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1.

JOHDANTO
Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa liito-oravan ja viitasammakon käyttämiä elinympäristöjä
Nurmijärven bioterminaalihankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeisiin . Liitoorava- ja viitasammakkokartoitusten maastotyöt ja raportoinnin toteutti FM biologi Heli Lehvola
Ramboll Finland Oy:stä. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1-1.

Kuva 1-1. Suunnittelualueen sijainti.

2.

SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS JA RAJAUS
Varsinainen suunnittelualue käsittää suurimmaksi osaksi avohakkuualan sekä suunnittelualueen
pohjoisosassa nuorta puustoa käsittävää metsikköä (Kuva 2-3). Pohjoisimmassa osassa metsikkö
koostuu pääosin nuorista lehtipuista kuten haavasta, koivusta ja raidasta. Paikoin kasvaa nuorta
kuusta. Luoteisosassa kasvaa muutamia varttuneista kuusia nuo ren haavikon keskellä. Kallioalueilla suunnittelualueen luoteisosassa puuston on mäntyvaltaista, sekapuuna kasvaa hieman kuu sta, koivua ja haapaa. Suunnittelualueen länsiosassa on pieni puustoinen rämeala. Sen puusto on
mäntyvaltaista.
Suunnittelualueella ei sijaitse luonnontilaisia vesistöjä, mutta alueen keskiosat on ojitettu. Ojat
olivat kevään 2017 maastokäynneillä vähävetisiä tai kuivia. Ojien lisäksi suunnittelualueella on
kaivantoihin muodostuneita vesikuoppia. Muutamia vesikuoppia on myös suunnittelualueen ympäristössä. Lisäksi suunnittelualueen ympäristöön sijoittuu luonnontilaisia noroja, joita on käsitelty tarkemmin hankkeen luontoselvityksessä.
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Suunnittelualue rajautuu pieneltä osin eteläosastaan ampumarata -alueeseen ja itäosistaan Kivelän luonnonsuojelualueeseen (YSA205377). Luonnonsuojelualue käsittää melko jyrkkäpiirteistä
avokalliomaastoa sekä avokallioalueiden notkelmiin jäävää varttunutta – vanhaa kuusivaltaista
metsää (Kuva 2-4). Kallioalueilla puusto on mäntyvaltaista, kallioalueiden notkelmissa kasvaa
kuusen ohella hieman koivua ja paikoitellen haapaa. Luonnonsuojelualueen pohjoispuolella ka svaa varttuvaa harvennettua sekapuustoista metsikköä, joka koostuu pääasiassa kuusesta, haavasta ja koivusta.
Suunnittelualueen koillis- ja pohjoispuolella kasvaa todennäköisesti vanhalla viljelyksellä nuorta
lehtipuustoa, yksittäisiä nuoria kuusia ja muutamia järeitä haapoja ja koivuja ( Kuva 2-4). Lepsämänjoen varressa varttunutta puustoa kasvaa enemmän. Muutoin suunnittelualueen pohjoispuolella kasvava puusto on nuorta lehtipuustoa, jossa vallitsevina lajeina ovat haapa ja koivu.
Suunnittelualueen luoteis- ja länsipuolella vallitsevat nuoret lehtipuumetsiköt ja avokallioalueilla
kalliomänniköt. Pienellä alalla kasvaa varttunutta kuusivaltaista metsikköä, jossa on sekapuuna
järeää haapaa sekä hieman koivua. Suunnittelualueen lounaispuolella vallitsevat pääosin kallioalueiden männiköt.
Liito-oravan selvitysalue käsittää suunnittelualueen kokonaisuudessaan sekä läheisen Kivelän
luonnonsuojelualueen. Lisäksi liito-oravan selvitysalue kattaa suunnittelualueen ympäristöä. Selvitysalueen rajaus on esitetty kuvassa 2-1. Viitasammakkoa selvitettiin niiltä alueilta, joilla esiintyy lajille soveltuvaa elinympäristöä. Suunnittelualueella soveltuvat alueet käsittävät lähinnä v edellä täyttyneitä kaivantoja, suunnittelualueen ulkopuolella potentiaaliseksi elinympäristöksi arv ioitiin myös kaivettu lammikko (Kuva 2-2).

