
Tielaitos  
Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila 
LUONTO  

.. 	
-- 	

i__f  

a  

•: 

Helsinki 1995  

'Ii  
S 
S 

S  

Uudenmaan  
tiepiiri 



Raportin tuotanto 
Uudenmaan  tiepiiri 
Metsätähti  Oy 
Kannen  kuva  Eeva  Aarrevaara  

1.  painos  
ISBN 951 -726-1 02-0  
©  1995  Uudenmaan  tiepliri 
Pohjakarttojen ©  
Maanmittauslaitos lupa  nro 143/MAA/95 
Karttakeskus  Oy lupa  nra  L943/95  

Karprint Ky, Huhmari  11/95  

Uudenmaan tiepliri 
Opastinsilta  12 B, PL 70 
00521 Helsinki  
Puhelinvaihde  (90)1487 221  



Uudenmaan yleisten teiden luontovaikutukset 
TIIVISTELMÄ 

TIIVJSTELMÄ  

1  Tavoitteet  ja  menetelmät 

Uudenmaan yleisten teiden luontovaikutusselvitys käynnistyi heinäkuussa  1994  ja 
 valmistui toukokuussa  1995.  Selvitykseen sisältyi: 

•  Tiestön kannalta keskeisten luontokohteiden tunnistaminen  ja  arviointi 

• Ongelmakohteiden  kartoitus, maastoinventointi  ja  toimenpide-ehdotukset ongel-
mien vähentämiseksi 

Tiestön alue-ekologisten vaikutusten tarkastelu eri näkökulmista (eliöt, biotoopit) 

•  Tiestön luontovaikutuksissa tapahtuneiden muutosten analysointi  1800-luvulta 
nykypäivään 

Kirjallisuuspohjainen yleiskatsaus  Uudenmaan teiden erilaisiin luontovaikutuksiin 

Selvityksessä tarkasteltiin tiestön ekologisia  ja  biologisia luontovaikutuksia (ks. luku 
 6).  Erityistä huomiota kiinnitettiin tiestön yhtenäisiä metsäalueita pirstovaan vaiku-

tukseen sekä tiealueen merkitykseen kulkuesteenä, leviämisreittinä  ja  elinympäristö- 
nä  eri eläinten  ja  kasvien näkökulmasta (ks. luku  6.2 - 6.4).  Tarkastelu perustui pää-
osin kirjallisuuteen  ja  osittain maastoinventointeihin  ja  haastatteluihin. 

Tieliikenteen päästöjen  ja melun  sekä tiesuolauksen luontovaikutuksia arvioitiin 
usealla eri tasolla: vaikutukset luontokohteisiin, alue-ekologisiin kokonaisuuksiin  ja 
koko  Uudenmaan luontoon sekä eri eliöryhmiin. Lisäksi kiinnitettiin huomiota 
päästöjen vähenemisen tuomiin muutoksiin luontovaikutuksissa. Päästöjen  ja melun 

 vaikutuksia arvioitiin lähinnä kirjallisuuden pohjalta  ja maastoinventoinnit  koskivat 
yksittäisiä luontokohteita. 

Liikenteen aiheuttamien eläinten kuolemien luontovaikutuksia arvioitiin tehtyjen 
tutkimusten perusteella (ks. luku  6.5.).  Selvityksessä arvioitiin liikennekuolemien 
merkitystä eläinten kantoihin. 

Tienpidon  aiheuttamia vaikutusketjuja, esimerkiksi kalliomurskauksen  ja soranoton 
 suhdetta tienpitoon tarkasteltiin yleispiirteisesti. Lisäksi selvityksessä pohdittiin tien- 

rakentamisen seurannaisvaikutuksia, kuten rakentamisen  ja  kaavoituksen ohjautu
-mista tiealueiden  ympäristössä. 

Maastotöiden  yhteydessä tarkistettiin useimmat Uudenmaan tiestön vaikutusalueella 
sijaitsevat luontokohteet (ks.  Lute 1).  Kaikista kohteista laadittiin vakiomuotoiset 
yhteenvedot, jotka  on  koottu erilliseen raporttiin (Uudenmaan tiepiiri, ei julk.). Tie-
dot Uudenmaan tiealueiden harvinaisten  ja  uhanalaisten lajien esiintymistä koottiin 
yhteen. Selvityksessä  on  arvioitu uhanalaisten kasvien asemaa tiealueilla (ks. luku 

 6.2.2.). 
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Varsinaisten tiekäytäväbiotooppien kasvillisuutta  ja kasvilajistoa  kuvattiin maastos-
sa  ja  aikaisempien tutkimusten perusteella (ks. luku  9.).  Raportissa esitetään alustava 
luokitus Uudenmaan tiekäytävissä esiintyvistä biotoopeista (ks. luku  2.4.-2.5  ja  9). 

 Luokitus perustuu tämän selvityksen maastotöiden tuloksiin. Tiekäytävissä esiinty-
vien biotooppien merkitys uhanalaisen kasvi-  ja eläinlajiston  suojelussa arvioitiin 
kirjallisuuden  ja haastatteluiden  perusteella. 

Selvityksen yhteydessä laadittiin ehdotus Uudenmaan läänin alue-ekologista, luon-
nonsuojelubiologisesti painotettua aluejakoa varten (ks. luku  4). Aluejakoa  esittävä 
kartta  on  raportin liitteenä  (Lute 1).  

Tiestön luontovaikutukset Uudenmaan tärkeimpiin alue-ekologisiin yksiköihin 
(metsämantereet, jokikäytävät, lintuvedet  ja -kosteikot, Lohjanjärven  seutu, harju- 
alueet jne) arvioitiin kirjallisuuden, haastatteluiden  ja maastoinventointien  pohjalta 
(ks. luku  10).  

Tiestön luontovaikutusten kehitystä  1800-luvulta nykypäivään arvioitiin karttatul-
kinnan  ja  liikenteen kehitystä kuvailevan kirjallisuuden perusteella. Tulokset  on 

 esitetty karttasarjoinaja taulukoina (ks. luku  6.3.2.). 

2  Tulokset 

Selvityksen tulokset  on  koottu kolmeen raporttikokonaisuuteen, joista käsillä oleva 
julkaisu muodostaa yhteenvedon. Muut raportit ovat: 

•  Tiestön vaikutusalueella sijaitsevien luontokohteiden täydelliset inventointitulok - 
set  (Uudenmaan tiepiiri, ei julk.). 
• Kirjallisuuskatsaus tienpidon  ja  liikenteen luontovaikutuksista. Suomen oloihin 
sovitettu referaattijulkaisu (Julkaistaan Tielaitoksen selvityksiä -sarjassa  1995).  

Selvityksen perusteella tienpito  ja tieliikenne  aiheuttaa Uudellamaalla selvästi ha-
vaittavia, mitattavissa olevia luontovaikutuksia monilla eri ajallisilla  ja  alueellisilla 
tasoilla. Tutkimustietoa luontovaikutusten luonteesta, voimakkuudesta  ja  laajuudesta 

 on  kuitenkin niukasti. Eniten tutkimustietoa  on  käytettävissä tieliikenteen päästöjen 
luontovaikutuksista. Tiestön alue-ekologisia  ja populaatiobiologisia luontovaiku-
tuksia  ei juurikaan ole tutkittu Suomessa. Yksittäisiä selvityksiä  ja  tutkimuksia  on 

 käytettävissä  mm. melun  vaikutuksista linnustoon, liikennekuolemien määristä,  tie-
penkereiden  vaikutuksista vesistöihin,  ja tiealueen  kasvillisuudesta. 

Tarkkojen johtopäätösten teko luontovaikutuksista eri eliöryhmiin  ja biotooppeihin 
 on taustatiedon  vähyyden vuoksi vaikeaa. Selvityksen keskeiset tulokset  ja  havain-

not voidaan tiivistää seuraavasti:  

2.1  Luontovaikutukset  tunnetuissa  luontokohteissa 

•  Noin  1/3 (kpl)  Uudenmaan arvokkaista luontokohteista  on  tiestön suorien luonto- 
vaikutusten piirissä. 
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•  Vain  harvoihin  luontokohteisiin  kohdistuu voimakkaita  ja  akuutteja suoria luonto- 
vaikutuksia. Pitkäaikaisia  ja  usein epäsuoria  luontovaikutuksia  (kasvillisuuden  ja 

 eläimistön  muutoksia) esiintyy yleisesti, mutta niiden voimakkuudesta  ja  laajuudesta 
 on  vähän tietoa.  

2.2  Haitalliset  kokonaisvaikutukset  erilaisiin  biotooppeihin 

•  Liikenteen  ja  tiestön haitalliset  yhteisvaikutukset luontovaikutukset  Uudellamaalla 
kohdistuvat voimakkaimmin  harjuluontoon,  vanhoihin metsiin,  reheviin metsäisiin 
soihin, lintuvesiin  ja  -kosteikkoihin  sekä  pienvesiin.  Vähiten (negatiivisia) vaiku-
tuksia kohdistuu  perinneympäristöihin  ja  karuihin soihin.  

2.3 Päästäjen  ja  melun luontovaikutukset 

•  Uudenmaan tieliikenteen päästöjen aiheuttamat näkyvät  luontovaikutukset  ovat 
vähäisiä  ja  keskittyvät  vilkasliikenteisimpien  valta-  ja  kantateiden  lähistölle. Vaiku-
tukset ovat myös vähenemässä päästöjen  alentuessa. 

•  Uudenmaan tieliikenteen päästöjen aiheuttamat pitkäaikaiset  luontovaikutukset 
 ovat vähäisiä muiden  päästölähteiden  aiheuttamiin vaikutuksiin verrattuna.  

•  Liikenteen  melun  aiheuttamat  luontovaikutukset  ovat huomattavia, mutta rajoittu-
vat  suppealle  alueelle  vilkasliikenteisten  teiden tuntumaan. Voimakkaita vaikutuksia 

 on  havaittu erityisesti  lintukosteikoissa,  kuten iso  Pemajanlandella.  Vaikutukset li-
sääntyvät lähivuosikymmeninä, mikäli liikenne lisääntyy.  

2.4 Ekosysteemien pirstoutuminen -  alue-ekologiset vaikutukset  

•  Tiestön laajoja  luontoalueita pirstovasta  vaikutuksesta tarvitaan lisätietoja. Tiestön 
alueita  pirstova luontovaikutus  kohdistuu selvimmin eräisiin  huornattaviin  metsä

-mantereisiin  (mm.  Nuuksio)  ja  tiettyihin  nisäkkäisiin  ja  lintuihin  (mm.  liito-orava, 
 koivuhiiri  ja  metso). Konkreettisten vaikutusten arviointi  on  vaikeaa  tutkirnustiedon 

 niukkuuden takia.  

•  Tiestön  ekosysteemejä  ja  biotooppeja  muuttava vaikutus ilmenee selvimmin  Ich
-doissa,  vanhoissa metsissä,  korpisoilla  ja  muissa  rehevissä kosteikoissa.  Vaikutukset 

ovat huomattavia  ja  kohdistuvat pääosin  selkärangattomiin  eläimiin  ja  pieniin selkä
-rankaisiin. Vesistöpenkereillä  on  paikallisia ekologisia vaikutuksia  sisäsaaristossa. 

•  Tiestön luontoa  pirstova  vaikutus muodostaa potentiaalisen uhan eräille Uudella-
maalla harvinaisille  ja  uhanalaisille  lajeille, kuten liito-oravalle. 

•  Koko  läänin tasolla uudet  moottoriväylät  ja  riista-aidat katkovat ekologisia käytä-
viä suurten alue-ekologisten yksiköiden välillä. Vaikutukset ovat  selvimpiä keskisel

-lä  Uudellamaalla.  _____________ 
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2.5 Lilkennekuolemat 

•  Eläinten liikennekuolemilla voi olla paikallista merkitystä  mm.  suun, mäyrän  ja 
kehrääjän kantoihin  Uudellamaalla. Useimpien eläinten kantoihin liikennekuolemat 
eivät merkittävästi vaikuta.  

2.6 Tiealue elinympäristönä  ja  ekologisena käytävänä 

• Tiealue  tarjoaa elintilaa monille harvinaistuneille  ja uhanalaisille  kasveille. Tyy-
pillisiä ovat perinneympäristöjen (esim. hirvenkello), rehevien soiden (esim. suonei-
donvaippa), harjujen (esim. harjumasmalo)  ja emäksisten  kallioiden lajit (esim. ke-
tokäenminttu). 

•  Tiealueella esiintyy elinympäristöjä, joissa eräät harvinaistuvat  ja  uhanalaiset 
hyönteiset voivat menestyä. Tyypillisiä ovat keto-  ja harjulajeille, esim. väheneviä 
kukkaniittyjä suosiville päiväperhosille  sopivat ympäristöt. 

• Selkärangattomien  eläinten lajisto Uudenmaan tiealueilla tunnetaan huonosti.  

2.7  Tiestön vaikutus maankäyttään  ja  maankäytän  suunnitteluun 
- luontovaikutukset 

• Tienteon luontovaikutukset  heijastuvat epäsuorina vaikutuksina (esim. maa- 
aineksen otto  ja läjitys)  laajoihin osiin Uuttamaata. Vaikutukset ovat huomattavia  ja 

 kohdistuvat erityisesti harjuluontoon, lähivuosina entistä enemmän kallioluontoon. 
Vaikutukset ovat suurimpia keskisellä Uudellamaalla, vähäisimpiä Itä- 
Uudellamaalla. 

•  Teiden suunnittelu ohjaa epäsuorasti maankäyttöä tiekäytävien ympäristössä. Uu-
denmaan valtateiden varteen syntyvä nauhamainen rakentaminen lisää tiestön luon-
tovaikutuksia merkittävästi.  

3.  Tulosten arviointi  ja  toimenpide-ehdotukset 

Selvityksen tulosten perusteella  on  esitetty eräitä suosituksia tienpitoon liittyviksi 
toimenpiteiksi  ja jatkotutkimusten aiheiksi.  Useimmat suositukset liittyvät tiestön 
alue-ekologisten haittojen vähentämiseen. Päästöjen aiheuttamat luontovaikutukset 
vähenevät ajoneuvokohtaisen pakokaasujen puhdistustekniikan vuoksi myös Uudel- 
lamaalla. 

•  Uusien moottoriväylien yhteyteen tulisi rakentaa eläimille tarkoitettuja alikulkuja, 
erityisesti alue-ekologisesti merkittäviin maaston solmukohtiin. Tällaisia kohtia ovat 
alue-ekologisen jaon  (Lute 3)  osoittamat "käytävät" samantyyppisten alueiden välil-
lä, kaikki metsämanteret, joita valtatiet halkovat  ja  arvokkaat luontokohteet, joita tiet 
halkovat tieosuudet. 

•  Vaikutuksiltaan merkittäviä osuuksia  on mm. MT 120  ja  VT I Nuuksiossa  (Espoo, 
Vihti, Kirkkonummi), VT2O Nurmijärven, Vihdin  ja  Hyvinkään rajalla sekä Hyvin- 
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kään  ja  Mäntsälän rajalla, VT2 Karkkilassa  ja  Nummi-Pusulassa, KT5  1  Kirkko-
nummella,  VT 4  ja MT14O  Mäntsälässä  ja  Orimattilassa, VT7  ja MT17O  Välillä Si-
poon  Söderkulla - Pemajan Koskenkylä  sekä  koko VT3  Uudellamaalla. Kohteiden 
tarkempi sijainti selviää Liitteestä  5  ja kohdekuvauksista (Tielaitos,  ei julk.) 

.  Arvokkaimpia lintuvesiä sivuavat moottoriväylät tulisi varustaa meluesteiliä. 

• Tienteko  arvokkaiden lintuvesien lähellä  ja siltatyöt jokisuissa  tulisi ajoittaa lop-
pusyksyyn  tai  talveen. 

• Tiealueelle  tulisi luoda harvinaisille  ja uhanalaisille  lajeille sopivia elinympäristö - 
jä,  ja  olemassa olevia ympäristöjä tulisi järjestelmällisesti hoitaa. Erityisen merkit-
täviä ovat moottoriteiden liittymät, laaja-alaiset harjujen tieleikkaukset, tiekäytäviin 
liittyvät pysyvävetiset  ojat ja kosteikot  sekä tienvarsikalliot. 

•  Harvinaisille  ja uhanalaisille  lajeille sopivat elinympäristöt tiealueella tulisi kuvata 
 ja  määritellä  koko  maassa,  ja  niitä varten tulee laatia omat hoito-ohjeet. 

•  Tiestön monien luontovaikutusten selvittämiseksi tarvitaan pitkäaikaisia seuranta- 
tutkimuksia. Tärkeitä aiheita ovat 

-  Pirstoutumisen todellinen merkitys ekosysteemien toiminnalle Uudella- 
maal- 

la. 
- Tiekäytävän  merkitys selkärangattomien eläinten suojelussa  ja lajistolli- 

sessa  
monimuotoisuudessa. 

- Alikulkujen  merkitys eläinten liikkumisreittinä metsäympäristössä. 

