvot
perustuvat pääosin puustorakenteeseen sekä toisaalta monimuotoisuuteen käsittäen puronvarsia,
jyrkänteitä yms. Mahdolliset muutokset kohdistuvat paikallisesti kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuuteen eikä muutosten arvioida kokonaisuutta
tarkastellen muuttavan luontotyypin ominaispiirteitä laajasti. Ratahankkeen vaikutukset ovat korkeintaan vähäisiä ja aiheutuvan lisääntyvästä
kävijäpaineesta suunnitellun asemapaikan

suunnasta. Luontotyypin ominaispiirteiden ei arvioida kokonaisuudessaan muuttuvan, vaan vaikutukset ovat pienialaisia ja paikallisia.
Lehdot (9050). Lähimmät lehtokohteet sijaitsevat
yli 4 km etäisyydellä ratalinjauksesta ja asemapaikasta. Etäisyydestä johtuen hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia luontotyyppiin
Metsäluhdat (9080). ). Lähimmät metsäluhdat sijaitsevat yli 4 km etäisyydellä ratalinjauksesta ja
asemapaikasta. Etäisyydestä johtuen hankkeella
ei arvioida olevan vaikutuksia luontotyyppiin
Tulvametsät (91E0). Lähimmät tulvametsät sijaitsevat Myllypuron laaksossa, jossa on runsaasti
vanhoja niittyjä ym. puoliavoimia ympäristöjä. Polkuja alueella ei juuri ole. Etäisyydestä johtuen
hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia luontotyyppiin.
Raviini- ja rinnelehdot (9180).
Luontotyyppiä tavataan mm. Romvuoren jyrkänteen alustassa. a. Luontotyyppiin ei arvioida kohdistuvan kielteisiä vaikutuksia ratahankkeesta
luontyypin sijaitessa etäällä radan vaikutusalueesta.
Puustoiset suot (91D0). Luontotyyppiä esiintyy
yleisesti Natura-alueella lampien ja suoalueiden
yhteydessä. Yksittäisillä poluilla ei ole merkittävää vaikutusta luontotyypin ominaispiirteisiin
kokonaisuudessaan eikä ratahankkeen välillisesti aiheuttaman ulkoilumäärän kasvun arvioida heikentävän luontotyyppiä.
Letot (7230). Luontotyyppiä esi esiinny Naturaalueen tällä osa-alueella. Luontotyyppiin ei kohdistu vaikutuksia.
Hakamaat ja kaskilaitumet (9070). Luontotyypin
kuviot keskittyvät Myllypuron laaksoon etäälle ratahankkeesta. Uudelta asemalta luontotyypin
esiintymisalueelle suuntautuva ulkoilu kanavoituu
olemassa olevalle reitistölle. Ei vaikutuksia luontotyyppiin.
Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (6270).
Luontotyypin kuviot keskittyvät Myllypuron laaksoon etäälle ratahankkeesta. Uudelta asemalta
luontotyypin esiintymisalueelle suuntautuva ulkoilu kanavoituu olemassa olevalle reitistölle. Ei
vaikutuksia luontotyyppiin.
Lähteet ja lähdesuot (7160). Ei esiinny osa-alueella. Ei vaikutuksia.
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Jalopuumetsät (9020). Myllypuron laakson alueella esiintyy vaahteraa ja tammia paikoitellen.
Varsinaisia luontotyyppikuvioita ei ole inventoitu.
Jalopuumetsät kestävät hyvin kulutusta. Uudelta
asemalta luontotyypin esiintymisalueelle suuntautuva ulkoilu kanavoituu olemassa olevalle reitistölle. Ei vaikutuksia luontotyyppiin.

