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1.

1

JOHDANTO
Sipoon kunta suunnittelee Bastukärr:in logistiikka-alueen laajennusta ja alueen kaavoitus on
käynnistetty. Tämä Bastukärr II -alueen teollisuustonttien rakentaminen edellyttää louhintaa.
Rudus Oy on käynnistänyt ympäristövaikutusten arvioinnin kalliokiviaineksen ottamisesta alueella. Samassa yhteydessä yhtiö suunnittelee myös mm. puhtaan ylijäämämaiden sijoittamista alueelle sekä muualta tuotavan ylijäämälouheen käsittelyä.
Tässä työssä selvitetään melumallinnuksen avulla Bastukärr II-alueen kalliokiviaineksen louhinnasta ja murskauksesta sekä sisäisestä liikenteestä ympäristöön aiheutuvat melutasot eri louhinnan vaiheiden osalta.
Työ on tehty Rudus Oy:n toimeksiannosta. Työstä on Ramboll Finland Oy:ssä vastannut projektipäällikkö ins.(AMK) Janne Ristolainen. Melumallinnukset ja raportoinnin on tehnyt suunnittelija
ins.(AMK) Ville Virtanen.

2.

KOHTEEN JA YMPÄRISTÖN KUVAUS
Hankealue sijaitsee Sipoon kunnan Kirkonkylässä ja Martinkylässä Bastukärrin alueella, joka sijaitsee Sipoon keskustasta (Nikkilä) noin kuusi kilometriä länteen. Hankealueen pohjoisosassa
kulkee Keravantie (maantie 148) ja alueen eteläpuolella Jokivarrentie (mt 1521). Helsinki–Lahti moottoritiehen (valtatie 4) on matkaa noin kolme kilometriä. Sipoon ja Keravan raja sijaitsee
hankealueen länsipuolella. Arvioitava hankealue sijoittuu Sipoon Bastukärrin alueelle, johon on
rakentumassa ja osittain jo toteutunut Freeway Logistic City -työpaikka-alue.

Kuva 1. Hankealueen sijainti
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Sipoon puolella hankealueen pohjois-, itä- ja eteläpuolelle sijoittuu hajanaista asutusta sekä
maa- ja metsätalouskäytössä olevia alueita. Osa-aluetta B lähin asuinrakennus sijaitsee 400 m
etäisyydellä hankealueen rajasta (sekä louhinta-alueen rajasta). Osa-alueita C1-C6B lähin asuinrakennus sijaitsee 260 m etäisyydellä hankealueen rajasta sekä 300 m etäisyydellä louhintaalueen rajasta. Osa-alueelta F vastaava etäisyys on noin 300 m hankealueen rajasta sekä louhinta-alueen rajasta).
Lähimmät asuinalueet Keravan puolella ovat Keravantien pohjoispuolella sijaitseva Levonmäen
asutusalue (noin 1 km etäisyydellä) Vantaan puolella Jokivarrentien pohjoispuolella sijaitseva
Pohjois-Nikinmäen asutusalue (noin 800 m etäisyydellä).

Kuva 2. Hankealueen osa-aluejako ja ympäristön asuintalojen sijainnit

Hankealueen länsipuolella kulkee Sipoon ja Keravan raja. Keravan puolella suunnittelualueen vieressä on virkistyskäyttöön soveltuvia metsäalueita sekä pohjoisempana Keinukallion virkistys-
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alue. Keinukalliolta lähtee hankealueen länsipuolelta lähimmillään noin 500 m etäisyydellä kulkeva hiihtoreitti, joka ulottuu aina Vantaan Hakunilan ulkoilukeskukseen. Sipoonkorven kansallispuisto (pinta-ala 19 km2) sijaitsee hankealueen ja Jokivarrentien eteläpuolella ollen lähimmillään
noin 900 m etäisyydellä hankealueen lähimmästä louhinta-alueesta (osa-alue 6).
YVA -ohjelmassa suunnittelualue rajattiin useisiin osa-alueisiin ja kolmeen vaihtoehtoon (VE0+,
VE1 ja VE2/VE2+). Vaihtoehdossa VE1 hanke toteutetaan asemakaavan mukaisesti ja vaihtoehdossa VE2 hankealuetta laajenttaisiin Ruduksen omistamalle alueelle etelään.
Ympäristövaikutusten arviointia varten tehdyissä maastokartoituksissa todettiin hankealueella
EU:n luontodirektiivin kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja levähdyspaikka, joiden hävittäminen ja
heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaisesti kielletty. Tämän johdosta hankkeen suunnittelua vietiin eteenpäin huomioiden kirjoverkkoperhosen suojeleminen hankealueella. ELYkeskuksen hyväksymän suojelusuunnitelman pohjalta laadittiin YVA:ssa arvioitavat vaihtoehdot
VE3 ja VE4/VE4+.
2.1

Louhinta-alueen toiminta
Ohjelmavaiheen jälkeen mukaan tulleiden vaihtoehtojen osalta suurin muutos on louhintajärjestyksessä. Hankkeen suunnittelun myötä muovautui vaiheistus, jossa huomioitiin kirjoverkkoperhosen esiintymät hankealueen sisällä. YVA:ssa arvioitavassa vaihtoehdossa (VE 3) kirjoverkkoperhosesiintymät rajattiin ja hankkeen toiminnot suunniteltiin asiantuntijalausuntojen pohjalta
niin, etteivät ne vaaranna ko. esiintymiä. Alueen louhintajärjestys muutettiin niin, että kirjoverkkoperhosen esiintymisalueelle siirrytään vasta, kun kirjoverkkoperhonen on todistettavasti siirtynyt kompensaatioalueille. Keravantien pohjoispuolella sijaitseva osa-alue A rajattiin pois arvioitavista vaihtoehdoista Sipoon kunnan näkemyksen mukaisesti.

2.1.1

Hankealueen osa-alueet

Hankealueen rajaus eri osa-alueineen on esitetty kuvassa 4. Hankealue koostuu osa-alueista B, C
ja F. Pääosa osa-alueesta B sijaitsee Bastukärr I asemakaava-alueella. Osa-alue C (sis. C1–C6)
sijoittuu kokonaan Bastukärr II:n asemakaavoitettavalla alueelle ja osa-alue F sen eteläpuolella
kaava-alueen ulkopuolella.

MELUSELVITYS

4

Kuva 4. Hankealueen osa-alueiden rajaukset.

2.2

Hankealueen nykyinen toiminta, suunnitellut toiminnat ja lopputilanne
Seuraavassa on kuvattu hankkeen osa-alueiden nykytilanne, hankkeeseen liittyvä toiminta ja
toiminnan jälkeinen lopputilanne. YVA-ohjelmassa mukana ollut A-alue on rajattu pois tämän
hankkeen arvioitavista vaihtoehdoista Sipoon kunnan näkemyksen mukaisesti.

2.2.1

Osa-alue B

Nykytilanne
Osa-alue B sijoittuu osittain Bastukärr 1 asemakaava-alueelle ja osittain kaava-alueen ulkopuolella (kaakkoisosa). Pohjoisosa alueesta on avohakattua. Alueen itäpuolella kulkee Gasumin maakaasuputki. Alueen länsipuolella sijaitsee Ruduksen betoniasema.
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Suunniteltu toiminta
Osa-alueen B toiminta-alueen pinta-ala on 10 hehtaaria. Alueelle on suunniteltu kiviaineksen louhintaa kaavoitetulla alueella asemakaavan mukaisesti ja sen eteläpuolella noin 4,7 hehtaarin alueella. Alueen lounaisosaan sijoitetaan tukitoimintojen alue. Louhinnan päätyttyä alueen itäosaan
rakennetaan täyttömaista maisemavalli suunnilleen samaan tasoon kun nykyinen kallioalue.
Lopputilanne
Bastukärr 1 asemakaavassa osa-alue B on merkitty koillisosaltaan suojaviheralueeksi (EV-alue) ja
länsiosaltaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-2). Toiminnan päätyttyä alueen itäpuolelle jää maisemavalli, joka toimii sekä näköesteenä että meluvallina itäosan asemakaavan mukaisille teollisuustoiminnoille.
2.2.2

Osa-alue C

Nykytilanne
Osa-alue C sijoittuu Bastukärr II:n asemakaava-alueelle (luonnosvaiheessa) rajoittuen pohjoisessa jo pääosin toteutuneeseen Freeway Logistic City -työpaikka-alueeseen. Osa-alue C on nykyisin
pääosin rakentamatonta metsä- ja kallioaluetta. Osa metsäalueesta on avohakattua. Osa-alueen
länsi- ja keskiosiin sijoittuivat syksyllä 2015 todetut kirjoverkkoperhosesiintymät, jotka rajattiin
osa-alueiden C6a ja C6b sisälle. Alueen länsipuolella sijaitsee yleiskaavaan merkitty suoalue
(Keuksuo), jolla on ympäristöarvoja.
Toiminnan aikainen tilanne
Osa-alueen C pinta-ala on yhteensä 66 hehtaaria. Louhinta aloitetaan osa-alueen C pohjoisosista
toteuttaen aluksi louhintaa palveleva tuotantoalue ja alueelta kuorittavien pintamaiden sijoitusalueita. Seuraavaksi rakennetaan logistiikkakeskuksen liikennettä palveleva tieyhteys Jokivarrentielle. Louhintaan liittyvät tukitoiminnot (murskauslaitos) siirtyvät louhintarintauksen mukana.
Osa-alueen kaakkoispuolelle jätetään Bastukärr II asemakaavaluonnokseen merkitty vesienkäsittelyalue palvelemaan myös toiminnan aikaisten hulevesien käsittelyn tarpeita. Osa-alueelle C1 sijoitetaan sen louhinnan aikana murskauslaitos, tuotevarastoja sekä betonin kierrätys. Teollisuustontteja saadaan ja otetaan käyttöön ennen kuin koko osa-alueen louhinta on valmistunut.
Lopputilanne
Osa-alueen C pohjois- ja länsiosan EV-alueille (C2, C3a, C6a) sijoitetaan hankealueelta kuorittuja
pintamaita, minkä jälkeen ne toimivat tulevan teollisuusalueen maisemavalleina. Pääosa alueesta
tulee olemaan otto- ja tasaustoiminnan päätyttyä asemakaavaluonnoksen mukainen teollisuustoimintojen alue (T-4). Alueen itäosiin jätetään asemakaavaluonnoksen mukaiset suojaviheralueet. Osa-alueen kaakkoispuolella on asemakaavaan merkitty ohjeellinen hulevesien käsittelyalue.
2.2.3

Osa-alue F

Nykytilanne
Osa-alue F on nykyisin pääosin luonnontilaista metsäaluetta. Se rajautuu pohjoisessa Bastukärr 2
asemakaavoitettuun työpaikka-alueeseen ja etelässä pelto- ja metsäalueisiin. Jokivarrentie kulkee alueen eteläpuolella noin 500 metrin etäisyydellä. Aluetta ei ole asemakaavoitettu.
Toiminnan aikainen tilanne
Osa-alueen F pinta-ala 24 hehtaaria ja alueen omistaa Rudus Oy. Alueen louhinta on tarkoitus
aloittaa alueiden E ja F reunasta, josta louhinta jatkuu kahden louhintayksikön avulla itä ja länsi
suuntiin. Loppuvaiheessa louhosalue on tarkoitus täyttää puhtailla, rakentamiseen kelpaamattomilla maa-aineksilla.
Lopputilanne
Toiminnan loputtua osa-alueen F maantäyttöalue toimii myös virkistyskäyttöalueena.
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Hankkeen eteneminen

Kiviaineksen ottotoimintaan kuuluu pintamaiden poisto, kiviaineksen louhinta (poraamalla ja räjäyttämällä), louheen käsittely (mahdollinen rikotus, kuormaus, jalostus – murskaus, seulonta) ja
kiviainestuotteiden välivarastointi.
Hanke on suunniteltu aloitettavan osa-alueen B louhinnalla etelästä pohjoiseen. Louhintasuunnat
ja louhinta-alueiden rajaukset on esitetty kuvassa 5. Osa-alueella B louhintaa suoritetaan alustavasti tasoon +25…+27m. Ottotoiminnan lisäksi alueella vastaanotetaan ja käsitellään puhtaita
rakentamiseen kelpaamattomia maa-aineksia. Louhinnan jälkeen alueelle B sijoitetaan muualta
sekä Bastukärrin alueelta tuotavia puhtaita maa-aineksia. Osa-alueella B ei tehdä kiviaineksen
kierrätystoimintaa.
Osa-alueella C toiminta aloitetaan alueen C1 pintamaiden kuorinnalla ja alueen tasauksella (tarvittaessa tasauslouhintaa). Alue tulee toimimaan kiviaineksen varastointi- ja jalostusalueena.
Seuraavaksi louhitaan alue C2, joka louhinnan jälkeen täytetään hankealueelta kuorituilla pintamailla. Tämän jälkeen louhitaan pohjoista asemakaavan mukaista EV-aluetta ja aloitetaan tieyhteyden louhinta pohjoisesta ja tarvittaessa samanaikaisesti etelästä (kuva 4-9, vaihe II). Etelästä
saatua kiviainesta hyödynnetään alueen eteläpuolelle rakennettavan tiepohjan rakenteisiin. Tieyhteys tulee palvelemaan logistiikka-alueen yhteytenä ja parantaa sen huoltovarmuutta. Tieyhteyden valmistumisen jälkeen jatketaan louhintaa alueilla C4 ja C5 asemakaavan mukaiseen tasoon (kuva 4-9, vaihe III). Mikäli kirjoverkkoperhonen on tässä vaiheessa luotettavasti osoitettu
siirtyneen hankealueelta, louhitaan lopuksi alueet C6a ja C6b (kuva 4-9, vaihe IV). Osa-alueen
EV-alueille rakennetaan maisemavallit samanaikaisesti louhinnan edetessä hyödyntäen ensisijaisesti alueelta kuorittuja pintamaita ja toissijaisesti muualta tuotavia puhtaita maa-aineksia. Tässä
esitetty osa-alueiden vaiheistus on suuntaa-antava ja sitä voidaan tarkentaa lupahakemusvaiheessa.
Näiden alueiden valmistuttua on suunniteltu louhinnan laajentamista osa-alueelle F (VE4 tasoon
+40 ja VE4+ tasoon -35m), joka on asemakaava-alueen ulkopuolella. Tarkoituksena on louhia
alueelta saatavat kiviainesvarannot ja sijoittaa puhtaita rakentamiseen kelpaamattomia maita
louhittuun syvennykseen. Louhinta toteutetaan portaittain useammassa tasossa. Louhinta tulee
jatkumaan kymmeniä vuosia ja samaan aikaan otetaan tarvittaessa vastaan raaka-ainelouhetta
käsiteltäväksi.
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Kuva 5. Louhinnan etenemissuunnat osa-alueittain

3.

MELUN OHJE- JA RAJA-ARVOT

3.1

Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot
Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/92). Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätös ei
koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukossa 1 on esitetty päivä- ja yöajan ohjearvot ulkona ja sisällä.
Jos melu sisältää impulsseja tai ääneksiä tai on kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatuloksiin lisätään 5 dB ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuuskorjaus tehdään sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai kapeakaistaista.
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Taulukko 1. VnP 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot

Ulkona
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa
ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet
Uudet asuinalueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet 3), leirintäalueet ja virkistysalueet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet
Sisällä
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet
Opetus- ja kokoontumistilat
Liike- ja toimistohuoneet

LAeq, enintään
Päivällä
Yöllä
(07–22)
(22–07)
55 dB
50 dB 1)

55 dB

45 dB

1)

45 dB

40 dB

2)

35 dB
35 dB
45 dB

30 dB
-

1)

Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa

2)

Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon

havainnointiin yöllä
3)

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden oh-

jearvoja
LAeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso)

3.2

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen
ympäristönsuojelusta 800/2010
Valtioneuvoston asetuksessa säädetään kiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Asetuksessa on
säädetty mm. vähimmäisetäisyyksistä lähimpiin asuintaloihin, loma-asuntoihin sekä melulle ja
pölylle erityisen herkkiin kohteisiin (sairaalat, päiväkodit, hoito- tai oppilaitokset). Asetuksessa on
myös säädetty, että toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää VnP
993/1992 säädettyjä ulkomelun ohjearvoja, ts. kivenlouhinnan ja murskauksen osalta nämä ohjearvot ovat raja-arvoja.

4.

MELUMALLINNUS

4.1

Melunlaskentaohjelma ja laskentamallit
Laskennallisissa tarkasteluissa käytettiin SoundPlan 7.3 – melumallinnusohjelmaa. Melun laskentamalleina olivat General Prediction Method, jota käytetään yleisesti mm. teollisuusmelun laskennassa.
Ohjelma on ns. 3D-malli, jossa laskennat suoritetaan kolmiulotteisessa maastoaineistossa. Maastoaineisto sisältää tyypillisesti laskenta-alueen korkeuskäyrät, taiteviivat ja rakennukset.
3D-malli ottaa huomioon mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena ns. vähän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Laskentatulosteissa olevat melukäyrät eivät siis esiinny yhtä laajoina samanaikaisesti,
vaan ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa.
Taulukko 2. Laskentaparametrit

Laskentahila
Laskentakorkeus
Laskentaetäisyys
Heijastukset/absorptio

Heijastusten lukumäärä
Laskettavat meluarvot

pisteet 20 metrin välein
2 metriä maanpinnasta
4000 metriä laskentapisteestä
– vesistöt ja porattava kallio-alue absorptiokerroin 0 (kova)
– muut alueet absorptiokerroin 1 (pehmeä)
– rakennukset täysin heijastavia
3
Päiväajan keskiäänitaso L Aeq 7-22 , dB
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4.1.1

Laskentaepävarmuus

Pohjoismainen teollisuusmelun laskentamalli (General Prediction Method, Kragh ym. 1982) on
kehitetty siten, että laskentatulos vastaa mittaustulosta, joka saataisiin hyvin pitkän mittausjakson aikana eri sääoloissa. Laskentatulokselle ilmoitetaan seuraava keskihajonta:


5…10 dB yksittäiselle melulähteelle, joka sijaitsee lähellä maanpintaa ja säteilee kapeakaistaista melua taajuusalueella 250…500 Hz. Suuremmat arvot koskevat laskentapisteitä
maanpinnan läheisyydessä ja kaukana melulähteestä.



1…3 dB ryhmälle laajakaistaista melua säteileviä melulähteitä laskentaetäisyydellä alle
500 m. Suuremmat arvot koskevat laskentapisteitä noin 2 m korkeudella maanpinnasta ja
pienemmät arvot laskentapisteitä yli 5 m korkeudella maanpinnasta.



Alle 1 dB ryhmälle laajakaistaista melua säteileviä melulähteitä, jotka sijaitsevat suhteellisen korkealla maasta siten, että laskentapisteet ovat yli 5 m korkeudella maanpinnasta ja
lähellä melulähdettä.

Arvioimme, että lähimpien asuinrakennusten kohdalla kokonaislaskentaepävarmuus on ±3 dB.
4.2

Laskennan lähtötiedot

4.2.1

Maastomalli

Maastoaineistona käytettiin tilaajalta saatuja aineistoja sekä Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta tuotettua aineistoa, jonka korkeustiedon tarkkuus on 2 m. Maanmittauslaitoksen hankealueen kattava korkeusmalli on päivitetty 27.1.2013.
Mallissa huomioitiin olemassa olevat rakennukset. Rakennusten käyttötiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan tietoihin.
Maastoaineistoon on leikattu suunniteltua louhintaa vastaavat maastonmuodot. Louhintatilanteet
on mallinnettu niin, että mallinnustilanteessa osa louhittavasta alueesta on jo louhittu ja poravaunu on sijoitettu rintauksen korkeimmalle kohdalle. Vaiheiden C3b ja C4 edetessä portaittain,
on mallinnuksessa rikotus ja pyöräkuormaajat sijoitettu portaalle.
Osa-alueella B maanpinta nousee korkeimmillaan tasoon noin +52. Alueen itäpuolella oleva peltoalue on tasolla noin +35…+40 ja länsipuolella oleva soistuva alue tasolla noin +37…+39.
Bastukärr II-alueella (osa-alueet C1-C6b) maasto on vaihtelevaa. Alueen pohjoisosassa maanpinta vaihtelee pääosin tasovälillä +50…+60, itäosassa maasto nousee korkeimmillaan tasoon +67.
Alueen eteläosassa maasto nousee korkeimmillaan tasoon +73. Kallioalueiden välissä olevissa
painanteissa maasto on pääosin tasolla +45…+55. Alueen itäpuolella olevalla peltoalueella maanpinta vaihtelee ollen noin +30…+40, länsipuolella maanpinta on soistuvilla alueilla noin +45,
muutoin noin +50…+60.
Osa-alueella F maanpinta vaihtelee tasovälillä +50…+77.
Mallissa ei ole huomioitu metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä. Metsäkasvillisuus
(puusto yms.) voi vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on
suuri. Kuitenkin ympäristömeluarvioinneissa pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta ei oteta
huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut).
4.2.2

Melulähdetiedot

Rudus Oy:n melulähteiden äänitehotasot, akustiset korkeudet ja teholliset käyttöajat on arvioitu
aiempien vastaavien selvitysten perusteella. Tehollista käyttöaikaa laskettaessa on huomioitu
laitteistojen siirrot ja tauot yms.
Louhinta ja murskaus
Kalliokiviaineksen oton pääasialliset melulähteet ovat poravaunu, ylisuurten lohkareiden rikotus,
murskauslaitos ja työkoneet.
Koska lähimpiin häiriintyviin kohteisiin on etäisyyttä alle 500 metriä, perustuvat toiminta-ajat
Valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 esitettyihin työvaiheiden aikarajoihin.
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Taulukko 3. Maa-ainestenoton melulähteiden tiedot

Äänilähde

Äänitehotaso Toiminta(L WA)
aika

Tehollinen
käyttöaika
toimintaaikana

Akustinen
korkeus
maanpinnasta

Murskauslaitos

120 dB

klo 7-22

100 %

+3 m

Betonimurskauslaitos

115 dB

klo 7-22

100 %

+4 m

Poravaunu

123 dB

klo 7-21

50 %

+1 m

Rikotus

122 dB

klo 8-18

50 %

+1 m

murskauslai- 110 dB

klo 7-22

100 %

+2 m

Työkone
toksella
Liikenne

Hankealueen liikenne koostuu pääosin alueella louhitun kiviaineksen sekä vastaanotettavien
maa-ainesten, kierrätysbetonin ja raaka-ainelouheen kuljetuksista. Lisäksi liikennettä aiheutuu
työkoneiden siirrosta ja työmatkaliikenteestä. Taulukossa 4 on esitetty hankealueelle suuntautuvan liikenteen arvioidut maksimimäärät toiminnoittain eri vaihtoehdoissa. Toimintojen arvioidaan
jakautuvan tasaisesti koko vuodelle. Liikenne ajoittuu lähes kokonaan arkipäiville ja päiväaikaan.
Taulukko 4. Hankkeen eri toimintojen liikennemäärät ja niiden ajallinen jakauma.
VE 3

Määrä/
vuosi

VE 4

Kuormaa/
vuosi

Määrä/
vuosi

VE 4+

Kuormaa/
vuosi

Määrä/
vuosi

Kuormaa/
vuosi

Vuorokausiliikennemäärä
(KVL)
Ajoneuvoa/d

Kiviaineksen otto

2 000 000

t

66 700

2 000 000

t

66 700

2 000 000

t

66 700

510

Maavastaanotto

1 000 000

t

33 300

1 000 000

t

33 300

1 000 000

t

33 300

260

Kierrätysbetoni

100 000

t

5 000

100 000

t

5 000

100 000

t

5 000

40

1 000 000

t

43 500

1 000 000

43 500

340

Raakaainelouhe

Yhdessä mallinnustilanteessa (Liite 8) huomioitiin myös koko Bastukärrin työpaikka-alueen arvioidut liikennemäärät, jotka on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Bastukärrin työpaikka-alueiden liikennemäärät

SOK käyttötavara
SOK
päivittäistavara
Bastukärr 3 muu
Yhteensä

HA-liikenne 2020
(ajon/vrk)
1300
1400

Tavaraliikenne 2020
(ajon/vrk)
1000
1600

Liikenne yht. 2020
(ajon/vrk)
2300
3000

1151
3851

1095
3695

2246
7546

Kiviainestoiminnan muodostamasta liikenteestä arvioidaan suuntautuvan Bastukärr II:n alueelta
puolet Keravantien suuntaan ja puolet Jokivarrentien suuntaan. Bastukärrin työpaikka-alueen liikenteestä suuntautuu noin 85 % pohjoiseen Keravantielle ja noin 25 % etelään, kun suunniteltu
tieyhteys puhkaistaan Jokivarrentielle.
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TULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA
Melumallilaskelmiin perustuvat päiväajan melualueet on esitetty melukuvissa liitteissä 1-9. Aivan
jokaista louhinnan vaihetta ei mallinnettu, vaan mallinnukset tehtiin niistä vaiheista, jolloin melutaso on arvion mukaan suurimmillaan eri puolilla hankealuetta. Mallinnettavien vaiheiden valinnassa otettiin huomioon myös aikaperspektiivi ja louhinnan eteneminen.
Melualueet ovat päiväajan keskimääräisiä klo 7-22 välisen ajan keskiäänitasoja LAeq7-22, ja ne
on esitetty 5 dB:n portain vaihtuvina värialueina.
Osa-alue B
Osa-alueen B louhinnan suurimmat päiväajan melutasot esiintyvät idässä ja pohjoisessa Keravantien toisella puolella sijaitsevien asuinrakennuksien kohdalla, sekä etelässä Jänissuontiellä
olevien asuinrakennusten luona. Korkeimmillaan melutaso on noin L Aeq 54 dB idässä Keravantie
439 kohdalla.
Osa-alueet C2-C4
Vaiheen C2 (Liite 2) louhinnan päiväajan melutasot eivät ylitä hankealueen ympäristössä yhdenkään asuintalon kohdalla L Aeq 45 dB:iä.
Vaiheiden C3a ja C3b (liite 3) louhinnan suurin päiväajan melutaso esiintyy idässä Jänissuontien
varrella sijaitsevien asuintalojen kohdalla. Jänissuontie 76 kohdalla melutaso on korkeimmillaan
noin 53 dB.
C4 alueen louhinnan vaiheista mallinnettiin 4 eri vaihtoehtoista tilannetta. Mallinnustilanteissa 13 (liitteet 4-6) ensimmäisessä mallinnustilanteessa molemmat murskauslaitokset olivat rintauksen portaalla, toisessa mallinnustilanteessa toinen murskista sijoitetaan tukitoiminta-alueelle ja
kolmannessa mallinnustilanteessa rintauksen juurelle. Suurimmat päiväajan melutasot esiintyvät
idässä Jänissuontien sekä etelässä Stenkullantien varrella sijaitsevien asuintalojen kohdalla ollen
korkeimmillaan noin 54–56 dB. Esimerkiksi murskauslaitosten sijainnilla on suuri vaikutusta melun leviämiseen ja melutasoihin hankealueen ympäristössä.
Neljännessä mallinnetussa tilanteessa (liite 7) molemmat murskauslaitokset sijaitsivat ylemmällä
louhintatasolla (portaalla/hyllyllä), mutta tilanteessa mallinnettiin melusuojaukseksi 5 metriä korkeat pintamaavallit murskauslaitosten koillispuolelle. Päiväajan melutasot ovat korkeimmillaan
noin 55 dB Stenkullantie 50 kohdalla. Idän puolen Jänissuontien lähimpien asuinrakennusten
osalta melutasot ovat välillä 52 – 53 dB.
Viidennessä mallinnetussa tilanteessa (liite 8) mallinnettiin vastaava tilanne liitteen 7 kanssa,
mutta kiviaineskuljetusten lisäksi mallinnuksessa huomioitiin Bastukärrin työpaikka-alueen liikenteet. Päiväajan melutasot ovat korkeimmillaan noin 55 dB Stenkullantie 50 kohdalla. Idän puolen
Jänissuontien lähimpien asuinrakennusten osalta melutasot ovat välillä 52 – 53 dB.
Osa-alue F
Tilanteessa, jossa louhitaan osa-alue F tasoon +40 (liite 9), päiväajan melutaso on suurimmillaan
noin LAeq 51 dB idässä Jänissuontie 132 ja 76 kohdalla.
Tilanteessa, jossa louhitaan osa-alue F tasoon -35 (liite 10), päiväajan melutaso on suurimmillaan LAeq 46 dB etelässä Johannebergintie 75 ja Jänissuontie 28 kohdalla.
Mallinnustulokset eivät ylitä päiväajan raja-arvoa L Aeq 7-22 55 dB yhdenkään asuinrakennuksen
osalta. Osa-alueen C4 louhinnassa mallinnustilanteissa 1-3 (liitteet 4-6) melutaso on laskentaepävarmuus huomioiden raja-arvon tasalla.

5.1

Louhintamelun impulssimaisuuden arviointi
Louhinnasta ja murskauksesta syntyvää impulssimaista melua tavanomaisesti tuottavat rikotus ja
kiviaineksen syöttö murskaan, murskausmelu itsessään ei ole impulssimaista kuin murskauslaitoksen läheisyydessä. Melun impulssimaisuus kuitenkin vähenee etäisyyden mukana ja impulssimaisuus riippuu impulssimaista melua tuottavien melulähteiden sijoittumisesta louhinta-alueelle.
Impulssimaista melua tuottavat lähteet sijaitsevat suuren osan aikaa lähimpiin altistuviin kohteisiin nähden rintauksen takana ja tällöin ei toiminnan melun arvioida olevan ole impulssimaista
lähimpien asuintalojen kohdalla. Kuitenkin esimerkiksi osa-alueen C4 louhinnan aikana murs-
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kauslaitos ja rikotus ovat koillisen ja idän suunnassa olevien asuintalojen kannalta rintauksen
etupuolella, joten tällöin ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että louhinnan melu olisi impulssimaista sillä suunnalla lähimpien asuintalojen kohdalla.
Rikotuksen melun leviäminen riippuu voimakkaasti sen sijoittumisesta louhinta-alueelle ja sen
kuuluminen ympäristössä saattaa vaihdella päivän mittaan huomattavastikin. Mallinnustulosten
perusteella ei suoraan voi sanoa onko melu impulssimaista tietyssä tarkastelupisteessä. Melun
impulssimaisuus selvitetään tavanomaisesti paikan päällä kuulohavainnoin sekä mittaamalla. Impulssimaisen melun leviämistä ympäristöön voidaan rajoittaa tehokkaasti rikotuksen sijoittelulla
siten, että rintaus, pintamaavallit ja tuotekasat rajoittavat rikotusmelun leviämistä kriittisiin
suuntiin.
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JOHDANTO
Sipoon kunta suunnittelee Bastukärr:in logistiikka-alueen laajennusta. Tämä Bastukärr II -alueen
teollisuustonttien rakentaminen edellyttää louhintaa. Rudus Oy on käynnistänyt ympäristövaikutusten arvioinnin kalliokiviaineksen ottamisesta alueella. Samassa yhteydessä yhtiö suunnittelee
myös puhtaiden maa-ainesten sijoittamista alueelle sekä kierrätysbetonin ja muualta tuotavan
raaka-ainelouheen käsittelyä.
Tässä työssä arvioitiin louhinta- ja murskaustoimintojen sekä murskeen kuljetuksen pölypäästöjä.
Selvityksessä kartoitettiin toimintojen merkittävimmät hajapölypäästölähteet ja niiden vaikutusta
ilmanlaatuun havainnollistettiin mallintamalla eri toimintatilanteiden pölypäästöjen leviämistä lähialueelle.
Leviämislaskennoilla tarkasteltiin hengitettävien hiukkasten (PM10) päästöjen aiheuttamia vuorokausi- ja vuosipitoisuuksia maanpinnan tasolla ja niitä verrattiin ilmanlaadun raja-arvoihin. PM10kokoluokka tarkoittaa ilmassa leijuvia hiukkasia, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä. Pölypäästöarviot ja leviämismallinnukset on tehnyt ja raportoinut ympäristöasiantuntija ins. (AMK)
Janne Nuutinen.

2.

KOHTEEN JA YMPÄRISTÖN KUVAUS
Louhinta-alue sijaitsee Sipoon kunnan Kirkonkylässä ja Martinkylässä Bastukärrin alueella, joka
sijaitsee Sipoon keskustasta (Nikkilä) noin kuuden kilometrin etäisyydellä länteen. Hankealueen
sijainti on esitetty kuvassa 1. Hankealueen pohjoisosassa kulkee Keravantie (mt 148) ja alueen
eteläpuolella Jokivarrentie (mt 1521). Helsinki–Lahti -moottoritiehen (vt 4) on matkaa noin kolme
kilometriä. Sipoon ja Keravan raja kulkee hankealueen länsipuolella.

Kuva 1. Hankealueen sijainti.
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Sipoon puolella hankealueen pohjois-, itä- ja eteläpuolelle sijoittuu hajanaista asutusta sekä maaja metsätalouskäytössä olevia alueita. Osa-aluetta B lähin asuinrakennus sijaitsee 400 m etäisyydellä hankealueen rajasta (sekä louhinta-alueen rajasta). Osa-alueita C1–C6B lähin asuinrakennus sijaitsee 260 m etäisyydellä hankealueen rajasta sekä 300 m etäisyydellä louhinta-alueen rajasta. Osa-alueelta F vastaava etäisyys on noin 300 m hankealueen rajasta sekä louhinta-alueen
rajasta).
Lähimmät asuinalueet Keravan puolella ovat Keravantien pohjoispuolella sijaitseva Levonmäen
asutusalue (noin 1 km etäisyydellä) Vantaan puolella Jokivarrentien pohjoispuolella sijaitseva
Pohjois-Nikinmäen asutusalue (noin 800 m etäisyydellä).
Nykyisin hankealueen ja sen ympäristön ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat Bastukärr I alueen toiminnot sekä niihin liittyvä liikenne. Toukokuussa 2013 otettu ilmakuva kertoo nykytilanteesta (Kuva 2).

Mittauspiste 3

Mittauspiste 2

Mittauspiste 1

Kuva 2. Alueen nykytila ja suunnitellut hankealueet. Tarkastelualueella on tehty ilmanlaadunmittauksia
vuonna 2013 ja 2014, ja mittauspisteiden sijainnit on merkitty punaisilla ympyröillä.
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Alueen ilmanlaatua on mitattu pölypitoisuuksien osalta vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2013 mittaukset tehtiin Mittauspisteestä 1, jolloin PM10-pitoisuuksia seurattiin 63 vuorokauden aikana läheisen asuinkiinteistön piha-alueella (kuva 3). Mittauspiste oli 600–900 metrin etäisyydellä toiminta-alueista. Seurannan aikana oli jommallakummalla tai molemmilla louhinta-alueella toimintaa 45 vuorokauden aikana. Taustamittauspäiviä jaksolla oli 18. Toiminnalle luonteenomaisesti ja
sääolosuhteiden vaihtelun vuoksi pitoisuudet vaihtelivat paljon. Taustapäivien keskimääräinen
kokonaispölypitoisuus oli noin 18 µg/m3 ja toimintavuorokausina pitoisuudet olivat välillä 11–45
µg/m3 (keskimäärin noin 21 µg/m3).
Vuonna 2014 mittauksia tehtiin pisteissä 2 ja 3 (18.7.–3.8.2014). Tuolloin taustapäivien keskimääräinen kokonaispölypitoisuus oli noin 19 µg/m3 ja toimintavuorokausina pitoisuudet olivat välillä 11–57 µg/m3 (keskimäärin noin 30 µg/m3).

3.

ILMANLAADUN RAJA-ARVOT
Ympäristön sietokyvyn ja terveysriskien arvioinnissa on hyödynnetty ilmanlaadulle annettuja rajaarvoja vertaamalla leviämislaskelmien tuloksia niihin. Raja-arvot on laadittu ilman pilaantumisen
aiheuttamien terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi sekä kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi (38/2011).
Taulukko 1: Hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvot vuorokausi- ja vuositasolle (g/m3). Pitoisuudet
ilmoitetaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.

Laskenta-aika

Hengitettävät hiukkaset
(PM10)

vuorokausi

50(1

vuosi

40

1) vuoden 36. korkein vrk-pitoisuus

Ilmanlaatuasetus sallii vuorokausipitoisuuden ylityksiä kalenterivuoden aikana 35 kpl, joten rajaarvopitoisuuden katsotaan ylittyneen, mikäli vuoden 36. korkein vuorokausipitoisuus 50 g/m3.

4.

PÖLYMALLINNUS

4.1

Leviämismalli ja sääaineisto
Kiviainestoimintojen ja kuljetusten pölypäästöjen vaikutusta ilmanlaatuun arvioitiin EPA:n leviämismallikokoelmaan ISC-AERMOD kuuluvalla Industrial Source Complex Short Term (ISCST3)
leviämismallilla. Malli on yleisesti käytössä USA:ssa, Euroopassa ja Aasiassa epäpuhtauksien leviämislaskennassa. Leviämismallin perustana on gaussilainen leviämisyhtälö, joka olettaa päästön
laimenevan Gaussin jakauman mukaisesti pysty- ja vaakasuunnassa. Vaaka- ja pystysuunnan
standardipoikkeamat kasvavat, kun etäisyys lähteestä kasvaa. Pintalähteiden hajapölypäästöjen
leviämisen arvioinnissa hiukkaspitoisuudet lasketaan numeerisella integraatiolla alueen yli tuulen
suuntaan ja 90 asteen kulmassa tuulta vastaan. Päästökorkeutena käytettiin tie- ja murskausalueilla 0,5 metriä. Laskentatulokset eivät ole vertailukelpoisia itse pintalähteen alueella.
Laskentamalli käyttää epäpuhtauspitoisuuksien leviämisen ja laimenemisen laskennassa meteorologisen tilanteen tuntikeskiarvoja (ulkoilman lämpötila, tuulen nopeus, tuulen suunta, pilvisyys,
pilvien korkeus). Laskenta etenee tunnin aika-askeleella, kunnes koko vuoden pituinen säätietojen aikasarja on käyty läpi.
Leviämismallilla arvioitiin pölypäästöjen leviämistä toiminta-alueen ympäristöön alueelle, jonka
koko oli noin 4.5×4.5 km. Tarkastelualue ja -pisteet (noin 1 000 kpl) on esitetty liitteen 1 karttapohjalla.
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Leviämislaskennoissa käytettiin alueen ilmastollisia olosuhteita edustavaa MM5-aineistoa vuodelta
2014. Sääaineisto on muodostettu tarkastelualueelle meteorologisella prosessorilla, joka käyttää
hyväksi pitkän aikavälin säätilastoja ja lähimpien sääasemien havaintoaineistoja.
Kuvassa 3 on tuulten suunta- ja nopeusjakaumat. Tuulen suunnat on jaettu 24 sektoriin. Sektoreiden palkkien pituudella kuvataan ajallista osuutta, jona aikana tuulen suunta on ollut kyseisestä sektorista. Palkin värien osuudet kuvaavat nopeusluokkia.

Kuva 3. Sääaineiston tuulen suuntajakauma.

4.2

Pölyävät toiminnot
Toiminta-alueella pölypäästöjä aiheutuu mm. murskauksesta, lastauksista ja purkamisista sekä
kuljetuksista. Lisäksi toiminta-, varasto- ja tiealueilta voi joissakin olosuhteissa aiheutua pölypäästöjä esim. pyörteisen ja puuskittaisen tuulen nostaessa pölyä ilmaan. Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat murskaustoiminnasta, koska siihen liittyy monia pölyäviä vaiheita ja se on jatkuvaa koko työpäivän ajan. Liikennemäärä vaihtelee toimintojen määrän ja aktiivisuuden mukaan kysynnän mukaan paljon, ja sen aiheuttamat hajapölypäästöt päästöt voivat olla merkittäviä ruuhkaisimpina vuorokausina.
Louheen ja murskeen kuljetuksista ja muusta toiminnasta aiheutuvien pölypäästöjen määrä ja
niiden leviäminen riippuu merkittävästi sääolosuhteista. Normaalitoiminnan pölypäästöt ja vaikutukset ilmanlaatuun ovat todennäköisesti suurimmillaan loppukevään ja alkukesän poutajaksojen
aikana, jolloin kasvillisuuden aiheuttama depositio (hiukkasten poistuminen ilmakehästä tarttumalla johonkin pintaan) on pienimmillään.
Kuljetusten pölypäästöjen määrä riippuu sääolosuhteiden lisäksi lastausten ja käsittelyn määrästä
sekä siirtomatkojen pituudesta. Tiealueet toimivat pintalähteinä renkaiden ja tuulen nostaessa ilmaan pölyä. Kivipölypäästöjen lisäksi kuljetukset aiheuttavat vähäisiä määriä pakokaasupäästöjä
ja ne on huomioitu kuljetusten päästökertoimissa. Myös murskeen varastokasat ja niiden läjitys
huomioitiin tarkastelussa pintalähteinä. Murskausalueella olevat tiealueet oletettiin päästökertoimien laskennassa päällystämättömiksi, muuten tiealueet oletettiin päällystetyiksi.
Kallioalueen louhinta koostuu seuraavista työvaiheista: poraus, räjäytys ja rikotus. Näistä työvaiheista huomioitiin mallinnuksissa poraus. Rikotuksen pölypäästöt ovat vähäisiä ja räjäytyspäivinä
toiminnat ovat osittain pysähdyksissä. Louheen ja murskeen siirtämisessä käytetään kaivinkoneita ja kauhakuormaajia. Murskaamon sijaintipaikkaa muutetaan kalliorintauksen etenemän mukaan siten, että se on mahdollisimman lähellä kallioleikkausta. Murskauslaitos koostuu 1–3 murskaimesta, kuljettimista ja seuloista. Syntyvien pölyhiukkasten kokonais- ja pienhiukkasten määrä
kasvaa esimurskauksesta jälkimurskaukseen
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Murskauksen pölypäästöjen hallintaan käytetään kastelua ja koteloituja hihnakuljettimia. Kirjallisuuden perusteella kostean välimurskauksen pölypäästö on noin 5 % kuivan kiviaineksen murskauksesta. Murskeen käsittelyssä on useita pölyäviä työvaiheita, joten kastelun vaikutus toiminnan kokonaispölypäästöön on melko vähäinen. Valmis murske siirretään välivarastoitavaksi
murskeen läjitysalueelle, josta kuljetukset edelleen käyttökohteisiin.
Kiviaineksen kuljetukset (tiealueet) on käsitelty viivalähteinä mallinnuksessa ja louheen ja murskeen käsittelyalueet sekä murskaamo aluelähteinä. Päästökorkeutena käytettiin tiealueilla 0,5
metriä ja murskaimen päästökorkeutena 2 metriä.
Kuljetusten pölypäästöjen määrittämisessä on huomioitu mm. tienpinnan laatu ja leveys, ajoneuvojen keskimääräinen paino, ajotiheys ja hiukkaskokovakiot. Murskauslaitoksen, murska- ja louhealueiden sekä kuljetusten hiukkaskokokohtaiset vakiot ja päästöjen laskentakaavat ovat MINERA-hankkeen loppuraportista (tutkimusraportti 1999/2013), ja ne pohjautuvat Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) tutkimuksiin ja julkaisuihin.
4.3

Toimintamäärät ja pölypäästökertoimet
Pölymallinnuksissa huomioidut pölylähteet ja niiden toiminta-ajat on esitetty taulukossa 2. Leviämislaskennat on tehty vuorokausille, jolloin kallioporausta ja murskausta sekä lastaustoimintaa
tehdään keskeytyksettä koko toimintapäivän ajan.
Päästökertoimien määritykset on käytännön syistä tehty pääosin olosuhteissa, jolloin olosuhteet
ovat pölypäästöjen syntymiselle ja leviämiselle hyvät tai kohtuulliset. Tästä johtuen myös päästökertoimet ja leviämislaskelmien tulokset edustavat tilanteita, jolloin pölypäästöt ja niiden vaikutukset lähialueen ilmanlaatuun ovat suhteellisen suuria.
Taulukko 2. Pölypäästölähteet ja -kertoimet (PM10).

PM10päästökerroin
(g/m2s)

Toiminta-aika (Arkisin)

Huomioita

Kallioporaus

4,7 × 10-6

klo 7-22

2 kpl

Louheen murskaus

4,4 × 10-5

klo 7–22

Pölyävän alueen koko
n. 1,2 ha

Murskeen läjitysalue
(murskeen varastointi ja
lastaus)

4,9 × 10-7

klo 6-22

Pölyävän alueen koko
n. 1,2 ha

Murskeen ajo

1,6 × 10-6

7 kuormaa/h

Valmiin murskeen kuljetus toiminta-alueelta

Betonin murskaus

7,5 × 10-6

klo 6-22

Pölyävän alueen koko
n. 2,2 ha

Päästölähde

4.4

Mallinnustilanteet ja toimintojen sijoittelu
Taulukossa 3 on kuvattu toimintatilanteet, joiden pölypäästöjen leviämistä arvioitiin leviämislaskelmien avulla. Laitteistojen sijoittelu ja maaston muodot on esitetty liitteissä 2 ja 3. Murskeen
kuljetuksen oletettiin suuntautuvan tilanteessa 1 Keravantielle, pohjoiseen. Mallinnustilanteessa 2
murskeenkuljetuksen oletettiin tapahtuvan etelään, Jokivarrentien suuntaan.

PÖLYSELVITYS

6/1

Taulukko 3: Mallinnustilanteet.

4.5

Mallinnustilanne

Murskauslaitteiston sijainti

1

B-alue

Kalliopora, Murskauslaitteisto ja toiminta-alue B-alueella.

Liite 2

2

Osa-alue C3A ja C3B

Kalliopora × 2, Murskauslaitteisto ja
toiminta-alue × 2, Betonimurska, liikenne pohjoiseen

Liite 3

3

Osa-alue 4C

Kalliopora × 2, Murskauslaitteisto ja
toiminta-alue × 2, Betonimurska, Liikenne etelään

Liite 4

4

F-alue

Kalliopora, Murskauslaitteisto ja
toiminta-alue, Betonimurska

Liite 5

Pölylähteet

Toimintojen
sijoittuminen

Pölyntorjuntakeinot
Toiminta-alueella käytettäviä pölyntorjuntakeinoja ovat teiden ja kuljetusväylien kastelu, suolaus
ja asfalttipintojen puhtaanapito. Risteysalueet puhdistetaan harjaamalla tarpeen mukaan. Murskauksen pölypäästöjä voidaan vaimentaa kastelulla murskauksen jokaisessa vaiheessa ja koteloiduilla kuljetinhihnoilla. Varastokasojen pölypäästöön vaikuttaa maa-aineksen hienoainespitoisuuden lisäksi kasojen korkeus ja pinnan kosteus. Varastokasojen hajapölypäästöihin voidaan
vaikuttaa kastelulla (esim. lumitykkien avulla), mutta käytännön toteutus on alueiden laajuuden
ja tarvittavan vesimäärän takia melko hankalaa.
Tehokkaalla kastelulla murskauksen pölypäästöt pienenevät kirjallisuuden perusteella 80-90 %.
Materiaalin siirron ja kuljetuksen pölypäästökertoimet ovat kostealla maa-aineksella noin 90 %
pienempiä. Lisäksi hihnan oikeanlainen lastaaminen, lastauksessa käytetty suojaus ja mahdollisimman matalat pudotuskorkeudet vähentävät pölyn muodostumista, kun taas hihnan käyttäminen ylikapasiteetilla lisää pölypäästöjä.