•  Tiestön luontovaikutuksia koskeva kotimainen  ja  ulkomainen kirjallisuus tulee 
koota yhteen  ja  julkaista tiehankekohtaisten YVA:n tekijöiden käyttöön. 
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Tienpidon  ja  tieliikenteen vaikutukset eri biotooppeihin luontotyyppeihin Uudellamaalla. Merkitystä  on  arvioitu  koko  läänin mittakaavassa. 
Yksittäisten kohteiden arviointi  on  esitetty eril/isessä raportissa (Uudenmaan liepilri  1995, eijulkaistu,.  

_____________________ 

reuna- 
vaiku- 

 tus  

______ 

melu 

_____ 

pääs- 
 tät 

______ 

pien- 
 ilmas- 

to  

______ 

hydro- 
logia 

______ 

popu- 
 laatio- 

 biolo- 
gia 

______ 

alue-  
ekolo- 
gia 

______ 

elm- 	-  
ympä- 
ristä  
(vara- 
biot.) 

(+) 

leviä- 
 mis- 

reitti  

(+)  
______ 

pirs- 
 toutu-  

minen 

______ 

pinta- 
 ala- 

mene- 
tykset  

______ 

maa- 
ainek- 

 sen  
otto  

______ 

raken- 
tamis- 
paine 

______ 

virkis-
tys- 
käyt-
tö- 
paine 
______  

Vanhat metsät .. . .  o  .  se  - -  se. o o 0 0  

Lehdot  ss  . . .  o  . . -  o  ..  o  -  o o  
Rehevät avosuot  o .  s  - • •  •e 0 0  - - - 
Korvetja lehtokorvet  se  . . . . .  ss  0  -  es 0  - - - 
Rameet  s s o  . .  ss  - - .  o  - - -  
Suuret suokompleksit . .  o o o o  . - -  o o  - -  o 
Niitytja perinneympäristät  o . . - -  ss  (+)  es  (+) •.  s 0  -  0 0  -  
Harjut  ja reunamuodost. . .  se o o  ss  (+) • (+) .  es es s •.e  ss  

Kalliot .  o  . - . .  o  .  o  .  o  ss  •  0  

Pienvedet  s o  .  o  . . . . .  o s  ••  o  - 
Lintukosteikot  es  ss  .  o o  . . - -  0 0  - -  0  
Jokikäytävät . . . •  o  . . - .  s o  - - - 
Peltoalueet .  es  • - -  ss  (?)  s s o o o  - • -  
Järvien rannat  0 e  - - .  5 0 0 5 0  -  S  • 
Ulko-ja välisaaristo -  o o  - - - -  0 0  - - - 
Sisäsaaristoja mannerrann. - .  o  - - - - - -  o  - -  ss  
Sisälandetja  salmet -  o o  -  e  • - - - - - - - - 
Metsämantereet  es 5 s o e es  - -  se o  -  

JD  
rr1 

eD 

eD 

SELITYS:  e  vähäinen vaikutus 	ss  kohtalainen vaikutus  ss.  huomattava vaikutus  
o  vaikutukset mandollisia, mutta nykytilanteessa eivät havaittavissa 	- ei merkitystä.  tai  jo  periaatteessa epärelevantti tilanne  

(+)  vaikutus voittopuolisesti positiivinen, muuten vaikutus negatiivinen. 
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alueellisia arvioita  on  esitetty  mm.  alue-ekologisten yksiköidenja luontokohteiden kuvauksissa eriliisessä raportissa (Uudenmaan tiepiiri  1995, 
eijulkaistu).  

_____________________________ 

melu 

_______ 

päästöt 

 _______ 

pienil- 
masto  

_______ 

pirstou- 
tunli-  
nen  
_______  

epäsuo- 
 rat  

(maan-  
käyttö)  

tie 
 kulkues 

-teenä  
_______ 

popu-  
laatio- 

 biolo- 
 gia 

alue- 
ekolo- 
gia 
_______ 

elin- 
ympa- 

 ristO  
_______ 

leviä- 
 misreit- 

ti  
_______ 

liiken-  
nekuo-  
temat 

 _______ _______ 

YLEIS 
ARVIO  

_______ 
Pikkunisäkkäät  (ei  tepakot)  x 0- 0  •- •- ••- .- •.-  0+ o+ x  _______ 
Lepakot  x 0- X 0- 0- X X X 0 X 0-  ______  0- 

Keskikokoiset  nisäkkäät  x x x  .-  0- '/0- 0- 0- 0+ 0+  •- 
Kookkaat nisäkkäät  0- x x  .-  o- 'lo- o- 0- X X  •- 
Metsissä elävät linnut  .-  x 0-  •.- .-  x  .-  x x x 0- 

Vesitinnutja kahtaajat •..-  X X 0- 0- X 0- x x x 0- 

Pettotinnut •-  o- x  .- .-  x o- x  .+  x 0- 

Sammakkoeläimet  x 0- 0-  •-  0-  •- .- .-+ •+  o+ 0- 

Matetijat  X 0- X 0- 0- 0- 0- 0- x x 0-  _______  0- 
Lentävät hyönteiset  x  .- '-  ø- 0- x 0+- x  .+  0+  x/o- 
Maassa liikkuvat  arthropoclit  x  .- '- ..- .- '.'- '.-+ .+- '+ •+  0  
Maanitviäiset  X 0-  '- •-  0  'ss-  •-  0- 0+ 0+  x/o- 
Putkilokasvit  x s- 0- 0- Is- X 0+-  •+- ...+ ..+  x  
Runkoepifyytit  x  ss-  s- o- 0- x x 0- o-+ x x  

Havupuut  x  ss-  x x x x x x x x x  

Maaperän  pienetiÖt  x •(s)- o- 0- 0- X 0- X 0+ 0+ X  
Vesieläimet  yleensä  o- 0- x X 0- 0- 0- X 0+ 5+ X 0- 

SELITYS:  •  vähäinen vaikutus 	"kohtalainen vaikutus  'ss  huomattava vaikutus  
0  vaikutukset periaatteessa mandollisia, mutta nykytilanteesta ei ole tietoa 	x  ei merkitystä,  tai  jo  periaatteessa epärelevantti kysymys 
+  vaikutus positiivinen 	-  vaikutus negatiivinen  

2  

rM  

a 

0 

0  
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ALKUSANAT  

Uudenmaan tiepiiri tekee selvitystä yleisten teiden ympäristön tilasta  ja  mandollisis-
ta toimenpidetarpeista. Selvitys koostuu seitsemästä osarapor-tista, joista tämä ra-
portti käsittelee tieliikenteen  ja tienpidon  vaikutuksia Uudenmaan luontoon. Muut 
osaraportit käsittelevät tieliikenteen meluvaiku-tuksia sekä vaikutuksia ilmanlaa-
tuun, kulttuurihistoriaan, maisemaan, taajamiin  ja  pohjaveteen. Tiepiirien selvityk-
sistä kootaan aiheittain valtakunnallinen yleisten teiden ympäristön tilaa kuvaava 
yhteenvetoraportti. 

Selvitys  on  tehty Uudenmaan tiepiirin toimeksiannosta  ja  työtä  on  ohjannut MMK 
Seija Korhonen. Selvityksen ovat laatineet tutkijat Mikko Siitonen  ja  Pertti  Ranta 
Metsätähti  Oy:stä. Lisäksi työhön ovat osallistuneet FK  Sanna  Kallio sekä maisema- 
arkkitehti  yo  Seppo Mäkinen. Uudenmaan tiepiiri kiit-tää  tekijöitä syvällisestä ai-
hepiiriin paneutumisesta. 

Helsingissä toukokuussa  1995  

Tielaitos 
 Uudenmaan tiepiiri 
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1  JOHDANTO 

Uudenmaan yleisten teiden 
luontovaikutuksia selvittävä 
tutkimus käynnistyi kesällä 

 1994  osana tiepiirin tiestön 
ympäristövaikutuksia selvittä

-vää 	tutkimuskokonaisuutta 
 (ks. Tielaitos, Uudenmaan 

tiepiiri  1994b  ja  1994c) 
Luontovaikutusselvityksen 

 tavoitteena  on  saada  koko-
naiskäsitys  Uudenmaan  tie-
piirin (=Uudenmaan lääni) 
alueella sijaitsevan yleisten 
teiden verkoston  (n. 5000 km) 

 vaikutuksista luontoon. Vas-
taavia selvityksiä  on  viime 
vuosina tehty myös muissa 
tiepiireissä. 

Uudenmaan tiepiirin alueella 
liikennemäärät  ja  tieverkon 
tiheys poikkeavat selvästi 
muusta Suomesta. Vaikka  Kuva  1.  Valtatie  3  halkaisee Vantaan  ja  Nurmi- 
Uudenmaan lääni käsittää  vain  järven rajalla  sUaitsevan  metsäalueen kahteen  
3 %  maamme  pinta-alasta, silti osaan. Tiekäytävä sivuaa vasemmalla häämöttä-
joka neljäs suomalainen asuu  vää  valtakunnallisesti merkittävää Lamminsuon 

läänin alueella. Uudellamaalla  kosteikkoaluettaja kuvanottopaikalla olevaa pai - 
kallisesti merkittävää kallionaluslehtoa. tiekohtaiset 	liikennemäärät  

ovat huomattavasti muuta maata suurempia: noin  25  %  Suomen ajoneuvoliikentees
-tä  keskittyy Uudellemaalle. Valtaosa Suomen moottoriteistä sijaitsee Uudellamaalla 

 tai  sen  lähiympäristössä. Lähimpien vuosikymmenien aikana suuria  osa  Uudenmaan 
valtatieverkosta muuttuu moottoriteiksi  ja läpiajoliikenteen  ennustetaan kasvavan 
nopeasti varsinkin  Turku-Pietari- reitillä  (VT 1, KT 50  ja  VT 7).  

Monessa suhteessa Uudenmaan tieliikermeympäristö alkaa muistuttaa enemmän 
Keski-Euroopan kuin muun Suomen ympäristöä  (Kuva  1  ja  2).  Myös tiestön luonto- 
vaikutukset - varsinkin niiden painopistealueet - eroavat olennaisesti muusta Suo-
mesta. Keski-Euroopassa  ja  Yhdysvalloissa tärkeät tiestön alue-ekologiset  ja popu-
laatiobiologiset  vaikutukset - elinympäristöjen  ja  lajien esiintymien pirstoutuminen 
- alkavat myös Uudellamaalla olla merkittäviä kysymyksiä. Niiden arviointiin  on 

 Suomessa kiinnitetty vähän huomiota; osaksi siksi, että "eurooppalainen" liikenne- 
ympäristö  on  vielä uusi  ja  syntymässä oleva ilmiö myös Uudellamaalla. 

Moottoriteihin  ja kehäväyliin tukeutuvan, vilkasliikenteisen liikenneympäristön 
luontovaikutusten  selvittäminen vaatii toisenlaista lähestymistapaa kuin perinteiseen 
maantieverkkoon rakentuva liikenneympäristö. Keski-Euroopassa  ja  Yhdysvalloissa 
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on  moottoritie -perustaisen liikenneympäristön luontovaikutuksia tutkittu kauemmin 
kuin Suomessa  ja  hyvin monipuolisesti. Uudenmaan tieympäristön laatua voidaan 
parantaa ottamalla huomioon ulkomailta saadut kokemukset. 

Varsinaisen yleisen tiealueen osuus Uudenmaan  pinta-alasta  on  noin  0,5 %,  ja  ties-
tön kokonaisala  on  noin  4000  hehtaaria. Tiestön luontovaikutukset ulottuvat paljon 
suuremmalle alueelle, vaikutustavasta riippuen  5  - 100 %  Uudenmaan läänin  pinta- 
alasta. Suorat päästöjen, melun  ja reunavaikutuksen  aiheuttamat luontovaikutukset 
erottuvat muutamalla prosentilla läänin  pinta-alasta, mutta laaja-alaiset päästöjen  ja 

 alue-ekologisten muutosten aiheuttamat vaikutukset heijastuvat läänin joka kolk-
kaan. Erilaiset päästöt ovat pikku hiljaa vähenemässä, mutta muiden vaikutusten 
voimakkuus kasvaa ilman toimenpiteitä.  

Kuva  2.  Valtatie  1 (Turunväyla)  Kauniaisten Kasavuorelta nähtynä. Etualalla 
Kirkkojärven luhta, taustalla Kehä  IIIja  Turunväylän liittymään noussutta varasto-
ja automarketaluetta. Kasavuoren juurella, Turunväylän vieressä sijaitsee maa-
kunnallisesti merkittävä pähkinälehto. Kasavuoren halkaisevan moottoritien kallio- 
leikkauksessa viihtyvät vaateliaat kalliokasvit. 
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2  SELVITYKSEN TYÖ VAIHEET  

2.1  Selvityksen painopistealueiden valinta 

Tienpidon  ja  liikenteen luontovaikutusten tarkastelu perustuu viime vuosina nopeasti 
kehittyneeseen luonnonsuojelubiologiseen tutkimukseen. Tieliikenteen suoria  ja 

 epäsuoria luontovaikutuksia  on  tutkittu kauan erityisesti Saksassa  (mm. Kaule 1988, 
Hoppenstedt 1991),  Englannissa (esim. Treweek  1993, Anderson 1994),  Australias-
sa  (Bennet 1991),  Ruotsissa  (Bäckman ym.  1978,  Eriksson  1991)  ja  Yhdysvalloissa 

 (Transportation... 1993).  Keskeisiä kysymyksiä ovat tiestön aiheuttama reunavaiku
-tus  eri biotoopeilla sekä tiestön alue-ekologiset vaikutukset. Reunavaikutus  on  mo-

nimutkainen ilmiökokonaisuus, jonka vaikutuksia ekosysteemeihin  on  tutkittu run-
saasti  (Carr & Bell 1991).  Tiestön reunavaikutus ilmenee  mm. valaistusolojen  ja 
pienilmaston muutoksina,  petojen aiheuttaman saalistuspaineen muutoksina  ja  vie-
raiden lajien tunkeutumisena ekosysteemiin. Muutokset heijastuvat vaihtuvina lajis-
tosuhteina biotoopin reunavyöhykkeen  ja ydinalueen  välillä. 

Tiestön alue-ekologiset vaikutukset näkyvät erityisesti teiden ekosysteemejä pirsto
-vana vaikutuksena.  Myös ekosysteemien pirstoutuminen  ja  siitä seuraavat luonnon-

suojelubiologiset ongelmat ovat viime aikoina olleet vilkkaan teoreettisen  ja  käytän-
nöllisen tutkimuksen kohteena (ks. erityisesti  Saunders  ja  Hobbs 1991, Gilpin  ja 

 Hanski  1991,  Hansson  1992).  Tiestön luontoa pirstova vaikutus korostuu Uudella-
maalla lähivuosikymmeninä, kun tiestöä kehitetään. Toisaalta tiestön yleinen vaiku-
tusalue  on  kasvanut paljon viime vuosikymmeninä, kun nykyinen päätieverkko ra-
kennettiin. Oikaistut päätiet kulkevat eri paikoissa kuin vanhat maantiet, jolloin 
suuria asumattomia alueita  on  joutunut tiestön vaikutuspiiriin. Uusia moottoriväyliä 
rakennettaessa vaikutusalue kasvaa edelleen. 

Ekosysteemejä pirstovan  vaikutuksen vastapainoksi  tie  toimii myös ekologisena 
käytävänä, tosin  vain  harvoissa ekosysteemeissä. Biologinen tiekäytävä muodostaa 
usein oman ekosysteeminsä, johon voi myös liittyä ympäröivän maaston ekosys-
teemien osia (esim. niittyjä). Tiekäytävän merkitystä monien lajien leviämistienä  ja 

 eräänlaisena pakopaikkana ympäristön maankäytön muuttuessa  on  tutkittu paljon 
ulkomailla sekä jossain määrin myös Suomessa. 

Tieliikenne  aiheuttaa melua  ja  erilaisia päästöjä, joilla  on  selviä vaikutuksia tiestön 
lähiympäristössä. Näiden vaikutusten merkitys  on  vähenemässä uuden tekniikan 
ansiosta. Eläinten kuoleminen tieliikenteen seurauksena  on  sen  sijaan yleistymässä 
liikennemäärien kasvaessa. Suomessa teiden suolaus aiheuttaa lisäksi merkittäviä 
luontovaikutuksia. 

Tienteon luontovaikutukset  ovat tiestön  ja  tieliikenteen vaikutuksiin verrattuna ly-
hytaikaisia ilmiöitä. Maamassojen läjityksen sekä rakentamisaikaisen melun 
(varsinkin paalutuksen)  ja  liikenteen vaikutuksia  on  jonkin verran selvitetty. Työko-
neiden aiheuttamat päästöt voivat aiheuttaa paikallisia ongelmia. Suoraan tien  alle 

 jäävien luonnonarvojen tuhoutuminen  on  selkeä ongelma, johon linjauksilla  ja 
 muilla toimilla voidaan haluttaessa vaikuttaa. Tienteon vaikutukset ulottuvat kui-

tenkin etäälle varsinaisesta rakennustyömaasta: tiepenkereen rakentamisessa tarvit 



Uudenmaan yleisten teiden luontovaikutukset 	 15  
SELVITYKSEN TYÖ VAIHEET 

tavan soran  ja kalliomurskeen  hankinta  on  Uudenmaan suurimpia ympäristoongel-
mia tälläkin hetkellä. 