8.3 Vaikutukset luontodirektiivin
liitteen II lajeihin
Suomelle on myönnetty poikkeukset luontodirektiivin velvoitteista koskien karhua, ilvestä ja sutta.
Kyseisiin lajeihin kohdistuvia vaikutuksia ei siten
ole tarve arvioida.
Ratahanke ei muuta Natura-alueen elinympäristöjä, mutta siitä aiheutuu häiriöitä (rakentamisen
ja toiminnan aikainen melu ja ihmistoiminta) ja
mahdollisia liikkumishaittoja.
Liito-orava. Hanke ei heikennä Natura-alueen
liito-oravien elinmahdollisuuksia. Laji on jokseenkin tottunut ihmiseen. Ulkoilijoiden liikkumisella ei
ole erityisiä vaikutuksia lajiin eikä oletetun kävijämäärän arvioida heikentävän lajin elinolosuhteita.
Laji tarvitsee liikkumiseen ja leviämiseen riittävän
puustoisia kulkureittejä, eikä kulkureitille saisi
tulla yli 40 m kokoisia puuttomia aukkoja. Ratakäytävän leveys (alue, jolta puusto poistetaan tai pidetään lyhyenä) on noin 60 metriä. Natura-alueen
kohdalla on heikohko liito-oravan kulkuyhteys lounaaseen moottoritien alikulun kautta. Ratakäytävän ylittäville suunnitelluille silloille Natura-alueen
kohdalla tulisi istuttaa liito-oravan liikkumista varten puustoa. Ratahanke heikentää lyhintä olemassa olevaa heikkoa kulkuyhteyttä etelään Turun moottoritien poikki, mutta kokonaisvaikutus
kulkuyhteyksiin on vähäinen. Ratahanke käsittää
maastoleikkauksia, joissa voidaan turvata liitooravan liikkuminen rata-alueen poikki. Kulkuyhteyksiä säilyy myös ratasiltojen ja -tunnelien kohdilla.

Kirjoverkkoperhonen. Kirjoverkkoperhonen aloittaa lentonsa ennen kesäkuun puoltaväliä ja lopettaa heinäkuun ensimmäisen viikon tienoilla. Kirjoverkkoperhonen on puoliavointen alueiden laji. Se
elelee mielellään metsäaukioilla, pensaikkoisilla
alueilla ja teiden reunoilla. Kirjoverkkoperhosen
toukat elävät yleensä maitikoilla (Melampyrum
sp.). Aikuinen perhonen juo kukkien mettä.
Liikkumisen aiheuttamasta häiriöstä ei aiheudu lajille haittaa. Toukan ravintokasvi on yleinen eikä
liikkumisella ole merkittävää vaikutusta ravintokasvin määrään, vaikka uusiakin polkuja syntyisi.
Maitikat ovat ns. pioneerilajeja, jotka ilmestyvät
ensimmäisten lajien joukossa avoimiksi muuttuneisiin ympäristöihin. Nykyisten polkujen leviäminen tai uusien polkujen syntyminen ei heikennä lajin elinmahdollisuuksia. Merkittävämpi uhka lajille
on sopivien avoimien ympäristöjen umpeenkasvu.
Ratahanke vähentää paikoin metsäympäristöä
Natura-alueen ulkopuolella. Tämän ei arvioida
kuitenkaan heijastuvan Natura-alueen kirjoverkkoperhospopulaatioon.
Saukko. Saukon esiintymisestä hankealueen lähellä ei ole tietoa. Ratahanke ei aiheuta suoria
muutoksia Natura-alueeseen eikä aiheuta kulkuesteitä vesistöuomien kohdalla. Ulkoilun ei arvioida vaikuttavan lajin esiintymiseen ulkoilun keskittyessä pääasiassa merkityille reiteille. Ulkoilu ei
muuta vesistöjen laatua. Lajiin ei kohdistu kielteisiä vaikutuksia.

8.4 Vaikutukset suojeluperusteena
olevaan linnustoon
Ratahanke ei muuta Natura-alueen elinympäristöjä, mutta siitä aiheutuu häiriöitä (rakentamisen
ja toiminnan aikainen melu) ja vähäistä estevaikutusta kanalintupoikueille (koskee vain vastakuoriutuneita poikasia). Suunnitelman mukainen ratahanke meluntorjuntarakenteineen vähentää liikennemelua nykytilanteeseen verrattuna, jolla on
myönteinen vaikutus alueen linnustoon.

