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Johdanto
Helsinki-Turku nopean junayhteyden suunnittelussa Lohjanharjun Nummenkylän alueen
paahdeympäristöt on tunnistettu yhdeksi arvokkaimmista luontokohteista hankevaihtoehtojen vaikutusalueella. Nummenkylän paahdeympäristö on noin 1,45 kilometriä pitkä ja 3,3
hehtaarin laajuinen radanvarsialue. Alueella elää merkittävä määrä paahdeympäristöstä ja
sen kasvilajeista riippuvaisia uhanalaisia ja silmälläpidettäviä hyönteislajeja, ja kohde on valtakunnallisesti merkittävä uhanalaisten lajien keskittymä. Alueella tavattavista uhanalaisista
hyönteislajeista neljä on luokiteltu luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisiksi erityisesti suojeltaviksi lajeiksi, joiden säilymiselle tärkeiden esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Ongelmalliseksi kohteen tekee se, että uhanalaisin lajisto on nimenomaan
keskittynyt nykyisen radan pohjoispuolelle kapealle vyöhykkeelle, joka on jäämässä liityntäraiteen alle.
Ilman lieventämistoimien toteuttamista hankkeen rakentaminen voi johtaa joidenkin uhanlaisten ja/tai erityisesti suojeltavien lajien häviämiseen Nummenkylän paahdeympäristön
alueelta. Tässä raportissa esitetään yleiset periaatteet paahdeympäristöä koskevista lievennys- ja kompensaatiotoimista. Tavoitteena on 1) Nummenkylän paahdeympäristön lajistoon
kohdistuvien negatiivisten vaikutusten lieventäminen, 2) uhanalaisten hyönteislajien elinympäristöjen ja niille tärkeiden kasvilajien levittäminen uusille alueille ratakäytävän lähiympäristössä, 3) kokonaan uusien paahdeympäristöjen perustaminen paikallista kasvilajistoa käyttäen ja 4) paahdelajistolle tärkeiden kasviyksilöiden ja pintamaiden siirto habitaattipankkeihin tulevia uudelleenistutuksia varten.
Suunnitelman lähtökohtana on lievennystoimenpiteiden lisäksi luoda paahdeympäristöjen
kasvilajistolle sopivia kasvupaikkoja ja siirtää hankealueelta keskeinen kasvilajisto luotuihin
ympäristöihin. Kasvit hoitavat tärkeimmän työn siirron jälkeen levittäytymällä niille tarjotuille suotuisille alueille. Raportin sisältö toimii Nummenkylän alueen jatkosuunnittelussa
yhtenä keskeisenä suunnittelun lähtökohtana.
Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee laatia tarkempi suunnitelma alueella toteutettavasta
biotooppien seurannasta, hoitotoimien kohdentamisesta, uusien elinympäristöjen kohteista
ja lajiseurannoista suunnitelmien tarkentuessa. Osa tästä suunnittelutyöstä ja käytännön toimista voidaan aloittaa jo tulevana vuonna.
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Nummenkylän paahdeympäristö ja sen lajisto
Nummenkylän paahdeympäristö sijaitsee Lohjanharjulla, Vihdin kunnan alueella. Paahdeympäristöjä ulottuu myös Lohjan puolelle, mutta alueen paahdelajiston kannalta merkittävin
osa sijoittuu kokonaisuudessaan Vihdin alueelle. Nykyisen rata-alueen ja sen lähialueiden
muodostama paahdeympäristöjen kokonaisuuden arvokkain osa on Nummenkylässä hieman
yli 1,45 kilometrin pituinen vyöhyke radan vierustassa käsittäen noin 3,3 hehtaarin laajuisen
alueen (kuva 1). Nummenkylän paahdeympäristöjen hyönteisille tärkeimmät kasvilajit ovat
kangasajuruoho (NT), ketokaunokki, ahokissankäpälä (NT), nuokkukohokki, keltamaite, ketomaruna, ketoneilikka (NT), karvaskallioinen ja harjusikojuuri (NT).
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Kuva 1. Lajistollisesti arvokkaat paahdeympäristöt ja niiden merkittäviksi laajennuksiksi esitetyt alueet.
Nummenkylän alueen hyönteislajistoa on selvitetty tarkemmin noin 10 vuotta sitten (Faunatica 2009). Lisäksi alueella on junayhteys-hankkeen yhteydessä selvitetty palosirkan esiintymistä (Sito 2017). Alueelta on tiedossa myös muita havaintoja uhanalaisista lajeista (Suomen
ympäristökeskuksen uhanalaisrekisterin tiedot).
Nummenkylän alueella esiintyy useita silmälläpidettäviä ja harvinaisia kasvilajeja, joista alueen uhanalaisen hyönteislajiston esiintyminen on riippuvaista. Lajistollisesti alueella esiintyvän kasvilajiston tarjoama potentiaali on huomattavasti suurempi, kuin tähän asti havaitut
uhanalaiset hyönteislajit antavat ymmärtää. Nummenkylän alueella ratakäytävän uhanalaisiin ja erityisesti suojeltaviin (*) hyönteislajeihin kuuluvat ajuruohovarsikoi (EN*), kaunokkikätkökääriäinen (EN*), palosirkka (VU*) ja maitekiiltokääriäinen (EN*). Muita alueen uhanalaisia lajeja ovat vallipussikoi (EN), ajuruohosulkanen (VU), kissankäpälälude (EN) ja punamykerökoi (VU). Alueen itäosassa on tehty hoitotoimenpiteitä 2010-luvulla, joiden seurauksena paahdeympäristöt ovat paikoin leventyneet ja tilanne muuttunut parempaan suuntaan.
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Hankkeen vaikutukset paahdeympäristöön
Hanko-Hyvinkää liitäntäraiteen ja sen tasauksen vaikutukset paahdeympäristöissä elävään
hyönteislajistoon ovat lähtökohtaisesti vaikutukseltaan voimakkaasti kielteiset. Suuri osa
paahdeympäristöistä ja niillä esiintyvien erityisesti suojeltavien ja uhanalaisten hyönteislajien
esiintymistä sijaitsee välittömästi liitäntäraiteen pohjoispuolelle sijoittuvilla alueilla ja on jäämässä liitäntäraiteen ja sen rakennustöiden alle. Lisäksi jäljellejäävien lajiesiintymien olosuhteet heikentyvät kaventuneessa elinympäristössä.
Onnistuessaan kompensaatiotoimilla voi olla todella merkittävät positiiviset vaikutukset alueen uhanalaiseen paahdelajistoon, koska kompensaatiosuunnitelman mukaisella toiminnalla
voidaan luoda moninkertainen määrä uutta potentiaalista elinympäristöä, joka on lisäksi
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topografialtaan selvästi monimuotoisempi ja siten tukee lajistoa paremmin ilmastollisesti
haastavina kuivina, kylminä ja kosteina vuosina.
Jos habitaattipankeissa syntyvät resurssit otetaan laajempaan käyttöön Lohjanharjulla ja alueen maisemasuunnittelussa siirrytään luonnonmukaisempaan suuntaan, voivat hankkeen
myönteiset vaikutukset paahdeympäristöjen monimuotoisuuteen kasvaa paljon suuremmiksi
pinta-alojen kasvaessa esimerkiksi teiden ja kevyenliikenteen varsilla.