Uusi  tie  vetää mukaansa monenlaista ihmisen toimintaa. Tiekäytävän käsitteen voi-
daan ajatella sisältävän tien lisäksi myös tiestä riippuvaiset  tai  sen  olemassa olon 
seurauksena syntyneet teollisuusalueet, automarketit, sorakuopat, kalliolouhokset  ja 
joutomaat.  Ne laajentavat tien luontovaikutusvyöhykettä tuntuvasti. Esimerkiksi 

 Helsinki-Hämeenlinna -moottoritie ohjaa välillisesti ympäristönsä maarikäyttöä: tien 
tuntumaan kaavoitetaan uutta teollisuusaluetta,  ja  paineet maa-aineksen ottoon ovat 
suuremmat kuin muualla.  

2,2  Luontokohteiden inventointi  ja  vaikutustarkastelu  

Selvitystä varten etsittiin tiedot tunnetuista luontokohteista Uudellamaalla. Tieto - 
haussa  käytettiin erityisesti kuntien teettämiä luontoselvityksiä sekä alueellisia  ja 

 valtakunnallisia suojeluohjelmia.  Osa kohdetiedoista  on  peräisin julkaisemattomista 
lähteistä  tai  haastatteluista. Luontokohdeselvityksen tulokset  ja  käytetyt lähteet  on 

 koottu erilliseen raporttiin (Uudenmaan tiepiiri, ei julkaistu). 

Varsinaiseen selvitystyöhön otettiin ne kohteet, joihin tiestön suorat luontovaikutuk
-set  selvästi ulottuvat, esimerkiksi kaikki tiehen rajoittuvat kohteet. Muut mukaan-

otettavat luontokohteet (lehdot, kalliot, korvet jne.) valittiin niihin kohdistuvien 
tiestön luontovaikutusten perusteella. Valinta perustui siihen, kohdistuiko alueeseen 
tiestön aiheuttamaa luontovaikutusta, esim. melua, päästöjä  tai  reunavaikutusta. 

 Esimerkiksi tien vaikutusetäisyys lehtoon  tai  kallioalueeseen  voi vaihdella huomat-
tavasti. Lisäkriteereinä valinnassa käytettiin myös maaston muotoja, tien liikenne-
maan. ja  eräitä erityistilanteita. Tällaisia ovat esimerkiksi asutuksen ympäröimät 
kohteet, joissa tiestön luontovaikutukset ovat vähäisiä muihin luontovaikutuksiin 
verrattuna. Kaikki epäselvät tapaukset tarkastettiin maastossa. 

Valitut luontokohteet merkittiin  1:100 000  mittakaavaiselle tiekartalle  ja rajattiin 
peruskartoille.  Kohteen sijainti (tieosoite) mitattiin. Tiedot  on  tarkoitus liittää tielai

-toksen  omiin tietokantoihin  mm.  tiensuunnittelun  tarpeisiin. 

Luontokohteeseen  kohdistuvia vaikutuksia arvioitiin vakiomuotoisesti. Vaikutuksen 
voimakkuus pisteytettiin  ja  luokiteltiin kolmeen ryhmään. Luontovaikutusten voi-
makkuutta arvioitiin kohteen etäisyyden, liikennemäärien  ja  kohteen luonteen perus-
teella. Arviointi perustui suurelta osin Horppilan  ja Raunun  (1993)  sekä Rossin 

 (1993)  esittämiin arviointeihin erityyppisten luonnonalueiden vaikutusherkkyydestä. 
Yleisesti yksittäisiin luontokohteisiin kohdistuvat tieliikenteen vaikutukset ovat 
melko vähäinen  osa  tiestön luontovaikutuksista. Merkittävämpiä ovat laajoihin 
luonnonalueisiin  ja kokonaisiin ekosysteemeihin  kohdistuvat vaikutukset. 

Luontovaikutusten arviointiperusteet  laadittiin kirjallisuuden perusteella. Tiestön 
luontovaikutuksia koskevaa kirjallisuutta  on  olemassa runsaasti. Selvityksen yhtey-
dessä tehtiin laaja  ja  kattava, tiestön luontovaikutuksia koskeva kirjallisuushaku. 
Keskeinen Uudenmaan oloihin soveltuva aineisto  on  referoitu  erikseen tulevaa 
käyttöä varten. Kirjallisuuskatsaus julkaistaan Tielaitoksen selvityksiä- sarjassa 

 1995.  
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2.3  Alue-ekologinen  ja  historiallinen tarkastelu  

2.3.1  Yleiset periaatteet  ja  menetelmät  

Luontovaikutusselvityksen  painopiste oli tiestön alue-ekologisten vaikutusten arvi-
oinnissa.  Se  sisältää katsauksen tiestön luontovaikutusten nykytilanteeseen, tilanteen 
muuttumiseen  1800-luvulta nykypäivään sekä ennusteen tilanteen kehittymisestä 
vuoteen  2010  mennessä. Ennuste perustuu tiestön kehittämissuunnitelmien toteu-
tumiseen nyt esitetyssä muodossa (Uudenmaan tiepiiri  1994). Lähdeaineistona  käy-
tettiin  mm.  Suomen teiden  historia  -teosta (Suomen tieyhdistys  1977)  ja  Tie  laitoksen 
tilastoja (Tielaitos  1991c, Tielaitos,  Uudenmaan tiepiiri  1993, l994a).  

Kokonaisuutena alue-ekologinen tarkastelu eteni pienestä mittakaavasta yhä suu-
rempaan  ja  vanhimmasta lähtötilanteesta nykyhetken kautta lähitulevaisuuteen  
(Kuva  3).  Alue-ekologisessa tarkastelussa keskityttiin reunavaikutukseen, ekosys-
teemien pirstoutumiseen sekä lajien leviämis-  ja populaatiobiologisten  kysymysten 
arviointiin. Tarkastelu perustuu  mm.  alue-ekologiatyöryhmän väliraportissa  (1994) 

 esitettyihin näkemyksiin. 

Alue-ekologisen tarkastelun pohjaksi laadittiin Uudenmaan luonnonsuojelubiologi-
nen aluejako, koska sellaista ei muuten ollut käytettävissä  (Lute 1).  Aluejako  laa-
dittiin Metsätähti Oy:ssä, jaon pohjalta tehdyt mittaukset  ja  laskelmat Skandigi 
Oy:ssä. Aluejaon avulla osoitettiin luonnonsuojelubiologisesti erityisen merkittävät, 
suuret luontokokonaisuudet eli alue-ekologiset yksiköt Uudellamaalla. Aluejaon 
jälkeen oli mandollista pisteyttää yksiköt niiden luonnonarvojen perusteella  ja  lähteä 
tarkastelemaan tiestön vaikutusta niihin. 

Uudenmaan läänin alue-ekologinen  jako  voidaan tehdä usealla eri tavalla. Tiestön 
luontovaikutuksia tarkasteltaessa tarvitaan erityisesti luonnonsuojelubiologisesti 
painotettua aluejakoa. Jaon perusteena käytettiin Uudenmaan luonnolle ominaisia 
ekologisia kokonaisuuksia.  Osa  näistä oli rajattu  jo  olemassa olevissa luonto-  ja ym-
päristöselvityksissä,  mutta huomattava  osa  on  hahmoteltu vasta tämän selvityksen 
teon aikana. Jakoperusteissa  on  tukeuduttu  mm. Tuhkasen ym (1989)  esittämiin jaot-
teluihin Porvoonjoen laakson alueella  ja  Maisema-aluetyöryhmän mietintöön (Ym-
päristöministeriö  1992). 

Luonnonsuojelubiologinen aluejako  on kaksitasoinen. Perustasolla aluejaon  pohjana 
 on  jako metsäisten ylänköjen ja viljeltyjen  jokilaaksojen muodostamiin yksiköihin. 

Uudellamaalla voidaan erottaa joukko huomattavia metsäylänköjä,  nk. metsämante-
reita  (ks. Ympäristöministeriö  1994)  sekä selkeitä avoimia maisema-alueita: joki-
laaksojen savikkotasankoja. Näiden väliin  jää epämääräisempiä,  peltojen  ja  metsien 
muodostamia maastomosaiikkeja. Merenrannikot  ja saaristot  muodostavat omia 
aluekokonaisuuksiaan, samoin suurten järvien  ranta-alueet. Varsinaiset jokikäytävät 
ovat tyypillisiä nauhamaisia ekosysteemejä. Erityistapauksia ovat Salpausselän reu-
namuodostumat  ja  eräät huomattavat kosteikot. Toisella tasolla alue-ekologisia yk-
siköitä voidaan yhdistää laajoiksi vyöhykkeiksi. Esimerkiksi Uudenmaan eteläosan 
yksiköt muodostavat osan hemiboreaalista (boreonemoraalista) vyöhykettä. 



r
. 

t:•r
i 

Z
D

 



Uudenmaan yleisten teiden luontovaikutukset 
SELVITYKSEN TYÖ VAIHEET  

ÖSTERSUNDOM  1873. 1:20 000.  SENAATINKAR1TA. ÖSTERSUNDON  1938,  PERUSKAR1TA  1:20 000  

ÖSTERSUNDOM  1958.  PERUSKAR1TA  1:20 000.  ÖSTERSUNDOM  1991.  PERUSKAR1TA  1:20 000  

Kuva  3(b).  Tiestön  ja  muun maankäytön suhdetta luontoon tarkasteltiin ajallisena jatkumona eri mitta-
kaavoissa. Sipoon Ostersundomissa näkyvät Helsingin ulosmenoteiden vaikutukset eri aikoina. 
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2.3.2  Alue-ekologisten yksiköiden arviointiperusteet 

Alue-ekologiset yksiköt  on  selvityksessä arvotettu niihin sisältyvän biodiversiteetin 
 ja  yleisen suojeluarvon perusteella. Arvotusperusteina  on  käytetty: 

•  Harvinaisten  ja  uhanalaisten lajien esiintymistä, erityisesti runsaita kantoja. 

• Alueen  pinta-alaa  ja  yhtenäisyyttä. 

•  Harvinaisuutta  tai ainutiaatuisuutta  Uudenmaan  tai  koko  Suomen mittakaavassa. 

Arviointi  on  tehty pääasiassa kirjallisuuden  ja karttatulkinnan  pohjalta. Lähteinä  on 
 käytetty valtakunnallisia suojeluohjelmia  ja UHEX-rekisterin  tietoja, sekä alueellisia 

 ja  paikallisia luontoselvityksiä. Indikaattorilajit  on  valittu eri suojeluohjelmissa 
mainituista lajeista Uudenmaan oloihin soveltaen.  

2.3.3  Alue-ekologisten yksiköiden pisteytys 

Kukin alueyksikkö  on arvotettu  suhteessa muihin Uudenmaan yksiköihin  (Lille 5).  
Yksikön arvoa nostavia tekijöitä ovat suuri  pinta-ala, yhtenäisyys, tunnettujen 
luontokohteiden suuri maara ja  alueen edullinen sijainti suhteessa muihin vastaaviin 
alueisiin. Vastaavasti yksikön arvoa laskevia tekijöitä ovat suhteellisen pieni  koko, 

 hajanainen rakenne, tunnettujen luonnonarvojen vähäisyys sekä eristynyt asema 
suhteessa vastaaviin alueisiin. Arvotus  on  tässä vaiheessa suuntaa-antava,  sillä  eri 
alueita koskeva tieto  on  epätasaista.  

2.4 Tienvarsibiotooppien  kuvaus  ja  inventointi 

Tiekäytävän  eri osiin syntyy biotooppeja, joille ei löydy selviä vastineita muualta 
luonnosta. Näitä biotooppeja  on  pyritty kuvaamaan monissa eri maissa, ei kuiten-
kaan Suomessa. Jonkin verran tiekäytävän biotooppeja koskeaa suomalaista tutki-
mustietoa  on  saatavissa muiden tutkimusten yhteydestä. Tiekäytäväbiotooppeja  on 

 kuvattu  mm.  alueellisissa kasvillisuus-  ja kasvistotutkimuksjssa  sekä uhanalaisten 
kasvilajien inventoinneissa Uudellamaalla. 

Ruotsissa  on  äskettäin valmistunut biologisesti arvokkaiden tiekäytävien hoitoa  ja 
 tunnistamista koskeva raportti  (Vägverket  1994).  Myös Suomen tielaitos  on  viime 

vuosina laatinut ohjeistoja tiekäytäväkasvillisuurien biologista arvoa nostavia hoito- 
toimia varten (esim. Kärkkäinen  1993, Rossi 1993).  

Tämän selvityksen aikana kuvattiin joukko Uudenmaan tiekäytävissä esiintyviä 
biotooppeja. Kuvaukset tehtiin osittain maastossa, osittain käytettiin kirjallisia läh-
teitä  ja  kirjoittajien omia aikaisempia inventointituloksia. Biotooppiluokitus  on  vielä 
alustava. Tiekäytävän ositus perustuu Tielaitoksen käyttämään jaotteluun  (kuva  4).  
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2.5 Tiekäytävän  osat 

Tiekäytävä  voidaan jakaa seitsemään, biotooppien kuvaamisen kannalta mielekkää
-seen  osaan  (Kuva  4).  Jakoperuste  on  sekä rakenteellinen että lajistollinen.Esitettyjä 

nimiä käytetään johdonmukaisesti tässä selvityksessä  ja  nimet soveltunevat vakiin-
tuneeseenkin käyttöön.  

1) Ajorata  
2) Keskikaista  
3) Piennar  
4) Sisäluiska 
5)Oja  
6) Ulkoluiska  
7) Liittymän  viheralue 

', 
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	 I 	I 	
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Kuva  4. Tiekäytävän  osat.  
A. Ulkoluiska B.  Oja  C. Sisäluiska D. Piennar E. Ajorata. 
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3  UUDENMAAN LUONNON OMINAISPIIRTEET 

 3.1  Uudenmaan luonto  -  synty  ja  kehitys 

Uudenmaan luonnon nykyisen perusrungon ovat muovailleet viimeinen jääkausi, 
sitä seuranneet ilmastokaudet  ja  ihmisen toiminta. Läänin maisemakuvaa hallitsevat 
selkeät, maaperän  ja kallioperän mälirittelemät aluekokonaisuudet.  Lähes kaikkialla 
Uudellamaalla voidaan maastossa havaita voimakas kahtiajakoisuus peltojen hallit-
semien jokilaaksojen  ja  metsien hallitsemien ylänköjen välillä. Tätä kuviota rikkovat 
harjujonojen metsäiset  ja  nyttemmin sorakuoppien täplittämät nauhat, harvalukuiset 
suuret järvet  ja pääkaupunkiseutu. Viimeksimainitulla  alueella  on  ihmisen rakenta-
ma ympäristö luonnon muotoilemaa maisemakuvaa hallitsevampi. 

Mannerjäätikön jäljiltä jäi pääosa nykyistä Uuttamaata  veden alle.  Harvoja meren-
koskemattomia paikkoja voi Uudeltamaalta löytää korkeimpien mäkien, esimerkiksi 
Vihdin Konianvuoren  (160 m)  laelta. Vetäytyvä meri huuhteli maankohoamisen 
paljastamia kalliosaaria, kunnes sulkeutuva saaristo hillitsi aallokon voimaa. Kalli-
oiden laet jäivät ilman irtainta maakerrosta  ja  monien harjujen huiput - varsinkin 
nykyisen Hankoniemen - tasaantuivat. Rantavoimat siirsivät ainesta kallio-  ja har-
jumäkien  rinteiltä alemmas  ja  jokien tuoma hieno aines laskeutui meren pohjaan 
tasaiseksi peitteeksi. 

Meren vetäydyttyä jatkoivat joet kulutustyötä. Laaksojen paksuihin savi-  ja silttiker-
roksiin uurtui  syviä  ja jyrkkärinteisiä  joki-  ja purolaaksoja.  Komeita muodostumia 
syntyi  mm.  Keravanjoen (Lemmenlaakso)  ja Vantaanjoen (Nukari-Raala) keskijuok-
suille,  missä laaksojen rinteet kohoavat yli  30 m  uoman yläpuolelle. 

Ihminen alkoi raivata Uudenmaan peltoja  1200-luvun alussa. Viljelyksen otettiin 
jokilaaksojen savikot  ja harjunreunusten silttialueet. Kalliomäkien moreenimaat ja 

 harjut jäivät metsämaiksi. Kylät  ja  myöhemmin kaupungit sijoittuivat viljelyaluei-
den liepeille, harjuja seurailevan tiestön  ja  jokivarsien risteyksiin sekä hyvien sata-
mapaikkojen äärelle. Suuret metsäalueet jäivät viljelyn  ja  asutuksen ulkopuolelle. 
Uusmaalainen kulttuurimaisema oli syntynyt.  