4.6

Epävarmuustarkastelu
Yleisesti leviämislaskelmien kokonaisepävarmuus koostuu pääosin päästötietojen epävarmuuksista (10–40 %), sääaineiston ja sen edustavuuden epävarmuuksista (10–30 %) ja laskennan epävarmuuksista (10–20 %). Lopputuloksen luotettavuus yksittäisessä pisteessä on heikoimmillaan
tuntipitoisuuksia laskettaessa ja sen edustavuus paranee pitempiaikaispitoisuuksia laskettaessa.
Epävarmuudet ovat pienempiä verrattaessa eri toimintojen mallinnustuloksia keskenään.
Hajapölypäästöjen arvioinnissa suurimmat epävarmuudet liittyvät päästömäärään ja sen riippuvuuteen olosuhteista, käsiteltävän aineen laadusta ja toimintatapojen vaikutuksista. Pölypäästömäärät ja hiukkaskokojakauma vaihtelevat suuresti toiminnan aktiviteetin, pintojen kuivuuden ja
olosuhteiden mukaan. Intensiivisimmät päästöjaksot ovat lyhyitä ja voivat olla hyvinkin korkeita
verrattuna normaaliin tuotantotilanteeseen ja pidemmän ajan keskiarvoihin. Epävarmuutta laskentatuloksiin aiheuttaa myös mallin stationaarisuus. Mallilla lasketaan päästölähteeltä etenevän
epäpuhtauspilven keskimääräistä jakautumista ympäristöön tunnin aika-askelin, olettaen sääolosuhteen ja päästön pysyvän vakiona koko ajan. Tyynissä olosuhteissa pöly voi leijailla ilmassa
pitempään, seuraavienkin tuntien aikana. Ääriolosuhteissa päästö voi vaihdella paljonkin esim.
tuulen nopeuden ja puuskittaisuuden mukaan.
Kasvillisuus, erityisesti puusto, vaikuttaa ilmanlaatuun suoraan pidättämällä ja emittoimalla hiukkasia ja kaasuja sekä epäsuoraan muuttamalla meteorologisia olosuhteita. Meteorologisilla tekijöillä on vaikutusta epäpuhtauksien kulkeutumiseen sekä sen aikana tapahtuvaan epäpuhtauksien
sekoittumiseen, laimenemiseen, depositioon ja muutuntaan. Suojametsävyöhykkeet parantavat
ilmanlaatua ja vähentävät pölyhaittoja erityisesti poistamalla karkeita hiukkasia ilmasta. Pienhiukkasten (PM2,5) ja monien kaasumaisten epäpuhtauksien pitoisuuksiin metsäkaistalla on ilmeisesti pienempi vaikutus, sillä kasvillisuus pidättää niitä heikommin. Malli huomioi päästöalueen
ympäröivän maaston karkealla tasolla (kaupunki/maaseutu) dispersiokertoimella. Puusto tehostaa kuitenkin ilmavirtojen sekoittumista ja laimentaa näin kaikkien epäpuhtauksien pitoisuuksia
ilmassa. Esim. 200 metrin levyisen suojavyöhykkeen on todettu voivan vähentää pölyn määrää
ohi kulkeneessa ilmassa noin 75 % (Mannerkoski, H. 2012. Metsien ilmastolliset ja hydrologiset
suojavaikutukset. Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto, Silva Carelica 57. 296 s.)
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TULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA
Hajapölypäästöjen määrään vaikuttavat toiminnan ohella merkittävästi sääolosuhteet (sadanta ja
tuuli). Pölyn vaikutusarvioilla on pyritty kuvaamaan kallion louhinnan ja murskauksen sekä muiden toimintojen normaalitilannetta. Mallinnustilanteiksi pyrittiin valitsemaan tilanteet, jolloin pölyävät toiminnot ovat suhteellisen lähellä pölylle alttiita kohteita ja tilanteet edustavat ilmanlaatuvaikutusten kannalta keskimääräistä pahempaa tilannetta.
Pölyn leviämislaskelmin arvioidut eri mallinnustilanteiden vuorokausi- ja vuosipitoisuudet (µg/m3)
on esitetty kuvien 4-11 karttapohjilla. Kuvissa esitetyt tulokset on laskettu vuoden 2014 sääaineistolla.
Vuorokausipitoisuudet ovat ilmanlaadun raja-arvoihin verrattavia, vuoden 36. korkeimpia vuorokausipitoisuuksia. Punaiset ympyrät kuvaavat lähimpien asuinkohteiden sijaintia. Pitoisuuskäyrästöt eivät edusta koko tarkastelualueella samanaikaisesti vallitsevaa tilannetta, vaan pitoisuuksien
suurimmat arvot saattavat esiintyä eri laskentapisteissä eri ajankohtina. Laskennoissa ei ole
huomioitu alueen taustapitoisuuksia, joten pitoisuudet edustavat toimintojen aiheuttamia pitoisuuslisiä.

P

Kuva 4. Toiminnan aiheuttamat ilmanlaadun raja-arvoon verrattavat, vuoden 36. korkeimmat PM10vuorokausipitoisuudet (µg/m3) mallinnustilanteessa 1 (taulukko 3). Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on
50 µg/m3.
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Kuva 5. Toiminnan aiheuttamat PM10-vuosipitoisuuslisät (µg/m3) mallinnustilanteessa 2 (taulukko 3).
Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 40 µg/m3.
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Kuva 6. Toiminnan aiheuttamat ilmanlaadun raja-arvoon verrattavat, vuoden 36. korkeimmat PM10vuorokausipitoisuudet (µg/m3) mallinnustilanteessa 2 (taulukko 3). Vuorokausipitoisuuden raja-arvo
on 50 µg/m3.
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Kuva 7. Toiminnan aiheuttamat PM10-vuosipitoisuuslisät (µg/m3) mallinnustilanteessa 2 (taulukko 3).
Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 40 µg/m3.
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Kuva 8. Toiminnan aiheuttamat ilmanlaadun raja-arvoon verrattavat, vuoden 36. korkeimmat PM10vuorokausipitoisuudet (µg/m3) mallinnustilanteessa 3 (taulukko 3). Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on
50 µg/m3.
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Kuva 9. Toiminnan aiheuttamat PM10-vuosipitoisuuslisät (µg/m3) mallinnustilanteessa 3 (taulukko 3).
Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 40 µg/m3.
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Kuva 10. Toiminnan aiheuttamat ilmanlaadun raja-arvoon verrattavat, vuoden 36. korkeimmat PM10vuorokausipitoisuudet (µg/m3) mallinnustilanteessa 4 (taulukko 3). Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on
50 µg/m3.
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Kuva 11. Toiminnan aiheuttamat PM10-vuosipitoisuuslisät (µg/m3) mallinnustilanteessa 4 (taulukko 3).
Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 40 µg/m3.

Eri tilanteiden leviämislaskelmissa louheen murskaus ja murskeen käsittely aiheuttavat suurimmat pölypäästöt ja vaikuttavat eniten lähialueen ilmanlaatuun. Louheen ja murskeen käsittelyn
sekä murskauksen hajapölypäästölähteiden päästökorkeudet ovat kuitenkin suhteellisen matalia
(suurin osa maanpinnalla tai louhintatasossa), joten normaalitoiminnan vaikutusalue on suhteellisen pieni, vaikka päästöjä muodostuu toiminnan aikana jatkuvasti.
Betonimurskauksen hajapölypäästö on arviolta noin viidesosa kalliolouheen murskaustoimintoihin
verrattuna, joten kierrätystoiminnan vaikutukset lähialueen ilmanlaatuun ovat vähäiset.
Murskeen ajon ja muun liikenteen aiheuttama pölypäästö vaihtelee toiminnan mukaan vuorokausitasolla suhteellisen paljon. Suurimman liikennetiheyden ja poutajakson aikana lyhytaikaiset pölypäästöt voivat aiheuttaa lähiympäristössä lyhytaikaisia pölypitoisuushuippuja, joten kuljetusväylien pölynhallinnalla (esim. asfalttipintojen puhtaanapito ja kuljetusväylien kastelu/suolaus)
voidaan vaikuttaa lähimpien kohteiden pölyvaikutuksiin merkittävästi.
Raja-arvoihin verrattavat, vuorokauden keskimääräiset PM10-pitoisuudet (raja-arvo 50 µg/m3),
rajoittuvat pölyn leviämislaskelmien perusteella 100–200 metrin etäisyydelle toiminta-alueesta.
Mallinnetuissa toimintatilanteissa vuoden tarkastelujakson 36. korkeimmat vuorokausipitoisuudet
lähimpien asuinrakennusten kohdalla olivat suurimmillaan noin 5–10 µg/m3 eli noin 10–20 %
vuorokauden raja-arvosta.
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Poikkeustilanteissa, esim. puuskittaisen ja kovan tuulen sekä pitemmän poutajakson aikana, voivat toiminnan aikaiset pölypäästöt ja pitoisuudet lyhytaikaisesti olla suurempia ja aiheuttaa viihtyvyyshaittaa, esim. pinnoilla tai lumessa näkyvänä kivipölynä.
Toiminnan vaikutukset lähimpien asuintonttien ulkoilman PM10-pitoisuuden vuosikeskiarvoihin
ovat leviämislaskelmien perusteella suhteellisen vähäiset, johtuen toiminnan päästöjen jaksottaisuudesta ja vaihtelusta sekä toiminnan ja kohteiden välisestä etäisyydestä. Lähimmissä asuinkohteissa, arvioitu toimintojen aiheuttama lisäys vuosikeskiarvoon on todennäköisesti alle 10 %
vuoden raja-arvosta.
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Liite 2. Mallinnustilanne 1: Pölylähteiden sijainnit.
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Liite 3. Mallinnustilanne 2: Pölylähteiden sijainnit.

Liikenne

Kierrätysbetonin
murskauslaitteisto sekä käsittely- ja varastointialue

Kalliopora

Louheen murskauslaitteistot
sekä käsittely- ja
varastointialueet
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Liite 4. Mallinnustilanne 3; pölylähteiden sijainnit.
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Liite 5. Mallinnustilanne 4; pölylähteiden sijainnit.

Kierrätysbetonin
murskauslaitteisto sekä käsittely- ja varastointialue

Kalliopora

Louheen murskauslaitteistot
sekä käsittelyalue

Pölylähteet:
Poravaunu
Kiviainesmurska x 2
Betonimurska x 1
Murskausalue x 2
Liikenne, etelään
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1.
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JOHDANTO
Tämä raportti on liite Rudus Oy:n Sipoon Bastukärrin alueen kiviainestoiminnan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Raportissa kuvataan hankkeen pohjavesivaikutusten yhteydessä
laadittu pohjavesimallinnus.
Kiviainestoiminnan ympäristövaikutusten arviointiin liittyy mahdollisten pohjavesivaikutusten
arviointi. Bastukärrin hankealue on laaja ja suunniteltu kallion louhinta ulottuu paikoin selkeästi
ympäröivää maanpintaa alemmalle tasolle.
Pohjavesivaikutusten arvioinnin apuvälineenä on käytetty myös pohjavesimallinnusta. Mallinnuksen avulla on arvioitu osa-alueiden C ja F louhinnan vaikutuksia alueen pohjavesiolosuhteisiin.
Hankkeen osa-alueen B kohdalla ei ole toteutettu erillistä pohjavesimallinnusta.
Tarkempi kuvaus alueen pohjavesiolosuhteista ja varsinainen pohjavesivaikutusten arviointi on
esitetty ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
Mallinnus on toteutettu Ramboll Finland Oy:ssä, jossa mallinnuksesta on vastannut hydrogeologi
Tero Taipale.

2.

POHJAVESIMALLINNUS

2.1

Yleistä pohjavesimallinnuksesta
Pohjavesimallinnuksen avulla luodaan todellisuutta kuvaava malli, jonka avulla esitetään vallitsevia pohjavesiolosuhteita. Pohjavesimallinnuksessa keskeistä on alueen maa- ja kallioperäolosuhteiden kuvaaminen. Olosuhteiden kuvaamisessa korostuvat maalajien ja kallioperän ominaisuudet ja niiden rakenne.
Pohjavesimallin tarkkuus on riippuvainen käytetyistä lähtötiedoista. Käytettävissä olevien lähtötietojen avulla rakennetaan kuvaus mallinnettavan alueen olosuhteista ja arvioidaan mm. mallin
reunaehtoja, joiden avulla malli liitetään ympäröivään maailmaan.
Mallinnuksen tavoitteena on laatia yleistetty kuvaus mallinnettavasta alueesta, jonka avulla voidaan tarkastella mm. pohjaveden päävirtaussuuntia ja mallinnettavalla alueella toteutettavien
louhintojen aiheuttamia muutoksia pohjavesiolosuhteissa. Malliin liittyvästä yleistyksestä johtuen
mallin avulla ei pyritä tarkastelemaan pohjaveden virtaussuuntia yksittäisissä pisteissä.

2.2

Käytetyt ohjelmistot
Pohjavesimallinnus toteutettiin Visual ModFlow Flex ver. 2014.1 -ohjelmistolla. Kyseinen ohjelma
hyödyntää pohjavesimallinnuksessa yleisesti käytössä olevaa USGS:n (U.S. Geological Survey)
kehittämää ModFlow 2005 –laskentakoodia. ModFlow on kolmiulotteinen finiitti-differenssi menetelmään perustuva pohjavesimalli.
Kyseisessä mallissa mallinnettava alue jaetaan säännölliseen kuutioista muodostuvaan verkostoon, jossa voi olla useita kerroksia, rivejä ja sarakkeita. Mallinnuksessa jokaiselle muodostetulle
kuutiolle annetaan mallinnettavan alueen olosuhteita kuvaavia lähtötietoja.
Mallinnusohjelmiston lisäksi pohjavesimallin laatimisessa hyödynnettiin Surfer ver. 10.7.972 –
ohjelmaa sekä ArcGIS 10.2.1 for Desktop ohjelmistoa. Kyseisillä ohjelmistoilla laadittiin mallinnuksessa hyödynnettäviä pintamalleja, sekä kartta-aineistoja.
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Lähtötiedot
Pohjavesimallinnuksen lähtötietoina käytettiin seuraavia aineistoja:
maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistot
maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto pistepilvenä (2x2 m ruutu)
maanmittauslaitoksen maastotietokanta
geologian tutkimuskeskuksen maaperä- ja kallioperäkartta-aineistot
alueella tehdyt kallioperäkairaukset
alueen ympäristössä tehty kaivokartoitus
pohjavesien tarkkailu hankealueen ympäristössä
suunnitellut louhintatasot

2.3.1

Kallioperäkairaukset

Hankealueella tehtiin kallioperäkairauksia vuonna 2015 (Kuva 2). Samoihin tutkimuspisteisiin
asennettiin myös pohjaveden havaintoputket. Kairaustutkimuksien tavoitteena oli saada lisätietoa
alueen kallioperän vedenjohtavuuksista. Kairauspisteet sijoitettiin karttatarkastelun perusteella
alueille, joilla on todettavissa kallioperän heikkousvyöhyke.
Kairausten yhteydessä tehtiin myös kallioperän vesimenekkimittauksia, joiden avulla voidaan
arvioida kallioperän vedenjohtavuutta kyseisissä pisteissä. Vesimenekkikokeissa kallioon porattuun reikään syötetään vettä 3 ja 5 bar paineella ja samalla mitataan kallioon imeytyneen veden
määrä. Kallioon imeytyneen vesimäärän perusteella voidaan arvioida kallioperän vedenjohtavuutta.
Vesimenekkimittaukset tehtiin kahdessa havaintopisteessä (Kuva 2: pisteet 1/15 ja 2/15). Kummassakaan mittauspisteessä kallioperään ei imeytynyt vettä. Tämän perusteella kallioperä on
tulkittavissa tiiviiksi, jolloin myös sen vedenjohtavuus on alhainen kyseisissä mittauspisteissä.
Havaintoputkikortit ja vesimenekkimittausten tulokset on esitetty liitteessä 1.
2.3.2

Kaivokartoitus

Hankkeen yhteydessä kartoitettiin hankealueen läheisyydessä olevat kaivot (Kuva 1). Käytettävissä oli myös hankealueen ympäristössä aikaisemmin toteutettujen kaivokartoituksien tuloksia.
Kaivoista laadittiin kaivokortit ja yhteensä seitsemästä kaivosta otettiin vesinäytteet kaivojen
vedenlaadun selvittämiseksi.

Liite: Pohjavesimallinnus

3 / 1

B

C

F

Kuva 1. Hankealueen läheisyydessä olevat kaivot ja pohjavesiputket.

2.3.3

Pohjavesien tarkkailu

Hankealueen ympäristössä on käynnissä vesitarkkailu, jonka yhteydessä on seurattu myös alueen pohjavesien pinnankorkeuksia ja laatua. Tarkkailua on toteutettu pohjaveden havaintoputkista (PVP1/2010 ja PVP2/2010) sekä yksityiskaivoista.
Havaintopiste PVP1/2010 sijaitsee hankealueen pohjoisreunalla. Välittömästi havaintopisteen
pohjoispuolella on toteutettu louhintaa ja tämä on vaikuttanut pohjaveden pinnankorkeuteen.
Vuosina 2010-2016 pohjaveden pinnankorkeus on pudonnut kyseisessä havaintopisteessä noin 9
metriä, tasolta +50 tasolle +411.
Muissa tarkkailun havaintopisteissä ei ole todettu vastaavia muutoksia pohjaveden pinnankorkeuksissa.

1

Envimetria Oy 2016. Rudus Oy, Sipoon Talman tuotantoalueen vesientarkkailu 2015. Raportti 16025111R, 11.2.2016. 2 s. + liitteet

18 s.

Liite: Pohjavesimallinnus

2.4

4 / 1

Mallin rakenne
Pohjavesimalli laadittiin siten, että maaperä- ja kallioperäolosuhteet kuvattiin yhtenä mallinnettavana kerroksena. Kyseiselle kerrokselle annettiin tarvittavat lähtötiedot (mm. vedenjohtavuusarvo K), jolla kuvattiin maaperän ja kallioperän yhteistä vedenjohtavuutta.
Mallinnettu alue jaettiin x-y suunnassa noin 80x80 metrin suuruisiin ruutuihin. Mallin pintaosa
(maanpinta) muodostettiin alueella toteutetun laserkeilausaineiston avulla. Mallin pohjana käytettiin tasoa 0, jolloin mallinnetun maa- ja kallioperän paksuus vaihteli välillä n. 23-76 metriä.
Pohjaveden virtaus mallinnetun alueen reunalla ja mallin yhteys alueen ulkopuolelle kuvattiin ns.
reunaehtojen avulla. Reunaehtojen avulla kuvataan mm. alueella tuleva sadanta ja alueelta pois
kulkeutuvat vedet (ojat ja purot).
Malli laadittiin ns. steady-state muotoisena, jolloin malli laskee annetuilla lähtötiedoilla tasapainotilanteen. Tasapainotilanteessa mallin laskennallinen pohjaveden pinnankorkeus mallin eri osissa
pysyy laskennan loppuvaiheessa vakiona.

2.5

Mallinnetun alueen rajaus ja reunaehdot
Mallinnettava alue pyrittiin rajaamaan luonnollisten pohjavedenjakaja-alueiden avulla (Kuva 2).
Tämän avulla mallin reuna-alueet pystyttiin mallintamaan pääosin ns. no-flow (ei virtausta) reunoina, jolloin reunan läpi ei tapahdu pohjaveden virtausta.
Mallinnettavalta alueelta kulkeutuu todellisuudessa vesiä pois ojia ja puroja pitkin, ja kyseisiin
ojiin ja puroihin purkautuu myös alueen pohjavesiä. Kyseiset kohdat mallinnettiin drain (oja)
reunaehdon avulla. Kyseinen reunaehto poistaa mallista vettä niissä soluissa, joihin reunaehto
asetetaan.
Pohjavesimalliin tulevaa vettä mallinnettiin ns. recharge (sadanta) reunaehdon avulla.
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Kuva 2. Mallinnetun alueen rajaus. Sininen reunaviiva kuvaa mallinnetun alueen ulkorajaa. Kuvaan on
merkitty myös suunnitellut louhinta-alueet (mustat aluerajaukset) ja hankealueelle syksyllä 2015 tehtyjen kallioperätutkimuspisteiden sijainnit (punaiset ympyrät).

2.6

Mallin vedenjohtavuusvyöhykkeet
Mallinnetulla alueella maapeitteiden paksuudet ovat melko alhaisia. Paksumpia maapeitteitä
esiintyy ainoastaan alueella olevissa kallioperän heikkousvyöhykkeissä. Alueen maaperä- ja kallioperäolosuhteet on esitetty tarkemmin arviointiselostuksessa.
Mallinnettu alue jaettiin kolmeen eri vedenjohtavuusvyöhykkeeseen (Kuva 3). Vedenjohtavuusvyöhykkeet on laadittu alueen kallioperä- ja maaperäkartta-aineiston avulla, sekä alueelta tulkittujen kallioperän heikkousvyöhykkeiden avulla. Vedenjohtavuusvyöhykkeiden avulla kuvataan
pääosin kallioperän heikkousvyöhykkeitä. Kallioperän heikkousvyöhykkeissä vedenjohtavuus on
yleensä ympäröivää ehjää kallioperää parempi.

Liite: Pohjavesimallinnus

6 / 1

Kuva 3. Pohjavesimalliin luodut vedenjohtavuusvyöhykkeet. Värit kuvaavat kallioperän erilaisia vedenjohtavuusvyöhykkeitä, jotka on arvioitu karttatulkinnan ja alueella tehtyjen tutkimuksien perusteella.
Siniset ja vihreät alueet kuvaavat kallioperän heikkousvyöhykkeitä.

2.7

Sadanta
Pohjavesimalliin lisätään vettä mallintamalla alueelle tuleva sadanta. Tässä tapauksessa mallinnettiin kalliopohjavedeksi imeytyvän veden määrä. Malliin luotiin erillisiä imeyntäalueita, jotka
arvioitiin maalaji- ja maankäyttömuotojen perusteella (Kuva 4).
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Kuva 4. Malliin luodut imeyntäalueet. Imeytymismäärä mm/a on esitetty taulukon sarakkeessa: Rate.
Imeyntämäärä kuvaa kalliopohjavedeksi imeytyvän veden määrää. Kuvan reunalla näkyvä vihreä alue
osoittaa ns. inaktiivista aluetta, joka ei ole mukana mallinnuksessa.

2.8

Nykytilanne
Pohjavesimallin rakentamisen jälkeen suoritettiin mallin kalibrointi. Kalibroinnissa muutetaan
mallin parametreja siten, että sen avulla kuvataan mahdollisimman hyvin olemassa olevia olosuhteita. Kalibroinnin yhteydessä muutettiin mallissa olevien vedenjohtavuusvyöhykkeiden vedenjohtavuusarvoja (ns. K-arvo) ja sadannan kautta tapahtuvan pohjaveden muodostumisen
(imeynnän) arvoja.
Vedenjohtavuusvyöhykkeiden (Kuva 3) vedenjohtavuuksiksi saatiin arvot:
Sininen alue
Vihreä alue:
Valkoinen alue:

3x10-6 m/s
5x10-7 m/s
7x10-8 m/s

(alueen merkittävimmät ruhjeet, suurin vedenjohtavuus)
(pienialaiset ruhjeet)
(alueen kallioperä keskimäärin)
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Kalibroinnin yhteydessä alueella pohjavedeksi (kalliopohjavesi) imeytyvän veden määrä vaihtelualueittain välillä 10-40 mm/a (Kuva 4).
Kalibroinnin yhteydessä laskettu nykytilanteen pohjaveden samanarvonkäyrästö kuvaa mallin
lähtötietojen perusteella mallinnettuja pohjaveden pinnankorkeuksia (Kuva 5). Pohjaveden pinnankorkeus asettuu alemmille tasoille laaksoalueilla, joiden kohdalla sijaitsee myös kallioperän
heikkousvyöhykkeitä. Korkeimmat pohjaveden pinnankorkeudet sijoittuvat kalliomäkien alueille.
Pohjavedenvirtaus suuntautuu kohti alempia samanarvonkäyriä. Alueen kallioperän vedenjohtavuus on yleisesti melko alhainen ja alueella ei muodostu merkittäviä määriä pohjavettä.

B

C

F

Kuva 5. Mallinnettu nykytilanteen pohjaveden samanarvonkäyrästö.
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Louhinnan vaikutus pohjaveden pinnankorkeuksiin
Nykytilanteen mallinnuksen jälkeen pohjavesimallin avulla arvioitiin miten hankkeen suunniteltu
louhinta vaikuttaa alueen pohjaveden pinnankorkeuksiin. Mallia muutettiin siten, että louhintaalueiden suunnitelluilta louhintatasoilta poistettiin vettä siten, että vedenpinta ei voi nousta yli
ottoalueen pohjantason. Tämä aiheuttaa sen, että ympäröiviltä alueilta kulkeutuu pohjavettä
kohti louhittavaa aluetta.

2.9.1

Louhinta-alue C

C alueen louhinta laskee ympäristön pohjaveden pinnankorkeuksia louhinta-alueiden ympäristössä (Kuva 6). Vaikutus on suurin heti louhinta-alueen vieressä. Tämä koskee erityisesti niitä alueita, joilla louhintatason ja ympäristön maanpinnantason korkeusero on suuri. Vaikutus on suurimmillaan hankealueen eteläpuolella, jonka läheisyyteen sijoittuvat myös syvimmät louhinnat.
Tällä alueella vaikutus ulottuu arviolta noin 200-300 metrin etäisyydelle louhinta-alueen reunoilta.

B

B

C

C

F

1 000 m

F

1 000 m

Kuva 6. Alueen C louhinnan vaikutus alueen pohjaveden pinnankorkeuksiin. Vasemmalla olevassa kuvassa on esitetty mallinnettu nykytilanne ja oikealla puolella suunnitellun louhinnan mallinnettu vaikutus
alueen pohjaveden pinnankorkeuksiin.
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Louhinta-alue F

Hankealueen F louhinta mallinnettiin tasolle +0 (Kuva 7). Alueen F louhiminen lisää hankkeen
pohjavesivaikutuksia alueen ympäristössä. Syvälle ulottuva louhinta lisää hieman hankkeen vaikutuksia erityisesti alueen itä- ja eteläreunalla. Kaiken kaikkiaan syvälle ulottuva louhinta osaalueella F ei lisää merkittävästi hankkeen pohjavesivaikutuksia otettaessa huomioon myös alueen
C louhinnan vaikutus alueen pohjavesiolosuhteisiin.

B

B

C

C
F

F

1 000 m

1 000 m

Kuva 7. Louhinta-alueen F louhinnan (tasolle +0) vaikutus alueen pohjaveden pinnankorkeuksiin. Vasemmalla olevassa kuvassa on esitetty mallinnettu nykytilanne ja oikealla puolella suunnitellun louhinnan mallinnettu vaikutus alueen pohjaveden pinnankorkeuksiin (mukana on myös louhinta-alueen C
vaikutus). Huom! Kuvien väriskaalat poikkeavat toisistaan.

2.10 Epävarmuustarkastelu
Hankealueesta luotiin pohjavesimalli, jossa pyrittiin kuvaamaan alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet yleistetysti. Malli rakennettiin siten, että sillä pystytään kuvaamaan alueen pohjaveden
päävirtaussuunnat.
Mallinnettu alue rajattiin pohjaveden vedenjakajien avulla. Mallin vuorovaikutus ympäröivän
maailman kanssa otettiin huomioon reunaehtojen avulla.
Mallissa käytetty solukoko oli noin 80x80 m (x-y). Yhdelle solulle pystytään mallissa antamaan
vain yksi arvo jokaista mallissa käytettyä muuttujaa kohden, kuten esim. maanpinta, maa- ja
kallioperän vedenjohtavuus. Tästä johtuen malli yleistää olemassa olevia olosuhteita.
Mallin avulla laskettuihin ennusteisiin liittyy virhettä joka johtuu sekä edellä esitetyistä tekijöistä,
että lähtötietoihin sisältyvästi virheestä. Tästä syystä malli pyritään saamaan toimimaan siten,
että se ennustaa oikein pohjaveden päävirtaussuunnat ja toimii mahdollisten malliin tehtyjen
muutosten seurauksena loogisesti. Mallinnuksen avulla ei pyritä tarkastelemaan esim. pohjaveden virtaussuuntaa yksittäisissä pisteissä.
Louhinnan mallintamiseen liittyvä suurin epävarmuus aiheutuu kallioperän vedenjohtavuuden
arvioimisesta. Veden virtaus kallioperässä kanavoituu rakojen ja laajempien heikkousvyöhykkeiden kautta. Tästä johtuen virtausolosuhteissa ja pohjaveden pinnankorkeuksissa voi olla suuria
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eroja myös lyhyillä välimatkoilla. Esim. jos louhinta-alueelle ei sijoitu hyvin vettäjohtavia rakoja,
jää louhinnan vaikutus hyvin pieneksi. Yleisesti ottaen hyvin vettäjohtavien rakojen esiintyvyys
kallioperässä pienenee syvyyden kasvaessa. Suurimmat vaikutukset todetaan usein kallionpintaosien louhinnan yhteydessä, jolloin vaikutukset kanavoituvat kalliossa tyypillisesti olevan pintarakoilun kautta.
Tämän hankkeen yhteydessä toteutettiin kallioperän vedenjohtavuuden määrittämiseksi vesimenekkikokeita. Kokeet tehtiin sellaisissa paikoissa, joissa karttatarkastelun perusteella sijaitsee
kallioperän heikkousvyöhyke. kokeiden perusteella kallioperä oli näillä kohdin hyvin tiivistä ja
vedenjohtavuus oli alhainen. On kuitenkin otettava huomioon, että kokeet kuvaavat tilannetta
tarkasti vain kyseisissä tutkimuspisteissä.
Hankealueen pohjavesimallin avulla pystyttiin mallintamaan alueen pohjavesiolosuhteet siten,
että mallin laskennassa pohjaveden päävirtaussuunnat noudattelevat samoja pääpiirteitä kuin
todelliset virtaussuunnat. Tämän perusteella pohjavesimallin avulla voidaan arvioida hankealueen
louhinnan aiheuttamia pohjavesivaikutuksia. Mallin tulosten tarkastelussa on kuitenkin otettava
huomioon mallinnukseen liittyvät epävarmuudet.
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1.POHJAVEDEN HAVAINTOPUTKIKORTIT (2 KPL)
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POHJA- tai KALLIOVESIPUTKIKORTTI
ASENNUS JA MITTAUS
TYÖNUMERO:

1510005539-004 (Ramboll)

KOHDE:

Rudus, Bastukärr II, Kerava

HAVAINNOT

1/15

HAVAINTOPUTKEN NRO:

Petra Ihanamäki / Oscar Lindfors / Tero Taipale

PVM
22.7.2015

SYVYYS

SUUNNITTELIJA (nimi):
SUUNNITTELIJA (yritys):

Ramboll Finland Oy

15.9.2015

3.46

+54.06

Ennen tyhjennystä

15.9.2015

15.3

+42.22

Tyhjennyksen jälkeen , odotus 0,5h

KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ:
Y=

25509180.61 X =

6694743.37

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpää

KKJ / N60

Zmp =

TASO

HUOM.
poraus ja asennus, vesimenekkikoe

56.42

SYV. (m)
1.10

TASO
+57.52

Maanpinta

0.00

+56.42

Kallionpinta

-8.05

+48.37

Putken alapää

-8.90

+47.52

Kallioreiän pohja

-54.36

+2.06

suojaputki, teräs

Yläosan rakenne
Putkimateriaali

PEH 63

Suodatinmalli

-

Suodattimen pituus
Asennus pvm:

22.7.2015

Asentaja:

L. Savolainen

Kuntotesti / Vesimenekkikoe
Päivämäärä:

22.7.2015

menetelmä: 1. tulppa
Syvyys

Paine Aika
/

Taso

vesimäärä

bar

min

litraa

12….36 m

+44,4…+20,4

3

10

0

12…36 m

+44,4…+20,4

5

10

0

20…54 m

+36,4…+2,06

3

10

0

20…54 m

+36,4…+2,06

5

10

0

PIIRROS PISTEESTÄ
+52.00
+42.00
+32.00
+22.00
+12.00

SIJAINTIKARTTA

HUOM.
Putkessa Rambollin P-sarja lukko. Putken alapäässä ei tulpaa (avoin
kallioreijän pohjalle asti)

10.5.2016

21.3.2016

31.1.2016

12.12.2015

23.10.2015

3.9.2015

+2.00

POHJA- tai KALLIOVESIPUTKIKORTTI
ASENNUS JA MITTAUS
TYÖNUMERO:

1510005539-004 (Ramboll)

KOHDE:

Rudus, Bastukärr II, Kerava

HAVAINTOPUTKEN NRO:

HAVAINNOT

2/15
Petra Ihanamäki / Oscar Lindfors / Tero Taipale

PVM
23.7.2015

SYVYYS

SUUNNITTELIJA (nimi):
SUUNNITTELIJA (yritys):

Ramboll Finland Oy

15.9.2015

3.52

+31.88

ennen tyhjennystä

15.9.2015

3.62

+31.78

tyhjennyksen jälkeen 0,5h

KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ:
Y=

25509757.35 X =

6697903.04

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpää

KKJ / N60

Zmp =

HUOM.
poraus ja asennus, vesimenekkikoe

34.70

SYV. (m)
0.70

TASO
+35.40

Maanpinta

0.00

+34.70

Kallionpinta

-10.80

+23.90

Putken alapää

-12.30

+22.40

Kallioreiän pohja

-21.65

+13.05

Yläosan rakenne

TASO

suojaputki, teräs

Putkimateriaali

PEH 63

Suodatinmalli

-

Suodattimen pituus

-

Asennus pvm:

23.7.2015

Asentaja:

L. Savolainen

Kuntotesti / Vesimenekkikoe
Päivämäärä:

23.7.2015

menetelmä: 1. tulppa
Syvyys

Paine Aika
/

Taso

vesimäärä

bar

min

litraa

13….21,65 m

+21,7…+13,05

3

10

0

13….21,65 m

+21,7…+13,05

5

10

0

PIIRROS PISTEESTÄ
+55.00
+50.00
+45.00
+40.00
+35.00
+30.00
+25.00

SIJAINTIKARTTA

HUOM.
Putkessa Rambollin P-sarja lukko. Putken alapäässä ei tulpaa (avoin
kallioreijän pohjalle asti)

10.5.2016

21.3.2016

31.1.2016

12.12.2015

23.10.2015

3.9.2015

+20.00

LIITE 5
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1.

SELVITYKSEN TAUSTA
Tässä raportissa esitetään Keravan Parmanojan sekä Sipoon Ollbäckenin vuoden 2015 sähkökoekalastuksien ja habitaattikartoituksien tulokset. Tutkimukset kuuluvat osana Rudus Oy:n Sipoon Bastukärrin alueen kiviainestoimintojen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) esiselvityksiin. Tutkimuksilla vastataan Uudenmaan ELY-keskuksen YVA-ohjelmalausunnon (UUDELY/1203/2015) mukaiseen Parmanojan sekä Näsebäckenin kalastoa koskevaan täydennyspyyntöön. Habitaattikartoitusta suunniteltaessa havaittiin, että Näsebäckeniksi YVA-ohjelmavaiheessa
nimetty Sipoonjoen sivupuro esiintyy monissa lähteissä nimellä Ollbäcken ja Näsebäcken on tämän puron sivuoja. Ollbäckenistä on selvitetty kalastoa vuonna 2007, joten tällä selvityksellä
tuotetaan nykytilatieto ja varmistetaan puron olosuhteet ennen hankkeen toteutusta. Sähkökoekalastusten yhteydessä käytiin varmistamassa Näsebäckenin olevan niin pieni ja vähävetinen
oja, ettei sen voida olettaa olevan kalaston kannalta merkittävä kohde. Kyseessä on pelto-oja,
jonka virtaama oli selvitystä tehtäessä noin 1 litra/s (liite 3). Sähkökoekalastukset tehtiin Sipoonjoen vesistöalueella sen sijaan Ollbäckenin pääuomassa, jonka sivu-uoma Näsebäcken on.

2.

TUTKIMUKSEN VESISTÖT
Tutkimusvesistöistä ja niiden habitaateista saatiin tietoa ennen sähkökoekalastuksia maastokäynnillä, sähkökoekalastuksien yhteydessä, Ollbäckenin edellisestä sähkökoekalastusraportista
(Juvonen & Vainio 2008) sekä tutkimalla alueen karttoja. Tietoa saatiin myös ympäristöhallinnon
hallintajärjestelmä Herttasta. Tutkimuksen vesistöt on esitetty kartalla liitteessä 1 ja koekalastusalojen perustiedot liitteessä 2. Havainnekuvia Parmanojasta, Ollbäckenistä ja Näsebäckenistä
on esitetty liitteessä 3.

2.1

Parmanoja
Parmanoja on Keravanjoen keskiosan vesistöalueen (21.092) puro Keravalla. Parmanoja saa alkunsa Koukkusuolta ja laskee noin 2,8 kilometriä alempana virtaavaan Keravanjokeen (Liite 1).
Parmanoja virtaa lähes koko matkaltaan suoristetussa peratussa uomassa. Muutamissa kohdissa
uomaa ei ole suoristettu ja luontaista meanderointia on yhä nähtävissä. Koukkusuon alapuolella
Parmanojan uoma virtaa suurelta osin tiheän pajukon suojassa matalana ja pehmeäpohjaisena,
joskin pohjassa esiintyy ajoittain myös soraa ja kiviä. Kuumasuon peltoaukeilta lähtien uoma lähes katoaa rehevän kasvuston sisään auetakseen taas Keinukalliota lähestyttäessä. Keinukallion
alueella uoma on hidasvirtainen, tasainen matala pehmeäpohjainen ränni, joskin Keinukallion
alapuolella ennen Keravantien alitusta uoma virtaa hieman mutkittelevammin puuston suojassa.
Keravantien alitettuaan Parmanoja kulkee loppumatkallaan peltoaukeiden läpi välillä suojattomana ja välillä pajukon sisällä. Ollilan tilan kohdalla pienessä metsälaikussa on edelleen nähtävissä
hieman luontaista meanderointia. Yleisesti ottaen Parmanoja on suurelta osin jossain vaiheessa
perattu uoma, eikä sellaisenaan tarjoa monipuoliselle kalastolle hyvää elinympäristöä.
Parmanojaan tulee hajakuormitusta ympäröiviltä pelloilta. Puron vedenlaatua on tutkittu vuonna
2003 alimman sähkökoekalastusalan alapuolella lähellä Keravanjoen haaraa havaintopisteellä
Parmanoja 0,2 (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 21.9.2015). Vesinäytteitä otettiin
tuolloin kesä-, heinä- ja elokuussa.

Vuonna 2003 Parmanojan veden laadussa näkyi viljelyn vaikutus mm. suurena sähkönjohtavuutena ja ravinnepitoisuuksina. Veden happipitoisuus ja hapen kyllästysaste olivat alhaiset, mikä
näkyi muun muassa korkeana veden ammoniumtyppipitoisuutena. Vesi oli kiintoainepitoista, sameaa ja erittäin ruskeaa (humuspitoista). Humuspitoisuus näkyi myös kohonneena kemiallisena
hapenkulutuksena. Vedestä mitatut bakteerimäärät olivat melko suuria.
2.2

Ollbäcken
Ollbäcken on Näsebäckenin vesistöalueeseen (20.006) kuuluva puro Sipoossa. Ollbäcken saa alkunsa Sipoon koillisosasta rautatien pohjoispuolelta ja laskee Sipoonjokeen noin 8 kilometriä
kaakossa. Näsebäcken vesistöalueen nimenä on harhaanjohtava, sillä kartoissa pääuoma on yleisemmin nimetty Ollbäckeniksi eikä Näsebäckeniksi.
Ollbäcken virtaa matalana suurelta osin luonnollisessa, meanderoivassa uomassaan. Ylemmän
sähkökoekalastusalan (Turhapuronkoski) alapuolella uomaa on muokattu noin 600 metrin matkalta, mutta itse koekalastusalan kohdalla uoma on melko luonnontilainen. Koealoilla ranta oli
puiden ja pensaiden peitossa. Ylemmällä koealalla uoman pohja koostui suurelta osin erikokoisista kivistä ja lohkareista ja alemmalla koealalla (Pumppukoski) pienistä kivistä ja sorasta sekä sitä
hienommasta aineksesta.
Ollbäckeniin tulee hajakuormitusta ympäröiviltä pelloilta. Ollbäckenin vedenlaatua on viimeksi
tutkittu vuonna 2009 marraskuussa noin kilometri Turhapuronkosken koekalastusalan alapuolella
havaintopisteellä Ollbäcken 5,8 ja vuonna 2014 joulukuussa sekä vuonna 2009 marraskuussa
noin kilometri Pumppukosken koekalastusalan alapuolella lähellä Sipoonjoen haaraa havaintopisteellä Ollbäcken 0,3 (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 21.9.2015).
Vuonna 2014 Ollbäckenin alemman näytteenottopisteellä sähkönjohtavuus ei indikoinut viljelyn
vaikutusta, mutta vuonna 2009 vaikutus oli näkyvissä. Ravinnepitoisuuksissa sen sijaan voitiin
havaita runsaan viljelyn vaikutus. Veden happipitoisuus ja hapen kyllästysaste sekä ammoniumpitoisuus olivat kohtalaisia. Vesi oli kiintoainepitoista, sameaa ja erittäin ruskeaa (humuspitoista).
Kemiallinen hapenkulutus oli vuonna 2014 tyypillisten humusvesien tasolla, mutta vuonna 2009
alhaisempi. Veden pH oli lähellä neutraalia ja puskurointikyky hyvä. Vedestä mitatut bakteerimäärät olivat muuten pieniä, mutta fekaalisten enterokokkien määrä oli vuonna 2014 koholla.
Enterokokit kuuluvat tasalämpöisten eläinten suolen normaaliin bakteeriflooraan, joten ne saattoivat olla peräisin esimerkiksi lähelle näytteenottopaikkaa sattuneen eläimen jätöksistä. Kaiken
kaikkiaan vesi oli parempilaatuista vuonna 2009 kuin 2014, mihin vaikuttaa osaltaan myös näytteenottoa edeltänyt sää ja valuma-olot.
Vuonna 2009 Ollbäckenin ylemmän näytteenottopisteen veden laadussa näkyi viljelyn vaikutus
mm. suurena sähkönjohtavuutena ja ravinnepitoisuuksina. Veden happipitoisuus oli kohtalainen
ja ammoniumpitoisuus hieman koholla. Vesi oli kiintoainepitoista, sameaa ja erittäin ruskeaa
(humuspitoista). Korkeasta humuspitoisuudesta huolimatta kemiallinen hapenkulutus ei ollut koholla. Vedestä mitatut bakteerimäärät olivat pieniä.

3.

SÄHKÖKOEKALASTUS
Sähkökoekalastukset toteutettiin 9.–10.9.2015 välisenä aikana akkukäyttöistä kannettavaa sähkökalastuslaitetta (Hans Grassl IG200/2) käyttäen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ohjeiden (Olin ym. 2014) mukaisesti.
Sähkökoekalastukset toteutettiin Parmanojalla kolmella alalla (Koukkusuo, Keinukallio, Ollila) ja
Ollbäckenissä kahdella alalla (Turhapuronkoski ja Pumppukoski). Veden keskimääräinen virtausnopeus eri sähkökoekalastusaloilla oli sähkökoekalastusten aikaan hidas (<0,2 m/s) ja vesi oli
keskimääräistä alempana. Sähkökoekalastusalat on esitetty kartalla liitteessä 1 ja koordinaatteineen ja perustietoineen taulukossa 1.

Taulukko 1. Vuoden 2015 sähkökoekalastusten koealojen maantieteelliset koordinaatit sekä koealakohtaiset pyyntitiedot

Puro
Parmanoja
Parmanoja
Parmanoja
Ollbäcken
Ollbäcken

Koordinaatit (KKJ 3) Kalastuskertojen Koealan pinta2
ala (m )
Koeala
Pyyntipvm. pohjoinen
itä
lkm
Ollila
9.9.2015
6699536 3397228
1
25,0
Keinukallio
9.9.2015
6698697 3397292
1
26,4
Koukkusuo
9.9.2015
6697728 3397669
1
30,0
Pumppukoski
10.9.2015 6698276 3403875
3
73,5
Turhapuronkoski 10.9.2015 6699620 3400815
3
217,5

Kalastukset suoritettiin alavirrasta ylävirtaan päin edeten yhden tai kolmen poistopyynnin menetelmällä sen mukaan, kuinka paljon ensimmäisellä pyyntikerralla saatiin saalista. Sulkuverkkoja
ei käytetty. Kaikki saaliskalat mitattiin millimetrin ja punnittiin gramman tarkkuudella. Sähkökoekalastusten tulokset on esitetty liitteen 2 maastolomakkeissa. Tulokset tallennettiin ympäristöhallinnon ylläpitämään sähkökoekalastusrekisteriin, jonka avulla saatiin muun muassa arvio lajikohtaisesta populaatiokoosta.

3.1

Sähkökoekalastuksen tulokset
Vuoden 2015 sähkökoekalastuksissa kaikilta koealoilta saatiin saaliiksi kivennuoliaisia (Kuva 1).
Ollbäckenin ylemmältä alalta, Turhapuronkoskelta, saatiin lisäksi saaliiksi kaksi haukea. Taimenia
ei saatu saaliiksi miltään alalta. Suurimmaksi kalapopulaatioksi arvioitiin Parmanojan keskimmäisen koealan, Keinukallion, kivennuoliaispopulaatio (128 kpl/100 m2). Sähkökoekalastusten tulokset on esitetty taulukoissa 2 ja 3.

Kuva 1. Kivennuoliainen
Taulukko 2. Sähkökoekalastusten kappalemääräinen saalis, saalis 100 m2:ltä sekä laskennallinen populaatiokoko

Puro
Parmanoja
Parmanoja
Parmanoja
Ollbäcken

Sähkökalastusalan nimi
Ollila
Keinukallio
Koukkusuo
Pumppukoski

Ollbäcken

Turhapuronkoski

Laji
Kivennuoliainen
Kivennuoliainen
Kivennuoliainen
Kivennuoliainen
Hauki
Kivennuoliainen

kpl/pyyntikrt.
1.
2.
3.
5
8
2
12
10
11
2
3
2
5
2

Saalis/ Populaatio/
2
100 m2
Yht. 100 m
5
16,7
66,7
8
32,0
128,0
2
7,6
30,3
33
44,9
5
2,3
9
4,1

Taulukko 3. Sähkökoekalastusten grammamääräinen saalis, saaliin keskipaino ja biomassa 100
m2:llä

Puro
Parmanoja
Parmanoja
Parmanoja
Ollbäcken

Sähkökalastusalan nimi
Ollila
Keinukallio
Koukkusuo
Pumppukoski

Ollbäcken

Turhapuronkoski

Paino Keskipaino Biomassa
2
100 m
Laji
(g)
(g)
Kivennuoliainen 15,4
3,08
51,33
Kivennuoliainen
12
1,5
48
Kivennuoliainen
4,4
2,2
16,67
Kivennuoliainen 142,2
4,31
Hauki
63
12,6
Kivennuoliainen
90
10

3.2

Parmanojan ja Ollbäckenin potentiaali taimenpuroina
Ollbäckenissä on edellisen kerran sähkökoekalastettu vuoden 2015 mukaisilla kalastusaloilla
vuonna 2007. Myös tuolloin saaliiksi saatiin Turhapuronkoskelta kivennuoliaisia ja haukia ja
Pumppukoskelta kivennuoliaisia. Parmanojassa ei tiettävästi ole aiemmin tehty koekalastuksia,
eikä kummassakaan purossa ole tehty havaintoja taimenista. Sen sijaan Sipoonjoessa elää meritaimenen äärimmäisen uhanalainen alkuperäiskanta (Henriksson ym. 2014, RKTL 2014). Ollbäckeniä lähimmät taimenhavainnot on tehty Sipoonjoen pääuomasta Brobölen padon alapuolelta, noin neljä kilometriä Ollbäckenin haarasta alavirtaan (Juvonen & Vainio 2008, Vainio & Myllyvirta 2012). Brobölen padolle on tehty padon ohittava kalatie. Vuonna 2007 toteutetussa kalastoselvityksessä todettiin Sipoonjoen taimenen lisääntyvän enää vain Byabäckenin sivupurossa,
joka laskee Sipoonjokeen noin 6 km Ollbäckenin haaran alapuolella (Vainio & Myllyvirta 2012).
Byabäckenin viimeisimmät sähkökoekalastustiedot ovat vuodelta 2013, jolloin taimenia saatiin
saaliiksi Byabäckenin Luontopolunkoskelta (Ympäristöhallinnon hallintajärjestelmä Herttan sähkökoekalastusrekisteri, 30.9.2015).
Sipoonjoen Ollbäckeniä alempi sivupuro, Ruddamsbäcken on arvioitu ympäristöolosuhteidensa
puolesta potentiaaliseksi lisääntymis- ja poikasympäristöksi taimenelle (Henriksson ym. 2014).
Ruddamsbäcken laskee Sipoonjokeen noin 2 km Ollbäckenin haaran alapuolella. Kuten Ruddamsbäckenissä, myös Ollbäckenissä on meanderoivia osuuksia ja virtapaikkoja, jotka tarjoavat mahdollisia elinympäristöjä taimenelle. Sekä vuoden 2007 että 2015 sähkökoekalastuksissa Ollbäckenin Turhapuronkoski todettiin virtakutuisten kalojen lisääntymis- ja poikasalueeksi soveltuvaksi.
Turhapuronkoskella havaittiin vuosien 2007 ja 2015 sähkökoekalastuksissa runsaasti taimenelle
tärkeää ravintoa, purokatkaa. Myös Pumppukoskella saattaa olla potentiaalia taimenen poikas- ja
lisääntymisalueena, joskin kosken pinta-ala on huomattavasti Turhapuronkoskea pienempi. Ollbäckenin nykyinen vedenlaatu saattaa ainakin ajoittain olla huono taimenien menestyksekkääseen lisääntymiseen ja kasvuun.
Myös Keravanjoessa esiintyy taimenta. Joessa luontaisesti lisääntyviä taimenia on saatu sähkökoekalastuksissa saaliiksi sekä useita kilometrejä (>10 km) Parmanojan haaran yläpuolelta että
alapuolelta. Parmanojan sähkökoekalastusten yhteydessä tehdyn habitaattikartoituksen perusteella puro ei nykyisellään ole taimenille potentiaalinen lisääntymis- ja poikasympäristö.

4.