Kuva 2-1. Liito-oravan selvitysalueen rajaus.
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Kuva 2-2. Viitasammakon selvitysalueet.

Kuva 2-3. Vasemmalla suunnittelualueen pohjoisosan hakkuuaukkoa ja nuorta met sää. Oikealla suunnittelualuet ta kuvattuna et elään. Taustalla näkyvät Kivelän luonnonsuojelualueen met sää ja ampumarataalue.

Kuva 2-4.
Vasemmalla Kivelän luonnonsuojelualueen varttunutta kuusikkoa ja oikealla suunnittelualueen koillispuolen nuorta lehtimet sää.
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3.

LIITO-ORAVASELVITYS

3.1

Liito-oravan ekologia ja uhanalaisuus
Liito-orava (Pteromys volans) on taigalaji, joka elää Suomessa esiintymisalueensa länsireunalla.
Vuoden 2006 selvityksen mukaan (Hanski ym. 2006) liito-oravan nykyinen kanta Suomessa on
noin 143 000 naarasta ja levinneisyyden painopiste on eteläisessä osassa maata. Tärkein syy
liito-oravan vähenemiseen on sopivien varttuneiden kuusisekametsien hakkuut ja liito -oravalle
sopivan metsäpinta-alan väheneminen.

3.1.1 Uhanalaisuus
Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhanalaisuustarkastelussa ( Liukko ym. 2016) liito-orava on
luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT); liito-oravan kohdalla luokitus perustuu kannan taantumiseen.
Laji on luontodirektiivin liitteissä II ja IV (a) mainittu laji1. Luonnonsuojelulain 49 §:ssä todetaan
lisäksi, että luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden l isääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty”. Maa - ja metsätalousministeriön vuonna 2004 antaman ohjeen mukaan liito -oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka
käsittää pesäpuut ja paikalla olevat muut sen edellä mainittuihin tarkoituksiin käyttämät puut
sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat suo jaa ja ravintoa tarjoavat puut.
3.1.2 Elinympäristöstä
Liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, mutta tulee toimeen nuoremmissakin
metsissä, joissa on riittävästi lehtipuita ravintokohteiksi ja kolopuita pesäpaikoiksi. Luontaisessa
elinympäristössä kasvaa järeitä haapoja sekä kuusia, leppää ja koivua. Tyypillinen liito -oravan
asuttaman metsän puusto on vaihtelevan ikäistä ja puusto muodostaa useita latvuskerroksia.
Liito-oravan reviirit ovat usein kallioiden juurilla, pienvesien varsilla ja rinteissä. Vanhojen sek ametsien puuttuessa liito-orava suosii peltojen reunametsiä, vesistöjen rantametsiä ja pihametsiä.
Liito-oravan pääravintopuita ovat haapa ja leppä, mutta myös koivu ja raita kelpaavat ravinnoksi.
Liito-orava pesii mielellään tikan tekemässä haavankolossa, oravan tekemässä kuusen risupesässä tai pöntössä. Liito-orava käyttää keskimäärin 3-8 pesäpaikkaa. Aikuisen liito-oravanaaraan
elinpiiri on yleensä kooltaan 4-10 hehtaaria, koiraan keskimäärin 60 hehtaaria. Yhden uroksen
elinpiirissä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Reviirillä on usein 1-3 ydinaluetta, jotka saattavat
olla 100–200 metrin päässä toisistaan; näillä ydinalueilla liito -oravat ruokailevat ja pääasiassa
oleskelevatkin. Ydinalueet ovat usein haapa - ja leppävaltaisia reheviä lehtolaikkuja, joilla on sekä
ravinto- että kolopuita ja myös sopivaa suojapuustoa näiden välillä. Liito -oravan ydinalueet ovat
kokonaisuudessaan luonnonsuojelulain tarkoittamia lisääntymis - ja levähdyspaikkoja.
Liito-orava liitää ihopoimunsa varassa puusta toiseen ja pystyy liitä mään noin 20 - 30 metriä
leveiden aukkojen yli, riippuen puuston korkeudesta. Yli 40 metriä leveät aukeat alkavat muodo staa esteitä liito-oravan liikkumiselle. Maassa laji on kömpelö.
Liito-oravan elinmahdollisuuksien turvaamisessa on tärkeää pesäpaikkoje n ja ravintopuiden säilyttämisen lisäksi huomioida lajille soveltuvat elinympäristöt sekä kulkureitit niin, että ne muodostavat yhtenäisen verkoston. Populaation eri yksilöiden elinpiirit eivät saa joutua eristyksiin ja
poikasille tulee taata reitit uusille elinpiireille.
3.2