3.2  Eliömaantieteellinen aluejako  

3.2.1  Kasvillisuusvyöhykkeet  

Uusimaa sijaitsee hemiboreaalisen  ja eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen  vai-
hettumisalueella. Vyöhykkeiden summittainen  raja  kulkee Porvoon itäpuolelta 
Vantaan eteläosien kautta Kirkkonummen pohjoisosiin  ja Siuntioon.  Myös Lohjan- 
järven seutu kuuluu hemiboreaaliseen vyöhykkeeseen. Uudenmaan itä-  ja  pohjoisosa 
lukeutuu selkeästi eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen  (Kuva  5.).  
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Kuva  5.  Uudenmaan läänin  osa-alueita. 

Maisemamaakunna 

Suoyhdistymä tyypit 

Kasvillisuusvyöhykkeet  
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3.2.2  Maisemamaakunnat  

Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä  (1992)  Uusimaa kuuluu eteläiseen rantamaa
-han. Maisemamaakunnan  sisällä lääni  on  jaettu kolmeen  osa-alueeseen. Eteläinen 

viljelysseutu  käsittää rannikkoa lukuunottamatta  koko  Itä-  ja  Keski-Uusimaan sekä 
Länsi-Uudenmaan sisäosia. Kiskon- Vihdin järviseutuun  sisältyvät Uudenmaan länsi- 
ja luoteisosat: Lohjanseutu,  Karkkila  ja  Vihti. Suomenlanden rannikkoseutu kattaa 
Uudenmaan saariston  ja  rannikon,  mm.  Tammisaaren  ja  Hangon kaupungit kokonai-
suudessaan.  

3.2.3.  Maisema-alueet 

Uudenmaan suurmaisemien rungon muodostavat seuraavat rakennetekijät: 

Järviylängöt  ja  muut metsämantereet • Viljellyt jokilaaksot • Jokikäytävät •  Har-
juselänteet ja reunamuodostumat •  Saaristo  ja  rannikko vyöhykkeineen • Järvialueet 
(Lohjanjärvi ym.) • Pääkaupunkiseutu.  

3.2.4.  Kallio-  ja  maaperä, geomorfologia 

Pääosan Uudenmaan kallioperästä muodostavat happamat kivilajit, kuten graniitit, 
granodioriitit  ja gneissit,  läänin itäisimmässä osassa myös rapakivi. Hieman emäksi-
sempiä kivilajeja, kuten amfiboliittia  ja metavulkaniitteja,  esiintyy melko suppeina 
vyöhykkeinä  koko  läänin alueella. Hyvinkään länsipuolella  on  laaja gabroalue. 
Kasvillisuudelle edullisimpia kalkkikiviä tapaa yleensä yksittäisinä esiintyminä 
muiden kivilajien joukossa. Lohjan seudulla kalkkikiveä  on  tavallista runsaammin. 

Uudenmaan maaperä muodostuu jokien uurtamista savikkotasangoista, mannerjääti-
kön sulamisvesien kasaamista  ja  meren muotoilemista harjuista  ja deltoista,  jäätikön 
reunan liikkeiden puskemista reunamuodostumista (Salpausselkä) sekä jään sulaessa 
kaikkialle kasaantuneista moreeneista. Eloperäisten maalajien  (turve ym.)  merkitys 

 on  Uudellamaalla vähäinen. Kallioperä  on  yleisesti paljaana mäkien lakialueilla  ja 
 jyrkillä rinteillä. Maaston suurmuotoja määräävät savikoiden  ja  harjujen ohella  kal-

lioperän ikivanhat  muodot: murroslaaksot, siirrokset  ja  yleiset korkeuserot.  

3.3. Monimuotoisuuskeskukset  

Uudenmaan luonnon monimuotoisuus  on  keskimäärin suurempaa kuin useimmissa 
muissa Suomen osissa. Suhteellisen edullinen ilmasto, pitkä kulttuurivaikutus  ja 

 monipuolinen rannikko lisäävät läänin lajistollista  ja ekosysteemitason  monimuotoi-
suutta. Uudenmaan laanin  sisältä voidaan lisäksi rajata alueita, joilla luonnon moni-
muotoisuus  on  erityisen merkittävää. 
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Uudenmaan arvokkaimpana luontokokonaisuutena voidaan pitää Lohjan seutua, 
erityisesti Lohjanjärven aluetta. Lohjan seudun biologinen rikkaus pohjautuu  run-
saskalkkiseen  maa-  ja kallioperään,  poikkeuksellisen edulliseen ilmastoon  (mm. 

 Suomen suurin sademäärä)  ja  ihmisen luomien perinneymparistojen runsauteen. 
Lohjan seudulla lukuisat harvinaisten  ja  uhanalaisten lajien esiintymät lisäävät 
muutenkin korkeaa lajimäärään, jolloin alueellinen biodiversiteetti kasvaa  Manner- 
Suomen oloissa ainutlaatuisen korkeaksi. 

Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä, mutta Lohjan seutuun verrattuna vaatimatto-
mia keskuksia voidaan luetella useita. Valtakunnallisesti tärkeinä alueina pidetään 
ainakin Nuuksion järviylänköä, Hankoniemeä  ja  Tammisaaren-Inkoon saaristoa. 
Alueellisesti merkittävimpiä monimuotoisuuskeskuksia ovat Stensbölegårdin alue 
Porvoon seudulla, Iso Pernajanlanden alue  ja Meikon  alue Kirkkonummella. 
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4  UUDENMAAN ALUE-EKOLOGIA  

4.2  Uudenmaan alue-ekologinen  jako -  kasvillisuuden 
 peruspiirteet  

4.2.1 Metsämantereet  

Uudenmaan läänin suurimmat yhtenäiset metsäalueet löytyvät läänin keski-  ja  länsi-
osasta  (Lute 1).  Näitä metsäisiä ylänköjä luonnehtii pienipiirteisyys  ja  voimakas  to-
pografia:  pienten järvien, soiden  ja kalliomäkien  runsaus. Metsäylängöillä esiintyy 
runsaasti jyrkkiä kallioseinämiä  ja  syviä, jyrkkärinteisiä  rotkoja.  Tyypillisiä ovat 
myös rehevät mutta pienialaiset kailioalustojen  ja purovarsien  lehdot. Alueet ovat 
asuttua  ja  viljeltyä ympäristöään karumpia, mutta luontaisten elinympäristöjen mo-
nimuotoisuus  on  suurempaa kuin muualla. 

Läntisen Uudenmaan metsämantereisiin sisältyy huomattavan luonnonmukaisia, 
jopa lähes luonnontilaisia osia sekä runsaasti  jo  perustettuja luonnonsuojelualueita. 
Suurimmat metsämantereet Keski-  ja  Länsi-Uudellamaalla ovat Nuuksio, Kiskon-
Pohjan järviylänkö, Usmin alue, Vihdin takamaat  ja  Tammelan ylängön Uudenmaan 
puoleinen  osa.  Manner-Uudenmaan ainoa kansallispuisto sijaitsee Nuuksiossa. 

Itä-Uudellamaalla viljeltyjen jokilaaksojen väliin  jää metsäisiä vedenjakajia.  Ne 
muodostavat pohjois-etelä -suuntaisia metsävyöhykkeitä meren  ja  Salpausselän vä-
liin. Alueet ovat vähemmän yhtenäisiä kuin läntisen Uudenmaan metsämantereet,  ja 

 niiden maasto  on  erilainen. Itä-Uudenmaan metsäalueilla  on  melko vähän järviä  ja 
 soita,  ja  niiden luonto  on  voimakkaasti ihmisen muovaamaa. Maasto ei ole usein 

yhtä jyrkkäpiirteistä kuin Länsi-Uudellamaalla, vaikka myös Itä-Uudenmaan  met-
sämantereisiin  sisältyy jyihiä kokonaisuuksia. 

Itä-Uudenmaan metsiä  on  suojeltu hyvin vähän  ja luonnontilaisen  kaltaisia alueita ei 
mainittavasti ole säilynyt. Silti niihinkin sisältyy runsaasti arvokkaita luontokohteita 

 ja  etenkin alue-ekologisesti merkittäviä kokonaisuuksia. Tärkeimpiä Itä-Uudenmaan 
metsäalueita ovat Mustijoen  ja Porvoonjoen, Loviisanjoen ja Koskenkylänjoen  sekä 
Taasianjoen  ja  Kymijoen välimaat.  

4.2.2.  Jokikäytävät  

Uudenmaan läpi kulkee joukko pienehköjä, enimmäkseen vähäjärvisiä jokireittejä. 
Peltojen reunustamat jokivarret muodostavat selkeitä jokikäytäväekosysteemejä. 
Niiden kasvillisuus  on  rehevää  ja lajisto  poikkeaa selvästi ympäristön metsä-  ja vil-
jelysmaista.  Uudenmaan rehevimmät  ja lajistollisesti  arvokkaimmat lehdot keskitty-
vät Lohjan seutua lukuun ottamatta jokikäytäviin. 
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4.2.3. Järvialueet  

Suhteellisen vähäjärvisellä Uudellamaalla eräät runsasjärviset alueet  ja  yksittäiset 
suuret järvet muodostavat omia alue-ekologisia kokonaisuuksia. Merkittävimpiä 
ovat Lohjanjärven-Hiidenveden seutu Länsi-Uudellamaalla sekä Artjärven järvialue 
Itä-Uudellamaalla. Näiden alueiden järvet ovat reheviä  ja  niiden rantavyöhykkeet 
huomattavan runsaslajisiaja biotoopeiltaan monimuotoisia. 

Eräisiin Länsi-Uudenmaan metsämantereisiin sisältyy merkittäviä järviä  ja  järvi- 
alueita. Metsämannerten järvet ovat usein karuja, hieman happamoituneita  ja  vähä-
lajisia. Suurten metsäjärvien rantabiotoopit ovat kuitenkin usein reheviä  ja runsasla-
jisia  keitaita muuten karunpuoleisessa ympäristössä.  

4.2.4. Saaristot  

Uudenmaan rikkonainen rannikko  ja  saaristo muodostavat oman alue-ekologisen 
kokonaisuuden. Sitä voidaan jakaa osiin sekä rannikon suunnassa että mantereelta 
ulkosaaristoon päin. Tavallisesti saaristossa erotetaan ulko-, väli-  ja sisäsaaristo 

 omiksi aluekokonaisuuksiksi. Sisäsaaristossa  ja  rannikolla erottuvat rehevät meren- 
landet omina alueyksiköinään. Uudenmaan vanhin kansallispuisto  (1989)  sijaitsee 
Tammisaaren saaristossa.  

4.2.5. Jokisuiden merenlandet 

Jokisuiden merenlahtiin  on  kehittynyt linnustollisesti erittäin arvokkaita kosteikkoja. 
Uudenmaan rannikolla  on  yli kymmenen vähintään valtakunnallisesti merkittävää 
lintuvesikohdetta. Arvokkaimmat alueet sijaitsevat Vantaanjoen (Viikki-
Vanhankaupunginlahti), Porvoonjoen (Ruskis-Stensbölefjärden)  ja Koskenkylänjoen 

 (Iso Pernajanlahti) suulla.  

4.2.6. Peltoalueet 

Jokikäytävien  ja metsäisten  vedenjakaja-alueiden väliin  jää viljeltyjä savitasankoja. 
 Ne reunustavat enemmän  tai  vähemmän yhtenäisinä vyöhykkeinä varsinkin Keski- 

ja  Itä-Uudenmaan jokikäytäviä. Länsi-Uudellamaalla laajoja  ja  yhtenäisiä viljelyau-
keita esiintyy vähemmän.  

4.2.7. Harjualueet  

Uudenmaan huomattavimmat glasifluviaaliset muodostumat eli harjut ovat oma 
alue-ekologinen yksikkönsä. Keskeisiä kohteita ovat Salpausselkä  (mm.  Hanko- 
niemi  ja Lohjanharju)  sekä eräät pitkittäisharjujonot Keski-  ja  Itä-Uudellamaalla. 
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4.2.8.  Suot  ja  muut kosteikot 

Uudellamaalla  on  vähän suuria soita  tai  muita kosteikkoalueita. Merkittävimpiä ovat 
- rannikon lintulahtien ohella - eräät sisämaan rehevät lintujärvet, kuten Espoon 
Matalajärvi, Sipoon Savijärvi, Kirkkonummen  ja  Nummi-Pusulan lintujärvet. Huo-
mattavimmat suokompieksit löytyvät Hyvinkään-Mäntsälän seudulta.  

4.2.9.  Kaupunkialueet  

Tiheään asutulla  ja  pitkälle kaupungistuneella Uudellamaalla taajamilla  on  suuri 
merkitys alue-ekologisina yksikköinä. Suurin niistä  on  pääkaupunkiseudun taajama. 
Lohjanharjun nauhamainen taajamaketju  on  toinen alue-ekologisesti merkittävä yk-
sikkö. Taajama(=kaupunki)luontoa pidetään omana ekologisena kokonaisuutenaan 

 mm.  keskieurooppalaisessa kaupunkiekologisessa tutkimuksessa. Tässä selvitykses-
sä kaupunkiluontoa ei käsitellä erikseen,  sillä  tiestön luontovaikutuksia Uudenmaan 
taajama-alueilla selvitetään erillisessä tutkimuksessa.  

4.2.10.  Tausta-alueet 

Uusmaalaisena perusmaastona  voidaan pitää peltojen  ja  metsien muodostamaa  pie-
nipiirteistä maisemamosaiikkia.  Tämän tyyppinen maasto hallitsee etenkin Keski- 
Uudenmaan alue-ekologista rakennetta, mutta samankaltaista aluetta esiintyy kaikis-
sa Uudenmaan osissa varsinaisten alue-ekologisten yksiköiden välissä. Alue- 
ekologisessa jaossa ne "jäävät yli", rajautuen samalla omiksi alue-ekologisiksi  ko-
konaisuuksikseen. 
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5  UUDENMAAN LUONNONSUOJELUALUEJÄRJESTEL
-MÄ JA  UHANALAISET LAJIT  

5.1  Luonnonsuojelualueet  

Uudenmaan laamn pinta-alasta  on  suojeltu noin  0,9 %  (85  km2). Suojelualasta on 
 noin  4 100 ha yksityismaiden  luonnonsuojelualueita, loput Metsähallituksen hallin-

nassa olevia lakisääteisiä suojelualueita. Näitä  on  Uudenmaan läänissä kaikkiaan  22 
 kappaletta  (Kuva  6  ja  taulukko  1.).  Erilaiset valtakunnalliset suojeluohjelmat katta-

vat noin  1 %  läänin alueesta; alueellisten  ja  paikallisten kaavavarausten  pinta-alaa ei 
ole laskettu. Kaupunkien omistamilla virkistysalueilla  on  lisäksi kaupunkien omilla 
päätöksillä rauhoitettuja alueita, jotka eivät näy suojeluohjelmissa  tai  suojelualuei-
den  pinta-aloissa  (Tiedot kerätty: Metsähallitus  1995,  Uudenmaan ympäristökeskus 

 1995,  Uudenmaan liitto  1995,  Itä-Uudenmaan liitto  1995).  

Uudenmaan läänissä  on  kaksi kansallispuistoa, Nuuksio  (n. 23  km2  tällä hetkellä, 
tavoite noin  40 km2)  ja  Tammisaari (maapinta-ala  5,5 km2),  sekä Karkalin luonnon- 
puisto  (1 km2).  Muista suurehkoista, yleensä vähintään  100 ha laajuisista  luonnon- 
suojelualueista mainittakoon Meikon rauhoitetut  osat  (2,6  km2, lakisääteinen  luon-
nonsuojelualue), Usmin alueen luonnonhoitometsät  ja aarnialueet  sekä Ritasaaren-
suon-Järvisuon soidensuojelualue  (2,5  km2)  Hyvinkäällä, Harparskog-Storträsket ja 
Santalankorpi  (0,8 km2)  Tammisaaressa, Järvenpään Lemmenlaakso  (1 km2),  Por-
voon seudun Stensbölegård-Ruskis, Sipoon Paippisten aarnimetsät  ja Söderkullan 
Pilvijärvi lähialueineen,  Helsingin Viikki-Vanhankaupunginlahti  (2,8  km2),  Iso  Per-
najanlahti Pemajassa,  Tammisaaren  Tvärminnen  luonnonsuojelualue  (2,1 km2)  sekä 
Porkkalan saaristo  (3,8  km2)  Kirkkonummella. 

Lukumääräisesti suurin  osa  Uudenmaan luonnonsuojelualueista  on  pieniä  (1-100 ha) 
 yksityisiä luonnonsuojelualueita. Läänissä  on  suojeltu erityisesti saaristoalueita, 

lehtoja  ja  erilaisia kulttuuriympäristöjä. Pienet luonnonsuojelualueet keskittyvät 
tietyille alueille, erityisesti Lohjan seudulle, Nuuksioon, Hangon-Tammisaaren alu-
eelle  ja  pääkaupunkiseudulle sekä väli-  ja  ulkosaaristoon. Suojelualueiden määrä 
kasvaa nopeasti, kun suojeluohjelmiin sisältyviä kohteita ostetaan valtiolle  tai rau-
hoitetaan  yksityisten hakemuksesta. 