Taulukko 7. Suojeluperusteena olevat lintulajit ja niihin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset.
Laji
Harmaapäätikka

Vaikutukset
Esiintyy lehtisekametsissä, mutta myös mäntykankailla. Tikkalinnut kestävät pesintätapansa (kolopesijä)
vuoksi melko hyvin ohimeneviä häiriöitä (liikkuminen, melu), minkä vuoksi lajille ei arvioida aiheutuvan
vakavaa haittaa eikä kävijämäärän kasvun tai junaradan rakentamisen/toiminnan aikaisen meluhäiriön
arvioida heikentävän lajin pesimämahdollisuuksia tai ravinnonhankintaa. Ratalinjauksen lähistöllä ei tiedossa olevia reviirejä, potentiaalista pesimäbiotooppia kylläkin. Hankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
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Laji
Helmipöllö

Huuhkaja

Idänuunilintu
Kaakkuri
Kalatiira
Kangaskiuru

Kehrääjä

Koskikara

Kuikka
Kurki

Laulujoutsen
Liro
Mehiläishaukka

Metso

Nuolihaukka

Vaikutukset
Nuuksion lounaisosista useita pesimähavaintoja. Yöaktiivinen kolopesijä, kestävät pesintätapansa (kolopesijä) vuoksi melko hyvin ohimeneviä häiriöitä (liikkuminen, melu), minkä vuoksi lajille ei arvioida aiheutuvan vakavaa haittaa eikä kävijämäärän kasvun tai junaradan rakentamisen/toiminnan aikaisen meluhäiriön arvioida heikentävän lajin pesimämahdollisuuksia tai ravinnonhankintaa. Ratalinjauksen lähistöllä ei
tiedossa olevia reviirejä, potentiaalista pesimäbiotooppia kylläkin. Saalistuslennot saattavat yltää myös
Natura-alueen ulkopuolelle ja ratalinjauksellekin asti. Ratalinjauksen taakse Turun väylän ja Natura-alueen väliin jäävä alue ei kuitenkaan ole pinta-alaltaan niin suuri, että kyseisen alueen muuttuminen epäedulliseksi saalistuksen kannalta haittaisi lajia mainittavasti. Ratahankkeesta ei aiheudu kuin korkeintaan vähäisiä vaikutuksia lajiin.
Pesimäpaikat etäällä ratalinjauksesta eikä radasta aiheudu vaikutuksia. Pesimäpaikat vaikeapääsyisillä
jyrkänteillä. Laji on arka, mutta pesäpaikat ovat suojassa siten, että ulkoilusta ei aiheudu haittaa. Saalistuslennot saattavat yltää myös Natura-alueen ulkopuolelle ja ratalinjauksellekin asti. Ratalinjauksen
taakse Turun väylän ja Natura-alueen väliin jäävä alue ei kuitenkaan ole pinta-alaltaan niin suuri, että kyseisen alueen muuttuminen epäedulliseksi saalistuksen kannalta haittaisi lajia mainittavasti. Ratahankkeesta ei aiheudu kuin korkeintaan vähäisiä vaikutuksia lajiin.
Esiintyy Natura-alueen lounaisosissa, useita pesimähavaintoja. Ratalinjauksen lähistöllä ei tiedossa olevia
reviirejä, potentiaalista pesimäbiotooppia kylläkin. Hankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Pesii tekopesillä Haukkalammen alueen lammilla etäällä ratalinjauksesta eikä radasta aiheudu vaikutuksia. Sopeutunut ulkoilijoihin. Hankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Satunnaisesti alueen järvillä. Hankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Lajille soveltuvaa elinympäristöä ei ole ratalinjauksen lähettyvillä, mutta kohtalaisesti mm. Nuuksionpäässä. Lajin esiintyminen kuitenkin painottuu Pitkäjärven itäpuoleisille alueille. Pesii valoisissa, harvoissa
kalliomänniköissä, hiekkamailla, hiekanottomailla, mäntykankailla. Yleisesti pienikokoisten varpuslintujen
haudonta-aika (jolloin suurin häiriö pesinnälle aiheutuu) on suhteellisen lyhyt ja pienikokoiset varpuslinnut kestävät ohimeneviä häiriöitä yleisesti ottaen suhteellisen hyvin. Ratahankkeella ei ole vaikutuksia
lajiin