YHTEENVETO
Tässä raportissa esitetään Keravan Parmanojan sekä Sipoon Ollbäckenin vuoden 2015 sähkökoekalastuksien ja habitaattikartoituksien tulokset. Tutkimukset kuuluvat osana Rudus Oy:n Sipoon Bastukärrin alueen kiviainestoimintojen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) esiselvityksiin. Tutkimuksilla vastataan Uudenmaan ELY-keskuksen YVA-ohjelmalausunnon (UUDELY/1203/2015) mukaiseen Parmanojan sekä Näsebäckenin kalastoa koskevaan täydennyspyyntöön. Sähkökoekalastusten yhteydessä käytiin varmistamassa Ollbäckenin sivupuron, Näsebäckenin, olevan niin pieni ja vähävetinen oja, ettei sen voida olettaa olevan kalaston kannalta
merkittävä kohde.
Parmanoja virtaa lähes koko matkaltaan suoristetussa peratussa uomassa. Muutamissa kohdissa
uomaa ei ole suoristettu ja luontaista meanderointia on yhä nähtävissä. Osissa Parmanojaa uoma
virtaa tiheän pajukon suojassa matalana ja pehmeäpohjaisena, joskin pohjassa esiintyy ajoittain
myös soraa ja kiviä. Ollbäcken virtaa matalana suurelta osin luonnollisessa, meanderoivassa uomassaan. Sekä Parmanojaan, että Ollbäckeniin tulee hajakuormitusta ympäröiviltä pelloilta.
Sähkökoekalastukset toteutettiin Parmanojalla kolmella alalla (Koukkusuo, Keinukallio, Ollila) ja
Ollbäckenissä kahdella alalla (Turhapuronkoski ja Pumppukoski). Veden keskimääräinen virtausnopeus eri sähkökoekalastusaloilla oli sähkökoekalastusten aikaan hidas (<0,2 m/s) ja vesi oli
keskimääräistä alempana. Vuoden 2015 sähkökoekalastuksissa kaikilta koealoilta saatiin saaliiksi
kivennuoliaisia. Ollbäckenin ylemmältä alalta, Turhapuronkoskelta, saatiin lisäksi saaliiksi kaksi
haukea. Taimenia ei saatu saaliiksi miltään alalta. Kummassakaan purossa ei tiettävästi aiem-

minkaan ole tehty havaintoja taimenista. Sen sijaan alempana Sipoonjoessa, jonka sivupuro Ollbäcken on, elää meritaimenen äärimmäisen uhanalainen alkuperäiskanta. Vuonna 2007 toteutetussa kalastoselvityksessä todettiin Sipoonjoen taimenen lisääntyvän enää vain Byabäckenin sivupurossa, joka laskee Sipoonjokeen noin 6 km Ollbäckenin haaran alapuolella. Myös Keravanjoessa, johon Pramanoja laskee, esiintyy taimenta. Joessa luontaisesti lisääntyviä taimenia on saatu sähkökoekalastuksissa saaliiksi sekä useita kilometrejä Parmanojan haaran yläpuolelta että
alapuolelta.
Ollbäckenin Turhapuronkoskea voidaan pitää virtakutuisten kalojen lisääntymis- ja poikasalueeksi
soveltuvaksi, mutta myös Pumppukoskella saattaa olla potentiaalia taimenen poikas- ja lisääntymisalueena, joskin kosken pinta-ala on huomattavasti Turhapuronkoskea pienempi. Ollbäckenin
nykyinen vedenlaatu saattaa ainakin ajoittain olla huono taimenien menestyksekkääseen lisääntymiseen ja kasvuun. Parmanojan sähkökoekalastusten yhteydessä tehdyn habitaattikartoituksen
perusteella puro ei nykyisellään ole taimenille potentiaalinen lisääntymis- ja poikasympäristö.
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1. Johdanto

Perämeri
Ruotsi

Ruddammsbäcken on Sipoon kunnassa sijaitseva
Sipoonjoen sivupuro. Ruddammsbäcken virtaa
Pohjanpääasiassa peltomaiden keskellä ja sen uoma on
lahti
suurelta osin perattu. Purossa on kuitenkin säily
nyt maisemallisesti ja luontoarvoiltaan arvokkaita
meanderoivia osuuksia sekä virtapaikkoja, jotka
tarjoavat mahdollisia elinympäristöjä taimenelle
(Juvonen ja Vainio 2008, kuva 2). Ruddammsbäc
kenin valuma-alueen pinta-ala on noin 13 km2.
Valuma-alueen metsävaltaiset eteläosat, jossa puron ainoa järvi,
Kantorsträsket, sijaitsee, kuuluvat Hindsbyn arvokkaaseen met
säalueeseen.

Sipoonjoen
vesistöalue

Suomi

hti

enla

Suom

Ruddammsbäckenin valuma-alueen maankäyttö on intensiivis
tä. Peltojen osuus valuma-alueen pinta-alasta on noin 30 %.
Peltoviljely on keskittynyt puron keski- ja alajuoksun varsille.

= sähkökalastusalue
= pohjaeläinnäytteet
= ravustusalue

Kuva 1. Ruddammsbäckenin näytealueiden sijainnit (alueiden koordinaatit liitteessä 1).
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Valuma-alueen maasto on kumpuilevaa ja pellot ovat pääsääntöisesti kaltevia.
Peltoviljelyn osuus on noin 75 % fosforikuormituksesta ja noin 80 % typpi
kuormituksesta puron suulla (Henriksson ja Myllyvirta 1997).

Ruddammsbäcken kuuluu Sipoonjoen vesistöön, jonka pääuoma ja osa si
vu-uomista ovat Natura 2000 suojelualuetta. Sipoonjoessa elää meritaimenen
erittäin uhanalainen alkuperäiskanta. Byabäckenin sivu-uoma, jossa taimen
kanta on vakiintunut, laskee Sipoonjokeen noin neljä kilometriä Ruddamms
bäckenistä alavirtaan. Luonnontaimenista on myös havaintoja Sipoonjoen
pääuomasta Brobölen padon alapuolelta, noin kaksi kilometriä Ruddammsbäc
kenistä etelään (Marttinen ja Koljonen 1989, Juvonen ja Vainio 2008, Vainio ja
Myllyvirta 2012). Brobölen padolle on tehty vaelluskaloja varten padon ohitta
va kalatie.

2. Menetelmät

Ruddammsbäckenin tilaa arvioitiin kalaston, pohjaeläinten sekä rapujen esiin
tymisen perusteella. Selvitys perustuu sähkökoekalastuksiin, pohjaeläinnäytteenottoihin ja koeravustuksiin puron eri osissa (kuva 1, liite 1).

Kuva 2. Ruddammsbäckenissä on maisemallisesti ja luontoarvoiltaan hienoja ja arvokkaita
alueita kuten tämä keskijuoksun virtapaikka, jossa tehtiin sähkökalastuksia ja koeravustuksia.
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2.1. Sähkökoekalastukset
Ruddammsbäckenin sähkökoekalastukset
toteutettiin 8.9.2014 kolmella näytealueella standardin SFS-EN 14011 mukaisesti
(kuva 1). Virtaama purossa oli tuolloin
vähäinen, vesi oli kirkasta ja olosuhteet
luotettavien tulosten saamiseen olivat
hyvät.
Sähkökalastuslaitteena oli saksalaisvalmisteinen Hans Grassl GmbH:n IG200/2
- mallia oleva akkukäyttöinen ns. reppulaite. Koekalastukset suorittivat iktyonomi
(amk) Sampo Vainio ja biologi Mikael
Henriksson Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen
vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:stä sekä
kalatalousasiantuntija Aki Janatuinen.
Kuva 3. Vähäisten virtaamien aikaan Ruddammsbäckenin yläosat uhkaavat kuivua.
Kultakin näytealueelta kalastettiin yksi
koeala. Näytealueen 2 (Puutarhakoski) koeala kalastettiin kahden poistokerran
kalastuksena siten, että kalastuskertojen välissä pidettiin noin 30 minuutin tauko.
Näytealue 1 (Puromäenkoski) kalastettiin yhden poistokerran kalastuksena, sillä
ensimmäisen kalastuskerran tulosten perusteella katsottiin järkeväksi jättää toinen kalastuskerta tekemättä ja sen sijaan ottaa käyttöön kokonaan uusi näytealue
Ruddammsbäckenin alajuoksulta (näytealue 3). Siltä osin kun katsottiin, että saaliit oli järkevää muuttaa populaatiotiheydeksi, käytettiin Seber ja LeCren (1967)
mukaista laskentakaavaa.
2.2. Pohjaeläintutkimus
Pohjaeläinnäytteet kerättiin 27.10.2014 potkuhaavimenetelmällä (SFS 5077) kahdelta näytealueelta (kuva 1). Näytteet kerättiin kolmelta pohjatyypiltä (karkea
kivikko, pikkukivikko ja hienojakoisen aineksen pohja). Jokaiselta pohjatyypiltä
otettiin kaksi rinnakkaisnäytettä, joten näytteitä tuli yhteensä kuusi per näytealue.
Näytteenottojen aikana virtaamat ja muut ympäristöolosuhteet olivat pohjaeläinnäytteenotolle suotuisat.
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Pohjaeläinnäytteenoton seulan ja haavin
silmäkoko oli 0.5 mm ja potkinta-aika 30 sekuntia. Pohjaeläimet poimittiin
osittamattomista näytteistä valkoiselta
alustalta ja säilöttiin 70 % etanolissa. Pohjaeläinnäytteenoton, poiminnan
ja määrityksen suorittivat iktyonomi
(amk) Sampo Vainio ja biologi Mikael
Henriksson Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen
vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:stä.
Määritystarkkuudessa tavoitteena oli
ympäristöhallinnon edellyttämät määritystasot eri pohjaeläinryhmille (liite 3). Eri
pohjaeläintaksonien esiintymisfrekvenssien perusteilla näytealueille laskettiin
TS-, ASPT- ja EPT-bioindeksit (ISO-1984,
Pindler & Farr 1987, Lax ym. 1993, liite
Kuva 4. Ruddammsbäckenin pohjaeläinnäyt4). Indeksit kuvaavat lähinnä orgaanisen
teenotossa käytettiin potkuhaavimenetelmää.
kuormituksen astetta ja ympäristöolosuhteita (vertaa Henriksson ym. 2013). Mitä monipuolisempi ja vaateliaampi pohjaeläimistö on, sitä suuremman indeksiluvun se saa. Korkea indeksiluku on yleensä
osoitus vähäisestä kuormituksesta ja karuista ympäristöolosuhteita.
2.3. Koeravustus

ki

ve

n

Koeravustukset tehtiin 7 - 8.10.2014 viidellä koeravustusalueella (kuva 1).
Koeravustuksissa käytettiin muovisia ns. Rapurosvo-mertoja. Merrat pidettiin
pyynnissä yön yli keskimäärin noin 12 tuntia/pyyntialue. Jokaisella
alueella oli käytössä neljä mertaa. Koeravustuksista huolehtivat limnologi Juha Niemi ja biologi Mikael Henriksson
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:stä. Koeravustuksissa ei saatu saalista eikä
Ruddammsbäckenissä kaikesta päätellen ole rapukan
taa.

n n u o lia i n

e

Sipoonjoen vesistössä esiintynyt kotimaisen jokiravun
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kanta romahti vuonna 2004 (Vainio ja
Myllyvirta 2012, Vainio 2010, Juvonen
ja Vainio 2008). Sitä ennen Sipoonjoen
vesistössä esiintyi pyyntivahvuinen joki
rapukanta. Sittemmin rapukannan ei ole
havaittu palautuneen, vaikka joitakin
yksilöitä selviytyi raputuhosta. Jokirapu
menestyy pienissäkin puroissa ja ravun
puuttuminen voi johtua pikemmin koko
Sipoonjoen raputilanteesta kuin olosuh
teista Ruddamsbäckenissä.

3. Tulokset
3.1. Kalasto

Ruddammsbäckenin kalasto edustaa
tyypillisten suhteellisten pienten puro
jen kalastoa alueella. Sähkökalastuksis
sa saatiin yhteensä kolme kalalajia (liite
2). Puron ylä- ja keskijuoksulla esiintyi Kuva 5. Rapuja ei Ruddammsbäckenistä löytynyt.
ainoastaan kivennuoliaista suhteellisen
tiheinä kantoina. Alajuoksulla tavattiin satunnaisesti myös haukea ja turpaa.
Särkeä ja ahventa ei koekalastuksissa saatu, mutta epäilemättä ne kuuluvat
alajuoksun lajistoon. Puroon nousee ilmeisesti pikkunahkiaista (Juvonen ja
Vainio 2008).

Ruddammsbäcken

näyteala
1

näyteala
2

Kokonaisyksilömäärä

1179

1671

Kokonaistaksonimäärä

29

33

TS

122

149

ASPT

5.81

5.96

7

8

EPT

Taulukko 1. Ruddammsbäckenin pohjaeläinten
asemakohtaiset kokonaisyksilö- ja kokonaistaksonimäärät sekä TS, ASPT ja EPT bioindeksit.

Ruddammsbäckenin kalasto kuvastaa
puron ympäristöolosuhteita. Melko
harvat ja yksipuoliset kalakannat
ovat tyypillisiä Ruddammsbäcke
nin kaltaisille vähävetisille puroille.
Puron virtapaikoilla on kuitenkin
ympäristöolosuhteidensa puolesta
potentiaalia poikasympäristönä tai
menelle ja suuremmille kalamäärille.
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3.2. Pohjaeläimistö

ä

Ruddammsbäckenin pohjaeläimistö osoittautui puron
koon huomioiden melko runsaaksi ja monipuoliseksi.
Yksilömäärät olivat verrattain suuret pääasiassa lohika
lojen ravintolähteenä tärkeän purokatkan (Gammarus
pulex) runsaan esiintymisen takia (taulukko 1).
Lajistokin oli pienelle purolle suhteellisen monipuoli
nen ja yhteensä tavattiin 36 taksonia (liite 3). Erityisesti
kovakuoriaiset olivat eläimistössä monipuolisesti edustet
ko
it
ä
s
k isir v ik k
tuina korentofaunan ollessa puolestaan vähälukuinen kum
mallakin näytealueella. Esim. koskikorennoista oli edustettuina
ainoastaan jokapaikankorri (Nemoura cinerea).
Ruddammsbäckenin pohjaeläinlajisto ilmentää reheviä olosuhteita ja voima
kasta hajakuormitusta. Ruddammsbäckenin pohjaeläimistöön kuuluu kui
tenkin myös veden laadun suhteen melko vaateliaita lajeja, jotka eivät tulisi
toimeen heikompilaatuisissa vesistöissä. Vaateliaammat puron pohjaeläimistä
ovat purokuoriaiset (Elmidae), koskisirvikkäät (Rhycophilidae), pikisirvikäs
(Notidobia ciliaris) ja isosurviainen (Ephemera vulgata). Näiden esiintyminen
osoittaa, että Ruddammsbäcken tarjoaa kohtuullisia olosuhteita veden eliös
tölle huolimatta puroon kohdistuvasta voimakkaasta hajakuormituksesta.
Hajakuormituksen vaikutukset ovat samaa luokkaa koko puron matkalla eikä
merkittävää eroa näytealueiden välillä ollut havaittavissa pohjaeläimistöjen
perusteella. Leveämpi uoma ja suurempi veden määrä antaa kuitenkin elin
tilaa jonkin verran monipuolisemmalle eliöstölle puron alajuoksulla. Tämä
näkyy laji- ja yksilömäärien kasvuna alajuoksua kohden (taulukko 1, s.7).
Bioindeksien korkeammat arvot alajuoksulla johtuvat ilmeisesti siitä, että
uoman kasvaessa on eliöstöllä käytössä suurempi määrä ekolokeroita mikä
johtaa suurempaan lajimäärään. Pallo- ja hernesimpukoiden (Sphaeridae)
esiintyminen ylemmällä pohjaeläinnäytealueella osoittaa, että
yläjuoksu ei ainakaan kuivu täysin, vaan uomassa on aina
kin jonkin verran vettä ympäri vuoden.

4. Yhteenveto ja johtopäätökset

Ruddammsbäcken on suurelta osin peltomaiden kes
kellä virtaava puro, jonka valuma-alue on noin 13 km2.

pu

ro katk a
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Ruddammsbäcken kuuluu Sipoonjoen vesistöön, jossa elää uhanalainen alku
peräinen meritaimenkanta. Ruddammsbäckenin tilaa selvitettiin syksyllä 2014
biologisten parametrien - kalaston, pohjaeläimistön ja rapujen esiintymisen
perusteella.
Ruddammsbäcken on säilyttänyt osan luontoarvoistaan huolimatta siitä, että
sen valuma-alueen maankäyttö on varsin intensiivistä. Purossa on mutkittele
via ja maisemallisesti arvokkaita osuuksia sekä myös taimenen kudulle sopivia
virtapaikkoja. Ruddammsbäckenissä on edellytyksiä taimenen esiintymiselle,
sillä esimerkiksi runsaana esiintyvä purokatka (Gammarus pulex) on taimenel
le hyvin soveltuvaa ravintoa. Sipoonjoen alkuperäisen taimenkannan esiinty
misalue sijaitsee Ruddammsbäckenistä alavirtaan ja kannan vahvistuessa on
taimenen levittäytyminen Ruddammsbäckeniin mahdollista.
Ruddammsbäckenin kalasto on verrattain tyypillinen alueen reheville ja pie
nille virtavesille, joissa on usein kivennuoliaisten hallitsema kalasto. Puron
pohjaeläimistö on melko runsas ja monimuotoinen ja Ruddammsbäckenissä
elää myös vaateliaampia pohjaeläinlajeja. Rapuja ei Ruddammsbäckenissä sel
vityksen yhteydessä tavattu.

Hajakuormitus, veden vähyys ja suuret virtaamavaihtelut ovat suurimpia Rud
dammsbäckenin kalastoa ja pohjaeliöstöä haittaavia tekijöitä. Hajakuormitus
ja muun kuormituksen vaikutukset tulevat herkästi näkyviin Ruddammsbäcke
nin kaltaisissa pienissä vesistöissä ja niiden eliöstöissä. Ruddammsbäckeniin
kohdistuva kuormitus vaikuttaa omalta osaltaan myös Ruddammsbäckenin
vaikutuspiiriin kuuluvan Sipoonjoen alaosan tilaan.
Kriittistä Ruddammsbäckenin eliöstölle on veden vähyys kuivina aikoina mikä
rajoittaa kalaston ja pohjaeläimistön elinolosuhteita ja karsii lajistoa sekä
vähentää puron biologista monimuotoisuutta. Ruddammsbäckenissä kuten
monessa muussa alueen purossa valuma-alueilla suoritetut hakkuut, ojitukset,
uoman perkaukset ja muu toiminta vähentää valuma-alueen veden pidätysky
kyä ja johtaa kuivina aikoina alhaisiin virtaamiin ja uoman osittaiseen kuivu
miseen.

5. Viiteluettelo

Henriksson, Mikael & Myllyvirta, Tero 1997. Sipoonjoki: Sipoonjoen vesistön
veden laatuun ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvista haitoista ja nii

- 10 -

den torjunnasta. Porvoo: Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuo
jeluyhdistys. 107 s.
Henriksson M., Myllyvirta T., Vainio S. & Niemi J. 2013. Porvoonjoen kalataloudellinen yhteistarkkailu 2010-2012. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja
ilmansuojeluyhdistys. Tutkimusraportti 190 s.

ISO (International Organization for Standardization) 1984. Assessment of
the water and habitat quality of rivers by a macroinvertebrate ‘score’. ISO/TC
147/SC5/WG 6 N 40. British Standards Institution, London.

Juvonen M. ja Vainio S. 2008. Sipoonjoki. Sipoonjoen ja sen sivupurojen kala
taloudellinen kartoitus ja kunnostustarve-ehdotukset. Itä-Uudenmaan ja
Porvoonjoen ilman- ja vesiensuojeluyhdistys ry. 67 s. + liites.

Lax, H-G., Koskenniemi, E., Sevola, P. & Bagge, P. 1993. Tenojoen pohjaeläimistö
ympäristön laadun kuvaajana. Vesi- ja ympäristöhallinon julkaisuja -sarja A.
131. 121 s.
Marttinen, Markku ja Koljonen, Marja-Liisa 1989. Uudenmaan meritaimenkan
tojen inventointi ja geneettinen tutkimus. Helsinki: Uudenmaan kalastuspiirin
kalastustoimisto. 141 s.
Pindler, L.C.V. & Farr, I.S. 1987. Biological surveillance of water quality - 3. The
influence of organic enrichment on the macroinverterbrate fauna of small
chalk streams. Archiv für Hydrobiologie 109: 619-637.
Seber, G.A.F. & LeCren E.D. 1967. Estimating from catches large relative to
population. J. Anim. Ecol. 36, p. 631-643.

SFS 5077. 1989. Vesitutkimukset. Pohjaeläinnäytteenotto käsihaavilla virtaa
vissa vesissä. Suomen standardisoimisliitto. 6 s.
SFS-EN 14011:2003 Water quality - Sampling of fish with electricity. SFS-EN
14757:2005. 15 s.
Vainio, S. 2010. Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle. Sipoonjoen,
Mustijoen, Porvoonjoen, Ilolanjoen ja Koskenkylänjoen vesistöjen kalata

- 11 -

louden edistämishanke 2007-2011. Väliraportti 2009. Itä-Uudenmaan ja
Porvoonjoen ilman- ja vesiensuojeluyhdistys ry. 29 s. + liites.

Vainio, S. ja Myllyvirta, T. 2012. Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle.
Sipoonjoen, Mustijoen, Porvoonjoen, Ilolanjoen ja Koskenkylänjoen vesistöjen
kalatalouden edistämishanke 2007-2011. Loppuraportti. Itä-Uudenmaan ja
Porvoonjoen ilman- ja vesiensuojeluyhdistys ry. 71 s. + liites.

Yhteydenotot:

Tero Myllyvirta
toim. joht. & tutkija
040-512216
tero.myllyvirta@vesi-ilma.fi

- 12 -

Liite 1

Liite 1
Ruddammsbäckenin
näytealueiden koordinaatit
EUREF-FIN ( WGS84)

˜

			Sähkökalastukset
			
			
			

1
2
3

60° 21.591’
60° 21.618’
60° 21.868’

25° 11.852’
25° 14.161’
25° 15.265’

			Pohjaeläinnäytteet
			
			

1
2

60° 21.591’
60° 21.868’

25° 11.852’
25° 15.265’

			Ravustusalueet
			
			
			
			
			

1
2
3
4
5

60° 21.685’
60° 21.714’
60° 21.591’
60° 21.618’
60° 21.868’

25° 10.988’
25° 11.445’
25° 11.852’
25° 14.161’
25° 15.265’
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Liite 2

Liite 2
Sähkökalastuksien koealakohtaiset
perustiedot
saalis (kpl)

saalis (g)

Koeala 1

kalastuskerta

Laji

1

2

3

yht.

kivennuoliainen, Noemacheilus barbatulus

17

-

-

17

saalis (kpl)

kokonais- keskipaino (g) paino (g)

83

4,9

saalis (g)

Koeala 2

kalastuskerta

Laji

1

2

3

yht.

kivennuoliainen, Noemacheilus barbatulus

24 17

-

41

saalis (kpl)

kokonais- keskipaino (g) paino (g)

122

3,0

saalis (g)

Koeala 3

kalastuskerta

Laji

1

2

3

yht.

turpa, Leuciscus cephalus

1

-

-

1

kokonais- keskipaino (g) paino (g)

4

4

koe- saalis/
ala
100m2
pintaala (m2)

90

tiheys

kpl/
100 m2

N/
100 m2

18,89

65,13

koe- saalis/
ala
100m2

SE (N) 95 % konf.
inerv.
/100 m2 (N/100
m2)

-

-

tiheys

pintaala (m2)

kpl/
100 m2

N/
100 m2

100

41,00

82,29

koe- saalis/
ala
100m2

SE (N) 95 % konf.
inerv.
/100 m2 (N/100
m2)

53,32 104,50

tiheys

pintaala (m2)

kpl/
100 m2

N/
100 m2

150

0,67

-

SE (N) 95 % konf.
inerv.
/100 m2 (N/100
m2)

-

-

biomassa

pyydystetttävyys

g/
100 m2

p-arvo SE (p)

92,22

-

-

biomassa

pyydystetttävyys

g/
100 m2

p-arvo SE (p)

244,85 0,29

0,22

biomassa

pyydystetttävyys

g/
100 m2

p-arvo SE (p)

2,67

-

-

hauki, Esox lucius

1

-

-

1

8

8

150

0,67

-

-

-

5,33

-

-

kivennuoliainen, Noemacheilus barbatulus

1

-

-

1

4

8

150

0,67

-

-

-

2,67

-

-
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Liite 3
Ruddammsbäckenin
pohjaeläintutkimuksen näytekohtaiset
tiedot

Liite 3

- 15 -

Liite 3

Ruddammsbäcken (ylempi koeala 1, Jokivarrentie)
1 Lo 2 Lo 3 So 4 So 5 Hi

NEMATODA sukkulamadot

TURBELLARIA värysmadot

OLIGOCHAETA harvasukamadot

HIRUDINAE juotikkaat

Haemopsis sanguisa
Erpobdella octoculata
ISOPODA siirat
Asellus aquaticus
AMPHIPODA katkat
Gammarus pulex

1

1

2

1

66

2

3

10

1

2
37

3

3

22

73

62

128

32

51

412

3

4

1

2

10

1

2

2

10

5
8

4

9

EPHEMEROPTERA päivänkorennot

Baetis sp.
Ephemera vulgata
PLECOPTERA koskikorennot
Nemoura cinerea
TRICHOPTERA vesiperhoset
Hydropsyche angustipennis
Plectronemia sp.
Lype phaeopa
RHYACOPHILIDAE
LIMNEPHILIDAE Putkisirvikkäät
Notilobia ciliaris

2

6 Hi

4

8

1
1

10

2
1

3

1

1

15
5

1

4

5

20

12

56

1

COLEOPTERA kovakuoriaiset

HALIPLIDAE pisarsukeltajat

Brychius sp. Larva

DYTISCIDAE sukeltajat adult
HYDROPHILIDAE

larva

HYDRAENIDAE

Hydraena sp.

ELMIDAE purokuoriaiset

Elmis aenea larva
Elmis aenea adult
Oulimnius tuberculatus adult
SCIRTIDAE kaavikkaat
Elodes sp.

2

4

1
47

26

3

3

54

11

43
8

103
13

31

16

4

2

3

2
4

1

2

11

233

1

28

1

48

13

84

HETEROPTERA erilaissiipiset

Nepa cinerea vesiskorpioni
CORIXIDAE pikkumalluaiset

9

MEGALOPTERA kaislakorennot

Sialis sp.

DIPTERA kaksisiipiset

Tipula sp.
Dicranota sp.
Limoniidae & Pediciidae sp. (muut)
PSYCHODIDAE perhossääsket
DIXIDAE sulkahyttyset
PTYCHOPTERIDAE kummitussääsket
SIMULIDAE mäkärät
CERATOPOGONIDAE polttiaiset
CHIRONOMIDAE surviaissääsket
TABANIDAE paarmat
ACARINA vesipunkit
BIVALVIA
SPHAERIDAE pallo- ja hernesimpukat
PHYSIDAE touhukotilot
Lymnaea sp.
Taksoneja
Yksilöitä

1

2

1
3

2

1

2

10

1

1

1

1

5

3

2

3

2

10

4

1

3

4

12

2

1

1

1

8
2
8

1

11

3

5

9

5

16

1

1

8
1

17
7

2

40

44

99

1

2

18

24

4

4

14 13 20 16 22 21
196 143 207 284 155 194

31 (29)
1179
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Ruddammsbäcken (alempi koeala 2, Keravantie)
1 Lo 2 Lo 3 So 4 So 5 Hi

NEMATODA sukkulamadot

TURBELLARIA värysmadot

OLIGOCHAETA harvasukamadot
HIRUDINAE juotikkaat

Haemopsis sanguisa
Erpobdella octoculata
ISOPODA siirat
Asellus aquaticus
AMPHIPODA katkat
Gammarus pulex

1

5

1

9

13

15

4

5

10

56

255

80

171

2

1

EPHEMEROPTERA päivänkorennot

Baetis sp.
Ephemera vulgata
PLECOPTERA koskikorennot
Nemoura cinerea
TRICHOPTERA vesiperhoset
Hydropsyche angustipennis
Plectronemia sp.
Lype phaeopa
RHYACOPHILIDAE
LIMNEPHILIDAE Putkisirvikkäät
Notilobia ciliaris

3
6

9

59

82

5

7

1

3

1

6 Hi
1

1

30

65

19

53

41

445

1048

1

9

13

7

4
6

31

3

4

1

1

3

19
19
1

7

1

1

10

197
3

13

27
2

COLEOPTERA kovakuoriaiset

HALIPLIDAE pisarsukeltajat

Brychius sp. Larva

1

DYTISCIDAE sukeltajat adult
HYDROPHILIDAE

larva

HYDRAENIDAE

Hydraena sp.

ELMIDAE purokuoriaiset

Elmis aenea larva
Elmis aenea adult
Oulimnius tuberculatus adult
SCIRTIDAE kaavikkaat
Elodes sp.

14
1

23
6

4

19

14

3

2

1

1

1

1

Nepa cinerea vesiskorpioni
CORIXIDAE pikkumalluaiset

Sialis sp.

Taksoneja
Yksilöitä
Kivennuoliainen Barbatula barbatula 1

1

2
2

1
2

4

3

5

2

4

11

4

1

1

2

3

2

8

16

2

2

1

4

3
1

15

1

1

1

1

1

18 16 15 19
192 413 139 274

12
2

1

5
5

4

4

1

1

1

1

6

10

29

1
3

63

1

1

MEGALOPTERA kaislakorennot

Tipula sp.
Dicranota sp.
Limoniidae & Pediciidae sp. (muut)
PSYCHODIDAE perhossääsket
DIXIDAE sulkahyttyset
PTYCHOPTERIDAE kummitussääsket
SIMULIDAE mäkärät
CERATOPOGONIDAE polttiaiset
CHIRONOMIDAE surviaissääsket
TABANIDAE paarmat
ACARINA vesipunkit
BIVALVIA
SPHAERIDAE pallo- ja hernesimpukat
PHYSIDAE touhukotilot
Lymnaea sp.
PLANORBIDAE kiekkokotilot

1

1

9

HETEROPTERA erilaissiipiset

DIPTERA kaksisiipiset

1

1

5
1

5

1

7

13
2

31

1

1
15
81

8

13

2

21
570

34 (33)
1671
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Longscoresystem-indeksien pistearvot eri
pohjaeläinryhmille (ISO 1984)
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Hydrophiloidea
Dytiscidae
Chrysomelidae
Scirtidae
Dryopidae
Curculionidae

Mesovelidae
Notonectidae
Corixidae
Gerridae
Nepidae
Naucoridae
Pleidae

Tipulidae
Pediciidae
Limoniidae
Simuliidae

Sialidae

Gomphidae
Lestidae
Aeshnidae
Calopterygidae
Coenagrionidae
Platycnemidae
Planaridae
Dendrocoelidae

Asellidae

Corophidae

Gammaridae

Astacidae

Erpobdellidae
Hirudidae

Lymnaeidae
Sphaeridae

Glossiphonidae
Physidae

Piscicolidae

Hydrobiidae

Unionidea
Planorbidae
Viviparidae
Neritidae
Valvatidae

Ancylidae

4

5

6

7

8

Hydropsychidae

Gyrinidae
Haliplidae

Hydrometridae

Corduliidae
Gordulegasteridae
Libellulidae

Baetidae

Ephemeridae
Siphlonuridae
Heptagenidae

Aphelocheiridae

Hydroptilidae

Scoreluku

Caenidae

CRUSTACEA MOLLUSCA HIRUDINEA
Äyriäiset
Nilviäiset
Juotikkaat

Potamanthidae
Leptophlebiidae
Ephemerellidae

TURBELLARIA
Värysmadot

9

ODONATA ym
Sudenkorennot
Kaislakorennot

Odontoceridae
Goeridae
Elmidae
Phryganeidae
Molannidae
Lepidostomatidae
Glossosomatidae
Philopotamidae
Rhyacophilidae
Leptoceridae
Sericostomatidae
Polycentropodidae
Limnephilidae
Psychomyiidae

DIPTERA
Sääsket
10

COLEOPTERA HETEROPTERA
Kovakuoriaiset Vesiluteet

Beraeidae
Brachycentridae
Arctopsychidae

TRICHOPTERA
Vesiperhoset

ISO-84-bioindeksit, suuri arvo osoittaa biologisesti monimuotoista, vedenlaadultaan hyvää taimenkoskea:
Score-lukujen summa = TS
Score-lukujen keskiarvo = ASPT (aik. BMWP)
EPT-indeksi: Päivänkorentojen, koskikorentojen ja vesiperhosten yhteinen lajimäärä

Nemouridae

Capniidae
Leuctridae
Chloroperlidae
Perlodidae
Perlidae
Taeniopterygidae

EPHEMEROPTERA
Päivänkorennot

ISO 1984 potkuhaavi-indeksit (TS, ASPT ja EPT) koskien pohjaeläimistölle, muutokset Pinder & Farr (1987) ja Lax & al. (1993) mukaan.

PLECOPTERA
Koskikorennot
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1 JOHDANTO
Sipoon kunta tilasi kevättalvella 2012 luontoselvityksen Sipoon BA2 Bastukärr II logistiikka-alueen
asemakaavaa varten. Luontoselvityksen tavoitteena oli löytää alueelle tyypilliset ja luonnon
monimuotoisuuden kannalta olennaiset piirteet kaavoituksen edellyttämällä tarkkuudella.
Tutkimus tehtiin kolmella osa-alueella (kuva 1-1), joista alue A on todennäköisimmän rakentamisen alue ja
se selvitettiin tarkimmin. Alue B on laajempi alue, jolle mm. alueen A rekentaminen voi aiheuttaa
vaikutuksia. Tältä alueelta selvitettiin lainsäädännössä keskeiset luontoarvot. Ja alue C on Ruddamsbäckenin
jokivarsi, jonne on suunniteltu kosteikkoja ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Tuolla alueella selvitettiin,
onko rakentamiskohdalla suojeltavia luontoarvoja.
Luontoselvityksen osa-tehtävät vuonna 2012 olivat:











Liito-orava
Lepakot
Linnut
Saukko
Sudenkorennot
Putkilokasvit
Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit
Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt
Vesilain 1. luvun 15 a §:n ja 17 a §:n mukaiset suojeltavat kohteet
Vesistötarkastelu

Raportissa selostetaan maastotöiden menetelmät ja tulokset, sekä annetaan suosituksia. Lisäksi havainnot ja
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet on esitetty kartoilla. Kohteiden arvottaminen
perustuu luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilakiin sekä asiantuntijatyöryhmien arvioihin lajien ja luontotyyppien
uhanalaisuudesta.
Selvityksen tekivät Paula Salomäki (kasvillisuus ja luontotyypit, vesistötarkastelu), Teemu Virtanen (lepakot
ja liito-orava), Miikka Friman (sudenkorennot) sekä Rauno Yrjölä (linnut, saukko). Tilaajan puolelta työtä
ohjasi Jarkko Lyytinen.
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Kuva 1-1. Aluerajaukset (A, B, C) ja selvitysalueiden sijoittuminen suhteessa Sipoon keskustaan. Alue A on
tarkemmin selvitetty ensimmäisen kaavoitusvaiheen alue.

Kuva 1-2. Osa-alueen A laaja hakkuu keväällä 2012 (kasvillisuuskuvio 57).
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2 LUONTOTYYPIT JA KASVILLISUUS
2.1 ARVOKKAAT LUONTOTYYPIT LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ
Luonnonsuojelulain 29§ suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvat:
1) luontaisesti syntyneet, merkittävältä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt
2) pähkinäpensaslehdot
3) tervaleppäkorvet
4) luonnontilaiset hiekkarannat
5) merenrantaniityt
6) puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit
7) katajakedot
8) lehdesniityt
9) avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut tai puuryhmät
Näihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin
että niiden ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu.
Metsälain 10§ mukaiset metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt ovat:
1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien
välittömät ympäristöt
2) ruoho- ja heinäkorvet. saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot
3) rehevät lehtolaikut
4) pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
5) rotkot ja kurut
6) jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähäisemmät hietikot, kalliot, kivikot, louhikot,
vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat.
Jos edellä mainitut elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia, tulee niitä koskevat
metsien hoito- ja käyttötoimenpiteet tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Metsälakia
sovelletaan metsän hoitamiseen ja käyttämiseen metsätalousmaaksi luettavilla alueilla.
Vesilain pykälät 15 a ja 17 a kieltävät toimenpiteet, jotka vaarantavat enintään kymmenen hehtaarin
suuruisen fladan tai kluuvijärven taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan enintään yhden hehtaarin
suuruisen lammen tai järven säilymisen luonnontilaisena. Sama koskee luonnontilaisia pienvesiä (lähteitä ja
noroja) muualla kuin Lapissa.

2.2 MENETELMÄT
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksen maastokäynnit tehtiin kolmessa osassa. Toukokuun puolessavälissä
maastossa kartoitettiin alueen kevätlajistoa ja selvitettiin alueen metsälain ja luonnonsuojelulain mukaisia
6

kohteita. Kesäkuussa ja heinäkuussa jatkettiin putkilokasvilajiston selvittämistä ja kuvioitiin A ja B alueet
kasvillisuuskuvioihin. Elokuussa tehtiin vielä viimeiset tarkastuskäynnit alueelle.
Kasvillisuuskuviointi tehtiin alustavasti kartta- ja ilmakuva-aineiston perusteella ja kuvioiden rajauksia
tarkennettiin maastossa. Kaikilta kuviolta määritettiin kasvillisuustyyppi ja kirjattiin ylös tietoja kuvion
kasvillisuudesta kerroksittain. Metsien ja kosteikkojen luokittelussa käytettiin Suomessa yleisesti käytössä
olevaa metsä- ja suokasvillisuustyyppiluokitusta. Muiden luontotyyppien luokittelussa käytettiin Toivosen &
Leivon kasvupaikkaluokitusta (Toivonen & Leivo 1993: Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja
kasvupaikkaluokitus. – Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A, No 14).
Metsä- ja luonnonsuojelulain mukaisilta, sekä muilta monimuotoisuuden kannalta arvokkailta kuvioilta
määritettiin kasvillisuustyypin ja kasvillisuustietojen lisäksi luonnontilaisuus ja edustavuus. Metsä- ja
luonnonsuojelulain kriteerien täyttymistä arvioitiin julkaisun Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt (1998)
perusteella, luontotyyppien uhanalaisuutta Suomen luontotyyppien uhanalaisuus (2008) -julkaisun mukaan.
Pellot ja piha-alueet jätettiin selvityksen ulkopuolelle. Putkilokasvien lajilistassa on kuitenkin huomioitu lajit,
jotka ovat selvästi villiytyneet piha- ja puutarha-alueilta esimerkiksi metsien tai ojien puolelle.
Kasvilajiston uhanalaisuuden arvioinnissa käytettiin viimeisintä, vuonna 2010 valmistunutta
uhanalaisuusarviota (Rassi ym. 2010).

2.3 TULOKSET
2.3.1 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS
Kasvillisuus on pääosin alueelle tyypillistä kangasmetsien lajistoa, jonka monimuotoisuutta lisäävät
paikoittaiset kosteammat painanteet ja ojien reuna-alueet. Muutamin paikoin kasvillisuus on rehevää
lehtomaista kangasta ja lehtoa, mutta pääosin kangasmetsä alueet ovat tuoretta kangasta ja kallioiden
lakialueet kuivaa tai kuivahkoa kangasta. Selvitysalueen koilliskulma on osin suota ja soistunutta
kangasmetsää. Eteläosan metsäalueita jakavat osiin viljelysmaat. Selvitysalueen keskiosissa ja lounaiskulmassa
sijaitsevat laajimmat kallioalueet.
A alueen metsät ovat talouskäytössä olevia metsiä, joista noin puolet on vastikään hakattu tai taimivaiheessa.
Kasvatusikäistä ja varttunutta puuta kasvavat metsiköt ovat kuusi- tai mäntyvaltaisia, ja kasvillisuustyypit
vaihtelevat kuivahkosta kankaasta lehtomaiseen kankaaseen.
B alueen metsät ovat monimuotoisia, vaikkakin talouskäytössä olevia metsiköitä. Kasvillisuus tyypit
vaihtelevat kallionlakien karuista kankaista pienialaisiin lehtolaikkuihin. B alueelta löytyy myös luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita, kuten pähkinäpensasmetsikkö, noro, vähätuottoinen
kallioalue, tervaleppäkorpi ja vähäpuustoisia soita.

2.3.2 ALUEEN KASVILLISUUS KUVIOITTAIN
Kasvillisuuskuviot on esitetty liitteessä 2.
Kuvio 1on tuoreen kankaan nuorta mänty metsää. Puustossa on männyn lisäksi paikoin hieskoivua, kuusta
ja pihlajaa. Kenttäkerroksessa vallitsevat heinät ja ruohot, kuten metsäkastikka, metsälauha, metsätähti,
oravanmarja, metsäalvejuuri ja valkovuokko. Näiden lisäksi kuviolla kasvaa varvuista mustikka ja puolukkaa.
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Kuvio 2 on rauduskoivutaimikko. Itäreunalta kuvio on osin soistunut ja hieskoivuvaltainen. Koivujen lisäksi
kuviolla kasvaa haapaa. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. metsäkastikka, mustikka, vadelma, sananjalka,
puolukka ja kevätpiippo.
Kuvio 3 on vastikään hakattu metsäalue.
Kuvio 4 on kangasmaa-alue, jota suot ja soistuneet metsät ympäröivät. Kuvion kasvillisuustyyppi on tuore
kangas. Kuvion puusto on varttunutta kuusta ja rauduskoivua. Puuston ikärakenne on hyvä, kuviolta löytyy
eri-ikäisiä puita. Lisäksi kuviolla on jonkin verran lahopuustoa. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. oravanmarja,
mustikka, puolukka ja metsätähti.
Kuvio 5 on selvitysalueen koilliskulman soistunut tuorekangas, jossa kasvaa nuorta kasvatusikäistä mäntyä.
Pohjakerroksessa on paikoin rahkasammalia. Kenttäkerroksen lajistossa kasvaa mustikkaa ja tuoreen
kankaan ruohoja.
Kuvio 6 on pienialainen vähäpuustoinen suo, joka on tyypiltään tupasvillarämettä. Puusto on
heikkokasvuista mäntyä, reuna-alueilla kasvaa lisäksi kituvia kuusia sekä hieskoivuja. Kenttäkerroksessa
valtalajina on tupasvilla, jonka lisäksi kuviolla kasvaa variksenmarjaa, karpaloa, suopursua ja suokukkaa.
Puuston rakenteen ja lahopuuston puuttumisen takia suo ei ole erityisen edustava. Lisäksi tupasvillarämeet
kuuluvat Suomen yleisimpiin suotyyppeihin (Raunio ym. 2008). Kuvio täyttää tästä huolimatta
metsälain 10§ vähäpuustoisen suon kriteerit. Kuvio suositellaan säästettäväksi alueen
monimuotoisuutta ylläpitämään, sillä kyseessä on selvitysalueen ainut vähäpuustoinen suo.

Kuva 2-1. Kuvion 6 räme.
Kuvio 7 on kasvatusikäistä rauduskoivua, kuusta ja mäntyä kasvava rinne, jonka kasvillisuustyyppi on
pääosin lehtomaista kangasta. Puustossa kasvaa lisäksi raitaa, haapaa ja tuomea. Muutamin paikoin rinteessä
on kuitenkin lehtolaikkuja. Pensaskerroksessa on pihlajaa sekä lehtolaikuilla taikinamarjaa ja lehtokuusamaa.
Valtaosalla kuviosta kenttäkerroksen lajistona ovat valkovuokko, oravanmarja, kielo, metsätähti,
metsäkastikka ja mättäillä puolukka. Lehtolaikuilla kasvaa lisäksi metsäalvejuurta, lehtotesmaa, käenkaalia,
lehtoimikkää, sudenmarjaa ahomansikkaa, vuohenputkea, metsäimarretta ja korpi-imarretta.
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Kuvio 8 on tuoreen kankaan kasvatusikäistä männikköä, alikasvoksena kasvaa paikoin kuusta ja hieskoivua.
Kenttäkerroksessa kasvaa mm. metsäkastikkaa, metsälauhaa, kevätpiippoa, nuokkutalvikkia ja muutamin
paikoin valkovuokkoa ja oravanmarjaa.
Kuvio 9 on soistunut metsäalue, jota on ojitettu. Kuviolla on tiheää kuusikkoa alikasvoksena, jonka
suojapuustona on hieskoivu. Kuvio on ojitettu, mutta silti paikoin märkä. Puuston tiheyden vuoksi
kenttäkerroksen peittävyys on lähes olematon.
Kuvio 10 on hieskoivua kasvava hyvin märkä suoalue. Kuviolla on tupasvillarämeen sekä eteläosassa
tupasvillakorven sekä ruoho- ja heinäkorven piirteitä. Suolla on selvä mätäs-välipinta –vaihtelu, ja ainakin
alkukesästä välipinnat olivat paikoin veden vallassa. Kenttäkerroksessa mätäspinnoilla kasvaa pääasiassa
metsävarpuja, mustikkaa ja puolukkaa. Välipinnoilla valtalajina on tupasvilla, jonka lisäksi kasvaa mm.
jokapaikansaraa, raatetta, kurjenjalkaa ja pullosaraa. Kuvio liittyy pohjoisosastaan metsälain mukaiseen
vähäpuustoiseen suohon (kuvio 5) ja kaakkoisreunalta metsälain mukaiseen rehevään korpeen (kuvio 11).
Kuvio ei täytä metsälain kriteerejä, mutta on kuitenkin monimuotoisuuden kannalta
paikallisesti arvokas kohde, joka ylläpitää läheisten metsälakikohteiden luonnontilaista
vesitaloutta. Suositellaan säästettäväksi.
Kuvio11 on ruohoinen tervaleppä korpi, lännestä alue liittyy hieskoivuvaltaiseen suokuvioon. Kuvion
puusto on valtaosaltaan kookasta tervaleppää, muut puut on harvennettu kuviolta pois. Alikasvoksena
kuviolla kasvaa kuusta ja hieskoivua. Jäljellä oleva puusto on luonnontilaisen kaltaista ja lahopuustoakin
esiintyy. Kenttäkerroksen lajistossa kasvaa mm. raatetta, vehkaa, tupasvillaa, kurjenjalkaa ja korpikaislaa.
Kuvion pohjakerros on paikoin hyvin märkä, ja kuvion läpi virtaakin idästä länteen oja/noro. Kuvio on
luonnontilaisen kaltainen, vaikka puustoa onkin käsitelty. Valtapuustoon ei ole koskettu ja puuston käsittely
on jopa lisännyt luonnontilaisen kaltaisuutta. Tervaleppäkorpi kuuluu metsälain 10§ mukaisiin
reheviin korpiin. Kuvio suositellaan säästettäväksi niin, että sen ominaispiirteet ei muutu.
Kuvion 12 on koivuvaltaisen suokuvion ja nuoren kasvatusmetsän väliin jäävä kaistale, jossa puusto on
varttuneempaa kuusta, hieskoivua, rauduskoivua ja mäntyä. Kasvillisuustyyppi on valtaosaltaan tuoretta
kangasta, paikoin esiintyy myös lehtomaista kangasta. Kuvion eteläosassa on pieni mäki, jonka päällä on
pieniä avoimia kallioalueita. Kenttäkerroksen lajisto on tyypillistä kangasmetsien lajistoa, mm. mustikka,
kevätpiippo, kielo, valkovuokko, oravanmarja, metsätähti, metsäkastikka ja metsälauha.
Kuvion 13 puusto on harvennettua kasvatusikäistä kuusta, sekapuuna on muutamia haapoja ja metsätien
pohjoispuolella rauduskoivua. Tervaleppäkorven läheisyydestä kuvio on soistunut ja paikoin hyvinkin märkä.
Kuvion metsätyyppi on tuore kangas, ja kenttäkerroksessa vallitsevatkin mustikan lisäksi tuoreen kankaan
ruohot, metsätähti, oravanmarja, kevätpiippo, metsäkastikka ja valkovuokko.
Kuvio 14 on nuori kuusi-rauduskoivu sekametsä. Kuvion keskiosissa puusto on varttuneempaa. Kuvion
metsätyyppi on pääosin tuoretta kangasta, paikoin kuivahkoa kangasta. Kenttäkerroksen lajistossa kasvavat
mustikka, kevätpiippo, metsäkastikka, metsätähti ja paikoin puolukka.
Kuvio 15 on harvennettu kasvatusikäinen männikkö. Metsätyyppi vaihtelee tuoreen kankaan ja kuivahkon
kankaan välillä. Kenttäkerroksessa vallitsevat varvut, mustikka ja puolukka.
Kuvio 16 Varttunut kuusivaltainen metsä, jonka kasvillisuustyyppi on pääosin tuoretta kangasta. Kuusen
lisäksi kuviolla kasvaa paikoin rauduskoivua. Metsikön keskivaiheilta on erotettu omaksi kuviokseen 16B,
soistunut, korpimainen laikku. Kuviolla on muutamin paikoin runsaastikin myrskyn kaatamia puita, mutta
pitemmälle maatunutta lahopuustoa ei ole kovin paljon. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm mustikka,
metsätähti ja vanamo.
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Kuvio 16B on varttuneen kuusikuvion alavimmalla kohdalla oleva pienialainen korpi. Puusto on varttunutta
kuusta. Pohjakerroksessa vallitsee korpirahkasammal. Kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti
maariankämmekkää, joista osa on valkokukkaisia. Lisäksi kenttäkerroksessa kasvaa keltasaraa. Suositellaan
säästettäväksi mahdollisuuksien mukaan ylläpitämään alueen monimuotoisuutta.

Kuva 2-2. Metsälain kriteerit täyttävä rehevä tervaleppäkorpi, kuvio 11..