Uudenmaan luonnonsuojelualuejärjestelmä kattaa läänin keskeiset luontotyypit mel-
ko hyvin, mutta alueellinen edustavuus  on  epätasaista. Varsinkin Itä-Uudellamaalla 
luonnonsuojelualueita  on  perustettu vähän. Suojelualuejärjestelmä turvaa parhaiten 
väli-  ja  ulkosaariston, lehtoluonnon, karujen suokompieksien (jäljellä olevien)  ja 
rehevien merenlahtien  säilymistä Uudellamaalla. Heikoimmin edustettuja ovat van-
han metsän biotoopit, rehevät suot, perinneympäristöt  ja  erilaiset harjuilla tavattavat 
elinympäristöt. Laajoja kallioalueita  on  suojeltu vähän, mutta rehevien kalkkikalli-
oiden suojelutilanne  on  parantunut. Järviluonnon suojelu  on  edistynyt rantojensuoje-
luohjelman seurauksena Meikon alueella, Nuuksiossa  ja  Pohjan-Kiskon järviylän-
göllä. 

Laajat  ja  yhtenäiset luonnonalueet ovat pääosin ilman suojelua: mantereella ainoas-
taan Nuuksion kansallispuisto edustaa laajahkoa, erilaisista biotoopeista koostuvaa 
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Taulukko  1.  Uudenmaan läänin lakisääteisetja merkittävimmät yksityismaiden suo-
jelualueet sekä tiestön vaikutus niihin. 
Selitys: • vaikutukset vähäisiä, •. kohtalaisia, •.. huomattavia, 	ei selviä vaiku- 
tuksia. lsy= yks ityismaiden luonnonsuojelualue. kkuntien päätöksellä suojeliut 
alueet. Valtionmaiden suojelualueet: lsa =erityinen luonnonsuojelualue, 
kp=kansallispuisto, lp=luonnonpuisto,  ss  =soidensuojelualue, a,n=aarnimetsien 
suojelua/tie,  le =lehtojensuojelualue. 
SUOJIELUALUE 

________________________________________  

TVYPP  
I 
________ 

Suorat 
vaiku- 

 tukset 

Epäsuo- 
rat 	vai- 
ku-tukset  

Nuuksion kansallispuisto kp _________ _________  
Tammisaaren kansallispuisto kp _________ _________ 
Karkalin luonnonpuisto  lp _________ _________  
Lohjan seudun pienet Iuonnonsuojeluaiueet lsy+lsv _________ _________ 
Meikon  alueen luonnonsuoj elualueet lsy+am . 
Santalankorven soidensuojelualue ss+lsy _________ _________ 
Harparskog-.Storträsket isy . 
Järvisuo-Ritasaarensuo  ss _________ _________  
Sipoon  Söderkullan ls. -alueet (Pilvijärvi ym.)  Isy __________ __________  
Järvenpään Lemmeniaakso  Isy •  
Sipoon Paippisten ikimetsät  am  
Mäntsälän Mustametsän alue  am •..  ss  

Viikki-Vanhankaupunginlahti isv •  
Iso Pernajanlahti  isy __________ __________  
Espoon Laajaiahti isv •. 
Stensböleviken-Ruskis  isy _________ _________ 

Stensbölegårdin  alue  isy • •  
Stadsfjärden Isy . 
Hankoniemen lintulandet  (Täcktom ym.) Isy _________ _________ 
Eiisaaren tammimetsät isy+k _________ __________ 
Bengtsårin tammimetsät lsy+k _________ _________  
Tvärminnen ls.-aiue +  lähistön kohteet lsv+isy _________ _________ 
Hättön ls.-alue  isy _________ _________  
Nuuksion pienet  is.-alueet isy+k __________ __________  
Porkkalan saaristo isv _________ _________ 
Bisabaiien,  Grillskär ja Söderskär (Ruotsinp isv __________ __________ 
Harsbacken  (Sipoo)  am _________ _________ 
Iiveskaiiio (Lapinjärvi)  am _________ __________ 
Espoonlahti Isv • 
Kiijavan iähteiköt  ss •  
Kvarnby  (Siuntio)  le _________ _________  
Långören ym.  (Porvoon mlk) Isv _________ _________ 
Mustoja  (Tuusula)  le _________ __________ 
Soiböle  ja Knopö  le _________ _________  

Stadsfjärden ja Ramsholmen  (Tammisaari)  Isy ss  

Nummi-Pusuian lintujärvet  isy ss  
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suojeltua luontokokonaisuutta;  saaristossa Tammisaaren kansallispuisto  ja  siihen 
liittyvät laajat yksityismaiden luonnonsuojelualueet muodostavat erittäin merkittä-
vän kokonaisuuden.  

5.2  Uhanalainen  lajisto  

Tiheä asutus  ja  tehokas maankäyttö aiheuttaa Uudenmaan luonnolle muuta maata 
suurempia rasituksia. Toisaalta Uudenmaan lajimäärät ovat muuhun Suomeen ver-
rattuna korkeita, koska lääni sijaitsee etelässä hemiboreaalisen  ja eteläboreaalisen 

 vyöhykkeen rajalla. Ympäristöministeriön  (1991)  mukaan Uudellamaalla esiintyy 
 114  uhanalaista kasvi-  tai  eläinlajia. Suhteellisesti eniten uhanalaisia lajeja esiintyy 

lehdoissa, saaristossa  ja perinneympäristöissä,  mutta myös vanhojen metsien uhan-
alainen laj isto  on  Uudellamaalla yllättävän monipuolista  ja  runsasta. 
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6  TIESTÖN  LUONNONSUOJELUBIOLOGISET  VAIKU-
TUKSET  

6.1  Miten  tie  vaikuttaa luontoon?  

Tiekäytävän  puhtaasti ekologiset luontovaikutukset voidaan ryhmitellä kuuteen 
osaan  (Kuva  7.):  

•  Elinympäristö (tiekäytävän omat biotoopitja ekosysteemit). 

Leviämisreitti  ympäristön  ja  tiekäytävän  lajeille (ekologinen käytävä). 

Leviämiseste  tai  kulkueste  ympäristön lajeille (pirstova vaikutus, estevaikutus) 

• Valikoiva  tai  osittainen leviämiseste ympäristön lajeille ("suodatin", metapopulaa-
tiot) 

•  Uuden lajiston tuoja (tiekäytävästä ympäristöön leviävät uudet lajit) 

Tiekäytävä lajiston kerääjäriä, paikallinen monimuotoisuuden lisääjä ("nielu") 

Ekologisia luontovaikutuksia aiheuttavat lisäksi: 

•  Päästöt, melu  ja  muut lysiologiset vaikutukset ympäristöön (esim. pienilmasto). 

• Reunavaikutus yleensä 

•  Eläinten liikennekuolemat 
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D 	 F 
	 F 

Kuva  7. Tiekäytävän  merkitys lajistotasolla.  

A. Elinympärisiönä B. Leviämisreittinä C. Leviämis- tai kulkuesteenä. D. Osittaise-. 
na leviämisesteenä. F. Lajiston  tuojana.  G. "Nie/una ". 
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Taulukko  2.  Yleisten teiden  ja  tieliikenteen luontovaikutukcia lajeihin  ja lajiryhmiin 
 Uudellamaalla 

+  Vaikutukset positiivisia, - Vaikutukset negatiivisia. 
Taulukkoon  on  kerätty Uudellamaalla esiintyviä lajeja  tai  lajiryhmiä,  joista  on  käy-
tettävissä tutkimustietoa  tai  selvityksiä tiestön luontovaikutuksista. Tutkimukset  on 

 tehty Suomessa  tai  meidän olojamme vastaavilla alueilla. Mukaan  on  otettu erityi-
sesti Uudellamaalla harvinaisia, uhanalaisia  tai  muuten huomionarvoisia lajeja. 
Taulukkoon sisältyy myös joitain yleisiä, tiestön luontovaikutusten indikaattoreina 
käyttökelpoisia lajeja.  
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6.2 Tie  eliöiden elinympäristönä  ja  leviämisreittinä  

6.2.1  Yleistä  

Tieverkosto  on  rakennettu ihmisten  ja  tavaroiden kuijettamista varten. Kulkuväylänä 
toimii tiekäytävän keskellä sijaitseva, yleensä päällystetty ajorata  (Kuva  4).  Ajora

-dan  molemmille puolille  jää tiealuetta,  joka ei varsinaisesti ole liikenteen käytössä, 
mutta  jota  ylläpidetään tienpidon yhteydessä. Tämä piennarten  ja ajoradan luiskien 

 muodostama vyöhyke  on  yleensä kasvillisuuden peitossa. Monia luonnonbiotooppe
-ja katkova tiekäytävä  on  siten itsekin nauhamainen ekosysteemi  (Saunders 1991). 

Tiekäytävä  muistuttaa biologisessa mielessä melkoisesti jokikäytävää (Verkaar 
 1988)  (Kuva  8.).  Molemmissa  on  keskellä (maa-)eliöiden kannalta vihamielinen 

vyohyke (vesi  ja  asfaltti), molemmat haaraantuvat mutkikkaiksi verkostoiksi, mo-
lempiin liittyy liikkuvia elementtejä (vesi  ja  autot). Sekä joki- että tiekäytävässä 
varsinaiset maabiotoopit muodostavat pitkiä nauhoja. Jokikäytävään  ja tiekäytävään 

 sopeutuneet lajit leviävät samaan tapaan. Tiekäytävän biotoopit kuuluvat myös alue- 
ekologisiin järjestelmiin  (Kuva  9),  missä ne voivat toimia alueellisina  tai ajallisina 
askelkivinä  (Siitonen  1995).  

Kuva  8.  Jokikäytäväja tiekäytävä  muistuttavat toiminnallisesti toisiaan.  
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lajistovirta 	JKETO/PIENNAR 	PELTO  

Tiekäytävä ajallisena askelkivenä.  Ympäristön maankäytön muuttuessa 
 tiekäytävä  on  säilyttänyt  lajistoa.  Myöhemmin vanhan  maankäyttötavan  palatessa 

 tiekäytävä  toimii  lajistoreservinä.  

liekäytävän atueellisena askelkivenä. Tiealue  voi toimia yhtenä etappina lalin levitessä 
biotooppilaikusta toiseen. 

Kuva  9.  Tiekävtävän  toiminta alue-ekologisella tasolla. 
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Pitk•nomainen, kilometreitt•in samanlaisena jatkuva nauhaekosysteemi tarjoaa hy-
v•n levi•misreitin siihen sopeutuneille lajeille. Olosuhteet pysyv•t vakioina samassa 
tiek•yt•v•vy‚hykkeess• tien pituussuunnassa. Tiek•yt•v•n ilmi‚t nopeuttavat moni-
en lajien levi•mist• entisest••n: pitki•  matkoja  liikkuvien ajoneuvojen mukana kul-
kee kasvien siemeni•  ja  hy‚nteisi• - erityisesti py‚riin tarttuva savi  vie  mukanaan 
kasvien siemeni•. Autoihin tarttuvan tiep‚lyn mukana levi•v•t my‚s sienten iti‚t. 
Tienvarren biotoopit ovat usein avoimia hyvinkin pitkill• matkoilla, joten sopivaa 
elinymp•rist‚• tapaa usein. My‚s tiek•yt•v•n yl•puolella oleva avoin tila  on  t•rke• 
er•ille eli‚ille,  mm.  lent•ville hy‚nteisille  ja  niit• pyyt•ville lepakoille  ja  linnuille.  

6.2.2  Kasvit Uudenmaan tiek€yt€vuss€ 

Uudellamaalla tavataan suuri joukko kasvilajeja, jotka kasvavat eritt•in runsaina 
nimenomaan tiek•yt•viss•. Huomattava  osa  n•ist• lajeista kasvaa Uudellamaalla 
oikeastaan  vain  tienvarsilla. N•iden lajien alkuper•inen elinymp•rist‚ vaihtelee suu-
resti.  Osa  on  per•isin merenrannoilta (tiesuola!), monet kedoilta  ja niityilt•,  jotkut 
harjuilta  ja varsin  monet erilaisista kosteikoista. Jotkut ovat samoja kuin alunperin 
rautateiden mukana levinneet ulkomaiset tulokaslaj  it,  vaikka suuri  osa  rautateiden 
lajeista menestyy  vain ratapenkoilla. Tienvarsilajien  joukossa  on  my‚s uhanalaista  ja 
harvinaistuvaa lajistoa,  joka  on  kyennyt selviytym••n tiek•yt•v•n avoimessa ymp•-
rist‚ss• muiden kasvupaikkojen kadottua. 

Eri lajien kasvupaikkatiedot  on  poimittu kirjallisuudesta, UHEX-rekisterist•  ja suul-
lisina tiedonantoina.  Lohjan seutua koskevat tiedot ovat suurelta osin per•isin Pyk•-
l•n  (1987)  selvityksest•. 

Harju kasvit 

Kun tiet• rakennetaan glasifluviaalisten muodostumien kohdalla,  sen  reunoille syn-
tyy harjukasveille sopivia pienbiotooppeja. Uudenmaan tiest‚  on  perinteisesti seu-
raillut harjuja  ja Salpausselk••,  joten harjukasveille kelpaavia tienvarsibiotooppeja 

 on  ollut olemassa  jo  kauan. N•iden biotooppien m••r•  ja  pinta-ala  on  kasvanut no-
peasti viimeisten  30  vuoden aikana, kun uusien teiden leikkaukset ovat suurentuneet. 

Eniten harjukasveille sopivaa tienvarsien elinymp•rist‚• tapaa Salpaussel•lt•  ja 
 Hyvink••n seudulta. My‚s Nummi-Pusulassa  ja  Keski-Uudenmaan etel•osassa  on 
 runsaasti harjuja leikaavaa  ja seurailevaa  tiest‚•, mutta n•iden alueiden harjukasvil-

lisuus  on niukempaa  kuin Salpaussel•ll•.  

Monet  harvinaiset  ja  jopa Uudellamaalla uhanalaiset harjukasvit ovat viime vuosi-
kymmenin• yleistyneet teiden varsilla. Samaan aikaan niiden luontaiset kasvupaikat 
ovat nopeasti v•hentyneet harjumetsien sulkeutumisen  ja soranoton  seurauksena. 
Tiest‚n vaikutus harjukasvien menestymiseen  on  siten kahtalainen: toisaalta teiden 
teko v•lillisesti tuhoaa harjukasvien elinymp•rist‚•, mutta toisaalta uudet tiet tarjoa-
vat harjukasveille uutta elintilaa. Tieliikenteen p••st‚t, varsinkin typpi, haittaavat 
harjukasveja paikallisesti. Typpilannoituksen aiheuttama ravinnekuormitus rehev‚it

-t••  harjujen luontaista kasvillisuutta  ja  v•hent•• siten heikkojen kilpailijoiden elin 
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mandollisuuksia. N•it• ovat etenkin harvinaistuneet avoimien ymp•rist‚jen harju- 
kasvit. 

Tienvarsibiotooppien  edullisuus harjukasvien kannalta perustuu kasvupaikkojen 
avoimmuuteen. Hiekkaper•iset tieleikkaukset muistuttavat usein harjujen paisterin-
teiden puoliavoimia  ja  osaksi kasvittomia alueita, joilla monet nyttemmin harvinais-
tuneet kasvit viihtyv•t. Harjuleikkauksissa maaper•  on  hieman ravinteikkaampaa 
kuin luontaisilla kasvupaikoilla, mik• lis•• er•iden harjukasvien runsautta tienvarsil-
la. 

Tyypillisi• tienvarsikasveja Uudenmaan harjuilla ovat harjumasmalo, kangasajuruo
-ho, huopakeltanot, kissank•p•l•  ja sianpuolukka. Harjumasmalo ja kangasajuruoho 

 ovat selv•sti harvinaistuneet varsinaisilla harjubiotoopeilla,  ja  varsinkin harjumas-
maloa tapaa nyky••n l•hinn•  vain  teiden varsilta. Runsaita harjumasmaloesiintymi• 

 on  syntynyt Lohjanharjun alueelle useiden kymmenien kilometrien  matkalle  Lohjan 
kaupungin pohjoispuolelle (Uotila  ja Pyk•la  1986). Harjumasmaloa  kasvaa my‚s 
Hyvink••n seudun hiekkaisilla tienvarsilla  ja  M•nts•l•n-Orimattilan seudulla.  Har-
jumasmaloa  voi hyv•ll• syyll• luonnehtia teiden rakentamisesta hy‚tyv•ksi lajiksi: 

 se  viihtyy mainiosti my‚s sorakuopissa  ja  erilaisilla metsiss• kulkevilla ajourilla. 
Kangasajuruoho, kissank•p•l•  ja sianpuolukka  muodostavat usein kauniita matto-
maisia kasvustoja tienvarsien harjuleikkauksiin. N•m• lajit ovat paikallisesti runsas-
tuneet tienteon seurauksena  mm. Lohjanharjulla,  Hyvink••ll•  ja Hankoniemell•. 
Kangasajuruoho  on  my‚s selv•sti v•hentynyt muilla kasvupaikoilla, joten tiest‚n 
rakentaminen  on  tukenut  sen populaatioiden  s•ilymist• ainakin Lohjanharjun alueel-
la.  