4

Lievennys- ja kompensaatiotoimet

4.1

Tavoitteet
Nummenkylän paahdeympäristöt ovat koko maan mittakaavassa lajistollisesti arvokkaimpia
paahdeluonnon kohteita, ja kompensaatiovelvoite on konkreettinen lievennystoimi hankkeessa. Kompensaatio- ja lievennystoimien ensisijaisena tavoitteena on minimoida hankkeen
vaikutuksia paahdeympäristön uhanalaiseen hyönteislajistoon. Kompensaatiotoimina ovat 1)
Nummenkylän paahdealueiden ratalinjan ulkopuolisten paahdealueiden laajentaminen ja
kasvillisuuden laadullinen monipuolistaminen ainakin lähelle samaa tasoa kuin radan alle jäävät alueet sekä 2) uusien avoimien paahdealueiden luominen lähialueilla metsämaalle, harjurinteille ja rata-alueen leikkauksille selkeästi laajempina ja topografisesti monimuotoisempina kuin nykyiset esiintymät alun perin ovat olleet (jos mahdollista) ja 3) tätä työtä tukevien
ns. habitaattipankkien perustaminen radan alle jääville kasveille ja pintamaille.
Uusia paahdeympäristöjä luomalla voidaan korvata radan rakentamisesta aiheutuvia aluemenetyksiä lajistolle ja myös parantaa niiden leviämismahdollisuuksia harjualueella. Mitä
nopeammin ja laajempiin korvaaviin toimiin ryhdytään, sitä suurempia ja todennäköisempiä ovat niiden suorat positiiviset vaikutukset uhanalaisten hyönteislajien populaatioille.
Tavoite on, että jo varsinaisen radan rakentamisen alkaessa uhanalaiset lajit olisivat jo dokumentoidusti siirtyneet niille suunnitelluilla, korvaavilla alueilla, joka vähentäisi merkittävästi niiden häviämisen uhkaa.