Kuva 2-3. Lahopuustoa kuviolla 16.
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Kuva 2-4. Valkokukkainen maariankämmekkä, kuvio 16 B.
Kuvio 17 on aukkoinen nuori sekametsä, jossa kasvaa kuusta, rauduskoivua ja mäntyä. Aukoilla kasvaa
lisäksi pihlajia, jotka ovat hirvien syömiä. Puustoisilla osilla kasvillisuustyyppi vaihtelee tuoreen kankaan ja
kuivahkon kankaan välillä. Valtalajistona kenttäkerroksessa ovat varvut, mustikka ja paikoin puolukka. Muuta
kenttäkerroksen lajistoa puustoisilla osilla ovat mm. valkovuokko, kevätpiippo, metsätähti, metsäkastikka.
Aukkopaikoilla vallitsevat heinät, metsäkastikka, nurmirölli ja metsälauha, lisäksi kasvaa mm. kevättähtimöä.
Kuvio 18 on nuorta koivua kasvava kuvio, joka on osin soistunut. Sekapuustona kasvaa haapaa ja kuusta.
Kuvion läpi kulkee oja. Kaakkoisnurkassa on varttuneempaa koivua ja kuusta. Kenttäkerroksessa on
lehtomaisen kankaan ruohoja mm. metsäalvejuuri, oravanmarja, metsäkastikka, sananjalka, valkovuokko,
kultapiisku, huopaohdake ja lillukka. Paikoin lehtolaikkuja joissa pensaskerroksessa kasvaa punaherukkaa ja
kenttäkerroksessa särmäkuisma, karhunputki, metsäkorte, hiirenporras ja lehtotähtimö.
Kuvio 19 on kuusi-koivu -sekametsää, paikoin on myös mäntyjä. Kuviolla on kosteampia korpilaikkuja,
joissa hieskoivu on valtapuuna. Kasvillisuustyyppi on pääosin tuoretta kangasta, ja kenttäkerroksessa vallitsee
mustikka.
Kuviot 20 A ja B ovat kallioiset laikut kuvion 19 keskellä. Puustona kasvaa nuoria mäntyjä.
Kenttäkerroksen lajisto on kuivahkon kankaan lajistoa, mm. mustikkaa, kanervaa, metsämaitikkaa ja
puolukkaa.
Kuvio 21 on varttunutta kuusta kasvava lehtomaisen kankaan metsikkö. Sekapuustona kasvaa haapaa ja
rauduskoivua, sekä lounaiskulmalla yksi runkomainen metsälehmus ja muutamia nuorempia metsälehmuksia
kahdessa ryhmässä. Kuvion puusto on eri-ikäistä. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. kevätlinnunherne,
metsäkurjenpolvi, lillukka, kielo, metsäimarre, käenkaali, sanajalka, valkovuokko ja mustikka. Ojien
läheisyydessä on korpimaisia laikkuja.
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Kuvio 22 on taimikko, jossa kasvaa rauduskoivua, haapaa, pihlajaa ja kuusta. Kenttäkerroksen kasvillisuus
on valoisuuden vuoksi heinävaltaista, pääosin metsäkastikkaa. Tämän lisäksi kuviolla kasvaa kieloa,
oravanmarjaa, metsätähteä, kangasmaitikkaa, nuokkuhelmikkää, metsäimarretta ja vähän metsävarpuja.
Kuvio 23 on vastikään rauduskoivulle istutettu kuvio. Säästöpuina ovat rauduskoivut ja yksi kookas
metsälehmus. Kuviolla on myös lehmuksen taimia.
Kuvio 24 on lehtomaista kangasta, jossa on lehtolaikkuja. Puusto on varttunutta, pääosin kasvatusikäisiä
kuusia, ja sekapuuna kasvaa haapoja. Puustoa on harvennettu ja alikasvos on raivattu. Pensaskerroksessa on
pähkinäpensaan ja lehmuksen taimia. Kenttäkerroksen lajeja ovat metsäorvokki, metsäalvejuuri,
valkovuokko, sinivuokko, sudenmarja, kielo, mustikka, oravanmarja, metsäkastikka, kevätlinnunherne,
käenkaali, metsäkurjenpolvi, sanajalka ja, tesmaa. Kuvion pohjoisreunalla kasvaa muutama runkomainen
lehmus ja nuorempia lehmuksia. Kuvion koillisreunassa pellon ja metsän välisen ojan pientareella kasvaa
hirvenkellon esiintymä. Esiintymän sijainti merkitty kuvaan 2-18. Hirvenkello on uuden
uhanalaisselvityksen (2010) mukaan vaarantunut (VU) ja kuuluu luonnonsuojeluasetukseen
(LSA 913/2005) listattuihin uhanalaisiin kasveihin. Hirvenkelloja kasvoi paikalla 2 kukkivaa yksilöä,
joiden lisäksi löytyi 3 lehtiruusuketta. kasvi voi elää lehtiruusukkeena useita vuosia, mutta tavallisesti
kolmantena vuonna siitä kasvaa kukintovarsi. Kukinnan jälkeen kasvi kuolee. Hirvenkellon väheneminen
johtuu mm. niittyjen metsittymisestä ja maatalouden muutoksista (Ryttäri ym. 2012).
Hirvenkello esiintymän kohdalla ojanreunalla kasvoi myös kurjenkelloa, linnunkaalia ja metsänätkelmä.
Metsän puolella kasvaa näsiää ja metsäruusua.

Kuva 2-5. Lehmusryhmä kuvion 21 kuusikossa.

Kuva 2-6. Hirvenkello.
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Kuvio25 on varttunutta kuusta kasvava tuoreen kankaan metsikkö, jossa sekapuuna kasvaa rauduskoivua,
haapaa, ja mäntyä. Kenttäkerroksessa valtalajina on mustikka, jonka lisäksi kasvaa oravanmarjaa, kieloa,
käenkaalia ja valkovuokkoa.
Kuvio 26 on pienialainen kuusitaimikko.
Kuvio 27 on pellonreunassa kasvava varttunut lehtomaisen kankaan kuusikko. Sekapuuna kuviolla kasvaa
muutamia haapoja ja pihlajaa. Pensaskerroksessa kasvaa muutamia pähkinäpensaita. Kenttäkerroksen
valtalajina on käenkaali, muita lajeja ovat kielo, metsäalvejuuri, metsäkurjenpolvi, metsäkorte ja
metsäorvokki, sekä lehtolajeista kuviolla on paikoittain näsiää, rönsyleinikkiä ja sudenmarjaa. Kuvion läpi
virtaa noro, jonka ympäristössä lajisto on tyypillistä korven lajistoa, mm. korpi-imarre, korpiorvokki,
kevätlinnunherne, syyläjuuri, hiirenporras. Puusto noron läheisyydessä ei ole luonnontilaista, joten se ei
täytä metsälain 10§ kriteerejä.

Kuva 2-7. Kuvion 27 kenttäkerroksen lajistoa.
Kuvio 28 on kasvatusikäistä mäntyä ja kuusta kasvava metsikkö, jossa on sekapuuna rauduskoivua. Kuviolla
kasvaa muutamia pähkinäpensaan taimia. Kenttäkerroksen lajisto koostuu pääosin tuoreenkankaan
ruohoista.
Kuvio 29 on kasvatusikäistä mänty-kuusi –sekametsää, jossa kasvaa lisäksi rauduskoivua. Kenttäkerroksen
lajisto koostuu tuoreen kankaan ruohoista.
Kuvio 30 on Kuckubackan kallion laki alue. Kyseessä on selvitysalueen edustavin karu kallio.
Kasvillisuustyyppi on kuivaa kangasta ja osin karukkokangasta. Kuvion puusto on pääosin heikkokasvuisia,
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eri-ikäisiä mäntyjä. Lahopuustoa kuviolta löytyy jonkin verran keloina. Kenttäkerroksen kasvillisuus on
vähälajinen, valtalajina on kanerva, jonka lisäksi kasvaa puolukkaa, lampaannataa ja painanteissa mustikkaa.
Pohjakerros koostuu pääosin poronjäkälistä. Kuvio on metsälain 10§ mukainen vähätuottoinen
kallio, joka suositellaan säästettäväksi.
Kuvio 31 Kuckubackan kallioalueen etelärinteellä oleva kapea juotti, jossa on muusta ympäristöstä
erottuvaa ketokasvillisuutta ja hyvin vähän puustoa. Puusto on rinteen yläosissa heikkokasvuista mäntyä ja
rinteen alaosissa haapaa. Näiden lisäksi paikalla kasvaa pihlajia. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. mäkitervakko,
tuoksusimake, kalliokielo, keto-orvokki, lehtotesma ja kivikkoalvejuuri. Kuvio säästetään osana
metsälain mukaista vähätuottoista kalliota (kuvio 30).

Kuva 2-8. Kuckubackan eteläistä rinnettä (Kuvio 31).
Kuvio 32 on piha-alueeseen rajoittuva rauduskoivutaimikko, jossa kasvaa sekapuustona haapaa ja pihlajaa.
Kuvion kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta.
Kuvio 33 on nuorta kuusta, rauduskoivua ja haapaa kasvava metsikkö. Pensaskerroksessa kasvaa pihlajaa, ja
kuvion yläosassa muutamia pähkinäpensaita. Kuvion kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta.
Kuvio 34 on Kuckubackan kaakkoisrinteessä sijaitseva pähkinäpensaslehto. Kuvion alueella kasvaa useita
kymmeniä pähkinäpensaita, joita on selvästi jossain vaiheessa raivattu. Nyt pähkinäpensaat täyttävät
kuitenkin taas luonnonsuojelulain mukaan suojeltavan pähkinäpensaslehdon kriteerit. Pähkinä pensaita
kasvaa myös kuvion rajojen ulkopuolella, mutta satunnaisemmin. Pähkinäpensasesiintymän edustavuus on
heikentynyt aikoinaan tehdyn raivauksen vuoksi, ja nyt pähkinäpensaat ovat vaarassa jäädä muun
lehtipuuston varjoon. Kuvion muu puusto on haapaa, pihlajaa ja rauduskoivua sekä koilliskulmassa kuusta.
Muuta puustoa tulisi raivata alueelta pähkinäpensaslehdon kunnostamiseksi. Samalla kenttäkerroksen
lehtokasvillisuus voisi monipuolistua. Nyt alue on paikoin niin varjoinen, että kenttäkerros on
heikkokasvuista. Lajistoon kuuluvat mm. isoalvejuuri, kielo, valkovuokko, mustikka ja käenkaali.
Pähkinäpensaslehto täyttää luonnonsuojelulain kriteerit. Suojelualuerajaus tulee tehdä
viranomaispäätöksenä paikallisen ELY-keskuksen toimesta. Kuvio suositellaan säästettäväksi.
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Kuva 2-9. Pähkinäpensaslehtoa Kuckubackan kaakkoisrinteeltä.
Kuvio 35 on nuorta mäntyä kasvava tuoreen kankaan metsikkö. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. mustikka,
metsätähti, kielo, metsälauha ja metsäkastikka.
Kuvio 36 on kahden kallioalueen väliin jäävä juotti, jolla kasvaa nuorta sekapuustoa. Kaakkoisreunasta kuvio
on kuusivaltaisempi, muuten kuviolla kasvaa valtapuustona rauduskoivua, haapaa ja pihlajaa. Kuvion
kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta. Kuvion halki kulkevalla ajouralla kenttäkerroksen vallitsevina
lajeina ovat heinät, muuten kuviolla vallitsevat lehtomaisen kankaan ruohot, kuten kielo, valkovuokko,
oravanmarja, käenkaali, metsäkurjenpolvi, metsäalvejuuri ja sinivuokko.
Kuvio 37 on kuivaa ja kuivahkoa kangasta oleva kallioalue, jossa valtapuustona kasvaa mäntyjä. Männyn
lisäksi painanteissa kasvaa kuusta. Kenttäkerroksen lajisto on niukkaa, mm. mustikka, puolukka, kanerva,
lampaannata, metsälauha ja kielo.
Kuvio 38 on tuoreenkankaan kuusi-mänty -sekametsä. Kenttäkerroksen lajisto on tuoreelle kankaalle
tyypillistä, mm. mustikka, metsäkastikka, metsätähti ja kielo.
Kuvio 39 on todella tiheä nuori kuusikko, josta kenttäkerroksen kasvillisuus lähes puuttuu. Muutamin
paikoin kasvaa kuitenkin lehtomaisen kankaan ruohoja, mm. valkovuokko, metsäimarre, metsäalvejuuri.
Kuvio 40 on lehtomaisen kankaan sekametsä, jossa puuston valtalajeina kasvaa rauduskoivua ja haapaa, sekä
näiden lisäksi kuusia ja pihlajia. Kenttäkerroksen kasvilajeja ovat mm. valkovuokko, kielo, kultapiisku,
sudenmarja, oravanmarja, sinivuokko, metsäalvejuuri, lillukka ja mustikka.
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Kuvio 41 on lehtomaisen kankaan mänty-rauduskoivu –metsikkö, jossa alikasvoksena kasvaa pihlajaa.
Ylempänä rinteellä kenttäkerroksen lajeina ovat mm. mustikka, sananjalka, metsälauha, kangasmaitikka,
kultapiisku, metsäimarre, oravanmarja, valkovuokko ja metsätähti. Pellon reunassa kasvillisuustyyppi
muuttuu lähemmäs lehtoa. Pensaskerroksessa on myös mustaherukkaa ja taikinamarjaa, kenttäkerroksen
lajeja ovat mm. karhunputki, niittyleinikki, kevättähtimö, käenkaali, vuohenputki, koiranputki ja metsäkorte.
Kuvio 42 on hakkuu, jossa on säästetty jonkin verran nuoria kuusia. Aukolle on istutettu rauduskoivua.
Kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. valkovuokko, sananjalka,
mustikka, rätvänä, kevätpiippo, riidenlieko ja metsäkastikka.
Kuvio 43 on varttunutta harvennettua sekametsää, jossa puuston valtalaji on kuusi. Sekapuuna (etenkin
kuvion pohjoisosassa) on lisäksi rauduskoivua ja haapaa. Kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta ja
kenttäkerroksen lajistossa vallitsevatkin ruohot, mm. kielo, metsäkastikka, valkovuokko, metsäkurjenpolvi
ja metsäalvejuuri.
Kuvio 44 on nuorta sekametsää, jossa kasvaa kuusta, hies- ja rauduskoivua sekä mäntyä. Kuvion
kasvillisuustyyppi on tuore kangas. Kenttäkerroksessa valtalajina on mustikka, jonka lisäksi kuviolla kasvaa
mm. puolukkaa, nuokkuhelmikkää, kevätpiippoa, valkovuokkoa ja kieloa.
Kuvio 45 on tuoreenkankaan vastikään hakattua metsää. Kuviolle on istutettu rauduskoivua.
Kuvio 46 on varttunutta kuusta kasvava metsikkö, jossa sekapuuna on mäntyä ja koivua. Kasvillisuustyyppi
kuviolla on tuoretta kangasta, ja kenttä kerroksessa vallitsevatkin mustikan ohella tuoreen kankaan ruohot,
metsätähti, oravanmarja, kielo, metsäkurjenpolvi ja muutamin paikoin käenkaali ja valkovuokko.
Kuviot 47 A ja B ovat entisiä peltoja, jotka ovat metsittyneet ja pensoittuneet luontaisesti. Puusto kuvioilla
on rauduskoivua, raitaa ja kuusta. Multamaalle on kehittynyt lehdon lajistoa kenttäkerrokseen mm.
sudenmarjaa, valkovuokkoa, rönsyleinikkiä, vuohenputkea, metsäalvejuurta ja vadelmaa.
Kuvio 48 on tuoreen kankaan sekametsää, jossa on kasvatusikäistä kuusta, mäntyä ja rauduskoivua.
Pohjoisosassa kasvaa lisäksi haapaa. Kenttäkerroksen lajisto on tyypillistä tuoreelle kankaalle.
Kuvio 49 on kasvatusikäinen kuusi-rauduskoivu –sekametsä, jota on harvennettu länsiosistaan.
Kenttäkerroksessa kasvaa tuoreen kankaan ruohoja. Itäosan valtapuusto on koivua, alla on tiheä
kuusialikasvos.
Kuvio 50 on nuori koivu taimikko. Kenttäkerroksessa kasvaa tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan
ruohoja.
Kuvio 51 on kallio männikkö, jossa puusto on painanteita lukuun ottamatta heikkokasvuista. Painanteissa
kasvaa männyn lisäksi kuusia. Kasvillisuustyyppi vaihtelee kuivan kankaan ja kuivahkon kankaan välillä.
Kenttäkerros on vähälajinen, ja siinä vallitsee varvut; puolukka, kanerva ja paikoin mustikka.
Pohjakerroksessa on runsaasti poronjäkäliä. Kuvion koillisosassa on rakkakivikko jota on joskus muokattu.
Kuvio ei ole erityisen edustava metsälain mukainen kallio puuston ikärakenteen ja
lahopuuston vähäisyyden vuoksi. Kuvio suositellaan silti säästettäväksi turvaamaan alueen
monimuotoisuutta.
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Kuva 2-10. Kuviolla 51 sijaitseva rakkakivikko.
Kuvio 52 on kasvatusikäistä kuusta ja koivua kasvava tuoreen kankaan metsikkö. Vaihtelevuutta metsään
tuovat pienialaiset kallio laikut ja kahden kallioalueen väliin jäävä soistunut painanne. Kuvion kasvillistyyppi
on pääosin tuoretta kangasta, muutamin paikoin kuivahkoa kangasta. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm.
mustikka, metsätähti, vanamo, puolukka ja metsäkastikka.
Kuvio 53 on rauduskoivutaimikko jossa kasvaa sekapuuna hieskoivua ja haapaa. Kenttäkerroksen lajisto on
heinävaltaista, pääosin metsäkastikkaa, jonka lisäksi kuviolla kasvaa mm. mustikka, kevätpiippo, vadelma ja
maitohorsma. Kuvion kaakkoiskulma on soistunut.
Kuvio 54 on hakkuu, jossa kasvillisuustyyppinä on sekä tuoretta kangasta että kuivahkoa ja kuivaa kangasta.
Kuvio sijoittuu rinteeseen.
Kuvio 55 on kallion lakialue, joka on tyypiltään kuivaa kangasta, ja painanteissa kuivahkoa kangasta. Puusto
on kohtuullisen kookasta mäntyä. Alikasvoksena on jonkin verran kuusta ja hieskoivua. Kenttäkerros on
vähälajinen, mm. kanerva, puolukka ja mustikka. Pohjakerroksessa kasvaa runsaasti jäkäliä. Ei-edustava
metsälainmukainen kallio, jonka ympäröivät metsät on hakattu. Suositellaan säästettäväksi
turvaamaan alueen monimuotoisuutta.
Kuvio 56 on rauduskoivu taimikko, jossa seassa kasvaa kuusta. Kuvion pohjoisosa on kostea, muuten kuvio
on tuoreen kankaan metsää.
Kuvio 57 on vastikään hakattu metsäalue.
Kuvio 58 on tiheä rauduskoivu-kuusi –sekametsä, jossa kasvaa lisäksi haapaa. Pensaskerroksessa kasvaa
pihlajaa. Kasvillisuustyyppi on pääosin tuoretta kangasta, jossa kenttäkerroksen lajeja ovat mm. mustikka,
valkovuokko, ketunlieko, oravanmarja, kielo, metsäimarre, käenkaali ja kevätpiippo. Kuvion pohjoisosassa on
kostea painanne, jossa kasvaa hieskoivua. Kuviolla on jonkin verran lahopuustoa.
Kuvio 59 on rauduskoivu-, kuusi- ja mäntytaimikkoa. Kenttäkerroksessa vallitsevat heinät mm.
metsäkastikka, jonka lisäksi on mm. vadelmaa ja maitohorsmaa.
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Kuviolla 60 on maakasoja.
Kuvio 61 on hieskoivutaimikkoa. Maapohja kuviolla on soinen, ja paikoin hyvin märkä. Kenttäkerroksessa
valtalajina kasvaa tupasvillaa.
Kuvio 62 on rauduskoivutaimikkoa. Kasvillisuustyyppi on tuoretta kangasta.
Kuvio 63 on mänty-rauduskoivu -taimikko. Tien eteläpuolella on myös kuusta. Kasvillisuustyyppi vaihtelee
kuivahkonkankaan ja tuoreen kankaan välillä.
Kuvio 64 on mänty-, kuusi- ja koivutaimikkoa. Metsätyyppi on tuoretta kangasta.
Kuvio 65 on länsiosaltaan nuorta mänty- ja koivumetsää, ja itäosaltaan rauduskoivu-haapa -valtaista metsää.
Kasvillisuustyyppi on tuoretta kangasta. Mustikan lisäksi kenttäkerroksessa kasvaa mm. metsätähteä,
oravanmarjaa ja kevätpiippoa.
Kuvio 66 on varttunutta kasvatusikäistä kuusta kasvava tuoreen kankaan metsikkö. Kenttäkerroksen
lajistossa kasvaa mm. mustikka, puolukka, oravanmarja, valkovuokko ja kevätpiippo. Kuvion läpi kulkee
paljon käytetty polku.
Kuvio 67 on pienialainen kalliomännikkö, jonka puusto on eri-ikäistä ja luonnontilaisen kaltaista.
Kasvillisuustyyppi vaihtelee kuivan kankaan ja kuivahkon kankaan välillä. Painanteissa on kenttäkerroksen
lajistossa mustikkaa, ja puina männyn lisäksi myös hieskoivuja. Muuten kenttäkerroksen lajeja ovat mm.
lampaannata, kanerva ja kevätpiippo. Pohjakerros on pääasiassa poronjäkälää ja hirvenjäkälää. Kallioalue on
pienialainen, eikä kovin edustava.
Kuvio 68 on osin aukkoinen, rauduskoivua ja nuorta kuusta kasvava tuoreen kankaan metsikkö.
Kenttäkerroksen aukkopaikoilla vallitsevat heinät, mm. metsäkastikka. Puustoisilla osilla lajistoon kuuluvat
mm. mustikka, metsämaitikka, oravanmarja ja valkovuokko.
Kuvio 69 on osin kosteapohjainen ja lehtipuuvaltainen. Puulajeja ovat rauduskoivu, hieskoivu, haapa, raita ja
lisäksi kuviolla on kuusta ja mäntyä. Kenttäkerroksen kasvillisuus vaihtelee tuoreen kankaan ja lehtomaisen
kankaan ruohoja.
Kuvio 70 on laaja rauduskoivuvaltainen taimikko, jonka seassa on kuusta ja haapaa. Säästöpuina kuviolla on
haapoja. Kasvillisuustyyppi on pääosin lehtomaista kangasta. Lajistossa vallitsevat vielä hakkuun jälkeen
kuviolle asettuneet heinät ja vadelma.
Kuvio 71 on haapaa, koivua ja raitaa kasvava kosteapohjainen metsikkö. Lisäksi kuviolla kasvaa muutamia
kuusia. Kenttäkerroksen lajisto koostuu lehtomaisen kankaan ruohoista mm. valkovuokko, metsäalvejuuri, ja
metsäimarre, kosteilla paikoilla lisäksi ranta-alpi ja saniaiset.
Kuvio 72 on todella tiheä, kasvatusikäinen kuusikko. Itäreunassa on koivikkoa, jossa on tiheä kuusi
alikasvos. Kenttäkerros on varjostuksen vuoksi lähes olematon. Muutamin paikoin kuitenkin kasvaa mm.
valkovuokkoa ja kieloa.
Kuvio 73 on varttunutta kuusta, haapaa ja rauduskoivua kasvava metsäalue. Kuvio on länsireunaltaan
lehtipuuvaltaisempi. Pensaskerroksessa kasvaa pihlajaa, haavan taimia, taikinamarjaa, vadelmaa, terttuseljaa ja
tuomea. Kenttäkerroksen lajisto on vaihtelevaa, pääosin lehtomaista kangasta ilmentävää, paikoin kuitenkin
tuoretta kangasta. Kuvion putkilokasvilajeja ovat mm. käenkaali, lillukka, käenkaali, valkovuokko, kielo,
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mustikka, metsäkastikka, ahomansikka, metsäalvejuuri ja metsäkorte. Kuviolla on myös muutamia hyvin
pienialaisia lehtolaikkuja, joilla kasvaa mm. sinivuokko, näsiä, hiirenporras ja isoalvejuuri.
Kuvio 73 B on kuusi-koivu -sekametsän läpi virtaava puro, ja sen välitön lähiympäristö. Ympärillä on jonkin
verran tuoretta lahopuustoa. Puron ympäristössä kasvillisuustyyppi on lehtoa. Kenttäkerroksen lajeja ovat
mm. hiirenporras, mesiangervo, rönsyleinikki ja ojakellukka. Puro on vesitaloudeltaan luonnontilaisen
kaltainen, vaikka voikin olla jossain vaiheessa kaivettu. Kuvio on metsälain 10§ kriteerit täyttävä
kohde, ja se suositellaan säästettäväksi.

Kuva 2-11. Puronvarren hiirenporraskasvustoa kuviolta 73 B.
Kuvio 74 on lehtomaisen kankaan kuusimetsikkö, jossa lisäksi kasvaa jonkin verran rauduskoivua. Puusto
on varttunutta. Pensaskerroksessa on pihlajan taimia. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. käenkaali, jänönsalaatti,
metsäkastikka, valkovuokko ja metsäalvejuuri.
Kuvio 75 on ryteikköinen ojanvarsimetsikkö, jossa kasvaa tuomea, rauduskoivua, raitaa ja harmaaleppää.
Koilliskulmasta kuvio on rauduskoivu- ja haapavaltainen. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. ranta-alpi,
valkovuokko, metsäkorte, vuohenputki, mesiangervo, harakankello, jänönsalaatti, hiirenporras
metsäalvejuuri, käenkaali ja huopaohdake. Kuvio on entinen pelto.
Kuvio 76 on tiheä nuori kuusikko. Kenttäkerros lähes puuttuu varjostuksen vuoksi.
Kuvio 77 on pensoittuneen pellon keskellä oleva metsä saareke. Puustossa kasvaa mäntyä, kuusta,
rauduskoivu ja harmaaleppä. Kenttäkerroksen lajistossa kasvaa lehtomaisen kankaan ruohoja mm.
valkovuokkoa ja oravanmarjaa.
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Kuviot 78 ja 81 on metsitettyjä peltoja joissa kasvaa nuori kuusikko ja suojapuustona rauduskoivua.
kasvillisuustyyppi lehtomaista kangasta lehtolaikuin.
Kuvio 80 on entinen pensoittunut pelto. Pensaat ovat pääaisassa pajuja, joukossa myös rauduskoivua ja
haapaa sekä harmaaleppää.
Kuvio 82 on nuorta rauduskoivua ja lehtikuusta kasvava lehtomaisen kankaan metsikkö. Kenttäkerroksen
lajistossa on mm. valkovuokkoa, sinivuokkoa, rönsyleinikkiä, kieloa ja korpi-imarretta. Rinteen alaosilla ja
etenkin kuvion läpi virtaavan ojan reunoilla kasvillisuus on rehevämpää.
Kuvio 83 pienialainen rauduskoivu taimikko jonka kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta.
Kuvio 84 on varttunutta kuusta kasvava metsikkö. Kuvion pohjoisosassa on kookkaampaa puustoa.
Kasvillisuustyyppi on tuoretta kangasta ja kenttäkerroksen lajistossa vallitseekin mustikka ja tuoreen
kankaan ruohot, mm. oravanmarja, vanamo, metsätähti, kielo ja metsäimarre. Kuvion länsireunassa kulkee
oja jonka laiteilla on kosteampaa ja korpista, pohjakerroksessa mm. korpirahkasammalta.
Kuvio 85 on rinteeseen istutettu kuusi taimikko jonka joukossa kasvaa pihlajaa ja rauduskoivua.
Pensaskerroksessa runsaasti vadelmaa ja kenttäkerroksessa heiniä ja mm. valkovuokko, metsäkurjenpolvi,
heinätähtimö.
Kuvio 86 on varttuneen kuusikon (kuvio 84) keskellä oleva harva koivikko. Kasvillisuustyyppi on tuoretta
kangasta lehtomaisen kankaan laikuin. Lajistossa mm. mustikka, metsätähti, metsäimarre, metsäalvejuuri,
sananjalka ja käenkaali.
Kuvio 87 on kasvatusikäistä kuusta, sekapuuna kuviolla kasvaa rauduskoivua ja muutamia mäntyjä. Kuvion
kasvillisuustyyppi on tuoretta kangasta ja kenttäkerroksessa vallitsee mustikka jonka lisäksi mm.
nuokkutalvikki, kevätpiippo, metsälauha, metsätähti ja oravanmarja.
Kuvio 88 on kuivahkon kankaan varttunut männikkö. Karuimmat mäen lakialueet ovat kuivaa kangasta.
Pohjakerros on paikoin jäkälä valtainen. Kenttäkerroksen lajistossa on mm. puolukka, kanerva, kevätpiippo,
kielo, kultapiisku.
Kuvio 89 on kuusi rauduskoivu taimikko. Kasvillisuustyyppi on tuoretta kangasta. Kasvillisuudessa
vallitsevat vielä hakkuun jälkeen alueelle levinnet vadelma, metsäkastikka, hietakastikka ja maitohorsma.
Kuvio 90 on varttunutta ja paikoin kookastakin kuusta kasvava metsikkö, jossa sekapuuna kasvaa
rauduskoivua ja haapoja. Rinteen yläosissa kasvillistyyppi on selvästi tuoretta kangasta, mutta vaihettuu
lehtomaiseksi kankaaksi rinteen alaosissa. Lajistossa mm. mustikkaa, kieloa, sananjalkaa, metsäimarretta,
valkovuokkoa ja metsäalvejuurta.
Kuvio 91 on osin pensoittunut vanha pelto alue. Lännen puolella pensaat peittävät jo melkein kokonaan,
mutta idästä alue on vielä avoin. Keskikesällä pelloilla vallitsevana lajina oli koiranputki jonka lisäksi lajistossa
oli mm. koiranheinää, niittyleinikkiä, hiirenvirnaa, mesiangervo, nokkonen, ahomatara, nurmipuntarpää ja
harakankello.
Kuvio 92 on pusikkoinen sekapuustoinen metsä. Puustossa on rauduskoivu, pihlaja, haapa ja kuusta.
Kasvillisuustyyppi vaihtelee lehdon ja lehtomaisen kankaan välillä. Kenttäkerroksessa on metsäkastikkaa,
hiirenporrasta, mesiangervo, metsäkorte, oravanmarja, metsätähti, valkovuokko, sananjalka. Kuvion alue on
vanhaa peltoa tai muuten osin avoimena säilynyttä.
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Kuvio 93 on hakattu metsikkö, jossa säästöpuina on rauduskoivuja ja mäntyjä. Lisäksi kuviolle on jätetty
kohtuullisen runsaasti nuorta puustoa. Kenttäkerroksessa kasvaa metsäkastikkaa, kirjopillikettä,
nuokkuhelmikkää, kultapiisku, metsätähti, lillukka ja kevättähtimö. Kuvio jatkuu selvitysalueen ulkopuolelle.
Kuvio 94 on haapa-rauduskoivu -sekametsä. Kuvion 96 rajalla puusto on pienempää ja ryteikköisempää.
Kasvillisuustyyppi on tuoretta lehtoa. Kenttäkerroksessa kasvaa imikkä, metsäorvokki, sinivuokko, kielo,
sananjalka, metsäkurjenpolvi, metsävirna, huopaohdake, sudenmarja, vuohenputki. Kuvio jatkuu
selvitysalueen ulkopuolelle.
Kuvio 95 on peratun puron reunusmetsikkö. Puustossa on kookkaita kuusia ja harmaaleppää, pihlajaa.
Pensaskerroksessa kasvaa taikinamarjaa ja tuomea. Kasvillisuustyyppi on tuoretta lehtoa ja
kenttäkerroksessa kasvaa mm. sinivuokko, käenkaalia ja runsaasti jänönsalaattia. Muita lajeja ovat
alkovuokko, käenkukka, karhunputki, metsäalvejuuri, metsäkorte, rentukka, ojakellukka, rönsyleinikki ja
koiranputki.
Kuvio 96 on kasvatusikäinen kuusikko, jossa on sekapuuna rauduskoivu ja mänty. Kasvillisuustyyppi on
tuore kangas, jonka kenttäkerroksessa kasvaa mm. mustikkaa, metsämaitikkaa, oravanmarjaa,
metsäkastikkaa, kultapiiskua ja kieloa.
Kuvio 97 on kookasta haapaa kasvava metsikkö. Kuvion puustoa on harvennettu. Kasvillisuustyyppi
vaihtelee tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan välillä. Kenttäkerroksen lajeihin kuuluvat mm.
kevättähtimö, vadelma, metsäkastikka, valkovuokko, kielo, harakankello, rönsyleinikki ja mustikka.
Kuvio 99 on osin soistunut, tiheä ja ryteikköinen koivikko. Puulajeja ovat hieskoivu ja rauduskoivu sekä
raita. Pohjakerros on osin rahkasammalten peittämää. Kenttäkerroksessa on lehtomaisen kankaan lajistoa.
Kuvio 100 on rauduskoivua ja mäntyä kasvava metsikkö. Kuvion eteläosassa kasvaa lisäksi kuusta. Kuvion
kasvillisuustyyppi on tuoretta kangasta, rinteiden alaosissa on lehtomaista kangasta. Mäen lakiosat ovat
mäntyvaltaisia, rinteillä on enemmän rauduskoivua. Kenttäkerroksen lajeja ovat mustikka, kielo,
metsäkastikka, metsämaitikka ja käenkaali. Kuvion eteläpäässä on käärmekuusi, joka on metsäkuusen
erikoismuoto.
Kuvio 101 on varttunutta kasvatusikäistä kuusta kasvava metsikkö. Pensaskerroksessa on rauduskoivun ja
haavan taimia sekä taikinamarjaa. Kuvion kasvillisuustyyppi on lehtomainen kangas. Kenttäkerroksen
lajistossa mm. käenkaali on runsas, muita lajeja ovat lillukka, metsäimarre, kultapiisku, valkovuokko,
karhunputki, kielo, metsäkurjenpolvi, sudenmarja, ahomansikka ja metsäorvokki.
Kuvio 102 on järeää haapaa kasvava metsikkö, jonka kasvillisuustyyppi on tuoretta lehtoa.
Pensaskerroksessa kasvaa näsiää, tuomea, pihlajaa. Kenttäkerroksessa kielo on todella runsas, lisäksi kuviolla
kasvavat mm. vuohenputki, metsäkorte, valkovuokko, metsäalvejuuri, metsäkastikka, pelto-ohdake,
koiranputki, ahomatara, koiranvehnä ja metsäkastikka. Suositellaan säästettäväksi mahdollisuuksien
mukaan ylläpitämään alueen monimuotoisuutta.
Kaasulinjalla havaittua lajistoa: kiiltopaju, tuhkapaju, korpikaisla, koiranputki, mesiangervo, karhunputki,
maahumala, rönsyleinikki, valkovuokko, siankärsämö, vuohenputki, leskenlehti, kevättähtimö, paimenmatara,
ahomatara, pelto-ohdake, suo-ohdake, huopaohdake, hietakastikka, nurmipuntarpää ja röyhyvihvilä.
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Kuva 2-12. Kuvion 100 eteläosasta löytynyt
käärmekuusi.

Kuva 2-13. Selvitysalueen itälaidan järeä haavikko
(kuvio 102).

2.3.3 SUOJELTAVAT KASVILLISUUSTYYPIT
Selvitysalueelta löytyi yksi luonnonsuojelulain mukaan suojeltava luontotyyppi, pähkinäpensaslehto (Kuvio
34). Kuvion edustavuus on heikko, sillä pähkinäpensaita on joskus raivattu ja nyt pähkinäpensaskasvusto on
jäämässä muiden lehtipuiden alle.
Metsälain 10 § mukaisista luontotyypeistä alueelta löytyi yksi vähäpuustoinen suo (kuvio 6), yksi rehevä
korpi (kuvio 11), kolme vähätuottoista kallioaluetta (kuviot 30, 31, 51, 55) ja yksi puro välittömine
lähiympäristöineen.
Lisäksi muita säästettäväksi suositeltuja kohteita on hieskoivua kasvava suoalue (kuvio 10), pienialainen korpi
(kuvio 16 B) ja järeää haapaa kasvava lehto (kuvio 102).
Suojeltavat kasvillisuustyypit esitetään kuvassa 2-14.

2.3.4 UHANALAISET JA SUOJELTAVAT KASVIT
Selvitysalueelta löytyi yksi suojeltavan kasvilajin esiintymä. Kuvion 24 laiteelta, pellon reunasta löytyi
hirvenkelloesiintymä. Hirvenkello on uuden uhanalaisselvityksen (2010) mukaan vaarantunut (VU) ja kuuluu
luonnonsuojeluasetukseen (LSA 913/2005) listattuihin uhanalaisiin kasveihin.
Hirvenkelloesiintymän sijainti näkyy kuvassa 2-14.
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Kuva 2-14. Selvitysalueen arvokkaat kasvillisuuskuviot. (Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 09/2012
aineistoa)

Luokittelu:





Luokka 1: Luonnonsuojelulain nojalla ehdottomasti säilytettävä alue, Kuckubackan
pähkinäpensaslehto. Minkäänlaista elinympäristöä heikentävää maankäyttöä ei sallita.
Luokka 2: Metsälain 10 § mukaiset kohteet. Suositellaan säästettäväksi luontoarvoja merkittävästi
heikentävältä maankäytöltä.
Luokka 3: Muut arvokkaat luontokohteet. Maankäytössä suositellaan huomioimaan luontoarvot
mahdollisuuksien mukaan.
Uhanalaisen lajin esiintymä: hirvenkello.
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2.4 SUOSITUKSET
Kuckubackan kallioalue ja sen itäpuolen lehtomaiset kangasmetsät ja lehdot sekä selvitysalueen koilliskulman
suot ja puronvarret ovat kasvillisuudeltaan monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat alueet.
Luonnonsuojelulain mukainen pähkinäpensaslehto tulee säästää niin, etteivät sen ominaispiirteet heikkene
entisestään.
Metsälain kriteerit täyttävät kallioalueet suositellaan säästettäväksi niin, etteivät niiden ominaispiirteet ja
luonnontila muutu merkittävästi. Metsälain kriteerit täyttävät suoalueet, vähäpuustoinen suo ja rehevä korpi,
suositellaan säästettäväksi niin, etteivät niiden vesitalous ja puusto muutu merkittävästi.
Mahdollisuuksien mukaan suositellaan säästettäväksi hieskoivuvaltainen suokuvio sekä pienialainen
korpilaikku sekä järeää haapaa kasvava lehto ylläpitämään alueen monimuotoisuutta.
Selvitysalueelta löydetty hirvenkelloesiintymä tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Hirvenkello on
monivuotinen kasvi ja voi ajoittain hävitä kasvupaikaltaan, tullen esiin taas siemenpankkiin jääneiden
siementen avulla. Kyseinen esiintymä on tällä hetkellä pieni, vain kaksi kukkivaa yksilöä, mutta lisäksi paikalla
oli lehtiruusukkeita, joista voi tulevina vuosina tulla kukkivia yksilöitä.
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3 LIITO-ORAVAT
3.1 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU
Liito-orava (Pteromys volans) on tavallista oravaa pienempi ja väritykseltään hopeanharmaa. Etu- ja
takajalkojen välissä olevien liitopoimujen avulla se pystyy liitämään jopa kymmeniä metrejä. Yöeläimenä liitooravaa pääsee harvoin näkemään. Usein ainoana merkkinä liito-oravan asuttamasta metsiköstä ovat suurten
kuusien ja haapojen juurilla olevat keltaiset, riisinjyvän kokoiset ulostepapanat (Hanski ym.2001).
Liito-oravan elinympäristöä ovat useimmiten varttuneet kuusivaltaiset metsät, joista löytyy myös
ravintopuiksi haapaa, leppää tai koivua. Kesällä liito-oravat syövät lehtipuiden lehtiä ja syksyllä sekä talvella
havupuiden silmuja ja lehtipuiden norkkoja. Liito-orava valitsee pesäkseen useimmiten käpytikan hylkäämän
kolohaavan, mutta ne voivat pesiä myös kuusen oksistoon rakennetuissa risupesissä. Naaraat liikkuvat
yleensä vain pesimäpaikkaa ympäröivässä lähimetsässä, uroksilla on laajempi reviiri. (Hanski ym. 2001).
Euroopan unionin alueella liito-oravia esiintyy Suomen lisäksi ainoastaan Virossa. Suomen
uhanalaisluokituksessa liito-orava luokitellaan vaarantuneeksi lajiksi. Liito-orava sisältyy Euroopan unionin
luontodirektiivin liitteen IVa lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen
on luonnonsuojelulain 49§ mukaisesti kielletty.

3.2 MENETELMÄ
Kartoitus aloitettiin karttatarkastelulla, jolloin maastokäyntien ulkopuolelle rajattiin pellot, hakkuut ja
taimikot vesialueet. Maastokartoitus suoritettiin huhtikuussa etsimällä liito-oravien papanoita suurten
kuusten ja haapojen juurelta. Kevättalvi on parasta aikaa liito-oravan jätöksien löytämiseen, kun lumet ovat
sulaneet ja kasvillisuus ei vielä ehdi peittää papanoita (Hanski ym 2001, Sierla ym. 2004 ja Söderman 2003).
Lisäksi etsittiin oravan risupesiä ja luonnonkoloja, jotka voivat toimia liito-oravan pesäpaikkoina. Kaikki
havaitut liito-oravan elinympäristöksi soveltuvat alueet käytiin läpi.

3.3 TULOKSET
Kartoitusalueelta ei ollut tiedossa aikaisempia liito-oravahavaintoja. Sipoon yleiskaava-alueilla on tehty liitooravakartoitus 2006, jolloin myös nyt kartoitettu alue tutkittiin. Lähimmät havaitut liito-oravaesiintymät
sijaitsivat tuolloin Kotimäen alueella noin kahden kilometrin päässä selvitysalueen koilliskulmasta. Nyt
tehdyssä kartoituksessa selvitysalueelta ei löydetty liito-oravan käytössä olevia elinympäristöjä. Liito-oravan
elinympäristöksi soveltuvia alueita löydettiin neljä. Alueet ja tärkeimmät yhteydet niille on esitetty kuvassa
3-1.

3.3.1 ALUE 1:
Noin kolmen hehtaarin kuusikko, jonka eteläpuolella kasvaa haavikko, soveltuu liito-oravalle ja on
yhteydessä vuonna 2006 havaittuun liito-oravaesiintymään Kotimäen alueella.

3.3.2 ALUE 2:
Noin viiden hehtaarin alueella kasvaa varttuneita kuusia. Peltoon rajoittuvan alueen reunamilla on myös
ravintopuiksi haapoja ja leppiä.
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3.3.3 ALUE 3 JA 4
Kaksi noin kahden hehtaarin pientä saareketta, jotka erottuvat ympäristöstään, mutta joiden merkitys
pienehkön pinta-alansa tähden on todennäköisesti vähäinen.

Kuva 3-1. Havaitut liito-oravan elinympäristöksi soveltuvat alueet ja tärkeimmät kulkuyhteydet.

3.4 YHTEENVETO
Bastukärrin liito-oravaselvityksessä ei löydetty keväällä 2012 yhtään liito-oravien asuttamaa aluetta. Liitooravan elinympäristöksi soveltuvia alueita löydettiin neljä. Luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeltavia liitooravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei löydetty.
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4 LINNUT
4.1 MENETELMÄ
Alueen pesimälinnusto kartoitettiin kuutena päivänä huhtikuun lopun ja kesäkuun lopun välillä. Pihapiirit ja
viljelyalueet jätettiin laskennan ulkopuolelle, niiden havaintoja kirjattiin ylös reuna-alueilta tarkkailemalla.
Kartoituksessa keskityttiin erityisesti lintudirektiivin liitteeseen 1 kuuluvien sekä Suomen
uhanalaisuusluokitukseen kuuluvien lajien etsintään. Uhanalaisuuden arvioinnissa käytettiin viimeisintä,
vuonna 2010 valmistunutta uhanalaisuusarviota (Rassi ym. 2010). Muidenkin lajien kaikki havainnot alueella
A merkittiin ylös ja reviirit tulkittiin.
Maastokäyntien aikana katettiin koko alue kolmeen kertaan. Kolmen kartoituskerran perusteella ei
linnuston koko lajimäärää ja lajien todellisia runsauksia välttämättä saa selville. Laskentatehokkuudeksi oli
etukäteen arvioitu noin 1 neliökilometri rakentamatonta aluetta aamussa, millä saadaan riittävä yleiskuva
linnustosta.
Reviirit tulkittiin niin, että yksikin reviiriin viittaava havainto jollakin laskentakerralla riitti reviirin tulkintaan.
Reviiriin viittasi laulava, varoitteleva tai poikasille ruokaa kantava aikuinen lintu, tai pesä tai poikaset, jotka
niin pieniä, että ovat todennäköisesti syntyneet alueella.
Lisäksi Luonnontieteelliseltä keskusmuseolta selvitettiin alueelta tiedossa olevia petolintujen pesiä.
Taulukko 4-1. Linnustokartoituksen maastopäivät vuonna 2012.

4.2

Laskentapäivä

Kelloaika

Laskija

Lisätietoja

21.4.

7.00-10.00

Rauno Yrjölä

+ 9 astetta, tuuli SE 1m/s

10.5.

6.20-10.30

Rauno Yrjölä

+10 astetta, tuuli SW 2m/s

22.5.

5.40-9.30

Rauno Yrjölä

+14 astetta, tuuli NE 2m/s

25.5.

6.10-10.50

Rauno Yrjölä

+9 astetta, tuuli W 1m/s

18.6.

7.25-10.10

Rauno Yrjölä

+16 astetta, tuuli W 2m/s.
Aamulla sadetta, laskenta
alkoi sateen jälkeen.

25.6.

7.20-9.50

Rauno Yrjölä

+11 astetta, tyyntä. Aamulla
sumu.

TULOKSET

Alueen lintulajisto on tyypillistä Uudenmaan metsäalueiden lajistoa. Laajat hakkuut ovat muuttaneet
metsäalueen elinympäristöjä. Uhanalaisuustarkasteluun tai lintudirektiiviin kuuluvista lajeista kivitasku on
vaarantunut, muut ovat silmälläpidettäviä tai vain direktiivilajeja. Alueella oleva kivitaskureviiri on juuri
laajalla hakkuulla. Pääosin arvokkain lajisto on alueen A ulkopuolella (katso kuvat 4-2 ja 4-3).

27

Muista mielenkiintoisista lajeista suuri osa havaittiin alueen A länsi ja lounaispuolelle jäävällä laajemmalla
yhtenäisellä metsäalueella. Tiltaltti ja metsäviklo indikoivat alueella olevia kosteita korpimetsiä ja
puronvarsia. Ruisrääkkiä havaittiin lounaisosan pelto- ja niittylaikuilla.
Alueilta ei ole tiedossa petolintujen pesiä. Aiemmin alueella on pesinyt kanahaukka ja lehtopöllö.
Taulukko 4-2. Selvitysalueen A lintulajit ja niiden tiheys. D1= lintudirektiivin liitteen 1 laji, NT = near threatenet,
silmälläpidettävä, VU= vulnerable, vaarantunut. Lajien tiheydet ovat todennäköisesti aliarvioita, koska laskentaajankohta ei kattanut koko pesimäkautta ja laskennassa keskityttiin vain arvokkaisiin lajeihin.
Laji
Hernekerttu
Hippiäinen
Järripeippo
Kangaskiuru
Keltasirkku
Kirjosieppo
Kivitasku
Korppi
Käki
Käpytikka
Laulurastas
Lehtokerttu
Metsäkirvinen
Metsäviklo
Mustapääkerttu
Mustarastas
Niittykirvinen
Pajulintu
Peippo
Pensaskerttu
Punakylkirastas
Punarinta
Pyy
Rautiainen
Sepelkyyhky
Sinitiainen
Sirittäjä
Taivaanvuohi
Talitiainen
Teeri
Tiltaltti
Varpushaukka
Vihervarpunen
Västäräkki
Kaikki yhteensä
Lajeja

Reviirejä Tiheys reviirejä/km2 Lisätietoja
3
3,3
7
7,6
1
1,1
1
1,1
6
6,5
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
13
14,1
3
3,3
6
6,5
1
1,1
2
2,2
6
6,5
1
1,1
29
31,5
34
37,0
1
1,1
2
2,2
17
18,5
1
1,1
10
10,9
5
5,4
3
3,3
1
1,1
2
2,2
9
9,8
1
1,1
3
3,3
1
1,1
8
8,7
1
1,1
183
198,9
34

VU

NT

D1

NT

D1, NT
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Tiheys reviirejä/km2
Tiheys

Laji
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Peippo
Pajulintu
Punarinta
Laulurastas
Rautiainen
Talitiainen
Vihervarpunen
Hippiäinen
Keltasirkku
Metsäkirvinen
Mustarastas
Sepelkyyhky
Hernekerttu
Lehtokerttu
Sinitiainen
Tiltaltti

Kuva 4-1. Alueen A runsaslukuisimmat lintulajit.
A alueelta lasketut linnustotiheydet ovat todennäköisesti aliarvioita, koska laskentakierroksia oli vain kolme.
Lisäksi tässä ei ole huomioitu erilaisia ympäristötekijöitä. Alueella on laajoja hakkuita, metsälajien tiheydet
metsissä ovat korkeampia.
Kuvissa 4-2 ja 4-3 esitettyjen harvalukuisten lajien lisäksi alueella B havaittiin kahdessa laskennassa kurkipari
pellolla ruokailemassa, mutta soidinta tai vastaavaa ei keväällä havaittu, eikä kurkien seurassa nähty poikasia.
Kyseessä saattaa olla pesimätön pari, mutta laji voi pesiä jossain lähialueella.
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Kuva 4-2, Uhanalaisuustarkasteluun sisältyvät, tai lintudirektiivin lajit.