Uudenmaan harjuleikkauksissa kasvaa joukko harvinaisia  ja  uhanalaisia kasveja. 
Pohjan kunnan Antskogissa kasvaa tienvarressa uhanalainen hietaneilikka  (Kuva 

 10.).  

Kuva  10. Hietaneilikka (Dianthus arenarius)  
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T•t• kasvupaikkaa  on  my‚s hoidettu Suomen Luonnonsuojeluliiton ketoprojektin 
toimesta. Hietaneilikkaa kasvaa tienvarressa my‚s Hangossa  ja  Tammisaaressa. 
Harvinainen sikojuuri kasvaa monilla tienvarsipaikoilla erityisesti Keski- 
Uudellamaalla (Siitonen  ja Ranta  1991,1992,  Uotila  ja  Pyk•l•  1986). Sikojuuri 

 hy‚tyy maanpinnan rikkoutumisesta: my‚s metsiss• kasvupaikat sijaitsevat usein 
polkujen  ja mets•teiden  reunoilla. Sikojuurta kasvaa runsaasti Nuuksion alueen 
maanteiden varsilla Espoossa. Lis•ksi sikojuuren maantienvarsiesiintymi•  on  l‚ydet-
ty ainakin Vihdist•  ja Inkoosta  sek• Lohjan kunnasta. Hyvink••ll• tunnetaan  kan-
gasvuokon tienvarsikasvupaikka.  Lohjan kunnassa  ja  Hyvink••ll• harjuteiden varsil-
la kasvaa paikoin eritt•in harvinaista id•nkeulank•rke•. My‚s melko harvinainen 
jalkasara n•ytt•• v•hitellen runsastuvan tienvarsien leikkauksissa harjualueilla. 

Ketokasvit  

Kuivien ketojen v•hentyess• ovat tienvarsien avoimet  ja  suhteellisen karut biotoopit 
muodostuneet monien kasvilajien pakopaikoiksi. Tienvarsien hoitamattomat pienta-
reet  ja  erilaiset leikkaukset muistuttavat usein suuresti ketobiotooppeja. Ketokasveja 
tapaa sek• hiekka-, moreeni- ett• kalliopohjaisilla tienvarsibiotoopeilla. Tienraken

-tamisen  laajentuessa  on  tienvarsien ketokasveille sopiva kasvualusta lis••ntynyt 
merkitt•v•sti. P•Atieverkon rakentaminen osui samaan aikaan ketojen h•vi•misen 
kanssa. Tienvarsissa s•ilyneet ketokasvit ovat nykyisin Uudenmaan ketolajiston  re-
servi,  johon voidaan turvautua my‚s ketojen ennallistamisen yhteydess•. 

on  Uudellamaalla 
peurankello, pukin- 
N•it• lajeja kasvaa  

Tienvarsista hy‚tyneit•  kuivien niittyjen (ketojen) kasvilajeja 
paljon. Tyypillist• lajistoa edustavat ketoneilikka, kissankello, 
juuri  ja keltamatara  sek• etenkin It•-Uudellamaalla ruusuruoho. 

 kyll•  yleisesti muuallakin, mutta 
suuret yhten•iset kasvustot l‚yty- 
v•t  jo  p••osin teiden pientareilta. 
Esimerkiksi Espoossa  ja  Vantaalla 
ketoneilikkaa  tai keltamataraa  ei 
juurikaan tapaa tiealueiden ulko-
puolelta. 

Harvinaisia ketokasveja Uuden-
maan tienvarsissa ovat ainakin ke-
s•maitiainen, j•ykk•pitk•palko, 
keltanokitker‚, hirvenkello, maan-
anverijuuri  ja ahosilm•ruoho. Ke-
s•maitiaista  (Kuva  11)  kasvaa 

 mm.  Keski-Uudenmaan tievarsilla, 
erityisesti Vantaalla, Tuusulassa, 
Keravalla  ja  Helsingiss•. J•ykk•-
pitk•palko kasvaa monilla tienvar-
sien kalliokedoilla  mm.  Lohjan 
seudulla  ja  Nurmij•rvell•. Kelta-
nokitker‚  on  it•inen ahokasvi, joka 
nykyisin menestyy  mm.  Helsingin  

Kuva  11. Kes€maitiainen (Leontodon hispi
-dus) tiek€yt€v€ss€  Keravalla.  
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seudun  ja  It•-Uudenmaan tienvarsiniityill•. Eritt•in uhanalainen hirvenkello esiintyy 
monilla tienvarsikasvupaikoilla  mm.  Hyvink••ll•, Lohjan kunnassa, Karjalohjalla, 
M•nts•l•ss•  ja  Vantaalla. Vaafelias maarianverijuuri kasvoi aikaisemmin runsaana 
Lohjanseudun kaikkipitoisilla kedoilla. Nykyisin  sill•  on  useita huomattavia esiin-
tymi• Lohjansedun tienvarsilla Uudenmaan ainoa ahosilm•ruohon esiintym• sijait-
see Karjalohjalla tienpenkalla. Uhanalaista kangasraunikkia kasvoi aikaisemmin 
tienvarsilajina Inkoossa. 

Muut  nutty-  ja  piennarkasvit  

Erilaisia niittyjen  ja piennarten  kasveja esiintyy tienvarsissa usein runsaammin kuin 
muilla kasvupaikoilla. Melko yleisten niittykasvien runsaus  on  teiden ansiosta suu-
rempi kuin mit•  se  olisi muiden kasvupaikkojen varassa. Yleist• tienvarsien  nutty-
lajistoa  edustavat p•iv•nkakkara, mets•apila, s•rm•kuisma, syysmaitiainen, pihara-
tamo, nurmih•rkki, hein•t•htim‚, pujo, pietaryrtti, alsikeapila  ja ahomatara.  N•iden 

 ja  lukuisten muiden niittykasvien esiintyminen ei suinkaan ole riippuvaista tiek•y-
t•vist•, mutta tienvarsibiotoopit muodostavat merkitt•v•n osan niiden kaikista  kas-
vupaikoista  Uudellamaalla. Nauhamaiset tienvarret muodostavat n•ille lajeille hyv•n 
levi•misreitin. Tienvarsikasvillisuus  on  my‚s n•it• kasveja sy‚vien el•inten kannal-
ta t•rke• elinymp•rist‚. 

Kosteikkokasvit  

Tienvarren ojiin  ja  muihin kaivantoihin sek• notkelmiin syntyy pieni• kosteikkoja. 
N•iden tienvarsibiotooppien kasvilajistoon kuuluu runsaasti tyypillist• ojien  ja alli-
koiden lajistoa.  Tietyt yleiset kosteikkokasvit n•ytt•v•t viihtyv•n tienvarsien ojissa 
muita paremmin. Uudellamaalla t•h•n lajiryhm••n kuuluu monia vihvil‚it• 
(solmuvihvil•, konnanvihvil•, jouhivihvil•, r‚yhyvihvil•, ker•p••vihvil•)  ja horsmia 
(amerikanhorsma, valkoamerikanhorsma, lehtohorsma ja karvahorsma).  Muista la-
jeista mainittakoon leve•osmank••mi, joka  on  suuresti runsastunut Uudellamaalla 
viimeisten  30  vuoden aikana. Tyypillinen ojalajisto  on  saanut runsaasti uutta  kas-
vutilaa  uusien teiden rakentamisen  ja  vanhojen teiden ojien kunnostuksen ansiosta. 
T•h•n lajiryhm••n kuuluu kuitenkin v•h•n sellaista lajistoa, joka olisi samaan ai-
kaan harvinaistunut muilla kasvupaikoillaan. 

Tienvarsien harvinaiset kosteikkokasvit ovat yleens• per•isin alunperin toisenlaisista 
elinymp•rist‚ist•. Uudenmaan tienvarsiojissa kasvavat  mm.  eritt•in uhanalainen 
tummahorsma  ja suoneidonvaippa  (Kuva  12.).  Tummahorsma on  alunperin l•hteiss• 
kasvanut vaatelias kosteikkokasvi, jonka nykyiset kasvupaikat sijaitsevat l•hdevai-
kutteisissa tienvarsiojissa  tai pellonojissa.  Ainoat tunnetut kasvupaikat sijaitsevat 
Lohjan kunnassa (Pyk•l•  1986).  Samantapaisilla paikoilla kasvaa hyvin harvinainen 
nukkahorsma,  sekin  ainoastaan Lohjan kunnassa. Suoneidonvaippa  on vaatelias let-
tosoiden orkidea,  jonka luontaiset kasvupaikat Uudellamaalla l‚ytyv•t Lohjanseu-
dulta. Laji  on  kuitenkin vakiintunut my‚s tienvarsiojiin ainakin Espoon Nuuksiossa, 
Inkoossa  ja  Lohjan kunnassa. Kasvupaikoilla esiintyy muutakin harvinaista suolajis

-toa,  mm. vilukkoa, pitk•lehtikihokkia  ja suohorsmaa. 
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Yleisist• suolajeista tienvarsiojiin 
 on  levinnyt  mm. maariank•m-

mekk•.  Sit• tapaa sopivissa,  kos-
teapohjaisissa  ojissa kaikkialla 
Uudellamaalla. Suo-orkideojen 
levi•minen tienvarsiojiin  on  var-
sin  yleinen ilmi‚ Suomessa:  mm. 

 uhanalaista s••skenvalkkua  ja 
 harvinaista punak•mmekk••  on 

 viime vuosina l‚ydetty massiivi
-sina esiintymin•  Pohjois-Suomen 

tienvarsiojista. 

Kalliokasvit 

Kalliokasvit  viihtyv•t hyvin  tie-
leikkauksien  jyrkill•  ja  rosoisilla 
pinnoilla sek• tienteon avaamilla 
kallioalueilla. Kalliokasvien  run- 
sastumista  on  seurattu Keski- 	 .  Kuva  12. Suoneidonvaippa (Epipactis pa- Uudenmaan  ja paakaupunkiseu- lustris)  Espoossa.  dun tienvarsikallioilla kasvisto- 
kartoitusten  yhteydess• (Siitonen  ja Ranta  1990, 1991, 1992). Kallioleikkaukset 

 tarjoavat erinomaisen kasvualustan varsinkin er•ille kalliosaniaisille. Runsaita  tum-
maraunioisen ja liuskaraunioisen  esiintymi•  on  l‚ydetty  mm.  Turunv•yl•n leikka-
uksista Kauniaisissa sek• L•nsiv•yl•n leikkauksista Espoossa. Avokallioiden yleiset 
kasvit kasvavat usein erityisen runsaina tienteon avaamilla kalliopinnoilla.  Tein-
varsileikkausten  p••ll• tapaa runsaita m•kitervakko-, isomaksaruoho-  ja keltamaksa-
ruohoesiintymi•.  Uusia suuria esiintymi•  on  syntynyt  mm.  valtatie kolmen uusille 
avokallioalueille Nurmij•rvell•  ja  Vantaalla. Lohjan kunnassa ovat er••t kaikkikal-
lioiden kasvit runsastuneet kallioita sivuavien teiden varsilla. 

Uhanalaiset  ja  harvinaiset kasvit Uudenmaan tiek€yt€viss€ 

Tienvarsilla huomattavaa merkityst• er•iden uhanalaisten kasvilajien kasvupaikkana 
Uudellamaalla. Laatikossa  1. on  kuvailtu Uudenmaan tienvarsien uhanalaisia  ja 

 muita harvinaisia kasveja biotoopeittain. 
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Laatikko  1.  Uhanalaisia  ja  harvinaisia putkilokasveja Uudenmaan tiek€yt€-
viss€ 

KEDOT  JA  MUUT NIITYT: 

Hirvenkello:  Harvinainen  ja  Uudellamaalla eritt•in uhanalainen ketokasvi. Suurin  osa  enti-
sist• kasvupaikoista  on  umpeenkasvun  seurauksena tuhoutunut. Nykyisin l•hes kaikki Uu-
denmaan kasvupaikat sijaitsevat teiden varsilla. Tunnettuja tienvarren kasvupaikkoja  on mm. 

 Inkoossa (useita), M•nts•l•ss•, Pernajassa, Hyvink••ll•, Lohjan kunnassa (useita), Karjaloh-
jallaja Vantaalla. 

Hirvenkellon tienvarsikasvupaikat  ovat vaihtelevia. Usein  on  kyseess• aikaisemman tienvar-
sikedon j••nne-esiintym•. M•nts•l•n esiintym• liittyy s•ilyneeseen perinneymp•rist‚‚n.  Osa 
kasvupaikoista  on  selv•sti uusia, tienteon seurauksena syntyneit• kohteita. Tienvarsibiotoo-
peilla  on  eritt•in merkitt•v• asema hirvenkellon s•ilytt•j•n• Uudellamaalla. 

Ahosilm€ruoho:  Kuivien ketojen eritt•in uhanalainen kasvilaji. Ainoa kasvupaikka Uudel-
lamaalla sijaitsee tienvarressa Karjalohjalla. 

Maarianverijuuri:  Uudellamaalla vaarantunut lounainen ketokasvi. Lajia esiintyy Uudella-
maalla  mm.  Tammisaaressa  ja  Lohjan seudulla. Maarianverijuuri  on  v•hentynyt niittyjen 
umpeenkasvun seurauksena. Lohjan kunnassa  osa kasvupaikoista  ulottuu tiealueille  (mm. 

 Lohjansaaressa). Maarianverijuuri  n•ytt•• jossain m•.•rin levi•v•n tienvarsia pitkin. 

J€ykk€pitk€palko:  Harvinainen kallioketojen kasvi,  jota  esiintyy erityisesti Lohjan seudun 
kalkkikallioilla. J•ykk•pitk•palko  on  paikoin levinnyt kedoilta tieleikkauksiin. 

Keltanokitker•:  It•inen aholaji, joka  on  viime vuosikymmenin• nopeasti harvinaistunut 
niittyjen  ja ketojen  h•vi•misen seurauksena. Huomattava  osa  Uudenmaan tunnetuista kasvu- 
paikoista sijaitsee tiealueilla  tai  niiden tuntumassa sek• radanvarsissa. Selkeit• tienvarsikas-
vupaikkoja  on mm.  Helsingiss•, Lohjan kunnassa, Karjalohjallaja Pemajassa. 

S€rm€putki:  Uudellamaalla harvinainen  nutty-  ja merenrantakasvi. S•rm•putkella  on  huo-
mattava tienvarsiesiintym• Nunnij•rvell•. 

Kangasraunikki:  Kuivien ketojen harvinaistunut laji,  jota  aikaisemmin kasvoi Inkoossa 
tienvarsikasvina. Nykyisin esiintym•  on  ilmeisesti h•vinnyt. 

Kes€maitiainen:  Voimakkaasti taantunut ketolaji. Kes•maitiaisella  on  Uudellamaalla run-
saasti tienvarsikasvupaikkoja. Kasvi viihtyy tiek•yt•v•n ulkoluiskissa erityisesti hiekkaisella 
maalla. Esiintymi• tunnetaan ainakin Vantaalla, Keravalla, Tuusulassa, Helsingiss•  ja  Nurmi-
j•rvell•. Ilmeisesti kasvupaikkoja  on  todellisuudessa huomattavasti enemm•n. 

M€kiapila: Lounainen  kuivien ketojen  ja piennarten  kasvi. m•kiapilaa esiintyy tiek•yt•v•-
kasvina  mm.  Hangossa  ja  Tammisaaressa. 

HARJUT: 

Hietaneilikka:  Eritt•in uhanalainen hietaneilikka kasvaa Uudellamaalla tienvarsikasvina 
Pohjan kunnassa, Tammisaaressa, Karjaalla  ja Hankoniemell•.  Pohjan Antskogissa tieleikka-
uksessa sijaitsevaa kasvupaikkaa hoidetaan "perinneymp•rist‚n•". 
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Kangasvuokko:  Uudellamaalla eritt•in uhanalainen kasvi, jolla  on tienvarsiesiintym•  Hy-
vink••ll•. 

Harjumasmalo:  Harvinainen valoisien harjumetsien kasvi. Uudellamaalla harjumasmaloa 
kasvaa erityisesti Salpaussel•ll• Tammisaaresta Hyvink••lle. Runsaimmin haijumasmaloa 
kasvaa Lohjanharjulla, Vihdiss•  ja  Lohjan kunnassa. Siell• suurin  osa  esiintymist• sijaitsee 
nykyisin joko tienvarsissa  tai sorakuoppien reunamilla  ja mets•teill•. Tienvarsiesiintymi• 

 tavataan my‚s It•-Uudenmaan harjuilla  mm. Myrskyl•ss•, M•nts•l•ss•ja  Orimattilassa. 

Harjumasmalon  s•ilyminen runsaana Uudellamaalla n•ytt•• jopa perustuvan tienvarsiesiin-
tymiin  ja  muihin ihmisen luomiin kasvupaikkoihin. My‚s tiest‚n aiheuttamat ep•suorat 
luontovaikutukset ilmeisesti hy‚dytt•v•t harjumasmaloa. 