Yksittäisiä havaintoja Soidinsuon läheisyydestä etäällä ratalinjauksesta. Pesii valoisissa, harvoissa kalliomänniköissä tai mäntykankailla. Soidin tapahtuu yöaikaan, jolloin ulkoilijoita ei lähtökohtaisesti juurikaan
ole liikkeellä. Päiväaikaan laji pysyy pesässä tai mättäiden suojassa. Laji ei reagoi kauempana tapahtuvaan liikkumiseen. Hankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Esiintyy Myllypuron laaksossa etäällä ratalinjauksesta. Käyttää avoimia koskipaikkoja talvella ruokailuun,
ei häiriinny liikkumisesta herkästi. Liikkuminen talviaikaan koskipaikkojen luona on vähäistä. Hankkeesta
ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Lajin reviirit sijoittuvat isokokoisille järville, etäällä ratalinjauksesta. Hankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Lajista on pesimäaikaisia havaintoja Soidinsuolta etäällä ratalinjauksesta. Soidinsuo on laaja ja vetinen
avosuoalue, joka ei houkuttele retkeilijöitä sulan maan aikana. Ulkoilusta ei arvioida aiheutuvan haittaa
lajille. Kurjen merkittävimpiä esiintymisalueita on Velskolan pitkäjärven pohjoispään luhdat, jonne ei kohdistu vaikutuksia. Hankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Lajille sopivaa pesimisympäristöä ei ole ratalinjauksen lähettyvillä. Ei ole herkkä ulkoilusta aiheutuvalle
häiriölle. Ratahankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Pesimäalue sijaitsee Nuuksionpäässä etäällä ratalinjasta. Ulkoilun vaikutukset eivät eroa kansallispuiston
muusta ulkoilukuormituksesta. Ratahankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Lajille soveltuvia pesimisympäristöjä esiintyy ratalinjauksella ja sen läheisyydessä Natura-alueella. Pesii
mm. vanhoissa variksenpesissä. Pesä sijaitsee korkealla puussa. Mahdollisella ulkoilupaineen kasvulla ei
arvioida olevan vaikutuksia lajiin tai sen elinympäristöihin. Saalistuslennot saattavat yltää myös Naturaalueen ulkopuolelle ja ratalinjauksellekin asti. Ratalinjauksen taakse Turun väylän ja Natura-alueen väliin
jäävä alue ei kuitenkaan ole pinta-alaltaan niin suuri, että kyseisen alueen muuttuminen epäedulliseksi
saalistuksen kannalta haittaisi lajia mainittavasti. Ratahankkeesta ei aiheudu kuin korkeintaan vähäisiä
vaikutuksia lajiin.
Lajista useita havaintoja alueelta, mutta etäällä (yli 1 km) ratalinjauksesta. Soidinalueet yli kilometrin
etäisyydellä. Osa havainnoista ulkoilureitin tuntumasta, osa syrjemmiltä osilta. Metso on herkin soidinaikana. Keväällä soidinaikana ulkoilu keskittyy merkityille reiteille, joten tavanomaisen ulkoilun ei arvioida
haittaavan lajin soidinta. Pesimäaikana maapesä sijaitsee varvikkoisella metsämaalla ja pesän havaitseminen voi olla vaikeaa. Emo pakenee yleensä pesältä vasta viime tingassa. Vapaa-ajan ulkoilu keskittyy nykyisille ulkoilureiteille, kuten nykyisinkin. Ulkoilu keskittyy pääasiassa poluille, joten soitimeen tai pesintään ei arvioida kohdistuvan merkittävää haittaa pesintäajan ajoittuessa kevääseen.
Tiedossa oleva pesäpaikka etäällä ratalinjauksesta. Lajille soveltuvia pesimisympäristöjä esiintyy ratalinjauksella ja sen läheisyydessä Natura-alueella. Pesii tyypillisesti mm. vanhoissa variksenpesissä. Pesä sijaitsee korkealla puussa, jolloin alta kulkevat ulkoilijat eivät aiheuta häiriötä pesintään. Mahdollisella ulkoilupaineen kasvulla ei arvioida olevan vaikutuksia lajiin tai sen elinympäristöihin. Saalistuslennot
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Laji