Kuva 4-3, Muita mielenkiintoisia lajeja.
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4.3 TULOSTEN TARKASTELU
Alueelta A ei löytynyt erityisesti suojeltavia lajeja, ja sen linnustollinen arvo on melko vähäinen. Vaikka mm.
kivitasku ja kangaskiuru sieltä tavattiinkin, ne molemmat ovat lajeja jotka ovat hyötyneet alueen hakkuista
muokkauksesta. Kivitaskulle sopivaa kivikkoista elinympäristöä on runsaasti alueen pohjoispuolella olevan
louhosalueen ja logistiikkakeskuksen ympäristössä.
Vaarantuneen kivitaskun luontaisia elinympäristöjä ovat saariston luodot sekä ja tunturiseudut,
peltoalueilta kivitasku on kadonnut kiviaitojen ja kivikasojen kadottua. Nykyisin Uudellamaalla kivilouhokset
ja tiealueiden reunat ovat kivitaskulle sopivia elinympäristöjä, ja niillä alueilla lajin kanta on säilynyt (mm.
Solonen ym. 2010).
Sirittäjä ja niittykirvinen ovat nykyisin molemmat silmälläpidettäviä lajeja. Niittykirviselle sopivaa
elinympäristöä on alueella A jäljellä jonkin verran, mutta sirittäjälle parhaiten sopivat metsät ovat alueella B.
B alueella linnustollisesti tärkeimmältä alueelta näyttää Keravan rajalta kaakkoon kulkeva metsäalue, jossa on
kosteita korpipainanteita ja joka on vielä säätynyt laajemmilta hakkuilta. Keskiosan kallioalueilla ja niiden
lähistöllä havaittiin kehrääjä, muita metsälajeja olivat mm. pyy ja palokärki.
Eteläosassa asutuksen lähellä on tyypillisiä peltojen ja pihapiirien lajeja, mm. ruisrääkkiä havaittiin neljällä
paikalla alueen lounaisosassa.

4.4 SUOSITUKSET
Alueen A osalta ei ole tarpeen antaa linnuston osalta suosituksia, sillä sen linnustollinen arvo on jo melko
vähäinen. B alueella suositellaan säilytettäväksi Keravan rajan ja alueen A väliin jäävä metsäalue, jossa on
korpipainanteita ja puronvarsia. Lisäksi korkeimmat kallioalueet ovat kehrääjälle sopivaa pesimäympäristöä.
Lounaisosan peltoalueiden osalta ruisrääkkien esiintyminen alueella riippuu peltojen tulevasta käytöstä,
heinänurmet ja kesantomaat soveltuvat lajille paremmin kuin tehoviljelyssä olevat peltolohkot.
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5 SAUKKO
5.1 MENETELMÄ
Saukon jälkiä inventoitiin maalis-huhtikuussa kahdella käynnillä alueiden B ja C puronvarsille. Saukon
lumijälkien etsintä on helpoin tapa varmistaa saukon mahdollinen oleilu alueella (Sierla ym. 2004).

5.2 TULOKSET
Alueella ei havaittu yhtään saukonjälkiä, Johannesbergin kohdalla oli ojan reunalla vanhat näätä-eläimen jäljet,
jotka vaikuttivat koon perusteella ennemmin minkin jäljiltä.
Uudenmaan ELY-keskus on muutamia vuosia sitten kartoittanut Saukkoa Sipoon alueelta. Arto Pummilalta
saadun tiedon mukaan A ja B alueilta ei ole tiedossa tuoreita havaintoja. A alue ei ole saukolle soveltuvaa, B
alueella on hieman puronvartta, padottu lammikko ja yksi lähde. Alue C on kuitenkin näistä alueista
kaikkein parhaiten saukolle sopiva ja todennäköisesti saukot kulkevat ajoittain Ruddamsbäckeniä pitkin
siirtyessään vesistön osasta toiseen.

5.3 YHTEENVETO
alueen A rakentaminen ei vaikuta saukkokantaan heikentävästi. Alueilla B ja C Ruddammsbäckenin uoman
säilyminen on tärkeää. Kosteikkojen rakentaminen sinänsä ei haittaa saukkoja, päinvastoin, ne voivat etsiä
niistä ravintoa. Kosteikkojen ja uomien reunoille kannattaa jättää suojaavaa pensaikkoa saukkojen
suojapaikoiksi.

Kuva 5-1. Vanhat näätäeläimen jäljet Johannesbergin peltoalueen kohdalla.
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6 LEPAKOT
6.1 JOHDANTO
Suomen luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n mukaan EU:n luontodirektiivin liitteen IV a (92/43/EEC)
lajeina minkään maassamme tavattavan lepakon selvästi havaittavia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa
hävittää tai heikentää. Suomen vuonna 1999 ratifioiman Euroopan lepakoidensuojelusopimuksen
(EUROBATS) mukaan myös lepakoille tärkeät ruokailualueet on pyrittävä säästämään (Valtionsopimus
943/1999). Ripsisiippa on Suomessa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi ja se on
luonnonsuojeluasetuksella säädetty erityistä suojelua vaativaksi. Pikkulepakko on Suomessa arvioitu
vaarantuneeksi (VU).

6.2

LEPAKOIDEN EKOLOGIAA LYHYESTI

Maassamme on havaittu 13 lepakkolajia. Ne ovat kaikki hyönteisravintoa käyttäviä pienlepakoita. Kesäisin
naaraslepakot muodostavat lisääntymisyhdyskuntia (lisääntymis- ja levähdyspaikkoja), joissa ne synnyttävät ja
huolehtivat poikasistaan. Yhdyskunnat hajaantuvat loppukesällä poikasten itsenäistyessä. Urokset esiintyvät
kesäisin useimmiten yksin tai pieninä ryhminä. Sopivia päiväpiiloja löytyy rakennuksista, puiden koloista tai
muista suojaisista ja lämpimistä paikoista. Lepakot lentävät yöllä ja lepäävät päivällä. Erityisesti kantaville ja
imettäville naaraille hyvät saalistusalueet päiväpiilon lähellä ovat tärkeitä. Loppukesällä lepakot yleensä
levittäytyvät tasaisemmin erilaisiin ympäristöihin ravinnonhakuun. Useimmat lajit tarvitsevat myös suojaisia
kulkureittejä päiväpiilojen ja saalistusalueiden välillä. Pohjanlepakot ja vesisiipat pystyvät helposti ylittämään
aukeitakin alueita, mutta viiksisiipoille esimerkiksi pelto saattaa muodostaa ekologisen esteen.

6.3 KARTOITUSMENETELMÄ
Lepakoita kartoitettiin ultraääni-ilmaisimen avulla. Ultraääni-ilmaisimen eli ns. lepakkodetektorin avulla
kaikuluotausäänet voidaan muuttaa ihmiskorvin kuultaviksi, jolloin lähistöllä saalistava lepakko voidaan
havaita ja määrittää lajilleen tai lajiryhmälleen. Lepakoita etsittiin kartoitusalueelta auringon laskun ja nousun
välisenä aikana. Laajat hakkuut, nuoret taimikot, pellot ja liian tiheäkasvuiset metsät soveltuvat huonosti
lepakoiden saalistusalueiksi, joten ne jätettiin pääosin kartoituskäyntien ulkopuolelle.
Kartoitusöitä suoritettiin yhteensä kuusi. Kartoitusöiksi valittiin olosuhteiltaan suotuisat yöt. Suotuisat
olosuhteet tarkoittavat yli kuuden asteen lämpötilaa, tyyntä tai korkeintaan heikkoa tuulta ja sateetonta.
Lisäksi maastossa käytettiin automaattisia ultraäänitallentimia.

6.4 TULOKSET
Kartoitusalueella havaittiin pohjanlepakoita ja viiksi-/isoviiksisiippoja. Havainnot painottuivat B-alueen
eteläpuoliskolle. Suoria lisääntymisyhdyskuntiin viittaavia havaintoja ei tehty, mutta eteläosan rakennuksissa
sijaitsee todennäköisesti pienehkö pohjanlepakko- ja viiksi-/isoviiksisiippayhdyskunta.
Pohjanlepakoita saalisti peltojen ja hakkuiden reuna-alueilla etenkin selvitysalueen eteläpuoliskolla.
Alueelle tehtiin yksi luokan III ruokailualuerajaus. Luokka III tarkoittaa muuta lepakoiden käyttämää aluetta,
joka suositellaan huomioitavan maankäytössä mahdollisuuksien mukaan. Havainnot ja ruokailualuerajaus on
esitetty kuvassa 6-1. Luokittelussa käytettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen luomaa järjestelmää
(liite 3).
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Kuva 6-1, Lepakkohavainnot, ruokailualuerajaus ja tallentimien sijainnit. (Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 09/2012
aineistoa)

6.5

YHTEENVETO JA SUOSITUKSET

Kartoitusalueen lepakkohavainnot olivat määrältään vähäisiä. Lajisto käsitti yleisimpiä Suomessa tavattuja
lajeja. Ainoa useamman lepakon keskittymä havaittiin A-alueen eteläpuolella peltoaukeiden ympäröimässä
kuusimetsässä, mutta tälläkään alueella yksilömäärät eivät kohonneet merkittäväksi. Muut havainnot olivat
luonteeltaan yksittäisiä ja satunnaisia, eikä niiden perusteella voitu osoittaa selviä ruokailualueita.
Pohjanlepakkohavainnot painottuivat hakkuiden ja peltojen laita-alueille.
Kartoitusalueen lepakkokanta on heikko, eikä voimakkaita suosituksia maankäyttöä varten lepakoiden
huomioimiseksi ole tarvetta antaa.
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7 SUDENKORENTOSELVITYS
7.1 JOHDANTO
Bastukärrin alueen sudenkorentolajistoa kartoitettiin kesällä 2012. Alueelle tehtiin kesän aikana kolme
maastokäyntiä, joiden tarkoituksena oli kattaa eri aikoihin kesästä lentävien lajien esiintymisajankohdat.
Sudenkorentoja selvitettiin alueilla, joissa käytettävissä olevan kartta-aineiston perusteella voisi
potentiaalisesti olla EU:n luontodirektiivin IV ja II-liitteiden lajien tai muiden suojeltujen tai
huomionarvoisten lajien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.
Sudenkorentojen toukat elävät vesiekosysteemeissä, minkä vuoksi maaston kosteat paikat ja niiden rajaalueet ovat edellytys sudenkorentojen lisääntymiselle. Lajisto ja eri lajien paikkakohtaiset yksilömäärät
ilmentävät vesien tilaa. Vedenpinnan näkyvä vesiala, kasvillisuuden yleispiirteet ja polarisoitunut valo toimivat
visuaalisina ärsykkeinä, jotka vaikuttavat eri lajeilla sopivan elinympäristön ja mm. munintapaikan valintaan.
Toukkien selviytymiseen vaikuttavat mm. veden kirkkaus, pH-arvo, kiintoaineksen määrä, virtausnopeus,
virtaama, kasvillisuus, pohjan maalaji ja olojen pysyvyys (Corbet, P. 2008). Toukat piiloutuvat saalistajilta
pohjan maa-aineksen tai vesikasvien joukkoon.
Aikuisia sudenkorentoja voidaan havaita myös kaukana vesien ääreltä esimerkiksi ilmavirtausten
kuljettamina. Sudenkorentoja tavataan myös avointen paikkojen reunoilla, joissa ne pyydystävät
ravinnokseen lentäviä hyönteisiä. Usein etäällä vesien rannoilta pysyttelevät korennot ovat
vastakuoriutuneita yksilöitä, jotka hieman myöhemmin sukukypsinä palaavat lisääntymispaikoille.

7.2

AINEISTO JA MENETELMÄT
Bastukärrin sudenkorentoja kartoitettiin havainnoimalla niitä maastossa. Maastokäynnit suoritettiin 21.6.,
13.7. ja 16.8. ja niiden ajoittumiseen vaikuttivat suojeltujen lajien lentoajankohdat sekä sää. Sudenkorentoja
kartoitettiin lämpiminä ja mahdollisimman aurinkoisina päivinä, jolloin korennot ovat aktiivisimmillaan.
Sateella ja kylmällä säällä korentoja on liikkeellä vähemmän, ja tällöin selvitys keskeytyy.
Sudenkorentoja havainnoitiin potentiaalisten lisääntymispaikkojen eli kartoitusalueen pienvesien äärellä.
Lammen ja sen lähiympäristön (alue B) sekä pienten purojen (alueet A ja B) lisäksi selvitysalueeseen kuului
Ruddamsbäckin puronvartta (alue C). Ruddamsbäckin varrella sudenkorentoja havainnoitiin selvitysalueen
itäosan mutkittelevalla osuudella ja keskiosassa Johannebergin-Norkanin kohdalla, jotka karttojen
perusteella olisivat potentiaalisimpia suojelluille sudenkorentolajeille. Tarvittaessa yksilöitä pyydystettiin
haavilla määritystuntomerkkien varmistamiseksi tai valokuvattiin. Havaitut lajit ja niiden yksilömäärät
kirjattiin ylös maastokäyntien päätteeksi.

7.3

TULOKSET

Bastukärrin selvitysalueella havaittiin kesällä 2012 kaikkiaan 14 sudenkorentolajia. Alueet olivat suhteellisen
vähälajisia, sillä alueen A ja B purot tai norot olivat useimmille sudenkorennoille liian pieniä ja kasvien
varjostamia. Laji- ja yksilömäärät olivat suurimmat alueen B lounaisosan lammella.
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Taulukko 7-1. Sudenkorennot tutkimusalueilla. Plusmerkit kuvaavat tietyn lajin yksilömäärää sillä käyntikerralla, kun
yksilöitä havaittiin eniten, seuraavasti: + 1-4 yksilöä ++ 5-30 yksilöä +++ yli 30 yksilöä.
Laji
Immenkorento (Calopteryx splendens)
Sulkakoipikorento (Platycnemis pennipes)
Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum)
Eteläntytönkorento (Coenagrion puella)
Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum)
Sirokeijukorento (Lestes sponsa)
Kirjoukonkorento (Aeshna cyanea)
Ruskoukonkorento (Aeshna grandis)
Välkekorento (Somatochlora metallica)
Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata)
Merisinikorento (Orthetrum cancellatum)
Tummasyyskorento (Sympetrum danae)
Elokorento (Sympetrum flaveolum)
Punasyyskorento (Sympetrum vulgatum)

Yksilömäärä
+
++
++
+++
+++
++
+
+
+
+
+
++
+
++

Alue
C
B, C
B
B
B, C
B
A, B
B
B
B
B
A, B
A, B, C
A, B

7.3.1 ALUE A
Alueella ei sijaitse sudenkorentojen lisääntymispaikkoja. Laji- ja yksilömäärät tällä alueella jäivät pieniksi ja
kaikki lajit havaittiin elokuun käyntikerralla. Alueen potentiaalisimpia sudenkorentojen elinympäristöjä ovat
vesialaltaan pienet ja suurelta osin varjoisat puron/ojanvarret, joiden äärellä havaittiin jokseenkin yleinen
kirjoukonkorento (Aeshna cyanea). Kirjoukonkorento lisääntyy tyypillisesti varjoisien pienvesien äärellä, ja
laji saattaisi lisääntyä Ruddamsbäckin puiden varjostamilla osuuksilla alueen B puolella.
Avoimilta alueilta löytyi heinä–elokuussa lisäksi kolmea tavallisinta Sympetrum-suvun lajia, joita havaittiin
joitakin yksilöitä alueen itäosassa ja kymmeniä Skaftkärrin pellonreunassa selvitysalueen ulkopuolella. Nämä
lajit lentävät loppukesällä ja niitä tavataan usein etäällä lisääntymispaikoista.

7.3.2 ALUE B
Eniten sudenkorentolajeja havaittiin alueen B lounaisosan rehevällä ja sameavetisellä lammella. Lammella
havaittuihin lajeihin lukeutuu luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltu eteläntytönkorento (Coenagrion
puella), joka oli myös alueen runsaslukuisin sudenkorentolaji ja ilmeisesti lisääntyy lammella.
Eteläntytönkorennon (kuva 7-1.) yksilöitä havaittiin lisäksi lammen pohjoispuolisella puronvarrella ja
itäpuolen ojalla (kuva 7-3.). Laji oli vuonna 2001 ilmestyneessä uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu
vaarantuneeksi (VU), mutta nykyisessä vuoden 2010 arvioinnissa laji on elinvoimainen ja tulevaisuudessa
myös eteläntytönkorennon suojelustatus poistunee. Eteläntytönkorento on yleistynyt huomattavasti
kymmenen viime vuoden aikana monenlaisten pienvesien äärellä eteläisessä Suomessa. Muut lammen lajit
indikoivat niin ikään reheviä vesiä ja paikalla havaitut lajit ovat tyypillisiä seisoville ja hitaasti virtaaville
runsasravinteisille vesille.
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Kuva 7-1. Eteläntytönkorennon (Coenagrion puella) koiras Bastukärrin selvitysalueen lammella.

Alueen B lounaisosassa voimalinjan alapuolella havaittiin myös yksittäinen virtavesilaji sulkakoipikorennon
(Platycnemis pennipes) yksilö. Sulkakoipikorennon yksilömäärät ovat suurempia alueen C purolla, jolta
tämäkin yksilö voi olla peräisin. Tallkullan pohjoispuolisen pellon pienellä reunalampareella ei havaittu
sudenkorentoja, mutta pellon reunassa havaittiin mm. merisinikorento (Orthetrum cancellatum) ja kaksi
elokorentoa (Sympetrum flaveolum). Elokorennot ovat voineet kuoriutua lähialueella, mutta merisinikorento
on rannikkolajina lentänyt paikalle todennäköisesti Itämeren tuntumasta, jossa laji lisääntyy.

7.3.3 ALUE C
Alueella C hitaasti virtaavan ja sameavetisen Ruddamsbäckin varrelta ei löytynyt suojeltuja
sudenkorentolajeja. Puro on vaateliaille virtavesilajeille liian sameavetinen, siltä puuttuvat pienet kosket ja
suurimmassa osassa aluetta se virtaa peltojen keskellä. Ruddamsbäckin varrelta löytyi kolme
sudenkorentolajia. Purolla lenteli sirotytönkorentoa (Coenagrion pulchellum) ja neidonkorentolajeista
(Calopterygidae) immenkorentoa (Calopteryx splendens). Runsaslukuisin laji oli kuitenkin sulkakoipikorento
(Platycnemis pennipes), jonka yksilöitä havaittiin liki kolmekymmentä. Havaitut lajit ovat suhteellisen yleisiä.
Immenkorento ja sulkakoipikorento ovat virtaavien vesien äärellä lisääntyviä lajeja ja sirotytönkorento elää
kaikenlaisten vesien äärellä, mutta esiintyy tavallisimmin runsaslukuisena mesotrofisissa heikkovirtauksisissa
vesissä. Puron varrelta löytyi lisäksi elokorento (Sympetrum flaveolum), joka saattaa lisääntyä purolla, mutta
voi olla myös lähtöisin jonkin muun rehevän veden ääreltä.
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7.3.4 MUUT LAJIT
Muista sudenkorentoselvityksen yhteydessä havaituista hyönteisistä mainittakoon Ruddamsbäckin varrelta
elokuussa löytynyt puolivesiluteisiin kuuluva luisturi (Velia saulii, kuva 7-2.), jonka yksilöitä havaittiin purossa
noin viisi Högbackan pellon eteläpuolella olevalla osuudella. Laji esiintyy paikoittaisena Etelä- ja KeskiSuomessa ja suosii elinympäristönään purojen virtapaikkoja. Luisturi kuului ennen vuoden 2010
uhanalaisuusarviointia silmälläpidettäviin lajeihin, mutta nykyään se ei ole suojeltu tai uhanalainen.

Kuva 7-2. Luisturi (Velia saulii) Ruddamsbäckin varrella.

7.4

SUOSITUKSET

Eteläntytönkorento (Coenagrion puella) on luonnonsuojeluasetuksessa mainittu erityisesti suojeltava laji, ja
sen esiintymispaikan jättäminen maanmuokkauksen ja rakentamisen ulkopuolelle olisi suotavaa. Alueen B
lampi, sen lähioja ja lampeen laskevan pienen puron alaosa ovat lajin elinympäristöä ja ainakin lampi on lajin
lisääntymispaikka. Eteläntytönkorennon lisäksi Bastukärrin kartoitusalueilta ei löytynyt muita suojeltuja
sudenkorentolajeja.
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Kuva 7-3. Eteläntytönkorennon esiintyminen alueella B (merkitty punaisin täplin).
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8 VESISTÖTARKASTELU
8.1 MENETELMÄT
Sipoonjoen valuma-alueelle on tehty kosteikkosuunnitelma (Helminen ym. 2009), jossa on esitetty
kosteikkokohteita Ruddammsbäckenin varteen (alue C). Tässä työssä tarkastetaan suunniteltujen
kosteikkojen kohdat, jotta kosteikkorakentaminen ei heikentäisi alueilla mahdollisesti olevia luontoarvoja.
Sinänsä kosteikkojen rakentaminen on hyödyllistä ravinteiden ja kiintoaineksen vähentämiseksi jokivesistä.
Lisäksi ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta luomalla erilaisia elinympäristöjä vesistön varteen.
Suunniteltujen kosteikkojen alueelta selvitettiin kevään ja kesän maastokäyntien aikana putkilokasvilajisto.
Tarkoituksena oli löytää mahdolliset uhanalaiset lajit sekä EU direktiivilajit ja selvittää kosteikkojen
rakentamisen vaikutus näihin lajeihin.

8.2 TULOKSET
Alueelle C suunniteltujen kahden kosteikon alueelta ei kevään ja kesän maastokäyntien yhteydessä löytynyt
EU direktiivilajeja tai uhanalaisia lajeja joihin kosteikkojen toteuttaminen voisi vaikuttaa haitallisesti.
Uhanalaisuuden arvioinnissa käytettiin viimeisintä, vuonna 2010 valmistunutta uhanalaisuusarviota (Rassi ym.
2010).
Suunniteltujen kosteikkojen alueen kasvilajistolista liitteen 1 lopussa.

Kuva 8-1. Suunniteltujen kosteikkojen paikkoja Ruddamsbäkenin varrella (Helminen ym. 2009). Numerot ovat
kosteikkojen numeroita alkuperäisessä raportissa, turkoosi paksu viiva on valuma-alueen raja.
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Kuva 8-2. Ruddamsbäckeniin lähellä Nikkilää laskeva sivu-uoma, suunnitellun kosteikon paikka (nro 62).

Kuva 8-3. Ruddamsbäckenin suoraa uomaa peltoalueen
kohdalla Nybackassa.

Kuva 8-4. Ruddamsbäckeniin laskeva sivu-uoma,
suunnitellun kosteikon kohdalta Valkullasta (nro 63).
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9 YHTEENVETO
Kuckubackan luonnonsuojelulain mukainen pähkinäpensaslehto tulee säästää niin, etteivät sen
ominaispiirteet heikkene entisestään. Metsälain 10§ kohteet suositellaan säästettäväksi niin, etteivät niiden
ominaispiirteet muutu merkittävästi. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan säästettäväksi muut
monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet. Selvitysalueelta löydetty hirvenkelloesiintymä tulisi säilyttää
mahdollisuuksien mukaan.
Bastukärrin liito-oravaselvityksessä ei löydetty keväällä 2012 yhtään liito-oravien asuttamaa aluetta. Liitooravan elinympäristöksi soveltuvia alueita löydettiin neljä. Luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeltavia liitooravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei löydetty.
Alueen A osalta ei ole tarpeen antaa linnuston osalta suosituksia, sillä sen linnustollinen arvo on jo melko
vähäinen. B alueella suositellaan säilytettäväksi Keravan rajan ja alueen A väliin jäävä metsäalue, jossa on
korpipainanteita ja puronvarsia. Lisäksi korkeimmat kallioalueet ovat kehrääjälle sopivaa pesimäympäristöä.
Lounaisosan peltoalueiden osalta ruisrääkkien esiintyminen alueella riippuu peltojen tulevasta käytöstä,
heinänurmet ja kesantomaat soveltuvat lajille paremmin kuin tehoviljelyssä olevat peltolohkot.
Alueen A rakentaminen ei vaikuta saukkokantaan heikentävästi. Alueilla B ja C Ruddammsbäckenin uoman
säilyminen on tärkeää. Kosteikkojen rakentaminen sinänsä ei haittaa saukkoja, päinvastoin, ne voivat etsiä
niistä ravintoa. Kosteikkojen ja uomien reunoille kannattaa jättää suojaavaa pensaikkoa saukkojen
suojapaikoiksi.
Kartoitusalueen lepakkohavainnot olivat määrältään vähäisiä. Lajisto käsitti yleisimpiä Suomessa tavattuja
lajeja. Ainoa useamman lepakon keskittymä havaittiin A-alueen eteläpuolella peltoaukeiden ympäröimässä
kuusimetsässä, mutta tälläkään alueella yksilömäärät eivät kohonneet merkittäväksi. Muut havainnot olivat
luonteeltaan yksittäisiä ja satunnaisia, eikä niiden perusteella voitu osoittaa selviä ruokailualueita.
Pohjanlepakkohavainnot painottuivat hakkuiden ja peltojen laita-alueille.
Kartoitusalueen lepakkokanta on heikko, eikä voimakkaita suosituksia maankäyttöä varten lepakoiden
huomioimiseksi ole tarvetta antaa.
Eteläntytönkorennon (Coenagrion puella) esiintymispaikan jättäminen maanmuokkauksen ja rakentamisen
ulkopuolelle olisi suotavaa. Alueen B lampi, sen lähioja ja lampeen laskevan pienen puron alaosa ovat lajin
elinympäristöä ja ainakin lampi on lajin lisääntymispaikka. Eteläntytönkorennon lisäksi Bastukärrin
kartoitusalueilta ei löytynyt muita suojeltuja sudenkorentolajeja.
Alueelle C suunniteltujen kahden kosteikon alueelta ei kesän maastokäyntien yhteydessä löytynyt EU
direktiivilajeja tai uhanalaisia lajeja, joihin kosteikkojen toteuttaminen voisi vaikuttaa haitallisesti.
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9.1 KAAVALUONNOS LUONTOARVOJEN KANNALTA
Alueelle esitetty kaavaluonnos ei uhkaa merkittäviä luontoarvoja. Kaava-alueelta etelään menevää tietä
suosittelemme siirrettäväksi hieman idemmäs, niin että se ei halkaise metsälainkuviota, vaan vain kuvion
itäpää jää tien alle rumpuun (kohta 1 kuvassa 9-1). Kuvion säilyttäminen mahdollisimman yhtenäisenä on
eduksi myös alueella ruokaileville lepakoille.
Tervaleppäkorven vieressä (kohta 2 kuvassa 9-1), tulee välttää sellaista toimintaa, joka muuttaisi alueen
kosteutta. Koska osa valuma-alueesta jää rakennustoiminnan alle, sadevesien johtamista tervaleppäkorven
kohdalle suositellaan.
Keravan rajalle ulottuva suoalue (kohta 3 kuvassa 9-1), tulisi säilyttää nykytilassaan, kuten kaavaluonnoksessa
on esitetty. Suon luonnontilaa voisi jopa parantaa esimerkiksi tukkimalla Keravan puolella Koukkusuolle
kaivettuja ojia. Tai pohjapadoilla, jotka huippuvirtaamilla päästävät veden yli, mutta säilyttävät kuivalla
kaudella tietyn vedenkorkeuden.
Kaava-alueen itäpuolella oleva haavikko (kohde 4 kuvassa 9-1) säilyy kaavan mukaan ennallaan, eikä sinne ole
odotettavissa haitallisia vaikutuksia.
Alueen eteläpuolella olevat kaksi vierekkäistä kalliolakea jäävät kaavan ulkopuolelle, ja ne suositellaan
säilytettäviksi myös myöhemmin. Itäisemmällä lakialueella (kohde 5 kuvassa 9-1) on lisäksi laaja rakkakivikko,
joka on lähialueilla harvinainen kivimuodostelma.

Kuva 9-1. Luontoarvojen ja kaavaluonnoksen yhteensovittaminen kaavan välittömässä läheisyydessä. Katso
kohteiden selitykset tekstissä.
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LIITE 1 Alueiden A ja B kasvilista. Yleisyys selvitysalueella: 1 = harvalukuinen, 2 = jokseenkin yleinen, 3 =
hyvin yleinen.
Tieteellinen nimi
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
Agrostis gigantea
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alopecurus pratensis
Andromeda polifolia
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Athyrium filix-femina
Barbarea vulgaris
Betula pendula
Betula pubescens
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Calla palustris
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Campanula cervicaria
Campanula patula
Campanula persicifolia
Carex flava
Carex nigra
Carex rostrata
Cirsium arvense
Cirsium helenioides
Cirsium palustre
Comarum palustre
Convallaria majalis
Corylus avellana
Dactylis glomerata
Dactylorhiza maculata
Daphne mezereum
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Dryopteris carthusiana
Dryopteris expansa
Dryopteris filix-mas
Elymus caninus
Elymus repens

Suomi
siankärsämö
ojakärsämö
vuohenputki
nurmirölli
isorölli
tervaleppä
harmaaleppä
nurmipuntarpää
suokukka
valkovuokko
karhunputki
tuoksusimake
koiranputki
hiirenporras
peltokanankaali
rauduskoivu
hieskoivu
metsäkastikka
hietakastikka
vehka
kanerva
rentukka
hirvenkello
harakankello
kurjenkello
keltasara
jokapaikansara
pullosara
pelto-ohdake
huopaohdake
suo-ohdake
kurjenjalka
kielo
pähkinäpensas
koiranheinä
maariankämmekkä
näsiä
nurmilauha
metsälauha
metsäalvejuuri
isoalvejuuri
kivikkoalvejuuri
koiranvehnä
juolavehnä

Yleisyys
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
2
3
2
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
3
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Empetrum nigrum
Epilobium angustifolium
Equisetum sylvaticum
Eriophorum vaginatum
Festuca ovina
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Galeopsis speciosa
Galium album
Galium boreale
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Glechoma hederacea
Gymnocarpium dryopteris
Hepatica nobilis
Hierochloe hirta
Huperzia selago
Hypericum maculatum
Juncus effusus
Lapsana communis
Larix sibirica
Lathyrus sylvestris
Lathyrus vernus
Linnaea borealis
Lonicera xylosteum
Luzula pilosa
Lychnis flos-cuculi
Lychnis viscaria
Lycopodium annotinum
Lysimachia vulgaris
Maianthemum bifolium
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Melica nutans
Menyanthes trifoliata
Milium effusum
Mycelis muralis
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Phegopteris connectilis
Picea abies
Pinus sylvestris
Poa pratensis
Polygonatum odoratum
Populus tremula
Potentilla erecta
Prunus padus
Pteridium aquilinum

variksenmarja
maitohorsma
metsäkorte
tupasvilla
lampaannata
mesiangervo
ahomansikka
kirjopillike
paimenmatara
ahomatara
metsäkurjenpolvi
ojakellukka
maahumala
metsäimarre
sinivuokko
niittymaarianheinä
ketunlieko
särmäkuisma
röyhyvihvilä
linnunkaali
siperianlehtikuusi
metsänätkelmä
kevätlinnunherne
vanamo
lehtokuusama
kevätpiippo
käenkukka
mäkitervakko
riidenlieko
ranta-alpi
oravanmarja
kangasmaitikka
metsämaitikka
nuokkuhelmikkä
raate
tesma
jänönsalaatti
nuokkutalvikki
käenkaali
sudenmarja
korpi-imarre
kuusi
mänty
niittynurmikka
kalliokielo
haapa
rätvänä
tuomi
sananjalka

2
3
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
2
1
2
2
1
2
1
1
3
1
3
1
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
3
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Pulmonaria obscura
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rhododendron tomentosum
Ribes alpinum
Ribes nigrum
Ribes spicatum
Rosa majalis
Rubus idaeus
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Salix caprea
Salix cinerea
Salix phylicifolia
Sambucus racemosa
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Solidago virgaurea
Sorbus aucuparia
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria nemorum
Tanacetum vulgare
Tilia cordata
Trientalis europaea
Tussilago farfara
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Vaccinium oxycoccus
Vaccinium vitis-idaea
Vicia cracca
Vicia sylvatica
Viola epipsila
Viola riviniana
Viola tricolor

imikkä
niittyleinikki
rönsyleinikki
suopursu
taikinamarja
mustaherukka
pohjanpunaherukka
metsäruusu
vadelma
lillukka
niittysuolaheinä
ahosuolaheinä
raita
tuhkapaju
kiiltopaju
terttuselja
korpikaisla
syyläjuuri
kultapiisku
pihlaja
heinätähtimö
kevättähtimö
lehtotähtimö
pietaryrtti
metsälehmus
metsätähti
leskenlehti
nokkonen
mustikka
isokarpalo
puolukka
hiirenvirna
metsävirna
korpiorvokki
metsäorvokki
keto-orvokki

3
3
3
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
2
3
1
2
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
3
1
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Alueelle C suunniteltujen kosteikkojen vaikutusalueen lajistoa
Achillea millefolium
Aegopodium podagraria
Alchemilla sp.
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Artemisia vulgaris
Barbarea vulgaris
Betula pendula
Caltha palustris
Cirsium arvense
Corydalis solida
Epilobium angustifolium
Filipendula ulmaria
Galeopsis speciosa
Galium album
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Lamium purpureum
Larix sibirica
Mycelis muralis
Pinus sylvestris
Potentilla erecta
Prunus padus
Ranunculus auricomus
Ranunculus repens
Rosa majalis
Rubus idaeus
Salix caprea
Scirpus sylvaticus
Sorbus aucuparia
Taraxacum sp.
Thlaspi caerulescens
Tragopogon pratensis
Trifolium repens
Tussilago farfara
Urtica dioica
Valeriana officinalis
Veronica chamaedrys

siankärsämö
vuohenputki
poimulehti
nurmipuntarpää
valkovuokko
karhunputki
koiranputki
pujo
peltokanankaali
rauduskoivu
rentukka
pelto-ohdake
pystykiurunkannus
maitohorsma
mesiangervo
kirjopillike
paimenmatara
metsäkurjenpolvi
ojakellukka
punapeippi
siperianlehtikuusi
jänönsalaatti
mänty
rätvänä
tuomi
kevätleinikki
rönsyleinikki
metsäruusu
vadelma
raita
korpikaisla
pihlaja
voikukka
kevättaskuruoho
pukinparta
valkoapila
leskenlehti
nokkonen
rohtovirmajuuri
nurmitädyke
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LIITE 3 Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen lepakkoalueiden luokitteluperusteet
Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka.
Ehdottomasti säilytettävä, hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty
- Hävittämiselle tai heikentämiselle on haettava lupa ELY-keskukselta.
- Jos poikkeuslupa myönnetään, tulee lepakoille aiheutuvaa haittaa pienentää esimerkiksi asentamalla
korvaavia päiväpiilopaikkoja, kuten pönttöjä. Korvaavista toimista antaa tietoa esimerkiksi Mitchell-Jones
(2004).
- Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon suojeltuun kohteeseen liittyvät lepakoiden käyttämät kulkureitit
ja ruokailualueet.

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti.
Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä (EUROBATS)
- Vahva suositus, jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa.
- Tärkeä saalistusalue voi olla sellainen, jolla saalistaa monta lajia ja/tai alueella saalistaa merkittävä määrä
yksilöitä.
- Aluetta käyttävä laji on harvinainen tai harvalukuinen.
- Alue on todettu tai todennäköinen siirtymäreitti päiväpiilon ja saalistusalueen välillä.
- Jos siirtymäreitti katkaistaan, tulisi toteuttaa korvaava reitti.
- Huomioidaan alueen lähellä sijaitsevat lisääntymis- ja levähdyspaikat

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue.
Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille.
- Alue on lepakoiden käyttämä, mutta laji ja/tai yksilömäärä on pienehkö.
- Ei mainittu luonnonsuojelulaissa
- Ei suosituksia EUROBATS-sopimuksessa
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Liite 1. Kirjoverkkoperhosen elintavat, elinympäristöt ja kartoitusmenetelmät

1.

JOHDANTO

Sipoon kunta suunnittelee Bastukärriin työpaikka-alueen laajennusta mm. logistiikkatoimintoja varten.
Tämä Bastukärr II -alueen teollisuustonttien rakentaminen edellyttää louhintaa. Kiviainesten ottotoiminta
edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. YVA-menettelystä vastaavana on Rudus Oy. Tässä
ympäristövaikutusten arvioinnissa käsiteltävä hanke sisältää kalliokiviaineksen ottotoiminnan hankealueella ja puhtaiden rakentamiseen kelpaamattomien maa-ainesten sijoittamista suoja-alueille. Lisäksi osalla hankealueesta on suunniteltu tehtävän kierrätysbetonin käsittelyä ja eteläisimmälle alueelle muualta
tuotavan raaka-ainelouheen käsittelyä.
Tässä luontoselvityksessä kuvataan hankealueella sijaitsevat METSO-ohjelman kriteerit täyttävät kohteet
ja luontodirektiivin IV(a)-liitteessä mainittujen suojeltujen perhosten esiintymät. Selvityksen maastotöistä ja raportoinnista on vastannut FM (biologia) Janne Koskinen Ramboll Finland Oy:stä.

Kuva 1-1. Selvitysalueen sijainti.
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2.
2.1

MENETELMÄT

METSO-kartoitus
METSO-ohjelman, eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman, tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden
suotuisa kehitys. Ohjelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen 27.3.2008. METSO on vapaaehtoisuuteen perustuva suojeluohjelma, ja metsänomistaja voi suojella metsiä joko määräaikaisesti tai pysyvästi yksityisenä suojelualueena tai myydä alueen valtiolle suojelualueeksi.
METSO-ohjelmaa varten on laadittu listaus metsäluonnon arvokkaista elinympäristöistä. METSOohjelmaan on sisällytetty valtion periaatepäätöksen mukaisesti seuraavia arvokkaita metsäelinympäristöjä:
1. Lehdot
2. Runsaslahopuustoiset kangasmetsät
3. Pienvesien lähimetsät
4. Puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat
5. Metsäluhdat ja tulvametsät
6. Harjujen paahdeympäristöt
7. Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet
8. Puustoiset perinnebiotoopit
9. Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden metsäiset elinympäristöt
10. Muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot.
Elinympäristöt on jaoteltu luonnontieteellisissä valintaperusteissa kolmeen eri arvoluokkaan (I-III). Luokkaan I kuuluvat kohteet ovat jo tällä hetkellä monimuotoisuuden kannalta merkittäviä. Luokkaan II kuuluvat kohteet ovat luokan I kohteita nuorempia tai niissä on vähemmän lahopuustoa, mutta ne ovat silti
merkittäviä monimuotoisuuden kannalta. Luokan II kohteet eroavat saman luontotyypin metsätalouskäytössä olevista kohteista esimerkiksi puuston rakennepiirteiden perusteella. Luokan III kohteita voidaan
kehittää nopeasti monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi esim. ennallistamalla.
METSO-kartoituksessa keskityttiin etsimään alueelta METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaisia elinympäristöjä. Kohteiden alustava esivalinta suoritettiin ilmakuvien ja maastokarttojen
perusteella. Hankealue kierrettiin maastossa jalkaisin kattavasti. METSO-kartoituksia tehtiin kaikkien
käyntien yhteydessä, erityisesti 23.7. ja 10.8.2015.
Varsinaista hankealueen kasvillisuus- tai metsätyyppikuviointia ei suoritettu, vaan merkittävät elinympäristöt rajattiin maastossa GPS-paikantimen avulla.

2.2

Perhoskartoitus
Hankealueelta ja sen välittömästä lähiympäristöstä kartoitettiin Itä-Uudenmaan alueella potentiaalisesti
tavattavat luontodirektiivin IV(a)-liitteen tiukasti suojelemat perhoslajit, joita ovat kirjoverkkoperhonen
(Euphydryas maturna) ja kirjopapurikko (Lopinga achine). Samalla kartoitettiin muiden päiväperhosten
esiintymistä alueella. Alueelta ei ole tiedossa kallioalueilla satunnaisesti tavattavia, rauhoitettuja isoapolloa (Parnassius apollo) tai kalliosinisiipeä (Scolitantides orion), mutta lajien ravintokasvin, isomaksaruohon, kasvustot tarkastetaan ja etsitään munia, toukkia ja toukkien syöntijälkiä.
Selvitys tehtiin Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa (Sierla ym. 2004) ohjeiden mukaisesti.
Inventointimenetelmänä oli aktiivinen seuranta, jossa kohdelajeille soveltuvat elinalueet kierrettiin lävitse
ja havainnoitiin aikuisia yksilöitä. Rauhoitettujen lajien määritys varmistettiin lähelle tarkentavan kiikarin
avulla. Kartoituskäyntejä oli kolme, 29.6., 6.7. ja 23.7. METSO-lisäkartoitusten yhteydessä. 10.8. tarkasteltiin myös kangasmaitikkaesiintymien laajuutta. Kartoituspäivät oli valittu alueen todennäköisimmän
suojellun lajin, kirjoverkkoperhosen, parhaimman lentokauden mukaan.
29.6.2015 oli erinomainen, lämmin sää. Aamun lämpötila oli alhainen, vain noin 15 astetta, ja sää oli pilvinen, mutta ennen puoltapäivää lämpötila nousi ja muuttui perhosten kannalta hyväksi. Pilvisyys oli vähäistä, noin 3/8, ja lämpötila nousi varjossa noin 19 celsiusasteeseen.
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6.7.2015 oli hyvälaatuinen kartoituspäivä. Pilvisyys oli vähäistä (0/8-3/8), lämpötilan ollessa varjossa klo
10 noin 18 °C, ja tuulen ollessa 0-3 m/s. Perhoset olivat lennossa aktiivisesti. Kartoitussää oli hyväerinomainen.
23.7. sää oli kartoituksen kannalta keskinkertainen. Lämpötila oli noin 19 °C, mutta valtaosa päivästä oli
pilvistä. Iltapäivällä etelästä saapui sadekuuroja. Tuuli oli heikko. Perhoset eivät lentäneet erityisen aktiivisesti, mutta kuitenkin esim. haapaperhonen, angervohopeatäplä ja ratamoverkkoperhonen lensivät
kohtuullisesti. Tässä kartoituksessa keskityttiin jo METSO-elinympäristöihin, kirjoverkkoperhosen lento oli
ohitse. Elinympäristökartoitusten ohessa tehtiin arvioita muiden mahdollisesti merkittävien päiväperhosten esiintymisestä.
Maastokäynnit suunnattiin kirjoverkkoperhosen, kirjopapurikon, isoapollon ja kalliosinisiiven potentiaalisiin elinympäristöihin. Kirjoverkkoperhosella niitä ovat kangas- ja metsämaitikkaa kasvavat tuorepohjaiset reheväkasvuiset metsäniityt sekä avokallioiden reunamat ja kirjopapurikolla tuore tai kosteapohjaiset
korvet ja kuusivaltaiset kangasmetsät. Kalliosinisiipi ja isoapollo elävät paahteisilla paikoilla, joissa kasvaa isomaksaruohoa.
Inventoinnin yhteydessä merkittiin muistiin havaitut yksilöt ja karkea arvio rauhoitettujen lajien ravintokasvien runsauksista osa-alueittain. Rauhoitettuja ja muuten huomionarvoisten lajien lisääntymispaikat
rajattiin maastossa GPS:n avulla aikuishavaintojen, maaston rakennepiirteiden ja ravintokasvien esiintymisen perusteella.

3.
3.1

TULOKSET

METSO-elinympäristökartoitus

3.1.1 Selvitysalueen yleiskuvaus

Bastukärrin alue on monimuotoinen ja sillä esiintyy sekä luonnontilaltaan eri tasoisia metsäluonnon
elinympäristöjä että ihmistoiminnan aikaansaamia elinympäristöjä. Valtaosin aluetta on käsitelty metsätalousmaana. Bastukärrin alue kuuluu hemiboreaaliseen vyöhykkeeseen. Alueen eteläosista on linnuntietä noin 2 kilometriä Sipoonkorven kansallispuistoon. Alueella on kolme erilaista osa-aluetta (kuva 3-1),
jotka käsitellään tässä erikseen niiden erilaisen luonteen takia.
Osa-alue 1 sijaitsee Grönkullan eteläpuolella. Alue on itäosistaan osittain nuorta ja keski-ikäistä talousmetsää, mutta sitä hallitsee lähes koko alueen kattava melko reheväkasvuinen hakkuuaukio ja taimikko.
Alueen keskellä on hylätty talo ja sen pihapiiri. Alueella ei ole METSO-kriteerit täyttäviä kohteita. Alueella
on pienialainen soistuma ja pienialainen kalliometsikkö, jotka eivät täytä METSO-kriteereitä.
Osa-alue 2 on valtaosin 5-10 vuotta vanhaa taimikkoa. Alueen kaakkoisosa on päätehakkuuikäistä kuusikkoa, jossa on paikoin nuorta lahopuuta ja sekapuustona muutamia keski-ikäisiä lehtipuita, mutta alueella ei ole METSO-kriteerit täyttäviä kohteita. Alueen luontoarvoja laskee viereisen kiviaineistoiminnan
seurauksena syntyvä pöly ja melu.
Osa-alue 3 on suurin hankealueista. Alueen pohjoisosat ovat hakkuita, taimikoita ja louhosalueen reunavalleja. Alueen eteläisimmät osat ovat pääosin talousmetsää ja osin luonnontilaisia kalliomänniköitä.
Aluetta on käsitelty metsätalousalueena ja notkojen vesitalous on pitkälti muuttunutta. Ojituksia on melko runsaasti, eikä alueella ole merkittävästi METSO-kriteerit täyttävää vanhempaa lehtomaista kangasta
tai lehtoja. Sen sijaan monet alueen turvekankaat ja entiset korpien reunametsät ovat vanhentuneet ja
muuttuneet puustoltaan luonnontilaisuutta lähestyviksi. Alueen eteläosissa on kaksi suurempaa kallioaluetta, joiden puusto on luonnontilaisen kaltaista, ja joissa on runsaasti lahopuuta ja maahan kaatuneita
keloja. Heti rajausalueen länsipuolella on luhtainen nevakorpi. Osa-alueella on muutamia METSO-kriteerit
täyttäviä kuvioita, jotka ovat pääosin luonnontilaisia kalliomänniköitä. Kriteerit täyttävät kuviot käsitellään seuraavassa luvussa tarkemmin.
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Kuva 3-1. Hankealueen osa-alueet.

3.1.2 METSO-kriteerit täyttävät kuviot

METSO-kartoituksessa hankealueelta löytyi yhteensä 15 kappaletta METSO-kriteerit täyttäviä kohteita.
Kohteiden pinta-ala on yhteensä noin 14 ha Hankealueen ulkopuolelta välittömästä läheisyydestä löytyi
kaksi kuviota. Nämä jakautuivat eri luokkiin taulukon 3-1 mukaisesti.
Taulukko 3-1. METSO-kriteerit täyttävät kuviot. Tyyppi ”Suot ja pienvedet” sisältää METSO-elinympäristöluokat
“Pienvesien lähimetsät”, “Metsäluhdat ja tulvametsät” ja “Puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat”.

Tyyppi
Hankealueella

Hankealueen
puolella

ulko-

Runsaslahopuustoiset kangasmetsät
Muut monimuotoisuudelle merkittävät kallio- ja louhikkometsät
Suot ja pienvedet

Luokka
(I-III)
II
III
I
II
I

Kuvioiden
määrä
3
5
1
6
2

Pinta-ala
(ha)
0,39
2,67
2,53
5,26
3,34
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Kuva 3-2. METSO-kuviot ja niiden numerointi.
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Seuraavassa esitettyjen kuviokohtaisten kuvausten kuvionumerointi on vastaava kuin kuvassa 3-2.
Kuvio 1
Runsaslahopuustoiset kangasmetsät, luokka II.

Kuvio 1 on tyypillistä mustikkatyypin kangasmetsää. Puusto on osittain vanhempaa ja alueella on jonkin
verran tuoretta lahopuuta. Lahopuujatkumoa ei ole, eikä puusto ole vielä luonnontilaisen kaltaista. Osittaisen sekarakenteen, kohtuullisen lahopuumäärän (5-10m3/ha) ja suurten lehtipuiden takia kuvio luokitellaan METSO-luokkaan II.
Kuvio 2
Runsaslahopuustoiset kangasmetsät, luokka II.

Kuvio 2 on ojitettua korpea, joka on muuttunut ruoho-mustikkatyyppiseksi turvekankaaksi ja on nykyään
käytännössä metsämaata. Alueella on vanhoja metsäojituksia. Puusto on järeää, päätehakkuuikäistä
kuusikkoa. Alueella on harvakseltaan pystyynkuolleita puita, jonkin verran haapoja ja muutamia lahopuurunkoja. Pohjakerroksessa runsaasti sanikkaisia ja lehtisammalia, mutta ei muuten selvää lehtoisuutta.
Pystylahopuilla jonkin verran esim. Caliciales-heimon nuppijäkäliä ja luppoja. Alue kuuluu METSOluokkaan III; arvoa nostaa kytkeytyneisyys muihin lähialueen METSO-kohteisiin.
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Kuvio 3
Muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka II.

Alue on osittain luonnontilaista kallionlakimetsää, jossa suuria mäntyjä, keloja ja kasvupaikalle tyypillisesti vähän lahopuita. Pohjakerrosta hallitsevat tierasammalet ja poron- ja torvijäkälät; putkilokasvilajisto on niukkaa ja koostuu valtaosin lauhoista ja kanervasta. Luonnontilaisen kaltaisena mutta nuorehkona
kalliomännikkönä kuvio kuuluu METSO-luokkaan II.
Kuvio 4
Puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat, luokka I (luhtakorpi).. Kuvio 4 ei sijoitu varsinaiselle hankealueelle, mutta hankealueen maankäyttö todennäköisesti vaikuttaa alueeseen jo nyt esim. valuvesien
muodossa.