Inventointimenetelmä
Maastokäynti suunnittelualueelle tehtiin 26.4.2017. Selvitysalue käytiin kokonaisuudessaan läpi
havainnoimalla suurten lehtipuiden ja kookkaiden kuusten tyveltä liito -oravan papanoita sekä
risupesiä ja kolopuita. Havainnot tallennettiin GPS-paikantimella.

Liite II: yhteisön tärkeinä pitämät e läin ja k asvilajit, joiden suojelemiseksi on osoittava erityisten suoje lutoim ien alueita (Natura 2000-verkosto) ja Liite IV: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja k asvilajit, jotka e dellyttävät tiukkaa suoje lua; lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen kiellettyä.
1
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3.3

Liito-oravainventoinnin tulokset
Suunnittelualueelta ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Suunnittelualueen ympäristöstä havaintoja liito-oravasta sen sijaan tehtiin. Tässä selvityksessä papanapuuksi on määritelty
puu, jonka tyveltä on havaittu liito-oravan papanoita ja pesäpuuksi puu, jonka tyveltä on havai ttu liito-oravan papanoita ja jossa on kolo tai risupesä.
Kivelän luonnonsuojelualueelta havaittiin kaksi papanapuuta sekä kaksi kolohaapaa, joide n tyviltä
havaittiin papanoita. Yksi pesäpuu sekä papanapuita havaittiin lisäksi luonnonsuojelualueen po hjoispuolelta. Elinympäristöksi rajattu alue (Kuva 3-1) käsittää eteläosastaan varttunutta kuusikkoa, jossa kasvaa lähinnä yksittäisiä haapoja sekä joitakin koivuja ja mäntyjä. Elinympäristön
pohjoisosassa varttuva – varttunut sekapuustoinen metsikkö käsittää pääosin kuusta, haapaa ja
koivua. Haapaa kasvaa runsaammin kuin luonnonsuojelualueella.

Kuva 3-1. Liito-oravan elinympäristöä Kivelän luonnonsuoje lualueell a (vasen kuva) ja luonnonsuojel ualueen pohjoispuolel la (oikea kuva).

Toinen elinympäristö (Kuva 3-3) Lepsämänjoen rannassa on pieni sijoittuen nuoreen ja yleisi lmeeltään ryteikköiseen lehtipuustoiseen metsikköön. Elinympäristö käsittää vain muutamia var ttuneita kuusia sekä melko järeitä haapoja. Alue elta havaittiin yksi pesäpuuksi luokiteltava haapa
ja kolme papanapuuta.
Kolmas elinalueeksi tulkittu alue sijoittuu asutuksen läheisyyteen pienialaiselle varttuneen kuus ivaltaisen metsän alalle (Kuva 3-3). Kuusen ohella kasvaa melko järeää haapaa, lisäksi kasvaa
koivua ja paikoin nuorempaa lehti- ja havupuustoa. Alueelta havaittiin neljä pesäpuuksi tulkittavaa puuta, yksi tyhjä risupesä nuoressa kuusessa sekä seitsemän papanapuuta .
Havaittujen elinalueiden välillä on puustoinen kulkuyhteys. Elinympäristöjen väliltä ei tehty p apanahavaintoja, joten kulkuyhteydet on arvioitu metsikön rakenteen perusteella (Kuva 3-4). Kulkuyhteydet arvioidaan liito-oravan kannalta hyviksi, sillä haapaa kasvaa alueella runsaasti ja
metsät ovat kohtalaisen yhtenäisiä.
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Kuva 3-2. Liito-oravan elinaluet ta hankealueen luoteispuolella.

Kuva 3-3. Liito-oravahavainnot ja havaintojen perusteella tehdyt elinaluerajaukset .
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Kuva 3-4. Liito-oravan todennäköiset kulkuyhteydet .

4.