4.2

Yleiset periaatteet
Lievennys- ja kompensaatiotoimet käsittävät sekä suunnittelua että varsinaista rakentamista.
Ajallisesti paahdeympäristöä koskeva suunnittelu- ja rakennustyö voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: radan rakentamista edeltävä vaihe, radan rakentamisvaihe ja rakentamisvaiheen
jälkeinen vaihe. Käytännössä suunnitelma käsittää paahdeympäristöjen osalta olemassa olevien radanvarren ympäristöjen hoitoa, vieraslajien torjuntaa, arvokkaiden paahdeympäristöjen (pintamaat) tunnistamista, pintamaiden ja siirrettyjen kasvien varastointialueiden (ns.
habitaattipankit) määrittämisen ja uusien paahdeympäristökohteiden määrittämisen ratasuunnittelun tarkentuessa ja niiden toteuttamisen habitaattipankkien kasvi- ja siemenresurssien ja aiemmin evakuoitujen pintamaiden avulla.
Habitaattipankki on käsitteenä alue, jonne kasvilajisto siirretään turvaan ja lisääntymään rakentamisen ajaksi ja josta sitä voidaan siirtää takaisin alkuperäisille pintamaan ottopaikoille
tai muihin, uusiin luotaviin elinympäristöihin. Tarkoituksena on levittää korvaaviin ja uusiin
elinympäristöihin uhanalaisille hyönteisille tärkeitä ravintokasvilajeja kyseisille kasvilajeille
sopiviin elinympäristöihin. Tavoitteena on toteuttaa useita topografisesti monimuotoisia
kohteita, jotta riskiä lajien eri osapopulaatioiden häviämiselle pystytään pienentämään. Tarvittavan pintamaan muokkauksen, kuten pintamaan levityksen, kuntan ja puuston poiston
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jälkeen valituille kompensaatiokohteille levitetään ravintokasvien siemeniä ja myöhemmin
rakentamisen tieltä evakuoituja kasveja ja niiden juurissa, varsissa ja kukinnoissa olevia
hyönteisten kehitysasteita.
Pintamaiden ja kasvilajien siirrosta vastaavilla henkilöillä tulee olla kokemusta kasviesiintymien siirroista, ymmärrys maaperän ja kasvualustojen käytöstä ja toimenpiteiden luvittamisista. Näillä toimilla tulee olemaan myös merkittävä pilotti- ja julkisuusarvo. Edelleen radan
Lohjanharjun läpäisevän osuuden leikkausten maansiirto- ja rakennustöiden aloitus tulee
suunnitella alkamaan mahdollisimman aikaisin, jotta myös niiden paahdelajisto pääsee nopeasti kehittymään ja kompensaatiotoimien tuloksista saadaan dokumentoitua tietoa ennen
alkuperäisiin esiintymiin kajoamista.