Kuvio 4 on luhtaista ja puustoista ruohonevakorpea. Mätäspinnoilla kasvaa mm. kuusta, tervaleppää,
koivua ja raitaa; pensaskasvillisuudessa paatsamaa. Väli- ja rimpipinnoilla raatteen, kurjenjalan, suursarojen ja pienten lehtipuiden osuus on suuri; myös ruohovartisia luhtalajeja, kuten luhtalemmikkiä ja kurjenmiekkaa. Paikallisesti arvokas elinympäristö, joka jää valtaosin aluerajauksen ulkopuolelle, ja on saattanut kärsiä hankealueen pohjoisosista tulevasta pintavalunnasta. Luhtaisena ruohokorpena kuuluu METSO-luokkaan I.
Alue ei täytä luonnonsuojelulain 29 § tervaleppäkorven määritelmää, sillä lajistosta puuttuvat suursaniaiset ja imarteet ja vehka, rahkasammallajisto hallitsee pohjakerrosta ja puusto on sekarakenteista eikä
tervaleppävaltaista.
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Kuvio 6
Runsaslahopuustoiset kangasmetsät, luokka III

Hyvin pienialainen myrskykaatorytö mustikkatyypin kankaalla. Lahopuusto ei järeää. METSO-luokka III
Kuvio 8
Runsaslahopuustoiset kangasmetsät, luokka III

Pienialainen myrskytuhoalue lohkareikkoisessa kallionalusmetsässä. Osa maapuusta jo vanhempaa, mutta suurimmaksi osaksi maapuu vielä lahoamisen alkuvaiheessa. Kenttäkerros avoin, lohkareikossa paksu
sammalkerros (pääosin seinäsammalta ja karhunsammalia). Kytkeytynyt kuvioihin 16 ja 17, joka nostaa
alueen arvoa.
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Kuvio 9
Muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka II.

Luonnontilaista, karua ja osin jämeräpuustoista kallionlakimännikköä. Rinteen pohjois- ja itäreunat äkkijyrkkiä, mutteivät ylikaltevia tai mesotrofisia. Osa männyistä kilpikaarnaisia.
Kuvio 10
Muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka I.

Kuvio koostuu vanhasta, luonnontilaisesta kalliolakimänniköstä, jossa on joitain kilpikaarnamäntyjä, runsaasti lahopuuta ja luonnontilainen kitumaan puustorakenne. Osa männyistä on vanhoja, myös nuorta
puustoa on runsaasti. Lahopuuta on tälle elinympäristölle tyypillisesti vähän, mutta osa siitä on järeämpää ja vanhaa. Laaja, pitkälti luonnontilainen alue, joka on edustavaa Uudenmaan rannikkoseudun kalli-
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onlakimännikköä. Alueella on myös virkistyskäyttöä. Kuvion länsiosat ovat luonnontilaisen kaltaista, kosteampaa kuusikkoa.
Kuvio 11
Muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka II.

Pienialainen kallio, jolla jämeriä, vanhoja mäntyjä ja hyvin karu, silikaattikallioille tyypillinen kenttä- ja
pohjakerros. Kohteena hyvin pieni ja vähäpuustoinen. Vanhan puuston ja pienialaisuuden takia saa METSO-luokituksen II.

Kuvio 12
Muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka II
Pienialainen kalliomännikkö kuvion 10 välittömässä läheisyydessä. Yksi kolokelo, jonkin verran kuolleita
puita, mutta ei erityisen merkittävä yksittäisenä kohteena.
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Kuvio 13
Runsaslahopuustoiset kangasmetsät, luokka III.

Kuvioihin 2 ja 3 sekä myös 10 liittyvä luonnontilaltaan muuttunut nuori kuusikko, jossa paikoitellen pystylahopuuta ja vain vähän maapuuta. Pohjatyyppi on mustikkatyypin metsää, joka vaihettuu mustikkaturvekangasmaiseksi, ojitetuksi korvenpohjaksi kuvion itäosissa.. Kuviolla havaittiin vanhan metsän ilmentäjälajeina pohjantikka ja palokärki.
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Kuvio 14
Runsaslahopuustoiset kangasmetsät, luokka III

Pienialainen talousmetsän myrskytuho kuvioiden 2, 3 ja 13 välisellä alueella, kytkeytyy suoraan em. kuvioihin. Mustikkatyypin kangasta, ilmeisesti harvennettua. Melko runsaasti tuoretta kuusimaapuuta, mutta puuston rakenne ei eri-ikäistä eikä alueella ole erityisen arvokkaita luonnonarvoja.
Kuvio 16
Muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka II

Lohkareikossa kasvavaa, huonokuntoista ja luonnontilaisen kaltaista nuorta metsää, jossa vain vähän järeämpää puustoa. Kenttäkerros mustikkatyyppistä, paikoin mm. metsäalvejuurta, yksittäisiä oravanmar-
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joja ja muita ei-vaateliaita ruohoja. Sammalkerros pääosin paksumpi ja yhtenäinen. Mahdollisesti käsitelty joitain kymmeniä vuosia sitten metsätalousmaana; luontaisesti uudistunut.
Kuvio 17
Muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka 2

Kaksiosainen kuvio, jossa yhdistetty kaksi erittäin pientä kuviota. Kuvion itäosassa on pienialainen myrskytuhoalue. Kuvion länsiosassa on runsaasti melko tuoretta kuusimaapuuta lohkareikkoisessa mustikkatyypin metsässä. Seassa kasvaa paikoin nuorta haapaa, koivua, pihlajaa.
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Kuvio 22
Runsaslahopuustoiset kangasmetsät, luokka II

Pienialainen, pääosin luonnontilaista metsää muistuttava mustikkatyypin kuusikkoa. Nuorta puuta,
mukaan lukien lehtipuuta; latvusrakenne ja puuston ikärakenne luonnontilaisen kaltainen. Merkittävyys
korostuu, koska kytkeytynyt kuvioon 9.

17

Kuvio 23
Puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat, luokka I. Kuvio sijaitsee hankealueen rajauksen ulkopuolella

Voimakkaan reunavaikutuksen alaisena olevaa tervaleppäistä ruohokorpea, jossa voimakkaasti
muuttuneet kosteusolosuhteet, mutta melko luonnontilainen vesitalous. Pohjakerroksessa
rahkasammalia, raatetta, vehkaa, suursaroja sekä runsaasti kastikoita (Calamagrostis spp.).
Kohteen sijoittaminen METSO-arvoluokkaan I perustuu vain vähäisessä määrin muuttuneeseen
vesitalouteen ja siihen, että kohde on määriteltävissä luhtaiseksi ruohokorveksi.
Kuvio 24
Runsaslahopuustoiset kangasmetsät, luokka II

Pienialainen runsaslahopuustoinen OMT-tyypin kuusimetsä. Runsaasti lahopuuta, mutta myös merkittävästi reunavaikutusta. Pinta-alaltaan pieni, lahopuun määrä paikallisesti suuri. Runsaasti pystyyn kuolleita kuusia. Mahdollisesti salamaniskun tai juurikäävän aikoinaan aiheuttama paikallinen metsätuhoalue,
joka lisää monimuotoisuutta, ja on kytkeytynyt kuvioon 11.
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3.2

Perhoskartoitukset

3.2.1 Suojellut perhoslajit

Ainoa alueelta löydetty suojeltu laji oli kirjoverkkoperhonen. Bastukärrin kirjoverkkoperhosen esiintymä
on pieni ja selvärajainen. Esiintymä on tulkittavissa elinvoimaiseksi ja vakiintuneeksi lisääntyväksi populaatioksi. Perhosia havaittiin arviolta 20 yksilöä kuvan 3-3 osoittamalla alueella.

Kuva 3-3. Kirjoverkkoperhosen esiintymisalue.

Kirjoverkkoperhosen esiintymä keskittyy osa-alueen 3 pohjoisosan hakkuuaukean reunoille (kuva 3-4) ja
alueen kautta kulkevan ajouran lähiympäristöön.
Kirjoverkkoperhoselle potentiaalisesti soveltuvia elinympäristöjä, joissa lajia ei kuitenkaan havaittu, on
myös osa-alueen 3 keskiosissa ja osa-alueella 1. Alueen runsaimmat maitikkakasvustot (Melampyrum
spp.) ja siten lajille potentiaaliset elinympäristölaikut on esitetty kuvassa 3-5.
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Kuva 3-4. Kirjoverkkoperhosen esiintymisaluetta Bastukärrin hakkuun itäreunassa.

Kuva 3-5. Kirjoverkkoperhosen ravintokasvien (maitikat Melampyrum spp.) merkittävimmiksi arvioidut kasvustot.
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Kirjoverkkoperhonen kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin. Tämä tarkoittaa,
että niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 §). Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan 39 §:n rauhoitussäännöksistä ja 49 §:n kielloista voidaan poiketa vain luontodirektiivin artiklassa 16(1) mainituin perustein.
Kirjoverkkoperhonen on Suomessa itä- ja kaakkoispainotteinen laji. Lajin levinneisyysalueen ydinosia
ovat Kaakkois-Suomi ja Järvi-Suomi (Ilmonen et al. 2001). Tiheämmän levinneisyyden raja kulkee etelärannikolla noin Helsingin itäosissa (entisen Sipoon alueella), ja lajia tavataan yleisenä esimerkiksi PäijätHämeessä, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalan eteläosissa. Lajista on kuitenkin havaintoja aina Hankoniemeä myöten, vaikka jo Espoossa ja Kirkkonummella laji on paikoittainen ja vähälukuinen. Järvi-Suomen
ja itäisen rannikon alueella kirjoverkkoperhonen on puolestaan melko yleinen ja näkyvä päiväperhonen.
Laji on Sipoon kunnan alueella melko yleinen ja näkyvä laji. Sipoon kunnan länsiosissa ja nykyisen Helsingin kunnan itäosissa lajin tiheys laskee ja jo Espoon länsiosissa laji on paikoittainen. Tarkemmin lajin
elinympäristövaatimuksia ja ekologiaa on kuvattu liitteessä 1.
Hankealueelta ei löytynyt sopivaan vuodenaikaan tehdyistä etsinnöistä huolimatta muita suojeltuja perhoslajeja. Työsuunnitelman mukaisesti erityisesti etsittiin kirjopapurikko, kalliosinisiipeä ja isoapolloa.
Hankealueella kasvoi vain yksittäisiä versoja isoapollon ja kalliosinisiiven vaatimaa isomaksaruohoa kallioalueilla. Isomaksaruohon niukkuuden perusteella alueella ei ole edes potentiaalisia elinympäristöjä näille lajeille.
3.2.2 Muut huomionarvoiset perhoslajit

Kirjoverkkoperhosen lisäksi ainoa alueella havaittu muu huomionarvoinen laji oli ketokultasiipi (Lycaena
hippothoe). Laji on luokiteltu suomessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. Lajia havaittiin 29.6. yksi yksilö
kartoitusalueen pohjoisimman osa-alueen (osa-alue 1, kuva 3-1) keskiosassa. Lajia tavataan suolaheiniä
kasvavilla niityillä, joutomailla ja pientareilla. Laji on taantunut viime vuosina selvästi koko Suomessa, ja
se on hävinnyt laajoilta alueilta, mm. Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta. Etelärannikon tuntumassa lajia tavataan kuitenkin edelleen monin paikoin.

4.

YHTEENVETO

Bastukärrin hankealueelta todettiin yhteensä 15 kappaletta METSO-kriteerit täyttäviä kohteita. Hankealueen ulkopuolelta välittömästä läheisyydestä löytyi kaksi kuviota.
Bastukärrin hankealueen eteläosassa sijaitsee yksi kirjoverkkoperhosen esiintymä. Laji on rauhoitettu ja
se on mainittu luontodirektiivin IV(a) liitteessä ns. tiukasti suojeltuna lajina. Suojelustatuksestaan huolimatta kirjoverkkoperhonen on Sipoon alueella runsas laji, jota tavataan monin paikoin myös hankealueen
ympäristössä.
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Liite 1. Kirjoverkkoperhosen elintavat, elinympäristöt ja kartoitusmenetelmät

Lajin kuvaus
Kirjoverkkoperhonen (Euphydryas maturna) on täpläperhosiin (Nymphalidae) kuuluva keskikokoinen päiväperhonen. Laji on Suomessa luokiteltu elinvoimaiseksi (Rassi ym. 2010), mutta se on suojeltu Euroopan unionin luontodirektiivin liitteiden II ja IV(a) perusteella. Suomella on erityisvastuu lajin säilymisessä
(SYKE 2014). Tällä hetkellä lajin suojelutaso Suomessa on suotuisa (Ilmonen et al. 2001), eikä erityisiä
suojelutoimenpiteitä tarvita (SYKE 2014).
Kirjoverkkoperhosen pääasiallinen ravintokasvi on kangasmaitikka (Melampyrum pratense), mutta laji
syö myös metsämaitikkaa (M. sylvaticum) (Selonen 1997, Ilmonen et al. 2001). Harvinaisempina ravintokasveina mainitaan koiranheisi (Viburnum opulum) ja rantatädyke (Veronica longifolium). Erityisesti
maitikat ovat hyvin yleisiä ja runsaita lajeja, eikä ravintokasvien puute ole lajin levinneisyyttä rajoittava
tekijä. Samoin sopivia elinympäristöjä on perhosen tiheän levinneisyysalueen länsipuolella runsaasti.
Laji munii ravintokasveilleen useita munia, ja toukat elävät ensimmäisen syksyn pienissä, yhdyskuntamaisissa seittipesissä. Toukkakehitys on kaksivuotinen, ja isot toukat talvehtivat yksinään lehtikarikkeessa. Lähes täysikasvuisia, koteloitumisvalmiita toukkia voi havaita esimerkiksi hakkuuaukeilla toukokuussa. Ne paistattelevat päivää kuivuneiden lehtien päällä. Suuri toukka on helppo tunnistaa lajilleen.
Kirjoverkkoperhosen elinympäristövaatimukset eivät ole erityisen tiukat. Lajia tavataan yleisesti monenkaltaisissa puoliavoimissa elinympäristöissä. Yleisimpiä elinympäristöjä ovat reheväpohjaisten hakkuiden
runsaskasvustoiset reunamat, umpeen kasvavat niityt, vanhat pihapiirit, metsäautoteiden varret ja voimalinja-alueet. Yhteistä alueille ovat edullinen lämpötalous, tuulensuojaisuus ja mesikukkien määrä. Toisinaan lajia tavataan myös lämpimien ja vähäkasvustoisten kallioalueiden luota, kuten kallioleikkausten
ja –jyrkänteiden eteläisiltä, suojaisilta rinteiltä. Laji ei kuitenkaan juurikaan viihdy joutomailla, pelloilla tai
kaupunkimaisissa elinympäristöissä. Metsätalous synnyttää joskus lajille sopivia elinympäristöjä, sillä yli
kahden vuoden ikäisten hakkuiden pohjoisreunat ovat usein kirjoverkkoperhoselle mieluisia ja korvaavatkin metsäniityt perhosten elinympäristöinä (SYKE 2014).
Kirjoverkkoperhonen on Suomessa itä- ja kaakkoispainotteinen laji. Lajin levinneisyysalueen ydinosia
ovat Kaakkois-Suomi ja Järvi-Suomi (Ilmonen et al. 2001). Tiheämmän levinneisyyden raja kulkee etelärannikolla noin Helsingin itäosissa (entisen Sipoon alueella), ja lajia tavataan yleisenä esimerkiksi PäijätHämeessä, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalan eteläosissa. Lajista on kuitenkin havaintoja aina Hankoniemeä myöten, vaikka jo Espoossa ja Kirkkonummella laji on paikoittainen ja vähälukuinen. Järvi-Suomen
ja itäisen rannikon alueella kirjoverkkoperhonen on puolestaan melko yleinen ja näkyvä päiväperhonen.
Laji on Sipoon kunnan alueella melko yleinen ja näkyvä laji. Sipoon kunnan länsiosissa ja nykyisen Helsingin kunnan itäosissa lajin tiheys laskee ja jo Espoon länsiosissa laji on paikoittainen.
Kirjoverkkoperhoskartoitus ja menetelmät
Kirjoverkkoperhosen lentoaika kattaa normaalivuosina kesäkuun puolenvälin, ja lajin aikuiset yksilöt on
yleensä kartoitettavissa kesäkuun 2. viikolta heinäkuun alkuun ulottuvalla ajanjaksolla. Viileä alkukesä
voi myöhästyttää lentokautta. Aikuiset yksilöt on helppo havaita kiikareilla. Lajia ei tarvitse pyydystää
määrityksen varmistamiseksi, sillä se on helppo erottaa muista suomalaisista päiväperhosista. Lajia voidaan kartoittaa tarpeen vaatiessa myös syksyisin, sillä sen toukat elävät pieninä joukkoina näkyvissä
seittipesissä. Suuremmissa maitikkakasvustoissa toukkapesien etsiminen voi viedä aikaa. Aikuisia toukkia
voidaan etsiä keväällä ennen kasvukauden kunnollista alkua, mutta aikuisten toukkien kartoitus on melko
tehoton kartoitusmenetelmä. Aikuiskartoitus onkin tehokkain tapa lajin selvittämiseksi, sillä laji on aikuisena usein melko runsas ja helposti havaittava.
Kirjoverkkoperhoskartoituksessa selvitetään aluksi ilmakuvien perusteella sopivien elinympäristöjen sijainti kartoitusalueella. Tällaisiksi alueiksi tulkitaan hakkuuaukeat, lämpimät kallioalueet, voimalinjat, soiden reunat, metsäautotiet sekä niityt tai niiden kaltaiset elinympäristöt.
Kartoitus suoritetaan vähintään puolipilvisellä, mieluiten aurinkoisella säällä. Kartoitusajankohta riippuu
vuodenajasta sekä säätilasta. Lämpötilan tulisi olla puolipilvisellä säällä mieluiten yli 15 °C, ja suositeltava lämpötila on yli 20 °C. Perhoset kartoitetaan klo 9-16 välisenä aikana, ja lentohuippu osuu noin klo
10–14 välille. Hellerajan ylittyessä paras kartoitusaika on ennen puoltapäivää; perhoset eivät enää liiku
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erityisen aktiivisesti noin klo 15 jälkeen. Kartoitusta varten liikutaan esirajattujen alueiden ympäristössä
etsien mahdollisimman tyyniä ja aurinkoisia kohtia.
Kirjoverkkoperhonen on melko näkyvä laji, ja aikuiset perhoset havaitaan helposti niiden käydessä kukilla
ja vartioidessa reviireitä. Kartoituksessa käytetään apuna kiikareita. Kirjoverkkoperhoset lasketaan mahdollisimman tarkkaan ja havaintopaikat talletetaan sekä kartalle että GPS:ään. Runsaissa esiintymissä
voidaan arvioida yksilöiden lukumäärää kymmenien tarkkuudella. Havaitut yksilöt merkitään kartalle ja
lopullinen elinympäristöjen tulkinta tapahtuu sijoittamalla havainnot paikkatieto-ohjelmaan ja arvioimalla
tämän perusteella todennäköiset lisääntymisalueet. Tyypillisesti perhosia on vain osalla sopivista elinympäristöistä, mutta lukumäärät voivat olla korkeitakin.
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Kirjoverkkoperhosen lisääntymispaikkojen kartoitus Bastukärrin alueella
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Suojelu- ja seurantasuunnitelma kirjoverkkoperhosen elinolojen
parantamisesta Sipoon Bastukärr II:n hankealueen ympäristössä
Versio 1.0
Marko Nieminen & Kari Nupponen

1. Johdanto
Sipoon Bastukärr II:n asemakaava-alueella on EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) listatun
kirjoverkkoperhosen (Euphydryas maturna) lisääntymis- ja levähdyspaikka (Koskinen 2015,
Nupponen 2015), jonka hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisesti
kielletty (Luonnonsuojelulaki 1996, Luonnonsuojeluasetus 1997/2005). Lisääntymis- ja
levähdyspaikka suojavyöhykkeineen (liite 1: väistyvä EV-alue) on rajattu kaiken aluetta muuttavan
toiminnan ulkopuolelle.
Muistion lähtökohtana on aiempi lausuntomme kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja levähdyspaikan
turvaamismahdollisuuksista Bastukärr II:n alueella (Nieminen & Nupponen 2015b).Tässä
muistiossa esiteltävän suunnitelman päämääränä lievennystoimi, jolla laajennetaan kyseistä
lisääntymis- ja levähdyspaikkaa erityisesti hankealueen ulkopuolelle. Laajennusalueelle
kunnostetaan ja luodaan korkealaatuista kirjoverkkoperhosen elinympäristöä, jota tarvittaessa
ylläpidetään hoitotoimin. Myös hankealueella olevien ja sinne tulevien maavallien soveltuvuutta
toukkien ravintokasveille tarkastellaan. Kun elinympäristön laajentamisessa on onnistuttu ja
kirjoverkkoperhosen kanta on kunnostetulla alueella vahva, hankealue on tarkoitus ottaa
suunnitelmien mukaiseen käyttöön. Nykyinen lisääntymis- ja levähdyspaikka katoaa joka
tapauksessa joidenkin vuosien kuluessa sukkession (erityisesti puiden taimettumisen) edetessä.
Tässä kirjoverkkoperhosen suojelusuunnitelmassa esitetään nykytietojen perusteella tarvittavat
lisäselvitykset, ravintokasvien ja perhosen uusien esiintymien luominen, siirtojen toteuttaminen,
tarvittavat hoitotoimet sekä kirjoverkkoperhosen ja maitikoiden seuranta. Toimenpiteiden
suunnittelu, toteutus, dokumentointi ja analysointi pyritään tekemään tieteellisesti pätevällä tavalla,
jotta voidaan kiistatta todeta toimivatko menetelmät halutunlaisesti. Tällöin myös toimenpiteiden
soveltaminen muilla vastaavilla kohteilla on paljon varmemmalla pohjalla. Tässä ensimmäisessä
versiossa voidaan joistain hankkeen osista esittää vain yleisperiaatteet sekä tunnetut epävarmuudet
ja jatkoselvitystarpeet, joten suojelu- ja seurantasuunnitelmaa tarkistetaan ja täydennetään
lisäselvitysten ja seurannan perusteella adaptive management -viitekehyksen periaatteiden
mukaisesti (Holling 1978).
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2. Tavoitteet
Työn päätavoitteena on parantaa kirjoverkkoperhosen suotuisaa suojelutasoa alueella. Tähän
tavoitteeseen pyritään luomalla kirjoverkkoperhoselle riittävän paljon hyvälaatuista elinympäristöä
Bastukärr II:n hankealueen välittömään läheisyyteen (liite 1). Kun kirjoverkkoperhosen kanta on
nykyistä kantaa runsaampi kunnostetussa elinympäristössä, voidaan nykyinen hankealueella
sijaitseva esiintymisen ydinalue ottaa muuhun käyttöön ilman, että perhosen populaatio taantuu tai
suojelutaso heikkenee.
Päätavoitteeseen pääsemiseksi asetetaan seuraavat osatavoitteet:
•

Kunnostetaan ja luodaan hyvälaatuista elinympäristöä vähintään kaksinkertainen määrä
hankealueella nykyisin olevaan verrattuna.

•

Vakiinnutetaan ravintokasvien esiintyminen kunnostetussa elinympäristössä.

•

Vakiinnutetaan kirjoverkkoperhosen esiintyminen kunnostetussa elinympäristössä.

3. Kohdelajien biologiaa
3.1. Kirjoverkkoperhonen
Kirjoverkkoperhonen on Suomessa levinneisyydeltään kaakkoinen laji. Se esiintyy suunnilleen
linjan Helsinki–Kuopio–Joensuu rajaaman alueen itä- ja kaakkoispuolella. Levinneisyysalue on
lännessä ja pohjoisessa hyvin jyrkkärajainen, ja sen ulkopuolelta tunnetaan vain muutamia
havaintoja (Turku 1869, Korppoo 1872, Rauma 1937, Kankaanpää 1947, Kajaani 2012). Laji lienee
aiemmin esiintynyt Lounais-Suomessa, mutta hävinnyt sieltä jo 1900-luvun alkupuoliskolla. Myös
Ruotsissa laji on voimakkaasti taantunut ja hävinnyt laajoilta alueilta, ja esiintyy nykyisin vain
suppealla alueella Tukholman seudulla (Eliasson ym. 2005). Suomessa laji on melko yleinen, ja
esiintymiä on jokseenkin kattavasti läpi esiintymisalueen. Runsaimmillaan kirjoverkkoperhonen on
Itä-Suomessa Saimaan ympäristössä, Kymenlaaksossa ja itäisellä Uudellamaalla. Laji harvinaistuu
länttä kohti. Pääkaupunkiseudun länsipuolella on vain muutamia esiintymiä, ja Hämeessä
läntisimmät löydöt ovat Pirkanmaan itäosista sekä Hämeenlinnan ympäristöstä (Hyönteistietokanta
2015). Lajin levinneisyysalue osuu yksiin sen alueen kanssa, jossa on yleisesti kalliopaljastumia
(Wahlberg 1999). Itäisellä Uudellamaalla kirjoverkkoperhosella on runsaasti esiintymiä rannikolla
ja sen tuntumassa. Alueen pohjoisosissa laji näyttäisi olevan vähälukuinen tai jopa puuttuvan
kapealla itä–länsi-suuntaisella savimaavaltaisella kaistaleella Mäntsälän–Myrskylän tienoilla.
Kirjoverkkoperhosen elinympäristöjä ovat hakkuuaukeat, valoisat metsänlaidat, avokallioiden
reunamat, voimalinjojen alustat ja tienpientareet. Laji suosii lämpimiä ja aurinkoisia maastonkohtia.
Pienilmastoltaan erityisen lämpimien elinympäristöjen suosiminen johtuu siitä, että muutoin toukat
eivät varsinkaan keväällä ehtisi kehittyä riittävän nopeasti (Wahlberg 1999).
Lajin päälentoaika on kesäkuussa ja lento päättyy tyypillisesti heinäkuun alkupuolella. Naaraat
munivat useiden kymmenien munien ryhmiä. Verkkoperhosille on tyypillistä, että munintakasvien
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kemialliset ominaisuudet vaikuttavat erittäin paljon sekä naaraiden munintapäätökseen että toukkien
menestymiseen (esim. Nieminen ym. 2003, van Nouhuys ym. 2003, Saastamoinen ym. 2007).
Kirjoverkkoperhosenkin ravintokasveissa on suurta yksilöllistä vaihtelua todennäköisesti
olennaisten yhdisteiden määrissä (esim. Roeder & Bourauel 1992), mutta asiaa ei ole tarkemmin
tutkittu. Toukat elävät ryhminä kehräämiensä seittipesien lähistöllä (kuva 1). Yöksi ja huonolla
säällä sekä mm. nahanluonnin ajaksi toukat kerääntyvät seittien sisälle. Syksyllä toukkien
pääravintokasveja Suomessa ovat kangas- ja metsämaitikka (Melampyrum pratense & M.
sylvaticum; Wahlberg 1999, Kaitila ym. 2013, Nieminen 2015, Nieminen & Nupponen 2015a).
Lajin tiedetään munineen Suomessa myös koiranheisille (Viburnum opulus) ja rantatädykkeelle
(Veronica longifolia) (Wahlberg 1998, 1999, 2001). Niiden lisäksi ainakin lehtokuusama (Lonicera
xylosteum) on mahdollinen munintakasvi. Laji talvehtii toukkana erityisen tiiviiden
seittirakennelmien (ns. talvipesät) sisällä. Keväällä toukat hajaantuvat ja niiden
ravintokasvivalikoima on huomattavasti laajempi, mutta tarkkaa tietoa keväisestä ravinnonkäytöstä
ei ole. Lajilla on Ruotsissa vaihteleva 1- tai 2-vuotinen elinkierto, mutta Suomen tilannetta ei
tunneta.

Kuva 1. Kirjoverkkoperhosen toukkaryhmä seitteineen. © Faunatica Oy

3.2. Kangas- ja metsämaitikka
Kangas- ja metsämaitikka ovat yksivuotisia puoliloisia (hemiparasiitteja), joiden siemeniä levittävät
muurahaiset. Kirjallisuustietojen mukaan molemmilla lajeilla on laaja isäntäkasvikirjo.
Kangasmaitikalle isänniksi mainitaan mm. koivut (Betula), mänty (Pinus sylvestris), tammi
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(Quercus robur) ja puolukka (Vaccinium vitis-idaea), ja metsämaitikalle mm. niittyräpelö (Briza
media), kanerva (Calluna vulgaris), saralaji Carex sempervirens, ruohokanukka (Cornus suecica),
keltanolaji Hieracium lachenalii, kangasmaitikka, kuusi (Picea abies), virpapaju (Salix aurita) ja
mustikka (Vaccinium myrtillus). Näin ollen isäntäkasvien esiintyminen ei ole käytännössä
maitikkalajien esiintymistä rajoittava tekijä kuin ehkä paljaalla mineraalimaalla.
Kasvupaikan maaperän tulee olla hapan ja vähäravinteinen. Metsämaitikka kasvaa keskimäärin
kosteammilla paikoilla kuin kangasmaitikka. Molempien lajien kukinta-aika on pitkä (pääosin
heinä-elokuu). Tämän vuoksi myös siemeniä kypsyy pitkällä aikavälillä. Molemmille lajeille on
tyypillistä, että ne kuihtuvat pian kukinnan jälkeen. Kirjoverkkoperhosen toukilla onkin usein vain
vähän vihreitä kasveja syötäväksi ennen lepotilaan siirtymistä syyskuun alkupuolella-puolivälissä.
Siementen itäminen alkaa jo syksyllä, mistä johtuen kylvöt täytyy tehdä loppukesällä.
Kangasmaitikka talvehtii osittain kehittyneenä taimena, kun taas metsämaitikan taimet alkavat
kasvaa aikaisin keväällä. Siementaimet ovat keväällä kuitenkin pitkään pieniä molemmilla lajeilla.
Molemmilla lajeilla on maaperässä parin-muutaman vuoden säilyvä siemenpankki.
(Kirjallisuus: Dalrymple 2007, Dalrymple & Broome 2010, Eliáš 1986, Handlová & Münzbergová
2006, Heinken 2004, Lehtilä & Syrjänen 1995, Masselink 1980, Průšová 2010, Průšová ym. 2013,
Rich ym. 1998, Salonen ym. 2000, Svensson & Carlsson 2004, Tennant 2008.)

4. Tarvittavat lisäselvitykset
Ennen maitikoiden siirtoja tulee selvittää seuraavat asiat:
•

Maitikkasiirtojen lähtöalueiden sijainnit. Hankealueella olevat kasvustot, jotka eivät ole
kirjoverkkoperhosen esiintymiä, ovat potentiaalisia siirtojen lähtöalueita. Joiltain niistä
siirretään kokonaisia kasvustoja, ja useilta kerätään siemeniä kylvöjä varten. Sopivat
siementenkeruualueet ja pintamaineen siirrettävät kasvustot paikannetaan, ja maaperän pHarvo mitataan. Lähtöalueet merkitään tarvittaessa maastoon.

•

Maitikoiden runsaus nykyisen lisääntymis- ja levähdyspaikan alueella. Tätä käytetään
vertailuarvona kunnostettujen alueiden maitikkakannan vakiintumisen arvioimisessa.

•

Siirtokohteiden sijainnit. Uusien elinpaikkojen luomista varten eri tavoin kunnostettavat
maitikoiden siirto- ja kylvöalueet (sis. mahdollisesti jotkin keinotekoiset vallit)
paikannetaan, ja mitataan maaperän pH-arvo. Siirtokohteet merkitään tarvittaessa
maastoon.

•

Maitikoiden nykylevinneisyys, versojen määrä ja esiintymien laatu siirtokohteiden alueilla.
Mahdollisesti olemassa olevat kasvustot tulee huomioida siirtotoimia suunniteltaessa, jotta
olennaiset (hyvälaatuiset) kasvustot voidaan säästää kunnostustoimien yhteydessä. Tietoa
tarvitaan myös seurannan taustatiedoiksi, johon elinympäristön laadun kehittymistä
voidaan verrata.

Lisäksi kirjoverkkoperhosen esiintyminen selvitetään syksyn 2016 seurantakäynnin yhteydessä (1)
siltä osalta hankealuetta, jolta esiintymisselvitys on tekemättä (eteläisin ja lounaisin osa; ks.
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Nieminen & Nupponen 2015b), ja (2) hankealueen länsipuolelta Rudus Oy:n omistamalta alueelta.
Hankealueen lounaisosassa laajaan hakkuualueeseen rajoittuvilla paahteisilla ja avoimilla rinteillä ja
itse hakkuualueella sekä eteläisimmän kärjen puoliavoimilla kallioilla voisi ilmakuvan perusteella
olla kirjoverkkoperhoselle sopivia elinympäristöjä. Vastaavasti hankealueen länsipuolella on
kirjoverkkoperhoselle potentiaalisesti soveliasta aluetta, ja vuonna 2015 löytyikin yksi toukkapesä
hankealueen ulkopuolelta.

5. Kirjoverkkoperhosen ja maitikoiden siirrot
5.1. Maitikoiden siirtosuunnitelma
Kirjoverkkoperhosen elinympäristön tärkein ominaisuus on toukkien ravintokasvien (Bastukärrillä
kangas- ja metsämaitikka) esiintyminen soveliaissa ympäristöolosuhteissa (ks. jakso 3.1). Tämän
varmistamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet:
•

Paikannetaan kunnostettavat alueet (ks. jakso 4).

•

Laaditaan kunnostuksissa ja maitikoiden siirroissa tarvittava ohjeistus.

•

Tehdään tarvittavat elinympäristön kunnostus- ja luomistoimenpiteet.

Sopivia elinympäristöjä voidaan kunnostaa ja/tai luoda mm. pienimuotoisilla hakkuilla, pensaikon
ja muun kasvillisuuden raivauksilla sekä siirtämällä maitikoita uusille kasvupaikoille. Tavoitteena
on lämpimien etelään/lounaaseen avoimien metsänreunojen muodostaminen. Olennaisena
tavoitteena on aikaansaada monipuolisesti erityyppisiä ympäristöään paahteisempia
pienelinympäristöjä, joten uutta elinympäristöä kunnostetaan sekä tasamaille reunaympäristöihin
että etelään-lounaaseen viettäville rinteille. Perusteellisesti kartoitetulla Sipoon Linnanpellon
alueella toukkapesät ovat pääasiassa olleet suhteellisen tasaisilla alueilla (Nieminen & Nupponen
2015a, Nieminen ym. 2015), joten rinne ei ole välttämätöntä lajin menestymiselle.
Pienelinympäristöjen monipuolisuus on kuitenkin hyödyllistä poikkeuksellisissa ympäristöoloissa
(esim. kuivuusjaksojen tai runsaiden sateiden aikana).
Toimia tehdään kahdentyyppisillä alueilla:
(1) Paikoilla, joilla jo nykyisin kasvaa maitikoita. Tällaisilla alueilla tulee kunnostustoimissa
erityisesti huolehtia olemassa olevien hyvälaatuisten kasvustojen säilymisestä.
(2) Paikoilla, joilla ei nykyisin esiinny merkittäviä maitikkakasvustoja, mutta joihin voidaan
luoda niille korkealaatuiset olosuhteet (mm. hapan ja vähäravinteinen maaperä). Näillä paikoilla
maitikoita voi joko nousta siemenpankista tai niitä voidaan siirtää/kylvää. Maitikoiden
taimettumiselle on todennäköisesti olennaista avoin maanpinta, jota saadaan aikaan esim.
laikuttamalla tai pienimuotoisesti kulottamalla.
Yleisperiaatteet ovat seuraavanlaiset, mutta tarkat toimenpiteet riippuvat kunkin yksittäisen kohteen
erityispiirteistä. Yksityiskohtainen suunnitelma voidaan laatia alkukesällä 2016, kun tarvittavat
lisäselvitykset on tehty (ks. jakso 4). Kunnostustoimissa metsäisillä alueilla riittää puuston poisto n.
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30 m leveältä itä–länsi-suuntaiselta kaistalta, jolloin sen pohjoispuolen reuna on
kirjoverkkoperhoselle potentiaalista elinympäristöä. Taimettuneilla alueilla (vanhat hakkuut ym.)
riittää 15-20 m leveä kaista. Oleellisinta on, että kaistaleiden pohjoisreuna
(1) on paisteinen mahdollisimman pitkän ajan päivästä (vähintään keski- ja iltapäivän eli päivän
lämpimimmän ajan),
(2) rajautuu jyrkästi metsään/tiheään puustoon, jolloin se muodostaa sekä tuulensuojan että
lentolinjan perhosille (polveileva reuna on todennäköisesti parempi kuin suora reuna),
(3) on matalakasvuinen, ts. heinittymistä ja muuta umpeenkasvua tulee seurata ja tarvittaessa
heikentää (niitto, taimien poisto).
Lisäksi maitikoita siirretään lämpimiin, hankealueella säilyviin maavalleihin, mikäli niiden maaperä
on maitikoille soveliasta. Kylvöt ja siirrot kunnostettaville paikoille tulisi toteuttaa heti
kunnostusten jälkeen, jolloin kasvit voivat runsastua mahdollisimman nopeasti.
Maitikoiden siirtämiseksi tehdään kahdenlaisia toimia:
(1) Kerätään siemeniä olemassa olevista kasvustoista ja kylvetään ne kunnostetuille alueille.
Siementen keruu ja kylvö tehdään kaksi kertaa (n. elokuun alku- ja loppupuolella), jotta saadaan
siirrettyä eri aikoina kukkivien yksilöiden siemeniä. Tällä pyritään mahdollisimman laajan
perinnöllisen monimuotoisuuden siirtymiseen.
(2) Siirretään kokonaisia maitikoiden kasvustoja pintamaineen. Tällä toimenpiteellä pyritään
varmistamaan maitikoille sopivien isäntäkasvien siirtyminen sekä vieläkin kattavamman
perinnöllisen aineksen siirtyminen. Maitikoiden yksivuotisuuden vuoksi kasvustojen
siirtoistutukset ovat verrannollisia kylvämiseen, sillä siirtojen tavoitteena on saada siirtoalalle
siementäviä kasveja ja maaperän siemenpankki (siemenet säilyvät itämiskelpoisina muutaman
vuoden). Siirrot tehdään loppukesällä.
Kirjoverkkoperhosen uusien elinympäristöjen kunnostamisessa ja luomisessa epävarmin asia on
maitikoiden siirtymisen/siirtämisen onnistuminen kunnostettaville alueille. Epävarmuutta tuo
erityisesti sekä kangas- että metsämaitikan elintapoihin liittyvä erityisyys: lajit ovat yksivuotisia
puoliloisia (ks. jakso 3.2). Mikäli halutaan saada ensin varmuus siirtotapojen toimivuudesta,
voidaan maitikoiden kylvöjä ja siirtoistutuksia kokeilla ensin pienialaisilla laikuilla eri
menetelmillä. Kylvöjen ja siirtojen koealueeksi sopisi ainakin nykyiseltä ydinalueelta länteen
jatkuvan metsätien varsi sekä siitä länsiluoteeseen jatkuva hakkuuaukea (ks. liite 1). Näille alueilla
tehdään myös varsinaisia siirtoja. Tämä suunnitelma perustuu kuitenkin monipuolisiin
siirtotapoihin, joten onnistuminen on huomattavasti todennäköisempää kuin epäonnistuminen. Sen
sijaan maavalleihin mahdollisesti tehtävien siirtojen onnistuminen on epävarmempaa ja niitä
kannattaisi joka tapauksessa ensin testata pienimuotoisemmin, mikäli Öljytien ja/tai muiden
maavallien maaperä on ylipäätään siirroille soveliasta.
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5.2. Kirjoverkkoperhosen siirtosuunnitelma
Kun maitikoita siirtämällä ja alueita kunnostamalla on saatu luotua hyvälaatuista elinympäristöä,
osa kirjoverkkoperhosista todennäköisesti siirtyy lisääntymään näille uusille alueille. Kannan
runsastuminen kunnostetuilla alueilla on selkeä osoitus siitä, että elinympäristön laatu täyttää
kirjoverkkoperhosen vaatimukset. Tässä vaiheessa voidaan mahdollisesti hankealueella jäljellä
olevat kirjoverkkoperhosen toukkaryhmät siirtää kunnostetulle alueelle ennen hankealueen
ottamista muuhun käyttöön.
Kirjoverkkoperhosten siirtäminen on suoraviivaista. Siirto tehdään talvipesävaiheessa, jolloin
toukkapesien siirtäminen onnistuu todennäköisesti hyvin, kunhan pesien käsittely siirrettäessä on
asianmukaista. Lähilajilla täpläverkkoperhosella (Melitaea cinxia) on tehty paljon toukkapesien
siirtoja syksyisin ja ne ovat onnistuneet erinomaisesti. Siirto tehdään seuraavasti:
•

Talvipesävaiheessa eli noin syyskuun alkupuolella etsitään hankealueella olevat
toukkaryhmät. Toukkaryhmistä suurin osa, jopa kaikki, löytyy huolellisissa etsinnöissä.
Talvipesävaiheessa toukat ovat kerääntyneet pesän sisälle, eikä niitä ole enää
ruokailemassa kasveilla. Mikäli jonkin toukkaryhmän kehitys on viivästynyt ja ne ovat
vielä aktiivisia, kaikki kasveilla olevat toukat kootaan mukaan ja ne siirretään yhtenä
ryhmänä uuteen paikkaan, johon ne rakentavat tarvittaessa uuden seitin. Toukkien
käsittelyssä tulee olla erityisen varovainen, ettei niitä vahingoiteta.

•

Kasvillisuus, joihin toukkapesä on kiinnittyneenä, leikataan saksilla irti maata myöten.
Leikkaaminen ja pesien siirtäminen tehdään varovasti, jotta seitti ei rikkoutuisi. Toukat
todennäköisesti korjaavat tässä vaiheessa elinkiertoa rikkoutuneet seitit, mutta
ylimääräinen aktiivisuus kuluttaa talvehtimiseen varattuja energiavarantoja. Liian myöhään
tehdyissä siirroissa toukat eivät enää korjaa seittejä, ja täpläverkkoperhostutkimuksissa on
todettu, että pienetkin reiät talvipesissä voivat olennaisesti heikentää selviytymistä talven
yli (esim. Nieminen ym. 2001).

•

Kukin toukkaryhmä pidetään omassa rasiassa, jossa on harsokansi. Rasiat eivät saa olla
suorassa auringonpaisteessa missään vaiheessa operaatiota.

•

Kukin toukkaryhmä asetetaan siirtopaikalla varovasti maitikkakasvustoon siten, että seitti
on kasvuston yläosan korkeudella. Lähtöpaikalla irtileikattu kasvillisuus, jossa seitti on
kiinni, kiinnitetään tukevasti esim. grillitikuilla siirtopaikan maaperään, jotta tuuli ei vie
sitä mennessään.

•

Siirtopaikka valitaan siten, että ainakaan 1½-2 metrin säteellä ei ole toista toukkaryhmää,
jotta toukkien välinen ravintokilpailu ei muodostu keväällä erityisen suureksi. Alueella
luontaisesti olevat toukkaryhmät on siis paikannettu vuosittaisen seurannan yhteydessä
ennen siirtoa.
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6. Hoitotoimet
Kunnostettavien alueiden tilaa seurataan (ks. jakso 7.1) ja niiden hoitotoimia esitetään tarvittaessa.
Tässä jaksossa keskitytäänkin nykyisen lisääntymis- ja levähdyspaikan laadun ylläpitoon siihen asti,
kunnes kunnostetut alueet ovat saavuttaneet tavoitetilan ja hoitoja ei enää tarvita.
Kirjoverkkoperhosen nykyisen lisääntymis- ja levähdyspaikan laatu on kohtalainen. Ilman
hoitotoimia nykyiset elinpaikat muuttuisivat umpeenkasvun edetessä joka tapauksessa lajille
sopimattomiksi. Tämän vuoksi nykyisen lisääntymis- ja levähdyspaikan parhaiden osien (eli
toukkapesien sijaintipaikkojen ympäristö muutaman aarin alueella) avoimuutta tulee tarvittaessa
ylläpitää kevyillä hoitotoimilla. Hoitotarve ei ole välitön, ja hoitojen ajankohtaisuutta tarkastellaan
vuosittaisessa seurannassa. Tarpeen ilmetessä annetaan yksityiskohtainen ohjeistus hoitotoimien
kohdentamiseen. Todennäköisin hoitotarve (myös kunnostettavilla kohteilla) liittyy valoisuuden
ylläpitoon, ja se on yleensä varjostavien puuntaimien täsmäpoistoa.

7. Seuranta
7.1. Hankkeen tavoitetilan mittaaminen
Seurannalla varmistetaan elinympäristön kunnostus- ja hoitotoimien sekä kasvien siirtojen
onnistuminen, sillä mahdollisiin ongelmiin päästään puuttumaan nopeasti. Seuranta antaa myös
tarvittavat tiedot hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta. Seurantasuunnitelmaa täydennetään ja
tarkennetaan syksyllä 2016, kun jatkoselvitysten (jakso 4) ja seurannan tulokset ovat käytettävissä.
Sen jälkeen suunnitelmaa tarkennetaan tarpeen mukaan, kun uutta tietoa kertyy.
Hankkeen tavoitetilaa mitataan seuraavilla tavoilla:
Kirjoverkkoperhosen suotuisa suojelutaso. Suotuisaa suojelutasoa mitataan
kirjoverkkoperhosen populaatiokoolla (toukkapesien määrällä; ks. jakso 7.2.1). Lähtötasona
pidetään syksyjen 2015 ja 2016 keskimääräistä populaatiokokoa nykyisen lisääntymis- ja
levähdyspaikan alueella. Tavoitetila: kunnostetuilla alueilla on lähtötasoon verrattuna
kaksinkertainen määrä toukkaryhmiä.
Kunnostettujen alueiden laatu I. Laatua mitataan maitikoiden populaatiokoolla (versojen
määrällä; ks. jakso 7.2.2). Lähtötasona pidetään kesän 2016 maitikkamäärää
kirjoverkkoperhosen nykyisen lisääntymis- ja levähdyspaikan alueella. Tavoitetila:
kunnostettavien alueiden maitikkaversojen määrän vakiintuminen vähintään kaksinkertaiseksi
lähtötasoon verrattuna.
Kunnostettujen alueiden laatu II. Laatua mitataan umpeenkasvun määrällä (puuntaimien
lukumäärä; ks. jakso 7.2.2). Lähtötasona pidetään kunnostuksen jälkeistä taimien määrää.
Tavoitetila: kunnostettujen alueiden puuntaimien määrä on korkeintaan kaksinkertainen
lähtötasoon verrattuna.
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7.2. Seurantamenetelmät
7.2.1. Kirjoverkkoperhonen
Seuranta-alueen avoimet ja puoliavoimet osat kierretään syyskuun alun ja puolivälin välisenä
aikana. Tavoitteena on tehdä kartoitus ajankohtana, jolloin kaikki toukkaryhmät ovat
talvipesävaiheessa ja helpoiten löydettävissä. Alueiden kaikki maitikkakasvustot paikannetaan, ja
niillä olevat kirjoverkkoperhosen toukkaryhmät lasketaan. Toukkaryhmien sijainneista tallennetaan
koordinaatit tarkkuus-GPS-laitteella. Mikäli halutaan seurata myös toukkaryhmien
talvehtimismenestystä, merkitään löydetyt toukkapesät esim. numeroiduilla (muovi)tikuilla, jotta
pesät löytyvät myös keväällä. Keväällä tikut kerätään kontrollikäynnin yhteydessä pois maastosta.
Kirjoverkkoperhosen toukkien kutomat seitit ovat helposti maastosta löytyviä, koska ne on
rakennettu ravintokasvien lämpimimpiin osiin: pesät sijaitsevat pääosin kasvien latvaosissa. Lisäksi
toukkien kutomat talvipesät ovat hyvin tiheää seittiä ja nähtävissä parhaimmillaan useiden metrien
päästä. Pääosin hyvästä näkyvyydestään huolimatta joitain toukkaryhmiä jää todennäköisesti
löytymättä, koska esim. kaikkia ravintokasveja ei huomata tai erityisen pienikokoiset seitit jäävät
havaitsematta. Osa seiteistä sekaantuu kokemattomalta kartoittajalta hämähäkinseitteihin, mutta
kirjoverkkoperhosen seiteissä on ennen talvipesävaihetta lähes aina näkyvillä toukkia, vanhoja
toukkanahkoja ja/tai erityisesti ulostetta. Talvipesävaiheessakin näkyy yleensä vanhoja ulosteita ja
seitti on muovimaisen tiheää. Seuranta-alueella ei ole muita verkkoperhosia, joiden toukat tekevät
pesiä vielä syksyllä.

7.2.2. Maitikat
Maitikoiden seurannassa mitataan populaatiokokoa eli versojen määrää. Vaihtoehtoisia
mittaustapoja on kolme: kukkivien maitikkaversojen lukumäärä, kaikkien maitikkaversojen
lukumäärä ja maitikkaversojen määrän arviointi (ei siis laskeminen) osa-alueittain. Vuonna 2016
tehdään nykyisen lisääntymis- ja levähdyspaikan alueella maitikoiden laskenta kaikilla kolmella
tavalla, ja lopulliseksi seurantamenetelmäksi valitaan vähiten työtä vaativa, mutta riittävän
luotettava laskentatapa.
Maitikoiden esiintymistä seurataan kunnostetuilla alueilla myös laskemalla esiintymisalueiden koot
äärimmäisten yksilöiden havaintopisteiden perusteella. Havaintopisteet paikannetaan tarkkuusGPS-laitteella.
Maitikkaesiintymien umpeenkasvua mitataan laskemalla puuntaimien määrä maitikkaseurannan
yhteydessä. Laskennassa huomioidaan yli 20 cm korkeat taimet, joiden määrä pinta-alayksikköä
kohden kuvaa kohteiden umpeenkasvua. Lisäksi valikoidut kuviot valokuvataan vuosittain samoista
pisteistä samaan suuntaan, jolloin pienetkin muutokset umpeutumisessa ovat helpommin
vertailtavissa.
Samoilla menetelmillä seurataan sekä kunnostettujen alueiden laatua, maitikkasiirtojen ja kylvöjen
onnistumista että myös nykyisen lisääntymis- ja levähdyspaikan hoitotarvetta.
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8. Töiden raportointi
Hankkeen etenemisestä raportoidaan seuraavan aikataulun mukaisesti:
1) Seurannasta, jatkoselvityksistä ja tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan vuosittain.
2) Suojelusuunnitelman täydentäminen tarpeen mukaan, kun uutta tietoa kertyy.
3) Seurantasuunnitelman täydentäminen tarpeen mukaan.
Viimeistään hankkeen loppuvaiheessa valmistetaan myös tieteellinen artikkeli.
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1.