Palokärki

Peltosirkku

Pikkulepinkäinen

Pikkusieppo

Pohjantikka

Pyy

Ruisrääkkä
Teeri

Varpuspöllö

Viirupöllö

suojeltu laji

Espoo – Salo oikoradan Natura-arviointi Hankkeen vaikutukset Nuuksion Natura 2000 -alue
Natura-arviointi
Vaikutukset
saattavat yltää myös Natura-alueen ulkopuolelle ja ratalinjauksellekin asti. Ratalinjauksen taakse Turun
väylän ja Natura-alueen väliin jäävä alue ei kuitenkaan ole pinta-alaltaan niin suuri, että kyseisen alueen
muuttuminen epäedulliseksi saalistuksen kannalta haittaisi lajia mainittavasti. Ratahankkeesta ei aiheudu kuin korkeintaan vähäisiä vaikutuksia lajiin.
Lähimmät tunnetut reviirit noin 500 m etäisyydellä ratalinjauksesta. Metsäalueiden laji, joka ei ole erityisen vaatelias ympäristöolosuhteilta. Tottunut ihmiseen. Ulkoilun lisääntymisellä tai radan rakentamisella
ja junaliikenteellä ei ole kielteisiä vaikutuksia lajiin. Hankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Nuuksionpään Myllypuronlaakson avoimien ympäristöjen laji etäällä ratalinjasta. Avoimissa ympäristöissä (vanhat peltoalueet) ei juurikaan ulkoilla, joten lajiin ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia. Hankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Lajille luonteenomaisia puoliavoimia pensaikkoympäristöjä ei esiinny ratalinjauksen lähettyvillä. Puoliavoimiin pensaikkoympäristöihin ei kohdistu voimakasta ulkoilupainetta. Koska elinympäristöt eivät ole
ulkoilupaineen alaisia, ei lajiin arvioida kohdistuvan erityistä haittaa. Hankkeesta ei aiheudu kielteisiä
vaikutuksia lajiin.
Lähin tiedossa oleva reviiri noin 500 m etäisyydellä ratalinjauksesta aivan olemassa olevan polun vieressä. Radan toiminnanaikaisten häiriövaikutusten ei arvioida meluvallin vuoksi yltävän reviirille asti. Rakentamisen aikaiset meluvaikutukset (räjäytystyöt yms. iskevää kovaa melua tuottavat toimenpiteet) aiheuttavat kohtalista häiriötä. Kävijämäärän kasvu voi aiheuttaa satunnaista häiriötä, mutta yleisesti pienikokoisten varpuslintujen haudonta-aika (jolloin suurin häiriö pesinnälle aiheutuu) on suhteellisen lyhyt
ja pienikokoiset varpuslinnut kestävät ohimeneviä häiriöitä yleisesti ottaen suhteellisen hyvin. Alueella
on laajalti lajille soveltuvaa elinympäristöä polkuverkostojen ulkopuolella. Ratahankkeesta ei arvioida
aiheutuvan lajiin kuin hetkellisiä kohtalaisia rakentamisen aikaisia häiriövaikutuksia. Mahdollisesti lisääntyvän ulkoilupaineen arvioidaan aiheuttavan vähäisiä haitallisia vaikutuksia yhdelle reviirille.
Vanhojen metsien laji, joka ei juurikaan välitä ihmisistä. Ratalinjauksen läheisyydessä potentiaalista
elinympäristöä. Ulkoilun lisääntymisellä tai radan rakentamisella ja junaliikenteellä ei ole kielteisiä vaikutuksia lajiin. Hankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Esiintyy osa-alueella ja pesimishavaintoja aivan ratalinjauksen vierestä. Alueella yleinen laji, joka viihtyy
kuusivaltaisilla metsäalueilla, joissa esiintyy myös lehtipuuta. Elintavoiltaan piilotteleva ja pakenee tilapäisesti häiriön tullessa välittömään läheisyyteen. Ratahanke vähentää pesimäympäristöä Natura-alueen