5

Toimien vaiheistus

5.1

Ennen radan rakentamista
Ensimmäisessä vaiheessa ennen varsinaista rakentamista alueella tulee selvittää kohteen nykytila, jotta hoito- ja kompensaatiotoimia voidaan kohdentaa oikein. Nykytilan kartoituksessa
keskeistä on tunnistaa uhanalaisille lajien esiintymistä määrittävien ravintokasvien esiintymisalueet, paahdeympäristöjen nykytila ja vieraslajien tilanne (alueella on tiedetysti komealupiinia). Toimien suunnittelussa ja toteutuksessa ensisijaisen tärkeää on niiden etupainotteisuus. Paahdeympäristöä koskevia toimenpiteitä ja seurantaa tulee toteuttaa hyvissä ajoin
ennen radan rakentamista.
Toisessa vaiheessa kartoitusten tulosten pohjalta tulisi ratakäytävältä raivata varjostavaa
pensastoa ja puustoa, jotta umpeenkasvu saadaan pysäytettyä ja paahdekasvillisuus saa parhaat mahdollisuudet levittäytymiseen. Lähtökohtana hoitotoimissa on luoda mahdollisimman suuria yhtenäisiä aluekokonaisuuksia. Tämän jälkeen osoitetaan habitaattipankkien sijoituspaikat. Tärkeiden kohteiden hoitotoimien ja habitaattipankkien osoittamisen osalta
hanketoimijan tulee varmistaa näiden mahdolliset lupatarpeet ja esim. maankäyttöä koskevien sopimusten tarve maanomistajien kanssa ja/tai alueiden lunastustarve. Kohteiden
valinnoista sovitaan myös SYKE:n asiantuntijoiden ja ELY:n kanssa, jotta toimista ja tavoitteista on yksimielinen näkemys viranomaistahojen kanssa. Syntyvillä habitaattipankeilla voi
olla suurta merkitystä alueellisesti myös tulevien väylä- tai suojeluhankkeiden kanssa.
Alustavasti habitaattipankeille soveltuviksi kohteiksi Nummenkylän paahdeympäristön läheisyydessä on tunnistettu kaksi pinta-alaltaan ja topografialtaan merkittävää kohdetta 1) Harjunraitin ja Kehätien välinen 8-9 ha vanha soranottoalue ja 2) moottoriliikennetien itäpuolinen 1,3 ha sähkölinja-alue (kuva 2). Alueet ovat niin suuria, että niiden alueelle voidaan tarpeen tullen tuoda tulevaisuudessa myös muilta väylä- ja rakennuskohteilta evakuoitavia kasveja ja maita sekä hyödyntää niitä muissa Lohjanharjun kohteissa, joissa tarvitaan luonnonmukaista maisemointia ja siemenpankkia.
Kolmannessa vaiheessa raivataan habitaattipankkialueet suurimmaksi osaksi puuttomiksi ja
suoritetaan niillä tarvittavat pintamaiden siirrot ja muokkaukset. Alueille levitetään suunnitelmallisesti ratakäytävällä esiintyvien uhanalaisten lajien ravintokasvien siemeniä ja kasveja.
Tämän jälkeen aloitetaan siirrettyjen ja istutettujen ravintokasvien sekä uhanalaisten lajien
seuranta ja dokumentointi, jotta voidaan osoittaa, että lajit ovat myös siirtyneet pysyvästi
hoidetuille alueille.
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Neljännessä vaiheessa ennen radan rakentamista aloitetaan loppujen sen alle jäävien arvokkaiden pintamaiden siirtäminen habitaattipankkeihin.

Kuva 2. Kompensaatiotoimina esitetyt paahdealueiden laajennukset ja potentiaaliset habitaattipankkialueet.

5.2

Radan rakentamisen aikana
Radan rakentamisen alkuvaiheessa tulisi Lohjanharjun läpäisyyn liittyvät rakennustyöt ajallisesti priorisoida siten, että harjuun syntyvät leikkauksien maisemointi habitaattipankeista
pystytään aloittamaan mahdollisimman aikaisin istutuksin ja siemeniä levittäen. Näin pystytään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa todentamaan kompensaatiotoimien onnistumiset
ja paahdehyönteisten mahdollinen leviäminen alueille.
Rakentamisen aikana tulee huolehtia, että uhanalaisten lajien elinympäristöä siemenpankkeineen ei jää toiminnan alle, vaan pintamaat siirretään sovittuihin kohteisiin. Tätä tulisi
osaavan tai asiaan ohjeistetun biologin seurata ja valvoa. Lisäksi komealupiinin torjunta tulisi
saada sille tasolle rakentamisalueella, että kukkivia kasveja ei enää alueella esiintyisi, vaikka
siemenpankista niitä vääjäämättä nouseekin. Myös paahdeympäristössä toimivien rakentajien tulisi saada ohjeistus toimintatavoista alueella toimimisesta ja esimerkiksi kaluston puhdistamiseen liittyvästä ohjeistuksesta vieraslajien leviämisen estämiseksi.

5.3

Radan rakentamisen jälkeen
Viimeinen vaiheeseen kuuluu paahdealueiden jälkihoito, vieraslajien torjunnan jatkamisen
varmistaminen ja umpeenkasvun estämisen suunnittelu sekä habitaattipankkialueiden suojelun, hoidon ja tulevaisuuden varmistaminen. Lopuksi arvioidaan kompensaatiotoimien käytännön onnistuminen seurantatutkimuksin.