JOHDANTO
Sipoon kunta suunnittelee Bastukärriin työpaikka-alueen laajennusta mm. logistiikkatoimintoja
varten. Alueen teollisuustonttien rakentaminen edellyttää louhintaa, johon liittyen Rudus Oy on
käynnistänyt ympäristövaikutusten arvioinnin kalliokiviaineksen ottamisesta hankealueelta.
Osana kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointia on laadittu tämä Natura-arvioinnin
tarveharkinta hankkeen mahdollisista vaikutuksista Sipoonjoen Natura-alueeseen.
Sipoonjoen Natura-alue (FI0100086, SAC) sijoittuu lähimmillään noin 1,3 kilometrin etäisyydelle
kiviaineshankesuunnitelmista. Kiviaineshankkeen alueella syntyvät hulevedet johdetaan vesienkäsittelyaltaiden kautta pienvesiin, jotka laskevat Sipoonjokeen. Louhinnan aikana pieni osa hulevesistä lasketaan Parmanjokeen, joka laskee edelleen Keravanjokeen.

Kuva 1-1 Sipoon Bastukärrin kiviaineshankkeen sijainti suhteessa Sipoonjoen Natura-alueeseen.
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2.

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINNAN TAUSTAA
2.1

Natura 2000-verkosto

Natura 2000 -verkoston avulla suojellaan EU:n luontodirektiivin (892/43/ETY) ja lintudirektiivin
(79/409/ETY) tarkoittamia luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä, jotka esiintyvät jäsenvaltioiden Natura 2000 -verkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueilla. Jäsenvaltioiden
tehtävänä on huolehtia, että ns. Natura-arviointi toteutetaan hankkeiden ja suunnitelmien valmistelussa ja päätöksenteossa sen varmistamiseksi, että niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue
on sisällytetty tai ehdotettu sisällytettäväksi Natura 2000 -verkostoon, ei merkittävästi heikennetä. Suojeluarvoja heikentävä toiminta on kiellettyä sekä alueella että sen rajojen ulkopuolella.
Sitä, milloin luonnonarvot heikentyvät tai milloin ne merkittävästi heikentyvät, ei ole määritelty
luonto- tai lintudirektiivissä.
Mitä tahansa lupa-asiaa tai viranomaisasiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulain 10 luvussa säädetään Natura 2000 -verkostosta. Useimpiin maankäyttöä tai luontoa mahdollisesti muuttavaa toimintaa tavalla tai toisella sääteleviin lakeihin on otettu tätä koskeva viittaussäännös luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:iin.
”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja
suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama
koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle
ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Edellä tarkoitettu vaikutusten arviointi voidaan tehdä myös osana ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 2 luvussa
tarkoitettua arviointimenettelyä. (24.6.2004/553)”
Luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännökset merkitsevät tiivistetysti sitä, että hankkeet tai
suunnitelmat eivät saa yksistään eivätkä yhdessä merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja,
joiden vuoksi alue on sisällytetty Natura 2000-verkostoon. Mikäli on todennäköistä, että tällaisia
vaikutuksia on, tulee vaikutukset arvioida. Lupa voidaan myöntää tai suunnitelma hyväksyä vasta kun arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa, etteivät vaikutukset ole merkittäviä. Kyseeseen
tulevat tällöin paitsi Natura-alueelle kohdistuvat toiminnot myös sellaiset alueen ulkopuolelle sijoittuvat hankkeet, joiden vaikutukset ulottuvat Natura-alueelle. Toisaalta alueen sisällekin voi
kohdistua luontoa muuttavia toimintoja, mikäli ne eivät merkittävästi heikennä Natura-alueen
suojeluperusteita.
Luontodirektiivi ja arvioinnin kohdentaminen
Luontodirektiivin tavoitteena on luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston ja
niiden elinympäristöjen suojelu. Direktiivin mukaisesti toteutetuilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan Euroopan yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelutaso.
Keskeisiä toimenpiteitä ovat Natura 2000 -alueiden perustaminen, lajien tiukan suojelun järjestelmä sekä hyödyntämisen säätely.
Arvioinnin perusteena tarkastellaan ensisijaisesti niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on
liitetty Natura-suojelualueverkostoon. Näitä ovat aluekohtaisesti joko:


luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (SAC-alueet),



luontodirektiivin liitteen II lajit (SAC-alueet),



lintudirektiivin liitteen I lintulajit (SPA-alueet),



lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitetut (SPA-alueet) muuttolintulajit

Luontodirektiivin liitteisiin on valittu yhteisön tärkeinä pitämiä luontotyyppejä ja lajeja, jotka
ovat vaarassa hävitä luontaisilta levinneisyysalueiltaan, joilla on pienet kannat tai levinneisyysalueet, jotka ovat hyviä esimerkkejä kyseisen luonnonmaantieteellisen alueen ominaispiirteistä
tai jotka ovat endeemisiä lajeja. Osa luontodirektiivin luontotyypeistä ja lajeista on määritelty
ensisijaisesti suojeltaviksi, ja ne on osoitettu direktiivin liitteissä I ja II tähdellä (*). Niiden suojelusta yhteisö on erityisvastuussa.
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2.2

Natura-arvioinnin tarveharkinta

Natura-arvioinnin tarveharkinnassa otetaan esiin viisi näkökohtaa: 1) hankkeen tai suunnitelman kuvaus, 2) Natura-alueen ja siihen kohdistuvien vaikutusten kuvaus, 3) vaikutusten merkittävyyden arviointi, 4) lieventävien toimenpiteiden ja vaihtoehtojen sekä yhteisvaikutusten
tarkastelu sekä 5) johtopäätökset ja arvio vaikutuksista.
Tarveharkinnan johtopäätös voi olla:
1) Ei heikennä Natura-arvoja, Natura-arviointia ei tarvita
2a) Heikentää, Natura-arviointi tehtävä
2b) Vaikutusten ilmeneminen epävarma, Natura-arviointi tehtävä

3.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Kiviaineshankkeen mahdollisia vaikutuksia Sipoonjoen Natura-alueeseen (FI0100086, SAC) arvioitiin olemassa oleviin tietoihin perustuen. Keskeisimpinä lähtötietoina arvioinnissa käytettiin:


Natura -tietolomake (1996)



Natura-tietolomakkeen ehdotetut päivitystiedot (2014). Päivitysehdotuksen tiedot ovat alustavia ja voivat vielä muuttua.

Sipoonjoen Natura-alue on sisällytetty osaksi Suomen Natura-verkostoa luontodirektiivin (SAC)
perusteella. Arvioitaviksi tulevat siten hankkeen vaikutukset luontodirektiivin mukaisiin suojeluarvoihin.
Natura-arvioinnin tarveharkinta on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä Rudus Oy:n toimeksiannosta. Arvioinnin laatimisesta vastasivat FM biologi Kaisa Torri ja MMM (kalatalous) Otso Lintinen.
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4.

SIPOONJOEN NATURA-ALUE (FI0100086, SAC)
4.1

Sijainti ja yleistiedot

Natura-alue koostuu Sipoonjoen pääuomasta ja kahdeksasta sivujoesta. Natura-alueessa on
mukana vain vesialueita. Sipoonjoki on kokonaisuudessaan noin 40 kilometriä pitkä joki, jonka
puromainen yläjuoksu virtaa metsäalueiden keskellä. Sipoonjokeen liittyy sekä biologisia että
maisemallisia arvoja. Natura-alue on tärkeä varsin luonnontilaisena säilyneen puroluonnon sekä
ennen kaikkea meritaimenen alkuperäiskannan suojelulle.
Sipoonjoki on erityisen arvokas yhtenä vähistä Suomen puolella Suomenlahteen laskevista joista, jossa on jäljellä luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta. Tällaiset meritaimenkannat on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaisiksi. Erityisen tärkeä alue meritaimenelle
on sivujoki Byabäcken, jossa on koskijaksoja eikä nousuesteitä. Koskien vesisammalkasvustoista on löydetty runsaasti purokatkaa. Sipoonjoen meritaimenkanta on geneettisesti selvästi eriytynyt muista Suomen kannoista, mutta muistuttaa niitä kuitenkin huomattavasti enemmän kuin
virolaisia kantoja.
Joessa on muutamia koskia sekä koskimaisia osuuksia, joiden putouskorkeudet ovat kuitenkin
pieniä. Joen yläosan luonnontilaisia puroja ei ole juurikaan tutkittu, mutta varsin todennäköisesti
niissä elää alkuperäisiä purotaimenkantoja.
Sipoonjoen vesi on savisameaa ja runsasravinteista. Pääosa kuormituksesta on hajakuormitusta.
Aiemmin pääuomaan on laskettu Brobölen kohdalla Nikkilän keskustaajaman jätevesiä, mutta
tämä kuormitus on nyttemmin loppunut ja veden laatu oletettavasti paranee. Joki laskee kolmisen kilometriä pitkään, kapeaan Sipoonlahteen, joka on rehevöitynyt.

4.2

Suojelutilanne

Natura-alueeseen kuuluu ainoastaan vesialueita, joilla suojelutavoitteet toteutetaan vesilain nojalla.

4.3

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit

Natura-tietolomakkeella ja Natura-tietolomakkeen päivitysehdotuksessa on mainittu luontodirektiivin liitteen I luontotyypeistä vain pikkujoet ja purot (3260). Luontotyypin peittävyydeksi Natura-alueesta on alkuperäisellä Natura-tietolomakkeella esitetty 25 %. Päivitysehdotuksessa prosenttipeittävyys tullaan muuttamaan pinta-alaksi 4,3 ha.
Luontotyyppiin pikkujoet ja purot kuuluvat tasankojen ja vuoristojen joet ja purot (kesällä veden
pinnan taso alhainen), joissa on vedenalaista tai kelluslehtistä kasvillisuutta tai vesisammalia.
Luontotyyppiin kuuluvat luonnontilaiset virtaavat pikkujoet ja pienvedet, kuten purot ja lähteiset
purot.

4.4

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Natura-tietolomakkeella tai Natura-tietolomakkeen päivitysehdotuksessa ei ole mainittu luontodirektiivin liitteen II lajeja.

4.5

Lintudirektiivin liitteen I lajit

Natura-tietolomakkeella tai Natura-tietolomakkeen päivitysehdotuksessa ei ole mainittu lintudirektiivin liitteen I lajeja.

4.6

Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset lajit

Natura-tietolomakkeella ja Natura-tietolomakkeen päivitysehdotuksessa on mainittu uhanalaisista ja huomionarvoisista lajeista vain meritaimen. Meritaimen on äärimmäisen uhanalainen laji
(CR).
Taimenten ekologiaa
Kaikki taimenet kutevat virtavesissä, ja meritaimen vaeltaa syönnökselle mereen. Taimen nousee merestä kudulle ensimmäisen kerran 2–5 merivuoden jälkeen ja noin kahden kilon painoisena. Taimenet kutevat virtavesien pohjasoraikkoon kaivamiinsa kutukuoppiin syys-marraskuussa.
Hedelmöittyneessä mädissä alkio kehittyy soran sisällä talven aikana ja poikaset kuoriutuvat aikaisin keväällä lähes 2 cm pituisina. Taimenenpoikaset elävät joessa yleensä 2–5 vuotta. Noin
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18–25-senttisinä ne muuttuvat vaelluspoikasiksi eli smolteiksi, parveutuvat ja vaeltavat kevättulvan mukana mereen. Taimen on vaatelias, viileää ja hapekasta vettä vaativa kalalaji, jonka
alkuperäisiä luonnossa lisääntyviä kantoja tavataan enää harvoissa vesistöissä. Suomen taimenkannat ovat taantuneet voimakkaasti voimalaitospatojen estettyä kalojen vaelluksen ja luontaisen elinkierron. Myös vedenlaadun huononeminen häiritsee taimenta monin paikoin. Varsinkin
merivaelteiset taimenkannat ovat nykyään vaarassa kadota kokonaan luonnosta.
Meritaimenen kannalta tärkeät alueet Sipoonjoessa
Sipoonjoen meritaimenen lisääntymisen kannalta tärkein alue on Byabäckenin vesistö, jossa
taimenen lisääntyminen on säännöllistä (Koljonen ym. 2013). Toinen tärkeäksi taimenkohteeksi
tunnistettu Brobölenkoski sijaitsee Sipoonjoen pääuomassa noin kilometrin etäisyydellä Ruddamsbäckenin laskukohdalta alajuoksulle päin mentäessä. Brobölenkoskella on koekalastusrekisterin mukaan tavattu saman vuoden taimenen poikasia viimeksi syksyllä 2013. Taimenen lisääntyminen siis ainakin joinain vuosina onnistuu koskella.

Kuva 4-1 Sipoonjoen Natura-aluekokonaisuus, Byabäcken, Ruddamsbäcken ja Brobölenkoski.
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5.

ARVIOITAVAN HANKKEEN KUVAUS
5.1

Hankealue

Arvioitava hanke on kiviaineksen otto, kiviaineksen kierrätys ja puhtaiden hyödyntämiskelvottomien maa-ainesten vastaanotto Sipoon Bastukärrin alueella. Hankealue sijaitsee Sipoon kunnan Kirkonkylässä ja Martinkylässä Bastukärrin alueella, joka sijaitsee Sipoon keskustasta (Nikkilä) noin kuusi kilometriä länteen. Hankealueen pohjoisosassa kulkee Keravantie (maantie 148)
ja alueen eteläpuolella Jokivarrentie (mt 1521). Sipoon ja Keravan raja sijaitsee hankealueen
länsipuolella. Arvioitava hankealue sijoittuu Sipoon Bastukärrin alueelle, johon on rakentumassa
ja osittain jo toteutunut Freeway Logistic City -työpaikka-alue.
Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 100 hehtaaria, josta suunniteltujen kiviainesottoalueiden
pinta-ala on YVA:n vaihtoehdosta riippuen 80–104 hehtaaria. Alueelta saatavissa olevan kiviaineksen määrä on vaihtoehdosta riippuen noin 11–33 miljoonaa kiintokuutiometriä, vuosittaisen ottomäärän ollessa lähitulevaisuudessa keskimäärin 1 miljoonaa tonnia (enimmillään 2 miljoonaa tonnia).
Maanvastaanottoa toteutetaan vaihtoehdosta riippuen 13–37 hehtaarin alueella ja maantäyttömäärien ollessa vastaavasti noin 3–29 miljoonaa kuutiometriä. Vuosittainen maanvastaanoton
määrä on keskimäärin 0,5 miljoona tonnia (enimmillään 1 milj. tonnia). Hankkeeseen sisältyy
myös kierrätysbetonin käsittelyä sekä logistiikka-asemakaavan ulkopuolella tapahtuvaa muualta
tuotavan raaka-ainelouheen käsittelyä. Vuosittaisen vastaanotettavan kierrätysbetonin määrä on
noin 100 000 tonnia.
Hankealueen rajaus eri osa-alueineen on esitetty kuvassa 5-2. Hankealueeseen kuuluvat osaalueet B, C ja F. Hanketta ja sen vaihtoehtoja on yksityiskohtaisemmin kuvattu YVAselostuksessa, jonka liitteeksi tämä Natura-arvioinnin tarveharkinta on laadittu. YVAselostuksessa on tarkasteltu erilaisia hankevaihtoehtoja: hankevaihtoehdossa VE 3 toimintoja sijoittuu vain osa-alueille B ja C. Hankevaihtoehdoissa VE 4 ja VE 4+ toimintoja sijoittuu osaalueille B, C ja F. Tämä Natura-arvioinnin tarveharkinta on laadittu laajimman hankevaihtoehdon
mukaisesta tilanteesta, mutta arvioinnissa kuvataan myös eroja hankevaihtoehtojen välillä.
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Kuva 5-1 Arvioitavan hankkeen osa-alueet B, C ja F.

5.2

Valuma-alueet ja hulevesien ohjautuminen Sipoonjokeen

Suunniteltu hankealue sijoittuu kolmelle valuma-alueelle, jotka on esitetty oheisessa kuvassa
(kuva 5-2). Kahdelta kolmesta valuma-alueesta vedet ohjautuvat Sipoonjokeen. Hankkeen osaalue B ja itäosa osa-alueesta C sijaitsevat Ruddammsbäckenin valuma-alueella (20.005). Molemmilta valuma-alueilta vedet ohjautuvat Sipoonjoen ala-osaan (20.001). Länsiosa osaalueesta C sijoittuu Parmanojan valuma-alueelle, josta vedet ohjautuvat Keravanjokeen alaosalle (21.092). Osa-alue F sijoittuu kolmelle valuma-alueelle: Keravanjoen keskiosan (21.092), Byabäckenin (20.004) ja Ruddammsbäckenin valuma-alueelle (20.005). Myös Byabäcken laskee
Sipoonjoen ala-osalle (20.001).
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Kuva 5-2 Hankealueen 3. jakovaiheen valumavesialueiden rajaukset ja pintaveden virtaussuunnat (siniset nuolet).

Sipoonjoen valuma-alue
Ruddammsbäckenin uoman pituus Bastukärr II:n asemakaava-alueelta Sipoonjoen Naturaalueelle on noin 5,5 km ja sen valuma-alue on 13 km2 (lähivaluma-alueen ollessa hankealueen
läheisyydessä noin 400 ha). Ruddammsbäcken virtaa pääasiassa peltomaiden keskellä ja sen
uoma on suurelta osin perattu. Suurin Ruddammsbäckeniin kohdistuvasta kuormituksesta on
peräisin peltoviljelystä, mikä ilmenee puron vedenlaadussa rehevyytenä. Valuma-alueen voimakkaasta kuormituksesta huolimatta Ruddammsbäcken on säilyttänyt osan luontoarvoistaan.
Ruddammsbäckenille on tyypillistä suuret virtaamavaihtelut: alivirtaamakautena veden vähyys
ja ylivirtaamakausina mahdolliset tulvat. Erityisesti keväisin on havaittu pienimuotoisia tulvia.
Byabäcken sijoittuu hankealueen eteläpuolelle ja osa-alue F sijoittuu nykytilanteessa sen valuma-alueelle. Byabacken kuuluu Sipoonjoen Natura-alueeseen ja se sijoittuu lähimmillään noin
1,3 km etäisyydelle hankealueesta. Byabäckenin (20.004) valuma-alueen koko on 27,04 km2 ja
hankealueen läheisyydessä lähivaluma-alueen koko on 76 ha. Byabäcken on tyypiltään pieni savimaiden joki. Sen fysikaalis-kemiallinen tila on tyydyttävä, hydrologis-morfologinen tila erinomainen ja ekologinen tila tyydyttävä (lähde: Oiva-tietokanta, vuoden 2013 luokitus). Byabäcken on Sipoonjoen Natura-alueen tärkein alue meritaimenen kannalta, koska siellä taimenkanta on vakiintunut.
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Sipoonjoki on tyypiltään keskisuuri savimaiden joki. Sipoonjokeen kohdistuu merkittävää kuormitusta. Suurin ongelma on hajakuormitus, jota muodostuu erityisesti peltokuormituksesta.
Myös haja-asutuksen jätevesikuormituksella on vaikutusta joen vedenlaatuun. Sipoonjoen vesi
on savisameaa ja runsasravinteista. Sipoonjoen alaosan fysikaalis-kemiallinen tila on huono,
hydrologis-morfologinen tila tyydyttävä ja ekologinen tila välttävä (lähde: Oiva-tietokanta, vuoden 2013 luokitus). Sipoonjoen valuma-alueen maankäyttö on esitetty oheisessa kuvassa (Helminen ym. 2009).

Kuva 5-3 Sipoonjoen valuma-alueen maankäyttö. (Kartta: Helminen ym. 2009).

Hulevesien johtaminen hankealueelta
Hulevedet hankealueelta johdetaan kaikissa hankevaihtoehdoissa hulevesien käsittely-yksikön
kautta Ruddamsbäckeniin. Missään hankevaihtoehdossa hulevesiä ei johdeta Byabäckeniin, eikä
Byabäckeniin siten kohdistu kuormitusta hankealueelta.
YVA:n hankevaihtoehdossa VE3 Byabackenin valuma-alueeseen ei kohdistu muutoksia. Byabäckenin valuma-alueelle sijoittuu louhintaa vain laajimmissa hankevaihtoehdoissa (VE 4 ja
VE 4+), joissa myös osa-alue F lukeutuu louhittaviin alueisiin (kuva 5-4). Byabäckenin valumaalueista hankealueen osuus on marginaalinen, ja hankkeen vaikutus Byabackenin vesitaseelle on
siten arvioitu vähäiseksi myös laajimman hankevaihtoehdon osalta (tarkemmin aiheesta YVAselostuksen luvussa 15). Byabackenin valuma-alueeseen hankkeesta kohdistuvia muutoksia on
kuvattu kartoilla kuvissa 5-4 ja 5-5.
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Kuva 5-4 Lähivaluma-alueet nykytilanteessa.

Kuva 5-5 Lähivaluma-alueet louhinnan loppuvaiheessa laajimmassa hankevaihtoehdossa.
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6.

MAHDOLLISTEN VAIKUTUSTEN MUODOSTUMINEN
6.1

Vesistövaikutukset

Kiviaineshankkeen mahdolliset vaikutukset Sipoonjoen Natura-alueeseen voivat muodostua hulevesien vaikutuksesta. Kiviaineshankkeen ja Natura-alueen välisestä etäisyydestä ja toiminnan
luonteesta johtuen hankkeella ei vesistövaikutusten ohella arvioida olevan muita mahdollisia Sipoonjoen Natura-alueeseen kohdistuvia vaikutusmekanismeja. Vedenlaatuun kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat ensisijassa räjähdeaineista liukenevan typen sekä kiintoainekuormituksen vaikutuksista, joita on kuvattu jäljempänä tässä luvussa.

6.2

Hulevesien määrä, laatu ja vaikutukset

Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia syntyy maankäytön muuttumisesta ja hulevesien mukana tulevasta kuormituksesta. Maankäytön muuttuessa hulevesien määrä kasvaa, mikä voi ylivirtaamakausina aiheuttaa purkuvesistön tulvimista ja eroosiota, ellei virtaamahuippuja tasata hulevesien hallinnalla. Louhinnan aiheuttamaa kuormitusta on kuvattu tarkemmin osana YVAselostusta (luku 15), jossa on mm. arvioitu typpikuormituksen laskennallista pitoisuuslisäystä
Ruddamsbäckenissä ja Sipoonjoessa. Osana Natura-arvioinnin tarveharkintaa esitetään vain
keskeiset arviointitulokset vesistövaikutusten osalta.
Taulukko 6-1 Typpikuormituksen laskennallinen pitoisuuslisäys Ruddammsbäckenissä ja Sipoonjoessa.

nykytilanne (taustapitoisuus)
louhinnan aikana keskimääräisellä ottomäärällä (pitoisuuslisäys)
louhinnan aikana maksimiottomäärällä
(pitoisuuslisäys)

Ruddamsbäcken Sipoonjoki
2 000
2 600 µg/l
500

20 µg/l

900

40 µg/l

Räjähdysainejäämistä peräisin oleva typpi on pääosin ammoniumnitraattia. Nitraatti voi lisätä
typpirajoitteisissa vesistöissä leväkasvua. Käytössä olevien vähäisten vedenlaatutietojen perusteella Ruddammsbäcken yhteisrajoitteinen fosforin ja typen suhteen, ja näin ollen selvä typpipitoisuuden kasvu Ruddamsbäckenissä voi aiheuttaa rehevyyden lisääntymistä. Olemassa olevien
tulosten perusteella hankealueen läheisyydessä Ruddammsbäckenissä todettiin ajoittain heikentyneet happipitoisuudet (alimmillaan happipitoisuus 2,3 mg/l ja hapenkyllästysaste 22 %). Näin
ollen hulevesikuormituksen aiheuttamat vaikutukset voivat voimistua Ruddammsbäckenissä erityisesti alivirtaamakausina happitilanteen ollessa heikentynyt. Hulevesien mukana tuleva ammoniumtyppi voi kuluttaa vesistössä happea hapettuessaan nitraatiksi ja heikentää purkuvesistön happioloja entisestään hankealueen läheisyydessä.
Maankäytön muutosten perusteella ja ominaiskuormituslukuja käyttäen on arvioitu myös hankealueelta hulevesien mukana tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Kiintoainekuormitus Ruddammsbäckenissä voi laskelmien perusteella kasvaa nykyisestä noin kuusinkertaiseksi hankkeen
toteuttamisen myötä (arvio ilman vesienkäsittelyä).
Hulevesien hallintasuunnitelmassa on otettu huomioon maankäytön muutoksen myötä kasvava
hulevesikuormitus ja vesien käsittelytarve. Ruddamsbäckenin suuntaan purkavien hulevesien
osalta on suunniteltu hulevesien käsittely-yksikköä, joka sisältää viivytys- ja tasausaltaan lisäksi
biosuodatuksen. Näiden vaikutus vesien laatuun on huomioitu oheisessa taulukossa (taulukko 62) esitetyissä kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen laskennallisissa pitoisuuslisäyksissä Ruddammsbäckenissä. Hankealueen läheisyydessä vaikutukset ovat havaittavissa, kun taas
lähempänä Sipoonjokea vaikutukset ovat enää marginaalisia.
Taulukko 6-2 Kiintoaineen, kokonaisfosforin ja -typen laskennallinen pitoisuuslisäys Ruddammsbäckenissä (oletetussa maksimitilanteessa, eli vaihtoehdon VE 4 toteutuessa).

kiintoaine
(mg/l)
Ruddammsbäcken, hankkeen lähialue
taustapitoisuus
15
toiminnan aikainen lisäys
5
Ruddammsbäcken, Sipoonjoen suulla
taustapitoisuus
200
toiminnan aikainen lisäys
2

P (µg/l)

N (µg/l)

90
20

2000
190

460
10

3100
70
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7.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
7.1

Vaikutukset luontodirektiivin mukaisiin luontotyyppeihin

Natura-tietolomakkeella on mainittu luontodirektiivin liitteen I luontotyypeistä pikkujoet ja purot, luontotyypin peittävyydeksi on Natura-tietolomakkeen päivitysehdotuksessa esitetty 4,3 ha.
Luontotyyppiä esiintyy Sipoonjoen yläjuoksulla sekä joen sivuhaaroissa.
Sipoonjoen pääuomaan kohdistuva kuormituslisäys on Ruddamsbäckenin suulla vesistövaikutusarvion mukaan laskennallisesti kiintoaineen osalta 1 % ja fosforin sekä typen osalta 2 %
luokkaa. Suhteutettuna Sipoonjoen muuhun kuormitukseen (mm. hajakuormitus peltoviljelystä
sekä haja-asutuksen jätevesikuormituksella) kuormituslisäys arvioidaan vähäiseksi. Kuormituslisäyksellä ei siten arvioida olevan vaikutuksia Sipoonjoessa esiintyvään direktiiviluontotyyppiin
pikkujoet ja purot. Kuormituslisäys on vähäinen, eivätkä sen vaikutukset kohdistu luontotyypin
esiintymisalueille, jotka sijoittuvat Sipoonjoen yläjuoksulle sekä joen sivuhaaroihin.

7.2

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin

Natura-tietolomakkeella tai Natura-tietolomakkeen päivitysehdotuksessa ei ole mainittu luontodirektiivin liitteen II lajeja.

7.3

Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin

Natura-tietolomakkeella tai Natura-tietolomakkeen päivitysehdotuksessa ei ole mainittu lintudirektiivin liitteen I lajeja.

7.4

Vaikutukset uhanalaisiin ja muihin huomionarvoisiin lajeihin

Natura-tietolomakkeella on uhanalaisista ja huomionarvoisista lajeista mainittu vain meritaimen.
Meritaimenen kannalta tärkeimmät alueet Sipoonjoen Natura-alueella sijoittuvat Byabackenin
vesistöön sekä Sipoonjoen pääuomaan, jossa lähimmäs hankealuetta sijoittuva meritaimenen lisääntymisalue sijaitsee Brobölenkoskella. Brobölenkoski sijaitsee Sipoonjoen pääuomassa noin
kilometrin etäisyydellä Ruddamsbäckenin laskukohdalta alajuoksulle päin mentäessä.
Byabäckeniin ei osana YVA-selostusta laaditun vesistövaikutusarvioinnin mukaan kulkeudu
kuormitusta hankealueelta. Missään hankevaihtoehdossa hulevesiä ei johdeta Byabäckeniin, eikä
Byabäckeniin siten kohdistu kuormitusta hankealueelta. Valunnan määrän vähentyminen valuma-alueen vähäisen pienenemisen kautta on niin pientä, ettei sillä arvioida olevan vaikutuksia
meritaimenen elin- ja lisääntymismahdollisuuksille purossa.
Sipoonjoen pääuomaan kohdistuva kuormituslisäys on Ruddamsbäckenin suulla vesistövaikutusarvion mukaan laskennallisesti kiintoaineen osalta 1 % ja fosforin sekä typen osalta 2 %
luokkaa. Kuormituslisäyksen ei arvioida aiheuttavan kilometrin etäisyydellä alajuoksulla sijaitsevan Brobölenkosken meritaimenen lisääntymisalueelle havaittavia haittavaikutuksia.
Suunnitellulla kiviaineshankkeella ei edellä esitetyn perusteella arvioida olevan meritaimeniin
kohdistuvia vaikutuksia Sipoonjoen Natura-alueella.
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8.

YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA
Sipoonjoki on kokonaisuudessaan noin 40 kilometriä pitkä joki, jonka vedenlaatuun vaikuttaa
sekä haja-asutusalueiden jätevesikuormitus että peltoviljelystä aiheutuva kuormitus. Sipoonjoen
alaosan fysikaalis-kemiallinen tila on huono, hydrologis-morfologinen tila tyydyttävä ja ekologinen tila välttävä. Suunniteltu kiviaineshanke on hulevesien hallintasuunnitelman toimet huomioituna toteutettavissa siten, ettei yhteisvaikutuksia muiden Sipoonjokivarteen sijoittuvien toimintojen kanssa muodostu.

9.

ARVIOITAVAN HANKKEEN VAIKUTUKSET NATURAALUEEN EHEYTEEN
Bastukärrin kiviaineshanke ei aiheuta sellaisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät Sipoonjoen Natura-alueen suojeluperusteina mainittuja luontoarvoja. Bastukärrin kiviaineshankkeella ei siten arvioida olevan vaikutuksia Sipoonjoen Natura-alueen eheyteen.

10. HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN
Kiviaineshankkeen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää toteuttamalla hulevesien hallinta ja
käsittely tehokkaasti ja riittävässä laajuudessa. Räjähdysaineiden aiheuttaman typpikuormituksen voidaan arvioida olevan merkityksellisin tekijä vesistökuormituksen kannalta. Typpikuormitusta voidaan hulevesien käsittelyn lisäksi vähentää myös räjähdysaineiden laadun oikealla valinnalla ja huolellisella käytöllä.
Maankäytön muuttumisen myötä toiminta-alueelta tuleva pintavalunta kasvaa. Virtaamahuippujen ja toisaalta alivirtaamien tasoittamiseksi hankealueen hulevedet ohjataan tasausaltaisiin,
joiden mitoituksessa on huomioitu mm. rankkasateet ja ilmastonmuutos. Tasausaltailla voidaan
vähentää hulevesien aiheuttamaa tulvimista ja eroosiota purkuojissa. Tasausaltaiden tarkoituksena on laskeuttaa hankealueelta tulevaa kiintoainesta ja kiintoainekseen sitoutuneita ravinteita.
Laskeutus ei kuitenkaan pidätä liukoisia yhdisteitä, joiden kulkeutumisen vähentämiseksi on
suunniteltu biosuodatusta.

11. JOHTOPÄÄTÖKSET
Edellä esitetyn perusteella todetaan, ettei Bastukärrin kiviaineshanke laaditun Natura-arvioinnin
tarveharkinnan perusteella aiheuta Sipoonjoen Natura-alueen suojeluperusteina mainittuihin
luontotyyppeihin tai lajeihin kohdistuvia vaikutuksia. Natura-arvioinnin tarveharkinta ei tuonut
esiin seikkoja, joiden vuoksi varsinainen Natura-arviointi olisi tässä hankkeessa tarpeen laatia.

Lahdessa 1. päivänä heinäkuuta 2016

RAMBOLL FINLAND OY

Kaisa Torri
luontoasiantuntija

Tarja Ojala
ryhmäpäällikkö
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Työpajaan osallistui 13 edustajaa alueen maan- ja kiinteistönomistajista. Työpajaan oli kutsuttu asukkaita kaikkiaan noin 70 taloudesta hankealueen pohjoispuolelta.

1. Tilaisuuden avaus ja esittelyt
Tuomas Laiho Rudukselta avasi työpajan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Ruduksen, Rambollin ja Sipoon kunnan edustajat esittäytyivät.

2. Illan tarkoitus ja pelisäännöt
Hanna Herkkola Rambollista kertoi, että illan pääasiallisena tavoitteena on saada tietoa ja keskustella alueen nykytilasta asukkaiden ja maanomistajien näkökulmasta. Toisaalta osallistujille hankealueen lähimpinä asukkaina ja kiinteistönomistajina halutaan kertoa hankkeen vaikutusarvioinnin käynnistymisestä
ensimmäisinä. Käytiin läpi työpajan pelisäännöt.

3. Ruduksen toiminta Sipoon Bastukärrin alueella
Laiho esitteli Ruduksen toimintaa Sipoon Bastukärrin alueella. Laiho totesi, että
hankkeen toiminnan taustalla on Bastukärrin asemakaavan toteuttaminen.
Hankkeena tavoitteena on tuottaa kiviainesta Uudenmaan kasvaviin tarpeeseen. Hankealue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä. Hän kertoi, että
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vuosittaisen louhittavan kiviaineksen määrä on riippuvainen markkinatilanteesta. Laiho totesi, että
hankkeen elinkaari on vuosikymmeniä.

4. YVA-menettely
Juha Laurila (Rudus) kertoi YVA-menettelystä. Hän totesi, että YVA-menettelyn tarkoituksena on arvioida hankkeen ympäristövaikutuksia. Tällä hetkellä laaditaan YVA-ohjelmaa, jonka aikana kerätään tietoa
hankkeesta ja alueen nykytilasta sekä alueelta tehdyistä selvityksistä. Illan työpaja on yksi vaihe tiedonkeruusta.
Laurila kertoi, että hanketta varten perustetaan www-sivut, joilla on tarkoitus tiedottaa hankkeesta.
Hankkeen www-sivut aukaistaan lähipäivinä Ruduksen internetsivuille. Myös Uudenmaan ELY-keskuksen
hankesivuille tulee tietoa hankkeesta. Lisäksi hanketta varten on perustettu karttapalautepalvelu, jonka
avulla asianosaiset voivat antaa palautetta hankkeesta tai tietoa ympäristöstä hankevastaavalle ja YVAkonsultille. Työpajan aikana esitellään palvelun käyttöä.

5. Asukkaiden esittämiä kysymyksiä ja mielipiteitä
Ennen ryhmätyöskentelyn aloittamista esitettiin kysymyksiä ja lausuntoja, jotka on koottu alle.
Koko hankealuetta koskevat kysymykset:

Kuinka kauan hankealueilla on melua aiheuttavaa toimintaa?
Tuomas Laiho (Rudus) vastasi, että hanke etenee vaiheittain. Kunkin vaiheen kesto on riippuvainen
markkinatilanteesta ja sen muodostamasta kiviaineskysynnästä. Nykyinen kiviainesottomäärä on ollut luokkaa 250 000-300 000 tonnia/a tavoitteen ollessa luokkaa 500 000 t/a. Hyvässä markkinatilanteessa alueen myynti on ollut 1 000 000 t/a. YVA-ohjelmassa esitetään arvioita hankkeen elinkaaresta.

Miksi YVA-tilaisuus järjestetään, jos asukkaiden mielipiteillä ei ole väliä?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että nyt nimenomaan ollaan paikalla siksi, että halutaan kuulla asukkaiden mielipiteitä. Asukkailla on lisäksi mahdollisuus antaa mielipiteensä YVA-hankkeen aikana mm.
YVA-ohjelman ja selostuksen kuulutusvaiheessa. Hankkeen aikana järjestettävät työpajat ja yleisötilaisuudet ovat myös tilaisuuksia, joissa asukkaat ja muut asianosaiset voivat esittää mielipiteitä ja
antaa palautetta. Hanketta varten on perustettu karttapalautepalvelu, johon palautetta voi jättää
hankevastaavalle ja YVA-konsultille koko hankkeen ajan. YVA-hankkeen yhtenä arvioitavana osana
ovat myös sosiaaliset vaikutukset, jonka lähtötietona asukkaiden näkemykset ovat myös tärkeinä.
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Eräs asukas totesi, että räjäytykset aiheuttavat rakennuksien perustuksiin haittoja. Miten tämä on
mahdollista?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että räjähdysaineen määrä ei ole itse asiassa määräävä tekijä. Räjäytyspanokset asetetaan riveittäin ja räjäytys toteutetaan rivi kerrallaan. Näin toteutettuna vaikutus
on pienempi kuin se, että räjäytettäisiin koko alue kerrallaan.
Mille toiminnoille tässä tehdään arviointeja? Mikä on hankkeen nimi? Miten tilanne on muuttunut aiemmasta?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että hankkeessa arvioidaan kiviainestoimintoja, ylijäämälouheen käsittelyä ja maanvastaanottoa. Hankkeen nimi on Sipoon Bastukärrin kiviainestoimintojen YVA-hanke.
Anu Juvonen (Sipoon kunta) lisäsi, että nyt arvioidaan pääosin Bastukärr 2:n aluetta. Hanna Herkkola (Ramboll) täydensi, että tässä tilaisuudessa esitellään hanketta ja YVA-ohjelmaa ollaan vasta
tekemässä. YVA-hankkeessa tuotetaan tietoa tulevia päätöksentekovaiheita varten. Tämän tilaisuu-






















den tavoite on kerätä asukkaiden näkemyksiä. YVA-hankkeen aikana kerätyt tiedot on tarkoitus viedä päättäjille tiedoksi.
Tiedusteltiin, miksi kunta ei järjestänyt työpajatilaisuutta?
Hanna Herkkola (Ramboll) vastasi, että YVA on hankevastaavan vastuulla ja tilaisuus on osa YVAprosessia.
Asukkaat halusivat tietää, ovatko suunnitellut suojavallit pysyviä? Minkälaiset suojavallit on tarkoitus toteuttaa?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että suojavallit ovat pysyviä, mutta vielä ei ole tarkkoja suunnitelmia
vallien toteuttamisesta.
Miksi alue pitää louhia teollisuustoimintojen toteuttamiseksi? Miksi pitää louhia kaikki samaan tasoon?
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) totesi, että SOK:n molempien vaiheiden pitää olla samassa tasossa
raskaan liikenteen takia.
Mihin BA2 alueen hulevedet laskevat?
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) kertoi, mihin asemakaavoitettujen alueiden hulevedet johdetaan.
Lyhyesti voidaan todeta, että pääosin hulevedet johdetaan Ruddamsbäckenin suuntaan.
Todettiin, että louhinta alueella on alkanut jo 80-luvulla.
Eräs asukas sanoi, että alue sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien päässä (esim. Keravan rautatien asemalle on lyhyt matka). Hän kysyi, että miten näin iso alue sidotaan vuosikymmeniksi Ruduksen käyttöön eikä aluetta hyödynnetä asuinalueeksi?
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) vastasi, että asuinrakentamisen kysyntään on kaavailtu Talman aluetta.
Eräs asukas esitti mielipiteen, että Sipoon kunnan pitäisi saada alue nopeammin teollisuuskäyttöön
Rudukselta.
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) totesi, että jo nyt iso alue on teollisuuskäytössä.
Useat asukkaat korostivat, että alueelle haluttaisiin asuntoja teollisuustoimintojen sijasta.
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) totesi, että Bastukärr I asemakaava on jo lainvoimainen ja Bastukärr II kaavoitusprosessikin on jo loppusuoralla. Asemakaavan vaikutuksista on ollut omat arviointiprosessinsa.
Keskusteltiin tieyhteyksistä.
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) totesi, että alueen toiminnan kannalta on tärkeä saada tieyhteys
etelään, koska Keravantien puoli on jo nykyisellä liikenteellä ruuhkautunut.
Asukkaat vaativat, että Kulloontien/Keravantien varteen pitäisi saada kevyen liikenteen väylä.
Hankkeen aikana tarkastellaan myös toiminnan aiheuttamia liikenneturvallisuuskysymyksiä ja selvitetään haitallisten vaikutusten ehkäisemiskeinoja, joiden yhteydessä tarkastellaan myös kevyen liikenteen väylien tarpeellisuutta.
Tiedusteltiin, miksi hankkeen kesto on niin pitkä?
Tuomas Laiho (Rudus) totesi, että se johtuu alueella olevan kiviaineksen suuresta määrästä.

Vaiheen 1 aluetta koskevat kysymykset:

Miksi vaiheen 1 asemakaavan ulkopuolisella alueella pitää louhia?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että tarvitaan tilaa pintamaiden läjitykselle.
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Todettiin, että asemakaavavaiheessa jo esitettiin vaiheen 1 alueen säilyttämistä luonnontilaisena.
Nyt alue on avohakattu. Huomioidaanko asukkaiden mielipiteitä? Kuka omistaa alueen?
Jarkko Lyytinen (Sipoo) totesi, että kaava-alueella sijaitseva osa on kunnan omistuksessa. Kaavaalueen ulkopuolinen alue on yksityisomistuksessa. Hanna Herkkola korosti, että tässä tilaisuudessa





on hyvä tuoda esiin mm. juuri tämän kaltaisia asioita, jotta ne voidaan ottaa huomioon vaikutusten
arvioinnissa..
Todettiin, että Bastukärrin 1 alueen toiminta aiheuttaa nykyisinkin melua, pölyä. Suunniteltu kiviainestoiminta alueella tulee olemaan pitkäkestoista ja suojaava vallin suoja tulee vasta todella
myöhemmin. Miksi suojaava metsäalue on hakattu?
Tähän läsnäolijoilla ei ollut vastausta.
Asukas Keravantien varrelle vaiheen 1 itäpuolella totesi, että kiviainespölyä on jo nykyisellään levinnyt heidän tontilleen.

Vaiheen 2 aluetta koskevat kysymykset:

Todettiin, että vaiheen 2 pohjoispuolella (Havutiellä) PNO:n alueen louhinta aiheutti melua, tärinää
ja kiviainespölyä. Miten nyt estetään haittavaikutukset?
Juha Laurila (Rudus) vastasi, että murskauslaitoksella käytetään vettä pölyn sidontaan. Hän totesi
myös, että alue on hyvin laaja, joten koko alueen pölynsidonta hankalaa. Pölyä aiheutuu myös varastokasoista sekä louhitusta kentästä. Todettiin myös, että kovat tuulet lisäävät pölyämistä.








PNO:n alueella suoritetut räjäytykset aiheuttaneet asunnoissa tavaroiden tippumista. Miten suojataan rakennusten säilyminen?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että YVA-hanke on vasta alussa, mutta siinä tullaan arvioimaan hankkeen vaikutuksia ja haittojen ehkäisemiskeinoja.
Tiedusteltiin vaiheen 2 alueelle sijoitettavan meluvallin toteuttamisesta.
Tuomas Laiho (Rudus) totesi, että alueella on suunniteltu tehtävän aluksi louhinta-alueelta pintamaiden kuorinta ja meluvallin rakentaminen. Sen jälkeen aloitetaan vasta louhinta.
Miten vaiheen 2 meluvalli toteutetaan? Alueella monta metriä savea, miten alueelle voidaan läjittää
suuria määriä maa-aineksia, ettei valli sorru?
Asia tullaan selvittämään tarkemmassa suunnittelussa, jolloin tehdään mm. stabiliteettilaskelmat.
Eräs asukas tiedusteli, että mitä vaiheen 2 pohjoispuoliselle alueelle on suunniteltu? Entä miksi Bastukärrin kaavan pohjoispuolinen alue Talman kaavassa on metsäaluetta, vaikka alueella on taloja?
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) totesi, että hankealueen pohjoispuolelle sijoittuu Talman alueen
osayleiskaava. Hän totesi, että lisätietoa asiasta saa kaavasuunnittelijalta.
Asukkaat korostivat, että hankkeessa tulee tarkastella nykyisen kalliomäen ja metsän vaimentavaa
vaikutusta melutasoon. Kun metsä kaadettiin, Keravantien melutaso kasvoi heti voimakkaasti.

6. Työpajaosuus
6.1 Illan tavoite
Hanna Herkkola kertoi, että työpajan tavoitteena on saada tietoa hankealueen ja sen ympäristön nykytilasta. Tietoa halutaan esimerkiksi eri alueiden nykyiseen asuinviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön vaikuttavista asioista. Herkkola korosti, että asukkailla ja maanomistajilla on lähialueen tuntemusta ja tietoa,
joka on arvokasta hankkeen vaikutuksia arvioitaessa.
Herkkola antoi ohjeet karttojen ääressä tehtäviin työpajatehtäviin. Osallistujat jakautuivat kolmeen
pienryhmään, jotka muodostuivat melko pitkälle asuinalueiden mukaisesti.

6.2 Aihealueet
Työpajaosuudessa käytiin läpi 4 aihetta:
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1. Alueen käyttö ja nykytila, jossa osallistujat saivat merkitä kartalle tärkeiksi kokemiaan alueita.
2. Mahdolliset huolet, pelot ja toiveet hankkeeseen liittyen.
3. Tärkeimmät arvioitavat asiat YVA-prosessin aikana (asiat mihin erityisesti tulisi kiinnittää huomioita).
4. Vuorovaikutus

6.3 Ryhmätehtävien 1-4 ohjeistus
1. Alueen käyttö ja nykytila
Tehtävä ryhmille: Kuvaile aluetta yleensä ja merkitse kartalle (jos mahdollista) esim. tyypillisiä piirteitä, tärkeitä paikkoja, ongelmakohtia, oikopolut ja kulkureitit, ulkoilu ja muut harrastukset, elinkeinoelämän alueet.
2. Huolet pelot ja murheet
Tehtävä ryhmille: Kuvaile mitä ajatuksia suunniteltu hanke herättää. Huolet haitallisista vaikutuksista ja toiveet myönteisistä vaikutuksista, joita hankkeen mukana voisi syntyä.
3. Tärkeimmät arvioitavat asiat
Tehtävä ryhmille: Mitkä asiat muuttaisivat alueen luonnetta merkittävästi?
Mitä alueella tulee varjella? Mikä asuinviihtyvyyden kannalta on merkittävää?
4. Vuorovaikutus
Tehtävä ryhmille: Mistä halutaan saada tietoa, millä menetelmällä, miten ei ainakaan tulisi toimia.

6.4 Tuloksia tehtävistä 1-4
Ryhmätyöskentelyn päätteeksi käytiin vielä yhteiskeskustelua. Kukin ryhmä kertoi lyhyesti asioista, jotka ryhmä halusi erityisesti nostaa esiin. Monelta osin ryhmien keskustelemat asiat olivat samoja, jolloin
seuraavat ryhmät täydensivät keskustelua lähinnä niiltä osin, kuin se erosi edellisistä.
Ryhmät nostivat itse esiin seuraavia asioita tehtävistä 1-3. Tarkempi kooste työpajatehtävistä on erillisenä liitteenä, samoin osallistujien merkintöjen pohjalta koottu koostekartta.
Ryhmä A (koosteessa näkemykset mustalla)
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Nykytilassa huonoa on PNO:n viereinen ruma valli, puuston poistaminen vuosi sitten lisäsi hulevesien määrää merkittävästi ja lisäsi liikenteen meluvaikutuksia



Pelkoina ja huolina ryhmä mainitsi vallin rakentamisen vaikutukset pohjavesiin, meluhaittojen
keston sekä epätietoisuuden siitä, mitä teollisuustoimintoja alueelle tulee



Tärkeimmistä arvioitavista asioista ryhmä nosti esiin rakentamisen aikaiset Kyllästämöntien (yksityistie, kuka vastaa tien rasituksista) kautta tulevan liikenteen haittavaikutukset ja hulevesien
johtamisen



Vuorovaikutuksen osalta ryhmä piti tärkeänä vastuuhenkilöiden nimeämisen sekä hankevastaavalla että kunnalla: kuka vastaa valituksista ja valvonnasta, nimet tiedoksi, työmaataulut vastuuhenkilöineen ajan tasalle ja helposti nähtäville

Ryhmä B (koosteessa punaisella kirjatut näkemykset)


Nykytilassa arvostetaan alueen luonnonläheisyyttä ja rauhallisuutta, alue on hyvien liikenneyhteyksien päässä



Huonona pidettiin sitä , että BA2 oli lähivirkistysalue, mutta nyt metsäalueet on hakattu ja virkistysalueet kadonneet lähialueelta, sekä marja- ja sienimaastot hävisivät; hakkuualue oli luonnonmukainen melueste, mutta nykyisin liikenteen meluvaikutukset ovat merkittävät!