Sikojuuri:  Harvinainen harjumetsien  ja  muiden kuivien kankaiden kasvi. Sikojuuri  on  suh-
teellisen tavallinen  mm. Nuuksiossa  (Vihti  ja  Espoo)  ja Lohjanharjun  maastossa, mutta 
esiintymi• tapaa my‚s Inkoossa, Karjalla  ja Siuntiossa.  Useimmat sikojuuren kasvupaikat 
sijaitsevat jollain tavoin h•irityss• ymp•rist‚ss•: mets•teiden  ja  polkujen varsilla sek• harjuja 
leikkaavissa tiek•yt•viss•. Selkeit• tienvarsiesiintymi•  on  Uudellamaalla ainakin Espoossa, 
Vihdiss•, Inkoossa, Nummi-Pusulassa  ja  Lohjan kunnassa. Eniten tienvarsikasvustoja l‚yt•• 
Lohjanharjulla kulkevien teiden varsilta. 

KOSTEIKOT: 

Tummahorsma:  Alunperin reheviss• l•hteik‚iss• kasvanut laji, joka nykyisin esiintyy aino-
astaan l•hdevaikutteisissa ojissa. Tummahorsma  on  koko massa  eritt•in uhanalainen laji  ja 

 ainoat kasvupaikat l‚ytyv•t Lohjan kunnasta.  Osa kasvupaikoista  sijaitsee tienvarsiojien  ja 
pellonojien muodostamissa pienvesist‚iss•. 

Nukkahorsma:  Eritt•in uhanalainen laji, joka esiintyy Uudellamaalla Lohjan seudulla. Siell• 
 osa kasvupaikoista  on tienvarsiojissa. 

Suoneidonvaippa:  Koko  maassa eritt•in uhanalainen lettosoiden k•mmekk•, joka Uudella-
maalla esiintyy suokasvina  vain  Lohjan seudulla  ja  Hyvink••ll•. Suoneidonvaipalla  on  Uu-
dellamaalla kaksi tienvarsiojiin syntynytt• uutta kasvupaikkaa. Toinen esiintym• sijaitsee 
Espoossa, toinen Inkoossa. Suoneidonvaipan kasvupaikoilla viihtyy muutakin harvinaista 
kosteikkolajistoa. 

LEHDOT:  

Vuorikuisma:  Eritt•in uhanalaisen vuorikuisman ainoat suomalaiset kasvupaikat sijaitsevat 
suppealla alueella Lohjan kunnassa. Laji viihtyy kuivilla, kalkkipitoisilla  nutty-  ja  lehtorin- 
teill•.  Osa  esiintymist• sijaitsee paikallistien luiskissa  ja tieleikkausten  p••ll•. Kasvupaikkoja 

 on  jonkin verran hoidettu my‚s tiealueen tuntumassa. 

MUUT: 

Karvasara:  Harvinainen tulokaslaji, joka esiintyy usein liikennepaikoilla. Uudellamaalla 
karvasara  on  vakiintunut tienvarsikasviksi ainakin Hankoniemell•. 

Jaakonvillakko:  Uudellamaalla vaarantunut jaakonvillakko  on  tyypillinen liikennealueiden 
 ja  vanhan kulttuurin seuralaiskasvi. Laji  on  vakiintunut paisteiseen tieleikkaukseen Inkoossa. 
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Tummaneidonvaippa:  Eritt•in uhanalainen, hieman satunnaisesti esiintyv• kaikkimaiden 
k•mmekk•. Tutnmaneidonvaippa  on  melko yleinen kasvi  mm.  L•nsi-Virossa, mist• siemeni• 
aika ajoin tulee my‚s Uudenmaan rannikolle. Nykyisin Uudenmaan ainoa tunnettu kasvu-
paikka sijaitsee kalkkipitoisella soralla tienpenkassa Hankoniemell•. 

Miehenk€mmekk€:  Eritt•in harvinainen, satunnaisesti esiintyv• k•mmekk•, joka saattaa 
vakiintua Hangon seudun tienvarsikasviksi. 

Peltosauramo:  Voimakkaasti harvinaistunut peltorikkaruoho,  jota  esiintyy tienvarsissa l•-
hinn• satunnaisluontoisesti. Lajia  on  tavattu tienvarsikasvina  mm.  Espoossa  ja  Vantaalla. 

Peltorusojuuri:  Aikaisemmin yleinen ruispeltojen rikkaruoho, joka nykyisin  on  l•hes h•vin-
nyt alkuper•isilt• kasvupaikoiltaan. Lohjanseudulla tunnetaan yksitt•inen, suhteellisen va-
kiintunut maantienvarren kasvupaikka. 

Kev€tvillakko:  Komeasti kukkivaa kev•tvillakkoa kasvaa tiek•yt•v•ss•  mm.  Keh•  111:n  var-
rella Vantaalla. 

Pikkuapila:  Eritt•in harvinainen liikennetulokas, jolla  on  yksitt•inen kasvupaikka Vantaalla, 
Keh•  III  varressa. 	 - _____ 

Tulokaslajit tiek€yt€viss€  

Uudenmaan tieverkko  on  tarjonnut levi•misreitin  ja  kokonaan uuden kasvuymp•ris-
t‚n monille t••ll• vieraille lajeille. 

Merenrantakasveista  Uudenmaan 
tienvarsiin ovat levinneet  mm. 
keltamaite, meriratamo,  ranta

-vehn•  ja  luotosorsimo. Merirata-
moa  on  tavattu Keski-  ja  It•- 
Uudenmaan tienvarsista  mm.  Si-
poossa (Piirainen  1992).  Luoto-
sorsimo kasvaa nykyisin runsaana 

 mm.  Keh•  111:n  ja  I4elsingin 
 ulosmenoteiden varsilla.  Ranta- 

vehn•• kasvaa monin paikoin 
Uudenmaan tienvarsileikkauksis

-sa;  eniten kuitenkin L•nsi- 
Uudenmaan etel•osissa,  mm. 

 Hangossa, Tammisaaressa  ja  In-
koossa. Siell• t••ll• tienvarsilla 
esiintyvi• merenrantakasveja ovat 
s•rm•putki (Nurmij•rvi), meri-
suolake  ja  ketomaruna  (Espoo, 

 Helsinki).  Alunperin It•-Aasiasta 
kotoisin oleva kurttulehtiruusu  on 

 vakiintunut tienvarsikasviksi ai-
nakin p••kaupunkiseudulla, It•-
Uuden-maan rannikolla  ja  mm.  

 

Kuva  13. Jaakonvillakko (Seneciojacobaea) 
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Nummi-Pusulassa valtatie  2:n  varrelle. 

Ennen nykyisen maantieverkoston rakentamista monet lajit levisiv•t maassamme 
rautatiepenkereit• pitkin. Jotkut niist• ovat my‚hemmin siirtyneet my‚s maanteiden 
pientareille  ja maaleikkauksiin.  Esimerkkein• t•st• ryhm•st• voidaan mainita id•nu-
konpalko, ketomaruna  ja helokit.  Monia it•isi• tulokaslajeja tapaa Uudenmaan tei-
den  vars illa.  Esimerkiksi jaakonvillakkoa kasvaa kantatie  51:n  kuivassa leikkaukses-
sa Inkoossa  (Kuvat  13-14.).  Hankoniemen  tienvarsilla  ja  muilla liikennealueilla kas-
vaa harvinaista id•nsaraa. 

Hyvin tyypillinen tienvarsikasvi Uudellamaalla  on  n•tkelm•virna.  T•m• kookas, 
tuoksuhernett• muistuttava k‚ynn‚st•v• ruoho esiintyy Uudellamaalla melkein yk-
sinomaan teiden varsilla.  

Kuva  14. Jaakonvillakon  kasvupaikka kantatie  51:n ulkoluiskassa  Inkoossa. 
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Esiintymisens• painopistealueella  H•meess•  se on  luonteenomainen harjulehtojen  ja 
niittyjen  kasvi. Uudellamaalla n•tkelm•virnaa kasvaa erityisesti Keski- 
Uudellamaalla. Tienvarsikasvupaikkojen osuus kasvaa etel•• kohti ment•ess• siten, 
ett• Vantaalla  ja  Espoossa lajia tavataan ainoastaan teiden varsilla  tai  aivan niiden 
v•litt‚m•ss• tuntumassa. 

L•hes kaikkialla Suomessa tienvarsiin levitt•ytynyt komealupiini  on  muuttanut ke-
s•ist• tienvarsimaisemaa my‚s Uudellamaalla. Komealupiini  on tievarsiin levinneis

-ta  kasveista n•ytt•vin.  

6.2.3  Tiek€yt€v€  el€inten  elinymp€rist•n€ 

Tiek•yt•v•  toimii monien selk•rangattomien el•inten levi•misreittin•. Tienvarren 
niittyjen  ja piennarten hy‚nteisyhteis‚t  ovat usein huomattavasti ymp•rist‚••n  run-
saslajisempia.  Esimerkiksi perhoslajistoa voidaan rikastuttaa hoitamalla tiek•yt•v•-
kasvillisuutta kukkaniittyin• (Munguira  ja  Thomas 1992).  Runsaasti kukkivia kasvi- 
lajeja sis•lt•v•  nutty  tarjoaa ravintoa (mesi)  ja elinymp•rist‚j•  useammille perhosla-
jeille kuin nurmikkomaisesti hoidettu  tai  heinien vallitsema  nutty. Monilajisella 

 niityll• esiintyy eri hy‚nteislajien toukille sopivia ravintokasveja. 

Suomessa  on  niukasti julkaistua tutkimustietoa tienvarsibiotooppien selk•rangatto
-masta lajistosta.  Ainakin jotkin kukkaketojen perhoset  ja mesipisti•iset  ovat tiek•y-

t•vien ansiosta huomattavasti runsaslukuisempia  ja  laajemmalle levinneit• kuin pel-
k•st••n luontaisten elinymp•rist‚jens• varassa el•ess••n. Maassa liikkuvat  kova-
kuoriaiset -  esimerkiksi er••t maakiit•j•iset - n•ytt•v•t levi•v•n tiek•yt•vi• pitkin 

 (Mader 1988, 1990, Eversham  ja Teufel  1994).  Avoin  ja  tasainen tiealue  tai  tien-
piennarten ruohikko houkuttelee niit•. Tiek•yt•viin liittyv•t ojasysteemit saattavat 
kytke• yhteen muuten erillisi• kosteikkoalueita  (Kuva  15).  T•ll‚in ne voivat helpot-
taa esimerkiksi sammakkoel•inten sek• er•iden  vedess•  el•vien hy‚nteisten  ja  nil-
vi•isten  levi•mist•  (Kuva  16.).  
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Kuva  15. Tiek€yt€v€n nauhamaiset biotoopit,  esimerkiksi tienvarsiojat, toimivat 
ekologisina k€yt€vin€. Nurmij€rven Palojoella tiek€yt€v€ kytkee yhteen muutoin 
erillisi€ ojan-jajokivarren biotoopp€rjestelmi€.  

Kuva  16. Tiek€yt€v€n nauhamaisten ekosysteemien  muodostamia j€rjestelmi€. 
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Nauhamaiset ekosysteemit  voivat toimia my•s er‚‚nlaisina ansoina maassa liikku-
ville selk‚rangattomille  (Mader 1990).  Ilmi• perustuu monien el‚inten k‚ytt‚ytymi-
seen: tiek‚yt‚v‚t ohjaavat maassa liikkuvia el‚imi‚ saman tapaan kuin f'ysiset  kul-
kuesteet.  Kanden el‚imelle sopivan biotooppilaikun v‚liss‚ sijaitseva  tie  voi k‚‚nt‚‚ 
laikusta toista kohti l‚hteneen el‚imen seuraamaan itse tiek‚yt‚v‚‚, jolloin  sen  kulku 
ohjautuu "v‚‚r‚‚n" suuntaan  (Kuva  17).  Ellei itse tiek‚yt‚v‚ sovi el‚imen elinym-
p‚rist•ksi, n‚‚ntyy el‚in  matkan  varrelle. Joka tapauksessa  tie  erist‚‚ kaksi  bio-
tooppilaikkua  toisistaan, kun satunnainen siirtyminen laikusta toiseen muuttuu hyvin 
ep‚todenn‚k•iseksi. 

Tiet vaikuttavat my•s pikkunis‚sk‚syhteis•jen rakenteeseen  ja tiheyteen.  Lajeja  ja 
 yksil•it‚  on  yleens‚ enemm‚n tiek‚yt‚v‚ss‚  ja sen  tuntumassa kuin l‚hiymp‚rist•s-

s‚. Tiek‚yt‚v‚n edullisuus elinymp‚rist•n‚ perustuu hallittuun hoitamattomuuteen: 
tiealueella esiintyy korkeita ruohikoita  ja tiheit‚ pensaikkoja,  joissa pikkunis‚kk‚‚t 
mielell‚‚n ruokailevat  ja pesiv‚t.  Yleisesti tiek‚yt‚v‚ lis‚‚ pikkunis‚k‚slajistoa sek‚ 
pelloilla ett‚ mets‚ymp‚rist•ss‚. Tiek‚yt‚v‚n sis‚ll‚ pikkunis‚kk‚‚t levi‚v‚t tehok-
kaasti  ja  viihtyv‚t jopa moottoriteiden keskiviheri•ill‚. Tiek‚yt‚v‚n kasvillisuus-
vy•hykkeess‚ saalistavat supikoirat, m‚yr‚t  ja  ketut. 

Tyypillisin tiek‚yt‚v‚nis‚k‚s Uudellamaalla lienee peltomyyr‚. Vesimyyr‚t viihty-
v‚t hyvin tienvarsien ojissaja muissa kosteikoissa. Muuten lajisto heijastelee ymp‚-
rist•n el‚imist•‚. 

Linnuston  kannalta tienvarsi voi periaatteessa olla edullinen pesim‚ymp‚rist•, mutta 
emolintujen liikennekuolemat aiheuttavat huomattavia tappioita pesim‚tulokseen 

 (Rossi 1993).  Tutkimuksissa  on  voitu osoittaa, ett‚ tiek‚yt‚v‚n kasvillisuuden oi-
kealla hoidolla voidaan monia lintuja "houkutella" pesim‚‚n tiek‚yt‚viin  (Hill  ja 
Hockin  1992, Bairlein  ja Sonntag  1994).  T‚llainen laji Uudellamaalla  on  esimer-
kiksi kiuru. Varikset  ja  lokit sy•v‚t auton  alle  j‚‚neiden el‚inten raatoja tiek‚yt‚vis

-t‚. 

€kureIl1i  

Kuva  17. Tiek€yt€v€ nieluna. Tiek€yt€v€n  kasvillisuus ohjaa el€inten kulkua  ja  es- 
kl€  levi€misen biotooppisaarekkeesta  A tai B saarekkeeseen G. 
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6.3 Tie  kulku-  ja  levi€misesteen€: ekosysteemien  ja  po-
pulaatloiden pirstoutuminen  

6.3.1  Yleist€ 

Maastossa kulkeva  tie on  kuin reik•inen muuri  tai valikoiva suodatin,  joka leikkaa 
biotooppeja  ja populaatioita  osiin  (Kuva  18).  Muurin korkeus  ja l•p•isevyys  on  eri-
lainen eri el•inten n•k‚kulmasta (Laatikko  2). Tien leventyess•,  liikenteen lis••nty-
ess•  ja  ymp•rist‚n maank•yt‚n muuttuessa tiekayt•v•n muodostama muuri muuttuu 
yh• korkeammaksi  ja aukottomammaksi.  Kuitenkin  jo varsin  kapea  ja v•h•liikentei-
nen  tie  voi toimia tehokkaana kulkuesteen• yll•tt•v•n monille eli‚ille  (Korn  ja Pitz-
ke  1988).  Esimerkiksi er•ille pikkunis•kk•ille  jo  kapea paikallistie  on  merkitt•v• 
kulkueste - kasviton (n•k‚suojaton) asfalttikentt• ei kelpaa kulkutieksi. Tutkimuk-
sissa jonkin asteiseksi liikkumisesteeksi pikkunis•kk•ille (myyrille  ja p••st•isille) 

 on  havaittu jopa  3  metrin levyinen hiekkatie  (Mader 1984).  Melko harvoin tiek•yt•
-v•  kokonaan katkaisee tien eri puolilla el•vien osapopulaatioden yhteydet: yleens• 

kyseess•  on  osittainen eristyminen. El•imet l•htev•t silloin t•ll‚in ylitt•m••n tiet•  ja 
 jotkut selvi•v•t tien yli. Usein eristyminen kuitenkin  on  riitt•v•n selv••, jotta popu-

laatiobiologisia seurannaisvaikutuksia ilmenee.  