ulkopuolella ja saattaa vaikuttaa lisäksi poikuiden liikkumiseen haitallisesti. Rakentamisen aikaiset meluvaikutukset ovat kohtalaisia tai vähäisiä. Kävijämäärän kasvulla ei ole vaikutuksia lajin elinympäristöihin
eikä lajin pesintään. Hankkeella on vähäisiä tai korkeintaan kohtalaisia haitallisia vaikutuksia lajiin Natura-alueen ulkopuolella. Rata ei muodosta totaalista liikkumisestettä lajille. Rata ei eristä Natura-alueen pyypopulaatiota.
Mahdollisesti satunnainen laji alueella, jolle soveltuvia pesimäympäristöjä Myllypuron laaksossa vanhoilla peltoalueilla etäällä ratalinjasta. Hankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Sopivaa pesimisbiotooppia on lähellä ratalinjausta sekä Natura-alueen puolella, että Natura-alueen ulkopuolella Natura-alueen ja Turun väylän välissä. Ratalinjausta lähimmät potentiaaliset soidinpaikat ovat
Haaversopakon suoalue ja Soidensuo Natura-alueen ulkopuolella. Liikkumisen aiheuttama oleellinen häiriö voisi kohdistua lähinnä soidinalueille (avoimet alueet, kuten suot, myös pellot tms.), joilta liikkuminen
voi karkottaa soivat koiraat. Soidinaika on aikaisin keväällä ja syksyllä aamuaikaan, jolloin ulkoilua ei juurikaan alueella ole ja vähäinen ulkoilu keskittyy ulkoilureiteille. Laji esiintyy yleisesti myös Natura-alueen
ulkopuolella. Pesintäaikana kesällä ei kärsi oleellisesti ohimenevästä häiriöstä ja lajilla on mahdollisuus
löytää pesäpaikkoja myös kauempaa kulkureiteistä. Ulkoilumäärien lisääntymisen itsessään ei arvioida
aiheuttavan kielteisiä vaikutuksia ulkoilun kohdistuessa nykyisille ulkoilureiteille. Ratalinjaus voi haitata
Natura-alueen ulkopuolella Turun väylän ja Natura-alueen välisellä metsäalueella mahdollisesti pesivien
parien poikueiden kulkeutumista Natura-alueelle. Ratahankkeesta ei arvioida kohdistuvan lajiin kuin
korkeintaan vähäisiä haitallisia vaikutuksia. Rata ei muodosta totaalista liikkumisestettä lajille.
Esiintyy Natura-alueen lounaisosissakin, useita pesimähavaintoja mutta etäällä ratalinjasta. Yöaktiivinen
kolopesijä, tavataan myös usein melko lähellä asutusta. pesäpaikkoja sivuavasta liikkumisesta hyvin vähän tai ei ollenkaan haittaa. Saalistuslennot saattavat yltää myös Natura-alueen ulkopuolelle ja ratalinjauksellekin asti. Ratalinjauksen taakse Turun väylän ja Natura-alueen väliin jäävä alue ei kuitenkaan ole
pinta-alaltaan niin suuri, että kyseisen alueen muuttuminen epäedulliseksi saalistuksen kannalta haittaisi
lajia mainittavasti. Ratahankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.
Laji pesii pöntöissä tai puunkoloissa tai katkenneissa puissa. Tunnetut pesäpaikat ovat sivussa ulkoilureiteistä eikä tunnetut pesäpaikat sijaitse lähellä ratalinjaa. Saalistuslennot saattavat yltää myös Natura-alueen ulkopuolelle ja ratalinjauksellekin asti. Ratalinjauksen taakse Turun väylän ja Natura-alueen väliin
jäävä alue ei kuitenkaan ole pinta-alaltaan niin suuri, että kyseisen alueen muuttuminen epäedulliseksi
saalistuksen kannalta haittaisi lajia mainittavasti. Ratahankkeesta ei aiheudu kuin korkeintaan vähäisiä
vaikutuksia lajiin.
Pesii etäällä ratalinjauksesta. Ratahankkeesta ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia lajiin.