VIITASAMMAKKOSELVITYS

4.1

Viitasammakon ekologia
Viitasammakon (Rana arvalis) esiintyminen, elinympäristövaatimukset ja elintavat ovat puuttee llisesti tunnettuja. Nykytiedon mukaan viitasammakkoa esiintyy lähes koko Suomessa, mutta
pohjoiseen päin mentäessä kanta harvenee. Viimeisimmässä Suomen eliölajien uhanalaisuuslu okituksessa (Rassi 2010) viitasammakon kanta on arvioitu elinvoimaiseksi (LC ). Keski -Suomessa
ja perämeren rannikolla viitasammakko on ilmeisesti paikoin jopa tavallista sammakkoa (Rana
temporaria) runsaslukuisempi. Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji 1.
Viitasammakko suosii keskimäärin kosteampia elinympäristöjä kuin sammakko, asuttaen etenkin
soita, rantaniittyjä, rantaluhtia ja muita tulvanalaisia rantoja. Toisin kuin tavallinen sammakko ja
rupikonna, viitasammakko talvehtii Suomessa ilmeisesti ainoastaan vesien pohjassa niin makea ssa kuin murtovedessäkin. Keväällä jäiden lähdettyä viitasammakot siirtyvä t talvehtimispaikoistaan kutualueilleen. Kutuajan alku vaihtelee huhtikuun puolesta välistä touko -kesäkuun vaihteeseen maantieteellisen sijainnin ja vallitsevien ilmasto -olojen mukaan. Kutupaikakseen viitasammakko tarvitsee suuremman vesialueen kuin sammak ko, eikä yleensä kelpuuta helposti kuivuvia
ojanpohjia tai pieniä lätäköitä. Kutupaikkana toimivat yleensä rehevät järvenpohjukat, merenla hdet tai lammet. Kutevalle naarassammakolle on tiettävästi ensisijaisesti tärkeää itse vesistön
laajuus, rantojen ominaispiirteet ja vasta sen jälkeen vesistöä ympäröivä kasvillisuus, lähinnä
peitteisyyden muodossa. Viitasammakolle soveltuva elinympäristö ei välttämättä ole lajille sopiva
lisääntymisbiotooppi. Optimitilanteessa viitasammakko kuitenkin elää ja lisääntyy sa massa paikassa koko elämänsä ajan.
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4.2

Inventointimenetelmä
Viitasammakon esiintymistä kartoitettiin selvityskohteilla 12.5.2017. Maastotyöt suoritettiin iltaaikaan selvityskohteiden vesialueiden rannoilla (Kuva 4-1). Tasaisin väliajoin ja potentiaalisissa
kohdissa pysähdyttiin odottamaan ja kuuntelemaan, sillä viitasammakot usein keskeyttävät ää ntelynsä herkästi tullessaan häirityksi.
Tämän selvityksen yhteydessä käytettiin soidinääntelyyn perustuvaa kartoitusmenetelmää, jossa
lasketaan äänteleviä koiraita kutuaikana. Koska ääntelyyn perustuva lajinmääritys on yksinää nkin luotettava, ei ulkonäköön perustuvaa lajinmääritystä tarvita.

Kuva 4-1. Hankealueen koillispuolella sijaitseva, viitasammakoille soveltuva kaivet tu lammikko.

4.3

Viitasammakkoinventoinnin tulokset
Selvitetyiltä kohteilta ei tehty havaintoja viitasammakoista .

5.

YHTEENVETO

5.1

Liito-orava
Selvitysalueen lähiympäristössä tehtiin havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Havaintoja liitooravasta ei tehty suunnittelualueelta, vaan liito-oravan aktiivisesti käyttämät elinalueen osat
sijoittuivat suunnittelualueen ulkopuolelle. Nämä elinalueen osat sekä lajin käyttämät kulkuyhteydet tulkitaan luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamiksi lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. Lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ei saa hävittää tai heikentää (LSL 49 §). Usein käytettyjen elinalueiden välillä on kulkuyhteys/kulkuyhteyksiä. Liito -oravan kulkuyhteydet tulee ottaa huomioon
maankäytön suunnittelussa.

5.2

Viitasammakko
Viitasammakosta ei tehty havaintoja. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia viitasa mmakkoon.
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