Asukkaita huoletti minkäkokoisia meluesteitä tulee ja tuleeko tilanne ennallistumaan; melu ja
pöly, pölyn vaikutukset ilmatekniikkaan (esim. kiviainespölyn vaikutus ilmalämpöpumppujen
toimintaan), kiinteistön arvon lasku



Tärkeimmistä arvioitavista asioista ryhmä nosti keskustelussa esiin paljaan alueen minimoimisen
(pölyvaikutusten estäminen), asukasviihtyvyyden haittojen minimoimisen, vaikutukset terveyteen, luonnonsuojelulliset näkökohdat; kannattaako suojavyöhyke louhia koska alue tullaan
täyttämään (ovatko taloudelliset arvot tärkeämpiä kuin muut arvot: asukasviihtyvyys, luonnonsuojeluarvot), vaiheen 2 hankerajauksen vieminen kauemmaksi asukasviihtyvyyden takia, lähialueen asukkaiden mielipiteen todellinen huomioinen (Rudus, Ramboll, Sipoo), meluntorjunta
(räjäytykset), maisemoinnin suunnittelu, pölyntorjunta, tärinämittaukset (panostusten virhearviointien minimointi), aluekohtainen aikataulutus, vaikutukset pohjaveteen (yksityiskaivojen säilyttäminen)



Vuorovaikutuksen ja tiedotuksen osalta ryhmä toivoi toiminnan aikana ajantasaista informaatiota, esim. räjäytysten ilmoittaminen sähköpostitse tai tekstiviestillä
o

Laurila totesi että Ruduksen toisessa hankkeessa Korkeamäessä Hollolassa informoidaan
räjäytyksistä ja murskauslaitoksen toiminta-ajoista tekstiviestitse. Laurila lupasi että
tekstiviestipalvelu voidaan ottaa käyttöön Bastukärrin alueella asukkaiden sitä halutessa. Asukas totesi, että heitä koskettava alue tulee käyttöön vasta vuosien jälkeen, mutta osa oli kiinnostuneita liittymään tekstiviestipalveluun piiriin heti.

Ryhmä C (koosteessa sinisellä kirjatut näkemykset):


nykytilassa huonoa ovat rakenteelliset vauriot asuinnoissa, pölyäminen (myös asuntojen sisällä),
melu, raskas liikenne Keravantiellä, maiseman turmeltuminen, Keravantielle valot ja kevyen liikenteen väylä, eläinten (peurat) luonnolliset reitit häiriintyneet,



Ryhmä ei tuonut esiin erityisen hyvin olevia asioita nykytilasta



Ryhmä nimesi peloiksi ja huoliksi mm. nykytilan huonontumisen, hankkeen elinkaaren, hulevesien käsittelyn ja johtamisen asianmukaisesti, mitä savikon päälle perustetuille asuinrakennuksille tapahtuu, kun maanläjitystä tulee lähialueelle, miten pölyämistä vähennetään sekä meluvallien luonnonmukaistamisen pitkän aikajänteen



Tärkeimpinä arvioitavina asioina mainittiin asuinviihtyvyys, tonttien ja asuinkiinteistöjen arvo,
hankkeen toteutusajan nopeuttaminen, maisemavaikutusten ja melun vähentämiskeinojen arvioiminen



Vuorovaikutusta ryhmä ei tulosten esittelyssä nostanut erikseen esiin

7. Tilaisuuden päätös
Hanna Herkkola (Ramboll) totesi, että tilaisuudesta lähetetään muistio sähköpostilla tai postitse. Tilaisuudessa kerättiin postituslista tilaisuuteen osallistuneista. Lopuksi Herkkola kiitti kaikki osallistujia ja
päätti tilaisuuden.
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Kuvia tilaisuudesta
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Rudus Oy Bastukärrin kiviainestoiminnot
Asukastyöpaja
Työpajaan osallistui 15 edustajaa alueen maan- ja kiinteistönomistajista. Työpajaan oli kutsuttu asukkaita noin 70 kiinteistöstä hankealueen eteläpuolelta.

1. Tilaisuuden avaus ja esittelyt
Tuomas Laiho Rudukselta avasi työpajan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Ruduksen, Rambollin ja Sipoon kunnan edustajat esittäytyivät.

2. YVa-menettely
Juha Laurila (Rudus) kertoi YVA-menettelystä. Hän totesi, että YVA-menettelyn
tarkoituksena on arvioida hankkeen ympäristövaikutuksia. Hän korosti myös,
että YVA-menettely ei ole vielä lupamenettelyä vaan sillä kerätään tietoa lupapäätöksiä varten. Tällä hetkellä laaditaan YVA-ohjelmaa, jonka aikana kerätään
tietoa hankkeesta ja alueen nykytilasta sekä alueelta tehdyistä selvityksistä. Illan työpaja on yksi vaihe tiedonkeruusta.
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Ramboll Finland Oy
Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.
Kotipaikka Espoo

YVA-menettelyn aikataulusta Laurila totesi seuraavaa. Tavoitteena on, että YVA-ohjelma olisi kuulutusvaiheessa syksyllä ja YVA-selostus vastaavasti vuoden 2015 alkupuolella.
Laurila kertoi, että hanketta varten perustetaan www-sivut, joilla on tarkoitus tiedottaa hankkeesta.
Hankkeen www-sivut aukaistaan lähipäivinä Ruduksen internetsivuille. Myös Uudenmaan ELY-keskuksen
hankesivuille tulee tietoa hankkeesta. Lisäksi hanketta varten on perustettu karttapalautepalvelu, jonka
avulla asianosaiset voivat antaa palautetta hankkeesta tai tietoa ympäristöstä hankevastaavalle ja YVAkonsultille. Työpajan aikana esitellään palvelun käyttöä.
YVA-menettelyyn kuuluu vuorovaikutus hankkeen asianosaisten eli asukkaiden kanssa. Tässä hankkeessa pidetään sekä YVA-ohjelman että -selostuksen aikana työpajoja lähialueen asukkaille ja maanomistajille. YVA-menettelyyn kuuluu myös yleisötilaisuuksien järjestäminen sekä ohjelma- että selostusvaiheessa.
Tätä hanketta varten on perustettu myös karttapalautepalvelu, jonka avulla asianosaiset voivat antaa
palautetta hankkeesta tai tietoa ympäristöstä hankevastaavalle ja YVA-konsultille. Työpajan aikana esitellään palvelun käyttöä.

3. Illan tarkoitus ja pelisäännöt
Hanna Herkkola Rambollista kertoi, että illan pääasiallisena tavoitteena on saada tietoa ja keskustella
alueen nykytilasta asukkaiden ja maanomistajien näkökulmasta. Toisaalta osallistujille hankealueen lähimpinä asukkaina ja kiinteistönomistajina halutaan kertoa hankkeen vaikutusarvioinnin käynnistymisestä ensimmäisinä. Käytiin läpi työpajan pelisäännöt.

4. Ruduksen toiminta Sipoon Bastukärrin alueella
Laiho esitteli Ruduksen toimintaa Sipoon Bastukärrin alueella. Laiho totesi, että hankkeen toiminnan
taustalla on Bastukärrin asemakaavan toteuttaminen, mikä edellyttää louhintaa hankealueella. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kiviainesta Uudenmaan kasvaviin tarpeeseen, mikä on vuositasolla noin 20
milj. tonnia. Uudellamaalla kiviaineksen käyttö on suurta ja tämä hanke toteutuessaan tuottaisi kiviainesta kasvavaan kysyntään. Louhinnan lisäksi hanke sisältää myös ylijäämälouheen tuontia ja käsittelyä
sekä louhituilta alueilta kerättyjen pintamaiden läjittämistä asemakaavassa osoitetuille alueille. Laiho
esitteli kartoilta hankealueelle suunniteltuja louhinta- ja täyttöalueita. Hanke etenee vaiheittain. Laiho
esitteli suunniteltua vaiheistusta kartalla.

5. Asukkaiden esittämiä kysymyksiä ja mielipiteitä
Ennen ryhmätyöskentelyn aloittamista esitettiin kysymyksiä ja lausuntoja, jotka on koottu alle.
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Asukas kysyi hankkeen elinkaaresta. Tarkoittaako, että hankealueella toimitaan vuosikymmeniä?
Tuomas Laiho (Rudus) vastasi, että hankkeen toteuttaminen voidaan arvioida kestävän vuosikymmeniä.
Tarkoittaako vaiheistaminen, että kukin alue louhitaanko ensin kokonaan ja sitten täytetään?
Juha Laurila (Rudus) vastasi, että toiminnot menevät osittain limittäin. Louhittua aluetta voidaan
täyttää osittain louhinnan edetessä.
Kuinka monta vuotta toiminta kullakin alueella kestää?
Tuomas Laiho (Rudus) vastasi, että kullekin alueelle on laskettu louhintamääriä, joista voidaan arvioida suunnilleen ajankesto. Tässä vaiheessa voidaan arvioida, että alueiden toiminta-ajan kesto voi
olla luokkaa 2-5 vuotta pohjoisilla alueilla.
Milloin aloitetaan vaihe 4?















Tuomas Laiho (Rudus) vastasi, että alueella 4 voidaan olla noin 10 vuoden päästä aloitusvuodesta.
Asukas kysyi Jokivarrentielle tulevan tieyhteyden rakentamisen aikataulusta?
Tuomas Laiho (Rudus) vastasi, että aluksi tehdään toiminnan aikainen kiertotie ja louhinnan jälkeen
voidaan perustaa varsinainen tieyhteys Jokivarrentielle.
Milloin tieyhteys etelään olisi ajokunnossa?
Pekka Söyrilä (Sipoon kunta) vastasi, että ennen tieyhteyden rakentamista BA2:n asemakaavan pitää olla lainvoimainen. Asialla on kuitenkin kiire, koska SOK:n toisen alueen valmistuttua, tieyhteys
pitää saada nopealla aikataululla valmiiksi. BA2:n kaavaluonnos on ollut nähtävillä. Kaavaehdotus
on tulossa nähtäville ja tavoitteena on saada kaava voimaan ensi vuoden puolella.
Milloin hankealue on Sipoon kunnan myytävissä?
Söyrilä vastasi, että alue voidaan myydä louhinnan jälkeen. Alueet voidaan kuitenkin luovuttaa vaiheittain.
Miksi osalle tuli kutsu työpajaan ja osalle ei?
Hanna Herkkola (Ramboll) vastasi, että kutsu rajattiin lähialueen asukkaille noin 500 metrin vaikutusalueella. Jaana Huuhko (Ramboll) täydensi, että osoitetiedot haettiin Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteristä. Todettiin, että kutsuja lähti noin 70 kpl ja paikalle tuli noin 15 hlöä. Herkkola totesi, että muistio työpajasta tullaan laittamaan hankkeen www-sivuille, jolloin se on kaikkien nähtävillä.
Kysyttiin vaiheen 4 itäpuolelle tulevasta vesienkäsittelyalueesta?
Pekka Söyrilä (Sipoon kunta) vastasi, että kyseessä on asemakaavaan merkitty vesienkäsittelyalue.
Jaana Huuhko (Ramboll) kertoi, että YVA-hankkeen aikana laaditaan hulevesien hallintasuunnitelma,
jossa arvioidaan toiminnan aikaisten hulevesien käsittelytarve sekä suunnitellaan tarvittavat käsittelymenetelmät sekä käsittelyaltaiden alustavat sijainnit.
Tuleeko YVA-ohjelmaan tiedot louhintatasoista?
Tuomas Laiho (Rudus) sanoi, että YVA-menettelyn aikana laaditaan louhinnan yleissuunnitelmat.
Tarkemmat ottosuunnitelmat laaditaan lupavaiheessa.

Kuka on hyväksynyt kaavoitusohjelmassa esitetyt louhintatasot?
Tuomas Laiho (Rudus) kysyi, mistä asiakirjasta tieto on peräisin. Asukkaalla ei ollut lähdettä tiedossa. Pekka Söyrilä (Sipoon kunta) totesi, että kaavoitus ei ole vielä lainvoimainen ja siitä voi jättää
syksyllä kuulutusvaiheessa vielä mielipiteitä. Todettiin, että YVA-hankkeessa louhintatasot määräytyvät asemakaavaan arvioitujen tasojen perusteella.
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Asukas kysyi Anu Juvoselta (Sipoon kunta) hankealueen läheisyydessä tehtyjen melumittaustulosten
raja-arvojen ylityksistä.
Juvonen vastasi, että taustamelu huomioiden mittaustulokset eivät ole ylittäneet raja-arvoa (päiväaikaan 55 dB ja yöaikaan 45 dB).
Käytetäänkö tehtyjä melumittauksia hyödyksi melumallinnuksissa?
Juha Laurila (Rudus) kertoi, että melumittauksilla voidaan mitata olemassa olevaa toimintaa. Melumallinnusta käytetään suunnitellun toiminnan arvioimisessa ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi meluesteiden suunnittelussa. Melumallinnuksia voidaan päivittää toimintojen muuttuessa. Melumittauksilla voidaan lopuksi todentaa toteutuneen toiminnan aiheuttamaa melua. Laurila kertoi myös, että
melumallinnusraporteissa kerrotaan lähtöaineistot ja laskentatavat. Tehtyjä melumallinnusraportteja
voidaan toimittaa halukkaille.
Miksi hankkeessa ei ole suunniteltu maanalaista louhintaa (käytäntö Ruotsissa käytössä)?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että hankkeen taustalla on asemakaavan toteuttaminen.

6. Työpajaosuus
6.1 Illan tavoite
Hanna Herkkola kertoi, että työpajan tavoitteena on saada tietoa hankealueen ja sen ympäristön nykytilasta. Tietoa halutaan esimerkiksi eri alueiden nykyiseen asuinviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön vaikuttavista asioista jne. Herkkola korosti, että asukkailla ja maanomistajilla on lähialueen tuntemusta ja tietoa, joka on arvokasta hankkeen vaikutuksia arvioitaessa.
Herkkola antoi ohjeet karttojen ääressä tehtäviin työpajatehtäviin. Osallistujat jakautuivat kolmeen
pienryhmään.
6.2 Aihealueet
Työpajaosuudessa käytiin läpi 4 aihetta:
1. Alueen käyttö ja nykytila, jossa osallistujat saivat merkitä kartalle tärkeiksi kokemiaan alueita.
2. Mahdolliset huolet, pelot ja toiveet hankkeeseen liittyen.
3. Tärkeimmät arvioitavat asiat YVA-prosessin aikana (asiat mihin erityisesti tulisi kiinnittää huomioita).
4. Toiveita jatkotiedostukselle hankkeen aikana.
6.3 Ryhmätehtävien 1-4 ohjeistus
1. Alueen käyttö ja nykytila
Tehtävä ryhmille: Kuvaile aluetta yleensä ja merkitse kartalle (jos mahdollista) esim. tyypillisiä piirteitä, tärkeitä paikkoja, ongelmakohtia, oikopolut ja kulkureitit, ulkoilu ja muut harrastukset, elinkeinoelämän alueet.
2. Huolet pelot ja murheet
Tehtävä ryhmille: Kuvaile mitä ajatuksia suunniteltu hanke herättää. Huolet haitallisista vaikutuksista ja toiveet myönteisistä vaikutuksista, joita hankkeen mukana voisi syntyä.
3. Tärkeimmät arvioitavat asiat
Tehtävä ryhmille: Mitkä asiat muuttaisivat alueen luonnetta merkittävästi?
Mitä alueella tulee varjella? Mikä asuinviihtyvyyden kannalta on merkittävää?
4. Vuorovaikutus
Tehtävä ryhmille: Mistä halutaan saada tietoa, millä menetelmällä, miten ei ainakaan tulisi toimia.
6.4 Tuloksia tehtävistä 1-4
Alle on koottu yhteenvedot eri ryhmien näkemyksistä tehtävistä 1-3.
Ryhmä A (koosteesta näkemykset merkitty mustalla)
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Ryhmä arvosti nykytilassa rauhallisuutta ja metsäistä ympäristöä, virkistysmahdollisuuksia, kulttuuriympäristöä sekä toistaiseksi vielä kohtuullisella tasolla olevaa melutasoa



Huonona pidettiin maa-aineksenotosta aiheutuvaa melua sekä asuinalueille kulkeutuvaa pölyä



Kevyenliikenteen järjestelyt pitäisi toteuttaa ennen kuin uutta tietä ja lisääntyvää raskasta liikennettä



Huolta aiheuttaa mm. pölyn vaikutus metsätaloudelle sekä asumiselle, lisääntyvä melu ja tärinä,
vaikutus kiinteistöjen ja tonttien arvoon sekä raskaanliikenteen merkitys Jokivarrentien liikenneturvallisuuteen




Tärkeimmistä arvioitavista asioista mainittiin asutukselle aiheutuvien haittojen eliminoiminen
Vuorovaikutuksen ja tiedotuksen osalta pidettiin hyvänä, että ko. kaltaisia tilaisuuksia järjestetään, mutta kaiken aineiston tulisi olla myös ruotsinkielisenä; kutsuun ei saisi jäädä virheitä

Ryhmä B (näkemykset yhteenvedossa punaisella)


Ryhmä nosti nykytilasta hyvinä asioina esiin mm. alueen luonnonrauhan ja hiljaisuuden, hiljaisuus



Huonona asiana pidettiin jo nykytilanteessa olevaa melua ja sitä ettei annettuja työskentelyaikoja noudateta nykyisillä työmailla, lisäksi mainittiin esim. sulamisvesien vaikutus Roddamsbäckenin puron tulvimiseen; räjäytysten kerrottiin heiluttaneen taloja



Ryhmä nosti esiin huolen siitä, ettei asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä oteta huomioon, jo
tehdyt melumittaukset jätetään ottamatta huomioon YVAn meluvaikutusten arvioinnissa tai että
arvioinnit tehdään siten, etteivät vaikutukset asutukseen käy selville (rajataan päättymään ennen asutusta). Muita keskustelussa mainittuja huolenaiheuttajia olivat mm. valosaaste, toiminnan aikajänne ja rakentamisen volyymien huomioon ottaminen siinä, vaikutukset kiinteistöjen
arvoon jne.



Tärkeimmiksi arvioitaviksi asioiksi ryhmä nosti mm. luonnonsuojelun, maiseman, kiinteistöjen
arvon, melun, pölyn sekä ilmanlaatuvaikutukset



Vuorovaikutuksen osalta ryhmä toivoi, että asukkaille selvennettäisiin eri toimijoiden (Rudus,
Ramboll, kunta) roolia kokonaisuudessa; palautteen antamista karttapalautepalvelun kautta pidettiin hyvänä; huolena oli kuitenkin, miten varmistetaan asukkaiden näkemysten ottaminen
huomioon – aikaisemmat kokemukset muista hankkeista olivat ryhmässä huonoja

Ryhmä C (näkemykset yhteenvedossa sinisellä)


Nykytilassa ryhmä arvosti luonnonrauhaa ja –läheisyyttä sekä rauhallista liikennettä, mutta julkista liikennettä sekä kevyen liikenteen olosuhteita pidettiin huonoina



Huolta aiheutti liikenteen ja sen myötä melun ja pölyn lisääntyminen sekä luonnon tuhoutuminen ja eläimistön harveneminen



Ryhmä esitti toiveen, että asukkaille päivitettäisiin jatkuvasti tietoa hankkeeseen liittyvistä muutoksista

7. Tilaisuuden päätös
Hanna Herkkola (Ramboll) totesi, että tilaisuudesta lähetetään muistio sähköpostilla tai postitse. Tilaisuudessa kerättiin postituslista tilaisuuteen osallistuneista. Lopuksi Herkkola kiitti kaikki osallistujia ja
päätti tilaisuuden.
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Kuvia tilaisuudesta
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Muistion laati

Rudus Bastukärrin kiviainestoimintojen ympäristövaikutusten arviointi
Hankkeen vaikutukset asukkaiden näkökulmasta
Talman koulu, Sipoo
Tiistai 8.9.2015 klo 17.30-20.00
21 asukkaiden ja maanomistajien edustajaa
Petri Ilama, Rudus Oy
Tuomas Laiho, Rudus Oy
Juha Laurila, Rudus Oy
Liisa Suhonen, Rudus Oy
Hanna Herkkola, Ramboll Finland Oy
Janne Ristolainen, Ramboll Finland Oy
Oscar Lindfors, Ramboll Finland Oy
Laura Humppi, Ramboll Finland Oy
Laura Humppi, Hanna Herkkola

Rudus Oy Bastukärrin kiviainestoiminnot
Asukastyöpaja lähialueen maanomistajille ja asukkaille järjestettiin tiistaina 8.9.2015 Talman koululla.
Työpajaan osallistui 21 edustajaa alueen maan- ja kiinteistönomistajista. Työpajaan oli kutsuttu asukkaita ja maanomistajia noin 150 kiinteistöstä hankealueen ympäristöstä. Työpajassa käytiin vilkasta ja
monipuolista keskustelua, joka on dokumentoitu muistion liitteeseen 1.

1.

Tilaisuuden avaus ja esittelyt
Petri Ilama Rudukselta avasi työpajan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Paikalla olleet Ruduksen ja
Rambollin asiantuntijat esittäytyivät.
Petri Ilama kertoi, että suunnittelualueelta on löydetty kirjoverkkoperhonen. Selvitykset sen osalta ovat
vielä kesken eikä tässä vaiheessa vielä pystytä kertomaan sen enempää, miten kirjoverkkoperhoshavainto mahdollisesti vaikuttaa hankkeeseen.

2.

Hankkeen tilannekatsaus ja YVA
Oscar Lindfors (Ramboll) kertoi hankkeen etenemisestä ja vaiheistuksesta. Parhaillaan tehdään YVAselostusta ja siihen liittyviä selvityksiä. YVA-menettelyn tarkoituksena on arvioida hakkeen ympäristövaikutuksia ja tuottaa tietoa myöhempiä suunnittelu- ja päätöksentekovaiheita varten. YVAmenettelyssä ei tehdä päätöksiä hankkeen toteuttamisesta eikä YVA myöskään ole lupamenettely. Lupavaihe alkaa vasta YVA:n valmistuttua. Illan asukastyöpaja lähialueen asukkaille ja maanomistajille on
yksi vaihe arvioinnin tiedonkeruussa. Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään siinä vaiheessa, kun YVAselostus tulee nähtäville. Hankkeen taustalla on Bastukärrin logistiikka-alueen asemakaavan toteuttaminen, mikä edellyttää louhintaa hankealueella. Lisäksi arvioidaan louhinnan, kierrätyksen ja maanvastaanoton vaikutuksia asemakaava-alueen ulkopuolisella alueella, ns. F-alueella hankealueen eteläosassa.

W:\1600-YVA\Rudus\1510005539 Sipoo_Bastukärr_II\Pääkansio\Kokoukset\2015-09-08 työpaja selostusvaihe\Muistio\Sipoo Bastukärr asukastyöpajan
08092015 kooste.docx
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Tietoa hankkeesta löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta
http://www.ymparisto.fi/rudusbastukarrsipooYVA.
Karttapalautepalvelu on edelleen avoinna osoitteessa
http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/rudus_sipoo/.

3.

Melu ja pölyvaikutukset
Janne Ristolainen (Ramboll) kertoi tehdyistä selvityksistä melun ja pölyn osalta. Melun osalta mallinnukseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. melulähteiden määrä, äänitehotaso ja käyttöajat, sekä maastonmuodot ja etäisyydet. Koska toiminta ajoittuu päiväaikaan, käsitellään päiväajan keskiäänitasoja. Päiväajan ohjearvo asuinalueille on 55 dB ja vapaa-ajan asunnoille 45 dB. Koska melu vaihtelee, käytetään
mallinnuksessa keskiäänitasoa, joka kuvaa melua keskimäärin. Mallinnuksissa on huomioitu vaimennetun porauskaluston käyttö.
Janne Ristolainen esitteli myös pölymallinnusten tuloksia ja esimerkkikuvia. Pölyn leviämistä on mallinnettu ja ohjearvo pölyn osalta on 50 mg/m3. Hiukkasia on aina ilmassa (taustapitoisuus), mutta mallinnuksessa on huomioitu hankkeen toiminnoista johtuvat pölypitoisuudet. Työmaa-alueella ohjearvo voi
jonain hetkenä ylittyä, mutta ympäristön asuintalojen ja loma-asuntojen kohdalla pölypitoisuus ei mallinnusten mukaan ylitä ohje- tai raja-arvoja, jotka on annettu pitemmän aikavälin pitoisuuksille. Mallinnuksessa on käytetty vuoden 2014 tuulisuuden (suunta ja voimakkuus) keskiarvoa.

4.

Työpajaosuus
Ennen ryhmätyöskentelyn aloittamista käytiin keskustelua, ja esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia on
koottu liitteeseen 1.

4.1

Illan tavoite
Hanna Herkkola kertoi ryhmätyöosuuden sisällöstä ja korosti, että asukkailla ja maanomistajilla on
lähialueen tuntemusta ja tietoa, joka on arvokasta hankkeen vaikutuksia arvioitaessa. Ryhmätyöskentelyn tavoitteena on saada tietoa hankkeen vaikutuksista asukkaiden näkökulmasta. Herkkola antoi ohjeet
työpajatehtäviin ja osallistujat jakautuivat kolmeen pienryhmään, jotka kiersivät jokaisella kolmella
työpajapisteellä.

4.2

Aihealueet
Työpajaosuudessa käytiin läpi 3 aihetta:

4.3

1)

nykytilakarttojen täsmennykset tarvittaessa

2)

melu- ja pölymallinnukset

3)

vaikutukset asuinympäristön käyttöön ja viihtyvyyteen

Ryhmätehtävien ohjeistus
1.

Nykytilakarttojen täsmennykset
Tehtävä ryhmille: Ryhmällä on käytössään asukkaille ja maanomistajille pidetyn nykytilatyöpajan (2014) pohjalta kootut nykytilakartat. Voitte ryhmänä vielä tutustua tulisiko karttoihin lisätä tai korjata jotakin.

2.

Melu- ja pölymallinnukset
Tehtävä ryhmille: Meluasiantuntija keskustelee jokaisen ryhmän kanssa, esittelee melukarttoja
ja vastaa kysymyksiin melu- ja pölymallinnuksiin liittyen.
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3.

Vaikutukset asuinympäristön käyttöön ja viihtyvyyteen
Tehtävä ryhmille: Mitkä ovat ryhmän näkemyksen mukaan asumisen kannalta haitallisimmat
vaikutukset ja seuraukset hankkeesta? Miten haittoja tulisi lieventää? Mitkä asiat erityisesti
huolestuttavat.

4.4

Ryhmätehtävien tulokset
Alle on koottu yhteenvedot ryhmätehtävissä saaduista näkemyksistä kunkin otsikon alle.
1.

Nykytilakarttojen täsmennykset
Päivitettyyn nykytilakarttaan on lisätty päivitetyt tai lisätyt kohdat. Kartta on muistion liitteenä
2. Seuraavassa on koottu lisättyjä asioita:

2.

-

Luontokartoitus? Rantakäärme, salamanteri

-

Viitasammakko

-

Pohjoisosassa paljon hevosia, hevostalli

-

Luonnonsuojelualue (viitasammakko)

-

Puuttuva asuinkiinteistö

-

Haitta jo nykyisistä räjäytyksistä

Melu- ja pölymallinnukset
Ryhmät keskustelivat meluasiantuntija Janne Ristolaisen kanssa. Esille tulleet kysymykset olivat osin samoja kuin on jo esitetty kohdassa 3. Muita esille tulleita kysymyksiä, huolia ja
kommentteja olivat seuraavat:
-

Asumme kaukana piirretystä melualueesta. 10-vuotias tyttäreni pelkää nukkumaan mennessään oletettavasti ”rammerin” ääntä

-

Asukas kertoi hänelle sanotun, että hänen kiinteistöään koskevien louhinnan tärinämittausten tulokset ovat kadonneet Voisiko jonnekin laittaa tiedon siitä, mitä meluntorjuntakeinoja on vielä käyttämättä ”varastossa”?

3.

Lähimpiin taloihin melu-, pöly- ja tärinämittarit! (A-alue)

Vaikutukset asuinympäristön käyttöön ja viihtyvyyteen
Kunkin alueen osalta on seuraavassa koottu ryhmien näkemyksiä hankkeen haitallisimmista
vaikutuksista ja seurauksista asumisen kannalta sekä ajatuksia, miten haittaa voitaisiin lieventää. Lisäksi on koottu muita esitettyjä huomioita, huolia ja kysymyksiä.
A-alue:
-

Korkeiden maavallien vaikutukset? Miten vaikuttaa kallioperustuksiin? Pintamaiden ajaminen? Täytetäänkö pohjoisreunan itäpuolta louhoksella? Mitä vaikuttaa rajanaapureille?

-

Toiveena, että A-alueelle ei tulisi louhintaa tai murskausta

-

Melu-, pöly- ja tärinäsuojausta lisättävä

-

Murskaus, rikotuksen jatkuvat haitat: Haitan lieventämiseksi jälkikäsittelyä tällä alueella
mahdollisimman vähän
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-

Melunsuojaus murskauksen edetessä: meluvallin rakentaminen ennen louhintaa

-

Ei louhintaa EV-alueelle

-

Suoja-alue säilytettävä: Haitan lieventämiseksi suoja-/meluvalli

-

A-alueen toteutus nopeasti, etteivät haitat pitkity

-

Räjäytysten haitat rakenteille?

-

Haittaa jo nykyisista räjäytyksistä (esim. lemmikit): Haitan lieventämiseksi voitaisiin räjäytyksistä ilmoittaa etukäteen täälläkin

-

Kaivovesien tutkimus koko alueella

-

Hulevesien virtaus + määrä selvitettävä

B-alue:
-

A-alueen murskaus tulisi tehdä täällä

D-alue:
-

Tien kulku: jätettävä metsää tien ja asutuksen väliin

F-alue:
-

Porakaivojen pilaantuminen Ruduksen räjäytysten takia?

-

Syvälouhinta: murskauslaitos mahdollisimman syvälle

Muita:
-

YVA-selostukseen toivottiin tietoa hankkeen vaiheistuksesta, mitä missäkin vaiheessa ja
minäkin vuonna tapahtuu

-

Meluhaittojen hallinta: ”etanadynamiitti”

-

Huoli terveysvaikutuksista, ”pölykeuhko”

-

Korvauksista haluttaisiin tietoa ja yhteyshenkilö ja asiat tulisi sopia etukäteen, ei ole haittaa kärsivän asukkaan asia lähteä ”hakemaan oikeutta”
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-

Kokemus jo aiheutuneista haitoista: ei saada korvausta

-

Käyttövesikaivot: veden säilyttävä käyttökelpoisena

-

Melumittauspisteitä myös Havutielle

LIITE 1: Asukkaiden esittämiä kysymyksiä ja mielipiteitä
Ennen ryhmätyöskentelyn aloittamista käytyä keskustelua ja esitettyjä kysymyksiä on koottu seuraavassa:
Kysymykset hankkeesta


Onko kirjoverkkoperhonen sama laji kuin Lemminkäisen alueella Sipoon Linnanpellossa?
On, jo tässä vaiheessa haluttiin kertoa siitä, vaikka selvitykset ovat vielä kesken.
BA2-alueen kaavaahan ei ole vahvistettu?
BA2 alueen asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä, ja kunnan on tarkoitus viedä se hyväksymiskäsittelyyn, kun hankkeen YVA-menettely on valmistunut. Kaavasta on mahdollisuus
silloin antaa palautetta.



Miksi Sipoon kaupungin edustaja ei ole paikalla?
Valitettavasti kaupungin edustaja ei päässyt paikalle tähän YVA-menettelyn työpajaan.



Edellyttääkö tämä kaavamuutosta?
BA2 alueen asemakaavaa laaditaan parhaillaan; alueella ei ole aiemmin ollut asemakaavaa.
Kunnan yleiskaavassa alue on varattu teollisuusalueeksi. Maakuntakaavassa alue on työpaikkaaluetta (uusimmassa vaihemaakuntakaavaluonnoksessa logistiikka-aluetta).



Toimitaanko kaavarajauksen sisäpuolella?
YVA-menettelyyn sisältyy kaksi kiviaineksen otto- ja maanvastaanottoaluetta, jotka eivät ole
kaavarajauksen sisäpuolella. Kaikilta muilta osin toiminta on yleiskaavan ja asemakaavaluonnoksen mukaisen teollisuusalueen esirakentamista louhimalla. BA2 asemakaavoitus on meneillään ja vaikutuksia arvioidaan YVA:ssa tämän hetkisten suunnitelmien mukaan. Suunnitelmia
voidaan tarvittaessa muuttaa sen pohjalta, millaisia vaikutuksia suunnitelmien arvioidaan aiheuttavan. BA1 asemakaava on lainvoimainen. Vaikuttamismahdollisuuksia on myös YVA-vaiheen
jälkeen; asemakaavan käsittely- ja lupahakemusvaiheissa. YVA:ssa tuotetaan tietoa tulevien
suunnitteluvaiheiden pohjaksi.



Mikä on kaavoituksen tilanne?
BA2-asemakaavoituksen tilanteesta ei paikalla olleilla ollut tarkkaa tietoa. Asemakaavoitus kuitenkin odottaa YVA-menettelystä tuloksia.



Eikö hanke olisi järkevämpää arvioida ilman A-aluetta, koska sen toteutuminen voidaan jo nyt
kyseenalaistaa?
Erilaisia vaihtoehtoja halutaan vertailla ja arvioida ja siksi A-alue on tässä mukana. A-alue on
lainvoimaisessa asemakaavassa teollisuusalue, ja sen toteutus edellyttää louhintaa. Louhinnan
vaikutuksia tutkitaan nyt. Koska selvitetään ns. maksimivaikutuksia, on myös EV-alueen louhinta arvioinnissa mukana.



A-alueelle ei anneta koskaan lupaa, näin annettu kunnasta ymmärtää ja näin ELY-keskuskin
edellyttää. Onko niin, että ELY-keskus voi muuttaa kantaansa A-alueen suhteen vaikutusarviointien perusteella?
Vielä on ennenaikaista arvioida luvan saamisen edellytyksiä, se riippuu myös miten toiminta
suunnitellaan ja toteutetaan. Tässä ensi vaiheessa ELY-keskus antaa lausuntonsa YVA:ssa arvioiduista vaikutuksista. Lausunto vaikuttaa hankkeen lupien käsittelyyn. Louhintaa voi suorittaa rakennusluvalla, vaikka ympäristölupaa louhinnalle ei saataisi läheisen asutuksen takia (<
300 m asutukseen).
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Pitäisikö kaikista porakaivoista ottaa näytteet?
Paikalla olleiden konsultin ja Ruduksen edustajilla ei ollut tietoa kaivokartoituksen vaiheesta.
Sellainen kuitenkin tehdään, mutta kaikista kaivoista ei todennäköisesti oteta näytteitä tässä
vaiheessa.

Kysymykset YVA:sta


Voiko maa- ja metsätalousmaalle tehdä kiviaines-YVAa?
Kyllä, YVA on lakisääteinen osa suunnitteluprosessia ja siinä tuotetaan tietoa myöhempiä
suunnitteluvaiheita varten. Myös vaikutuksia maankäyttöön arvioidaan. Lupavaihe tulee vasta
YVA:n valmistuttua.



Mihin kohtiin ELY-keskus puuttui YVA-ohjelmavaiheessa?
ELY-keskuksen lausunto otetaan huomioon. Työpajassa sovittiin, että muistioon lisätään linkki,
josta voi käydä katsomassa ELY-keskuksen lausuntoa.
http://www.ymparisto.fi/fiFI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankke
et/Rudus_Oyn_maaainestoiminta_Bastukarr_Sipoo/Rudus_Oyn_maaainestoiminta_Bastukarris
sa(31076)



Lupia pitää hakea puolen vuoden sisällä YVA:n valmistumisen jälkeen
Ei tarvitse, missään ei ole määritelty tällaista aikataulua lupien hakemiselle.

Kysymykset työpajasta


Mihin työpajan tietoja käytetään? Onko osallistumisesta oikeasti hyötyä?
Hanna Herkkola vastasi, että paikallisilta asukkailta saadaan arvokasta paikallistietoa suunnittelun pohjaksi, jotta ympäristövaikutusten arvioinnista saadaan mahdollisimman kattava. Tietoja käytetään erityisesti sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa, kun arvioidaan hankkeen vaikutuksia asuin- ja elinympäristön viihtyisyyteen ja virkistyskäyttöön.



Mitä aiemmassa työpajatilaisuudessa saatua tietoa on käytetty?
Työpajasta saatiin asukkailta paikallista tietoa erityisesti hankealueen nykytilasta. Usein tämä
tieto sisältää asioita, joita ei saataisi katsomalla kirjallisista lähteistä (esim. kartoista ja tilastoista)



Miten tämä työpaja eroaa edellisestä?
Edellisessä työpajassa kerättiin tietoa erityisesti alueen nykytilasta. Tässä työpajassa keskitytään hankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin ja käsitellään mm. tehtyjen melu- ja pölyvaikutusten
arviointeja.

Kysymykset ja kommentit melumallinnuksiin liittyen


Ihmettelen näitä kuvia ja karttoja; miksi niissä ei näy selvästi missä tiet kulkevat? Eihän näistä
pysty hahmottamaan missä mikäkin kohta on. Jos joudutte tekemään tuollaisten karttojen
pohjalta hommia, eihän siitä mitään voi tulla.
Kyseisellä kuvalla haluttiin havainnollistaa louhinnan etenemistä. Seuraavaksi näytetään melukarttaa, jossa on pohjana peruskartta. Kehitystoiveet kuvien selkeydestä ja ymmärrettävyydestä otetaan huomioon.



Voisiko melulaskennan laskentatavasta, lähtöarvoista ja muista yksityiskohdista saada lisätietoja?
Yksityiskohdat kirjataan erilliseen melumallinnusraporttiin, joka tulee YVA-selostuksen liitteeksi. Käytettyä SoundPlan -ohjelmistoa käytetään meluselvityksissä maailmanlaajuisesti.
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Porausääni ei ole koskaan häirinnyt, mutta murskausääni häiritsee, onko murskainta vaimennettu? Onko sellaista karttaa, missä murskaus on vaimennettu ja missä ei?
Tämänhetkisissä suunnitelmissa on käytetty tavanomaista murskauslaitosta ja melumallinnus
on tehty sen mukaisesti.



Bastukärr I -hankkeessa meluvallia ei etelän suuntaan rakennettu, vaikka YVA:ssa vaadittiin.
Kunta päätti, ettei meluvallia tarvita ja Ramboll teki laskelmat uudestaan. Yhtäkkiä meluvallia
ei enää tarvittukaan. Asukkaille jäi tästä haittaa. Miten voi olla näin?
Janne Ristolainen vastasi, että kysymykseen on hankala vastata, kun ei tunne ko. tapausta.
Melun vähentämiseen on olemassa useita tapoja, voihan olla että toimintaa suunniteltiin uudelleen niin, ettei erillisen vallin rakentaminen ollut välttämätöntä. Mallinnuksissa pyritään löytämään sellaisia suojauskeinoja, joilla melun kantautumista vähennetään.



Entä jos melumallinnus ei pidä paikkaansa, kun melua on edelleen huomattavasti? Halutaan
tietää millä ja miten melut on laskettu.
Janne Ristolainen vastasi, että meluselvityksen raportti tulee julkisesti nähtäville, jolloin mallinnus on myös kenen tahansa arvioitavissa. Melumallinnuksissa huomioidaan Ruduksen toimintojen aiheuttama melu.
Juha Laurila vastasi, että Ruduksen jatkuvatoimisten melumittausten tähänastisten tulosten
perusteella nykyisen toiminnan melutaso pysyy melko lailla vakiona. Esim. öisin meluarvot
ovat joskus korkeammat kuin päivällä, vaikka ottotoimintaa ei ole öisin. Yksi mittari on Keinukalliolla ja yksi lähimmässä kiinteistössä. Ympäristössä on myös muita melutasoon vaikuttavia
tekijöitä kuin Ruduksen toiminta. Toteutunut melu ja melumalli eivät joka tilanteessa vastaa
toisiaan, sillä kaikkia toiminnan tilanteita ei ole mallinnettu ja melutilanne muuttuu louhinnan
edetessä.



Nyt kun mallinnatte, kokonaismelu tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi SOK:n rekkaliikenne pitää huomioida.
Vaikutusarvioinnissa otetaan huomioon myös SOK:n rekkaliikenne sekä muut taustamelulähteet. Nyt esitetyt kartat havainnollistavat Ruduksen toiminnan vaikutusta. Jos kaikki taustamelu olisi näkyvissä kartassa, Ruduksen toiminnan vaikutukset eivät näkyisi niin selvästi.



Missä SOK:n lämpökaivot sijaitsevat?
Tärinää seurataan mm. SOK:n kiinteistössä.



Miksi pienemmän kuvan pohjoinen on eri suuntaan kuin ison kuvan pohjoinen?
Kuvia laadittaessa ajateltiin, että louhinnan toiminnot ja eteneminen näkyy paremmin pohjoisesta päin katsottuna. Korjataan kuva siten, että se on paremmin luettavissa.



Miksi SOK:n rakennus on piirretty liian pieneksi? Miksi esitetään karttoja ja niihin perustuvia
laskelmia, nehän tulevat olemaan ihan erilaiset, kun rakennuskanta muuttuu?
Pohjana on käytetty maanmittauslaitokselta saatua maastokarttaa, johon uudet rakennukset
päivittyvät viiveellä. Hyvä, että aineistojen virheet tulevat esiin tässä vaiheessa, jotta ne voidaan ottaa huomioon vaikutusarvioinneissa. Rakennuksen koko voidaan päivittää.



Korson liittymä yritettiin avata etuajassa, mutta ei voitu avata ennen kuin meluvallit olivat
valmiit, jotta työalueen meluarvot eivät ylity. Näyttää siltä, että tässä kävisi työpaikka-alueelle
samoin, mikä on työsuojelukysymys.



Millainen on louhimisen aikaväli?
Ruduksen Tuomas Laihon mukaan vaiheistuksessa on laskettu koko kaava-alueen kivimäärää
C:stä E:hen ja sen kokonaiskestoksi on arvioitu 30 vuotta. Vasta tämän jälkeen siirrytään alueelle F.



Laskennan tekstiä kun katsoo, hydraulisen iskuvasaran ja poravaunun käyntiaika on n. 50 %
ajasta. Tulevatko ne olemaan käynnissä yhtä aikaa?
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Tämä tarkoittaa, että 50 % on sellaista aikaa, jolloin laite ei ole käynnissä (tauot ja kaluston
siirrot ym.), sama poravaunun osalta, päivittäinen toiminta-aika on otettu huomioon.


Eli kun molemmat koneet käynnissä, melulähteen intensiteetti tulee kaksinkertaistumaan silloin
kun laitteet eivät siirry?
Missään eivät pysty poramaan siten, ettei poravaunua siirretä, päivän aikana tulee aina monta
siirtoa.



Deviaatio tulee olemaan iso, eikö se olisi syytä esittää, voidaanko kalustoa siirtää siten, että
pysyy deviaatio järkevänä?
Lähtökohtaisesti porausta ja rikotusta rajoitetaan luvassa, toiminta-aika ei välttämättä ole mallinnuksessa esitetty. Ns. Muraus-asetus antaa aikarajat eri toiminnoille.



Kiinnostavaa on todellinen ääni, joka kuullaan, se voi varioida; deviaatioon eli äänitason vaihteluun vaikuttaminen olisi tärkeää
Esimerkiksi ympäristöluvalla ja lupamääräyksillä voidaan mahdollisesti vaikuttaa melutasoihin
ilta-aikoina. Selvityksen tulokset on esitetty päiväajan keskiäänitasoina, koska ohjearvot on
annettu siinä muodossa ja näin ollen lasketuille melutasoille löytyy vertailuarvot. Äänitason
vaihtelu yritetään ottaa huomioon arvioinnissa ja kiinnitetään huomiota, miten se tullaan esittämään raportissa.



Voisiko laskea toisen skenaarion, mikä asukkaiden kotonaoloaikana on tilanne, jos kaikki koneet ovat kerralla käytössä?
Kyllä se on mahdollista.



Melukartta on siis keskiarvokuva?
Kyllä, koska sen mukaisesti katsotaan lainsäädännön puitteissa toimiminen.



Arjen kannalta kiinnostavaa on todellisuus eikä laskennat, koska laskennat eivät kerro koko totuutta, 17-22, jos voi tehdä sinä aikana 100 % hommaa, niin kiinnostaa
Melumallinnuksissa on otettu huomioon tietty laitteisto, tässä esim. kaksi kivimurskausyksikköä, joka ei välttämättä tule toteutumaan, mutta mallinnuksessa halutaan arvioida laajin mahdollinen yhtäaikainen toiminta. Tämä ei välttämättä ole tyypillinen toimintatilanne, mutta kuvastaa maksimitoiminnan vaikutusta.



Eikö voisi esittää asukkaille maksimimelua eikä keskimääräistä?
Tavallaan, mutta sille ei ole vertailupohjaa (ohjearvoja) toisin kuin keskimääräiselle melulle.
Ohjearvoista voi olla montaa mieltä, mutta se on joka tapauksessa Suomessa hyväksytyksi
katsottu taso. Nyt ehdotetut esitystavat eivät ole se standardi, miten yleensä tehdään, mutta
nämä kommentit otetaan huomioon varmasti, kun mietitään miten melua esitetään ja otetaan
melun kokeminen huomioon vaikutusarvioinnissa.



Voisiko äänen vaihteluväliä huomioida? Keskiäänitasoihin perustuvaan laskentaan ei luoteta.
Tämä toive pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan.



Miksi suunnitelmat melun ja pölyn suhteen ovat optimoituja Ruduksen suuntaan? Miksi aina
toimitaan näin? Jos laskelmissa on joku virhe, se kostautuu asukkaiden suuntaan. Nyt kun tiedetään, että tämä on optimoitua laskentaa, mitä jos teette niin, että jos arvo tiputettaisiin alueelle siten, ettei ole juuri rajalla sallitut arvot vaan 200 m Ruduksen suuntaan. Mitä se tarkoittaa äänieristyksen suhteen? Miltä vaimennettu versio näyttää? 20 vuoden kokemuksella, suunnitelmat ovat aina samanlaisia. Jos ihan oikeasti lähdetään vaimentamaan toiminnan haittavaikutuksia, mitä se tarkoittaisi. Kaikki laskelmat lähtevät siitä, että viranomaisten maksimiarvojen mukaan lähdetään toimintaa maksimoimaan.
Tilanne ja melutasot on mallinnettu Ruduksen nykyisten suunnitelmien pohjalta ja katsottu,
miltä tilanne näyttää. Jos meluarvot ylittyvät jossain kohtaa, mietitään keinoja melun vähen-
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tämiseksi. Jos laskennassa huomataan, että meluarvot jossain kohdassa ylittyvät, on suunniteltava suojaavia toimenpiteitä.


Eikö olisi helpompi suojata etukäteen? Eikös toimintaa mitata myös toiminnan aikana?
Melumallinnusten avulla pyritään etukäteen suunnittelemaan suojaukset riittäviksi. Mittauksia
tullaan tekemään myös toiminnan aikana, kuten tälläkin hetkellä.

Kysymykset ja kommentit pölymallinnuksiin liittyen


Mitkä ovat korvauskäytännöt esimerkiksi ilmalämpöpumppujen osalta, jos ne eivät kestä pölyä?
Korvausasioista vastannee toiminnanharjoittaja.



Onko keltainen alue pölykuvio? Millä tuulella on piirretty? Yleisimmät tuulet ovat lounaasta ja
koillisesta.
2014 koko tuulisuus otettu huomioon. Pölylle ei ole hetkellisiä raja-arvoja, vaan tarkastelut pidemmällä aikavälillä. Raja-arvo 50 µg/m3 on annettu vuoden 36. korkeimmalle pitoisuudelle,
ilmanlaadussa sallitaan tietynlainen vaihtelu. Vaikka joku ajanhetki pölyä esiintyisi yli rajaarvon, sitä ei tulkita ylitykseksi, mutta vastapainoksi pitää olla vähäpölyisempiäkin ajanjaksoja.



Jos tuulee vaikka kuukauden pohjoisesta ja sen jälkeen etelästä oikein kovaa, niin silloinhan ei
tuule keskimäärin ollenkaan?
Eivät nollaa toisiaan, vaan malli laskee kuukausien pitoisuudet ja niistä keskiarvon.



Eikö pölymallinnuksissa kuuluisi käyttää 2020 tuulisuuksia?
Mallinnuksessa on käytetty olemassa olevaa tuulihavaintoaineistoa. Käytetyt tuulisuudet näkyvät erillisraportista.
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LIITE 2. Täydennetty nykytilakartta

10/10

YHTEYSTIEDOT
Hankkeesta vastaava
Rudus Oy
PL 49 (Pronssitie 1)
00441 HELSINKI
Yhteyshenkilöt:
Liisa Suhonen, puh 040 537 3030
Tuomas Laiho, puh 040 544 6922
etunimi.sukunimi@rudus.fi
Yhteysviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36 (Opastinsilta 12 B 5)
00521 HELSINKI
Yhteyshenkilöt:
Leena Eerola, puh 02 9502 1380
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
Yhteyshenkilöt:
Antti Lepola, puh 040 588 7557
Jaana Huuhko, puh 040 583 1372
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Rudus Oy

Sipoon Bastukärrin kiviainestoiminta
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN
LIITERAPORTIT