Espoo – Salo oikoradan Natura-arviointi Hankkeen vaikutukset Nuuksion Natura 2000 -alue
23 (24)
Laji
Yhteenveto

Vaikutukset
Ratahanke ei vähennä Natura-alueen sisällä suojeluperusteina olevien lajien elinympäristöjä eikä muuta
niiden ominaispiirteitä. Häiriövaikutukset (toiminnanaikaiset) jopa vähenevät nykytasosta meluntorjuntatoimenpiteiden takia. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat vähäisiä tai kohtalaisia joillekin lajeille.
Veikkolan asema lisää kävijäpainetta alueelle, jossa nykyisellään on vähän kävijöitä. Tästä ei aiheudu kuitenkaan merkittävää haittaa kävijäpaineen ohjautuessa olemassa olevaan polkuverkostoon. Ratahanke ei
pirsto Natura-alueen sisällä olevaa elinympäristöä, mutta Turunväylän ja Natura-alueen väliin jäävä Natura-alueeseen kuulumaton alue jää radan vuoksi eristyneeksi ja voi vaikeuttaa esim. kanalintupoikueiden kulkemista Natura-alueelle moottoritien suunnasta. Kokonaisuudessaan eristyksiin jäävä alue on kuitenkin pieni, eikä siellä arvioida pesivän kuin vähäisissä määrin kanalintulajeja (pyy, metso, teeri).

8.5 Vaikutukset Nuuksion Naturaalueen eheyteen

Kirkkonummen kunnan Veikkolanportin asemakaava ei osoita asukasmäärän kasvua, jolla olisi
vaikutusta ulkoilumääriin.

Ratahankkeella ei ole Nuuksion Natura 2000 -alueen eheyteen vaikutuksia. Ratayhteys mahdollistaa ekologiset yhteydet Nuuksiosta etelään. Merkittävin este on Turunväylä, kun taas ratayhteyteen liittyy useita tunneli- ja siltaosuuksia, joiden
kautta ekologiset yhteydet on turvattavissa.

Espoo laatii pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa.
Kaavaehdotusta koskevassa Natura-arviossa on
arvioitu, että kaava lisää käyttäjämääriä Naturaalueella, mutta kaavaratkaisu ei aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia.

Huomioiden ihmisten ulkoilukäyttäytymistä selvittäneiden tutkimusten tulokset, joiden mukaan liikkuminen kohdentuu pääsääntöisesti merkityille
reiteille ja jo syntyneille poluille, ei ratayhteyden
toteuttamisen arvioida lisäävän oleellisesti ulkoilusta syntyvää kuluneisuutta nykyiseen nähden.
Nuuksion Natura-alue on keskeinen pääkaupunkiseudun ulkoilualue (jota sen tietyt osat ovat olleet
jo ennen Natura-verkoston ja kansallispuiston perustamista). Nuuksiota on myös voimakkaasti
”myyty” porttina Suomen luontoon. Haltian avaaminen lisäsi huomattavasti Nuuksion kansallispuiston kävijämääriä. Kulumisen estämiseksi kansallispuiston alueella on tarvittaessa ohjattava liikkumista.
Ratayhteys ei heikennä Natura-alueen eheyttä.

8.6 Yhteisvaikutukset muiden
hankkeiden kanssa
Nuuksion Natura-alueen läheisyydessä on Vihdin
kunnan alueella Tervalammen osayleiskaava, Natura-alueen itäpuolella. Kaavan vaikutusten arvioinnissa on todettu, että kaavaratkaisu ei vaikuta
kielteisesti Natura-alueeseen. Natura-alueen tuntumaan ei ole osoitettu lisärakentamista. Mahdollinen virkistyskäytön kasvu kaava-alueelta suuntautuu ensisijaisesti Natura-alueen itäosaan ja on
vähäistä. Kumulatiivia vaikutuksia ei suoranaisesti
synny, mutta Natura-alueella ulkoilu kuormittaa
sekä itäisiä, eteläisiä että läntisiä osia.

Natura-alueen ympäristön kaavahankkeet ja vahvistetut kaavat voivat niiden toteutuessa lisätä
jonkin verran kaava-alueilla asuvien ulkoilumääriä
Natura-alueella. Pääosin kuormitus kohdistuu
muille osille kuin ratayhteyteen suunnitellun Veikkolan aseman kautta tapahtuva ulkoilun lisääntyminen Natura-alueella. Kaavojen ulkoilupaine on
vähäinen, joten vaikutukset vastaavat yleistä ulkoilumäärien kasvua eikä kumuloituvia yhteisvaikutuksia aiheudu.

8.7 Haitallisten vaikutusten
lieventäminen
Lintujen pesimäaikana tapahtuva rakentaminen
aiheuttaa häiriötä (melu, ihmistoiminta) noin 500
m etäisyydelle ratalinjauksesta. Räjäytystöitä/paalutusta tms. voimakasta iskevää melua tuottavaa
rakentamistyötä tulisi välttää sillä osuudella, joka
sijoittuu 0 – 500 m etäisyydelle Natura-alueen rajasta 1.4. – 15.7. välisenä aikana.

9

VAIKUTUKSET NATURAVERKOSTON
YHTENÄISYYTEEN

Natura-verkoston yhtenäisyyden kannalta on
oleellista, että Natura-alueiden kytkeytyneisyys
säilyy. Erityisesti kytkeytyneisyyden säilyminen on
oleellista niiden Natura-alueiden välillä, joiden
suojeluperusteet ovat samankaltaiset. Suunniteltu
ratalinjaus ei muodosta katkoksia Natura-alueiden
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välisiin ympäristöihin. Nuuksion Natura-alueen eri
osa-alueet säilyttävät kytkeytyneisyyden toisiinsa.

10

SUOSITUKSET

Natura-alueeseen ei kohdistu suoria muutoksia
eikä sitä kautta suoria vaikutuksia.
Natura-alueeseen ei kohdistu lisääntyvää toiminnan aikaista meluvaikutusta (liikennemelu), kun
yleissuunnitelmassa esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet toteutetaan. Meluntorjuntavallien vaikutuksesta melutaso jopa laskee nykytasosta (Turunväylän melu).

12

Natura-alueeseen kohdistuu rakentamisenaikaista
lisääntyvää melua, joka on kokonaiskestoltaan
noin 3 – 6 kk. Lintujen pesimäaikana tapahtuva rakentaminen aiheuttaa häiriötä (melu, ihmistoiminta) noin 500 m etäisyydelle ratalinjauksesta.
Räjäytystöitä/paalutusta tms. voimakasta iskevää
melua tuottavaa rakentamistyötä tulisi välttää 1.4.
– 15.7. välisenä aikana rataosalla, joka sijoittuu
alle 500 metrin etäisyydelle Natura-alueesta.

11

SEURANTA

Ratahankkeen osalta ei arvioida syntyvän sellaisia
vaikutuksia, joita olisi syytä seurata. Seurantaa ei
tästä syystä esitetä toteutettavaksi.
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