Kuva  1. Tiek€yt€v€  hajottaa biotooppiverkostoa. Saarekkeina esiintyv€ biotooppi 
 (A)  pirstoutuu voimakkaammin kuin yhten€isempi alue  (B).  Musta  nuoli kuvaa toi-

mivaa geenivirtaa, valkoinen osittain  tai  kokonaan katkennutta yhteytt€. 
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Tiek•yt•v•n  jakaa  el•inpopulaatioita,  koska:  

‚  Avoin  tienpinta  on  monille el•imille  -  etenkin  peitteiseen  maastoon  tottuneille 
mets•lajeille -  vastenmielinen,  suolaton liikkumispaikka.  Sinne  ei menn•  vapaaeh-
toisesti. 

‚ Tiek•yt•v•n  oma  biotooppi  voi olla ep•miellytt•v• ymp•ristƒ el•imille. Jotkut 
el•imet esimerkiksi karttavat  tiheit• ruohikoita. 

‚  Tien  melu-, valo-  ja paastovaikutukset  seka autojen liike  ja  tien luoma  pienilriasto 
 voivat karkottaa  elaimia  jo tiekaytavan ymparistossa  

Laatikko  2.  Yleisten teiden merkitys kulkuestein€ eri el€iniyhmille Uudella-
maalla: elinymp€ristOjen pirstoutuminen el€inten n€k•kulmasta (yhteenveto 
kirjallisuuden perusteella). 

V€h€liikenteinen  maantie  ja paikallistie (alle  1000 autoa/vrk)  
er••t maassa liikkuvat  selkarangattomat  el•imet. 

Maantiet: yli  7,5 m  leve€ ajorata, liikenne  1000-5000 autoa/vrk  
monet maassa liikkuvat  selk•rangattomat  el•imet, er••t  pikkunisakkaatja sammakkoel•imet. 

Vilkaslilkenteiset  maantiet  (5000-10 000 autoa/vrk)  
maassa liikkuvat  selk•rangattomat  el•imet, monet  pikkunis•kk••t  ja  kaikki  sammakkoel•imet 
(matelijat). 

Vilkasliikenteisimm€t  maantiet (yli  10 000 autoa/vrk)  ja aitaarnattornat moottorililken-
netiet-moottoritiet  
maassa liikkuvat  selk•rangattomat  el•imet,  pikkunis•kk••t, sammakkoel•imet  ja matelijat; 

 vaikutuksia  kookkaampiin nis•kk•isiin. 

Aidatut moottoritiet  ja moottoriliikennetiet  
maassa liikkuvat  selkarangattomat  el•imet,  pikkunis•kk••t, sammakkoel•imet  ja matelijat, 
hirviel•imet, suurpedot,  monet keskikokoiset  nis•kk••t. 

Estevaikutuksen  teho kasvaa tien  leventyess•  ja liikennem••rien  kasvaessa. Erityi-
sesti  yƒliikenne  tehostaa  estevaikutusta,  koska monet el•imet liikkuvat eniten yƒai-
kaan. Samoin  estevaikutusta  lis•• suuri ero  tiek•yt•v•n  ja  ymp•ristƒn  biotooppien 

 v•lill•: etenkin  sulkeutuneen  mets•n  ja kosteikkojen  el•imill•  on  vaikeuksia avoi-
men  ja  kuivan  tiek•yt•v•n  kanssa. Lis•ksi vaikuttavat el•imen  liikkumiskyky  ja sen 

 k•ytt•ytymiseen liittyv•t erityispiirteet (vaistot  ja oppimiskyky).  Tietyt lajit eiv•t 
mielell••n yht• avointa  tiealuetta  liikenteest• riippumatta.  

Tie  levi•misesteen•  vaikuttaa el•imiin  ja populaatioihin  monin eri tavoin. Liikkumi-
nen "vapaasti"  elinalueensa  sis•ll• kuuluu el•imen normaaliin el•m••n  ja  t•m•n 
liikkumisen  h•iriintyminen  heijastuu yksilƒn  ja populaation  toimintaan esimerkiksi 
siten, ett•:  
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• tiek‚yt‚v‚  est‚‚ eliƒn liikkumista elinpiiriss‚‚n  ja  aiheuttaa ylim‚‚r‚ist‚ stressi‚, 
 jos  tie on  toistuvasti ylitett‚v‚ esimerkiksi ravinnonhaun takia. 

• tiek‚yt‚v‚  jakaa populaation pienempiin osapopulaatioihin  ja  aiheuttaa populaa-
tioekologisia  ja  alue-ekologisia vaikutuksia.  

6.3.2  Vaikutukset eri  eli€ryhmiin  Uudellamaalla  

Hirviel‚inten  kannalta tiek‚yt‚v‚ ei normaalisti muodosta merkitt‚v‚‚ kulkuestett‚. 
Useimmat hirviel‚imet eiv‚t h‚iriinny tiealueelta tulevasta melusta  tai  muista liiken-
teen aiheuttamista ilmiƒist‚. Kokemuksen mukaan hirvet eiv‚t koe liikennett‚ uhka-
na, vaan ylitt‚v‚t huolettomasti vilkasliikenteisenkin tien. Hirviel‚inten peloton 
suhtautuminen liikenteeseen aiheuttaa vuosittain satoja kolareita maanteill‚. 

Ainoa tehokas tapa est‚‚ hirviel‚imi‚ tulemasta tielle  on tiealueen aitaaminen.  Uu-
dellamaalla hirviaitoja  on  toistaiseksi melko v‚h‚n, l‚hinn‚ moottoriteiden  ja  moot-
toriliikenneteiden  varsilla. Pisin yhten‚inen  ja  alue-ekologisesti merkitt‚vin hirviaita 

 on  rakennettu  VT 3  ymp‚rille  koko matkalle  Helsingist‚ Fl‚meenlinnaan. Pitki‚ ai-
dattuja osuuksia  on  myƒs  VT 7  ja  VT 4  varrella. Vaikka hirvet pystyv‚t halutessaan 
ylitt‚m‚‚n nykyisin k‚ytetyt hirviaidatkin, ei teiden ylitt‚minen ole  kovin  tavallista. 

Hirviel‚inten  kannalta  VT 3  muodostaa nykyisin k‚yt‚nnƒllisesti katsoen t‚ydellisen 
kulkuesteen, joka jakaa hirviel‚inten populaatiot Uudellamaalla kahteen osaan.  L‚-
hivuosikymmenina  uusien moottoriteiden rakentaminen saattaa pirstoa hirviel‚inten 
kantoja muuallakin Uudellamaalla. 

Uudenmaan suurpetojen kannat ovat riippuvaisia muualta tulevasta muuttoliikkees-
t‚, suhteellisen vankkaa ilveskantaa lukuunottamatta. Uudet aidatut moottoriv‚yl‚t 
hidastavat  ja  osin est‚v‚t suurpetojen kulkua l‚‚nin alueella. Er‚isen ulkomaisten 
tutkimusten mukaan suurpedot eiv‚t erityisemmin pelk‚‚ liikenteen aiheuttamaa 
melua  ja  muita vaikutuksia. 

Tiestƒn vaikutusta pienikokoisten nis‚kk‚iden kantoihin  on  tutkittu paljon (Esim. 
 Mader 1984, Swihart  ja  Slade 1984,  Kom ja Pitzke  1988).  Uudellamaalla el‚‚ jouk-

ko nis‚k‚slajeja, joihin tiestƒn aiheuttama elinymp‚ristƒjen pirstoutuminen  ja  kulku- 
reittien katkeaminen vaikuttaa selv‚sti. T‚llaisista lajeista tunnetuin  on  liito-orava, 
jonka Keski-Uudenmaan kannat ovat eristyneet toisistaan varsinkin uuden valtatie- 
verkoston rakentamisen seurauksena. Liito-oravan elinymp‚ristƒikseen hyv‚ksym‚t 
vanhat mets‚t sijaitsevat hajallaan, eik‚ liito-orava kykene kunnolla ylitt‚m‚‚n 
moottoriteit‚ eik‚ muitakaan leveit‚ valtateit‚. Laji  on  muutenkin k‚rsinyt elinym-
p‚ristƒjen pirstoutumisesta. Esimerkiksi Nuuksion vahva liito-oravakanta  on  k‚y-
t‚nnƒss‚ t‚ysin eristyksiss‚ muihin Keski-  ja  It‚-Uudenmaan kantoihin n‚hden. 
Keskisell‚ Uudellamaalla el‚‚ pieni‚  ja eristyneit‚  liito-oravapopulaatioita  mm. 
Vantaanjoen jokik‚yt‚v‚n mets‚alueilla.  

Liito-oravan tapaan er‚‚t muutkin elinymp‚ristƒns‚ suhteen melko vaateliaat nis‚k-
k‚‚t saattavat k‚rsi‚ tiestƒn aiheuttamasta populaatioiden pirstoutumisesta. T‚llaisia 
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lajeja Uudellamaalla ovat ainakin koivuhiiri, vesip••st•inen, vaivaishiiri  ja mets•so-
puh.  Varsinkin koivuhiiren populaatiot ovat laikuttaisia. Er••t yleiset lajit, kuten 
mets•hiiri  ja mets•myyr•,  suhtautuvat tiest‚‚n periaatteessa samalla tavalla, mutta 
runsaista kannoista johtuen vaikutukset ovat v•h•isi•. 

Lentokykyisihle  el•imille  tie  ei yleens• ole liikkumiseste. Silti monien hy‚nteisten  ja 
 er•iden lintujen  ja lepakoiden  on  todettu karttavan avoimia tiek•yt•vi•. Tutkimuk-

sen perusteella voidaan p••tell•, ett• moottoritie voi jakaa esimerkiksi perhospopu-
laatioita geneettisi• seuraamuksia aiheuttavalla tavalla  (Dennis 1986).  Moottoritien 
kyky jakaa lent•vien hy‚nteisten populaatioita riippuu suuresti tienvarren kasvilli-
suudesta (Munguira  ja  Thomas 1992).  Mik•li ajoradan tuntumassa  on  puita  tai  kor-
keita pensaita, ei estevaikutusta yleens• ilmene.  Jos  tiet• reunustaa leve•, matala-
kasvuinen kasvillisuusvy‚hyke, voi  tie  muodostaa osittaisen liikkumisesteen. 

Kaikkein selvimmin tiek•yt•v• vaikuttaa suhteellisen hitaiden  ja  pienell• alueella 
liikkuvien maael•inten levi•miseen. T•llaisia el•imi• ovat erityisesti matelijat, 
sammakkoel•imet  (Van Leuwen 1982, Langton 1989, Reh  ja  Seitz 1990),  maassa 
liikkuvat hy‚nteiset  ja  muut selk•rangattomat el•imet  (Mader, 1984, 1988, Mader 
ym. 1990, Baur  ja Baur  1990).  Maassa liikkuvat kovakuoriaiset, er••t h•m•h•kki-
el•imet  ja nilvi•iset  sek• sammakkoel•imet eiv•t yleens• pysty ylitt•m••n vilkaslii-
kenteist• tiet•. Etenkin sammakkoel•imill• tien ylityst• yritt•vien yksil‚iden kuol-
leisuus  on  suuri.  

6.3.3 El€inpopulaatioiden  pirstoutumisen vaikutuksia Uudella-
maalla  

Tien  eri puolille j••v•t el•inpopulaatiot eristyv•t toisistaan vaihtelevan tehokkaasti. 
 Tien erist•v•  vaikutus kohdistuu erilailla kuhunkin eli‚ryhm••n. Eristymisen vaiku-

tuksia tunnetaan kuitenkin puutteellisesti. Mik•li  tie  jakaa laajan  ja  yhten•isen alu-
een, ei vaikutuksia v•ltt•m•tt• tule,  sill•  tien kummallekin puolelle  j••  monien eli‚-
ryhmien suuria populaatioita. Toisaalta el•inten yksil‚tiheydet  ja  siten populaatio-
koot  pinta-alayksikk‚•  kohti vaihtelevat suuresti: mik• yhdelle el•imelle  on  pieni 
alue, voi toiselle olla suuri. Kahtia jakaantuvan populaation kummankin puoliskon 
yksil‚m••r•t ovat pienemm•t kuin alkuper•isen, yhten•isen populaation yksil‚m••

-r•.  T•st• seuraaƒ  ett• kummankin uuden populaation h•vi•misriski  on  suurempi kuin 
alkuper•isen. Pieness• populaatiossa my‚s geneettinen eriytyminen  on  nopeampaa 
kuin suuressa,  ja  eriytyminen ilmenee nimenomaan geneettisen monimuotoisuuden 
v•henemisen•. 

Uudellamaalla esimerkiksi yksitt•isen suon jakaantuminen kahteen osaan ei v•ltt•-
m•tt• vaikuta suolla el•v•n h•m•h•kkilajin populaatioiden rakenteeseen, koska yksi-
l‚it•  j••  riitt•v•sti tien molemmille puolille. Kuitenkin samalla suolla el•v•t v•h•lu-
kuiset suokeltaperhoset voivat kahteen populaatioon jakaannuttuaan taantua  ja h•vi-

ta  kokonaan. Niiden yksilim••r•t voivat laskea niin  alas,  ett• satunnaiset huonot 
lis••ntymisvuodet pudottavat yksil‚m••r•n hetkellisesti liian pieneksi.  

Tien populaatiota  jakava vaikutus  on  harvoin t•ydellist•. Tavallisesti tien eri puolille 
j••neiden populaatioiden v•lill• tapahtuu edelleen geenivaihtoa, kun yksitt•iset yksi-
l‚t ylitt•v•t onnekkaasti tien. T•ss• tilanteessa  tie on  luonut metapopulaation.  Se 
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tarkoittaa usean osapopulaation j•rjestelm••, jossa osapopulaatioiden v•lill• esiintyy 
jonkin asteista geenivirtaa. Metapopulaatiodynamiikka  on  nykyisin luonnonsuoje-
lubiologian keskeinen tutkimusala  ja sill•  on  suun merkitys erityisesti luonnonsuoje-
lun kehitt•misess•, erityisesti monimuotoisuuden s•ilytt•misess• maank•yt‚n 
suunnittelussa (ks. Gilpinja Hanski  1991, Neeja May 1992). 

Metapopulaatioita  syntyy tien rakentamisen seurauksena l•hes aina. Kun moottoritie 
ylitt•• suon, v•henee suopuoliskoilla el•vien lajien geenivaihto lajista riippuen v•-
h•n  tai  paljon,  tai  toisinaan geenivaihto loppuu kokonaan. Kuitenkin suolla el•v• 
lajisto  on  yhteydess• my‚s muihin l•hiymp•rist‚n soihin -  se on  alunperinkin  osa 
metapopulaatiota  (Kuva  19). Tie  erist•• lajistoa paitsi osasta alkuper•ist• populaatio

-ta,  my‚s osasta alkuper•ist• metapopulaatiota.  

Kuva  19. Vihdintie (120)  halkoo Luukin mets€aluetta Espoon Nuuksiossa. Joukko 
luonnontilaisia r€meit€  on leikkautunut  kahtia tienteon seurauksena. 
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Alkuper•isen metapopulaatioj•rjestelm•n supistumisella  on  kauaskantoisia luonnon-
suojelubiologisia seurauksia. Todellisessa luonnossa esiintyv••n metapopulaatioon 
kuuluu my‚s v•liaikaisesti tyhji• elinymp•rist‚j•, kun laji aika ajoin katoaa joltain 
metapopulaation osalta eli jokin osapopulaatio h•vi••. Normaalisti laji levi•• paikal-
le uudelleen jostain s•ilyneest• osapopulaatiosta, h•vit•kseen ehk• my‚hemmin 
sielt•. Uusi  tie  v•hent•• k•ytett•viss• olevia levi•misreittej•  ja  erist•• metapopulaa-
tion osia entist• enemm•n toisistaan  (Kuva  20).  Metapopulaation  osien 
(osapopulaatioiden) h•vi•misriski  on  yht• suuri kuin ennenkin, mutta tyhjentyneiden 
elinymp•rist‚jen uudelleen asuttaminen  on  vaikeutunut. Teoreettisesti voidaan las-
kea, ett• kehitys voi johtaa  koko metapopulaation  katoamiseen tietyn ajan kuluessa, 
vaikka elinymp•rist‚n  pinta-ala ei sin•ns• olisi v•hentynyt juuri lainkaan. Ilmi‚t•  on 

 tutkittu kokeellisesti varsinkin mets•luonnossa. 

Uudellamaalla metapopulaatiodynamiikan muutoksille herk•t elinymp•rist‚t liitty-
v•t tavalla  tai  toisella mets•luontoon. T•llaisia elinymp•rist‚j• ovat ainakin lehdot, 
korvet, r•meet, avosuot, erilaiset pienvedet  ja  vanhat mets•t. N•m• biotoopit esiin-
tyv•t Uudellamaalla yleens• pienialaisina, mutta usein melko l•hell• toisiaan ryh-
mitt•in. Tiest‚n vaikutuksesta maantieteellisesti tiivis metapopulaatio voi hajota 
kandeksi  tai useammaksi metapopulaatioksi.  Ihmisen muovaamiin perinneymp•ris-
t‚ihin liittyv•t biotoopit eiv•t ole yht• herkki• tiest‚n aiheuttamalle pirstoutumiselle. 
Niiden lajit menestyv•t usein hyvin my‚s tiek•yt•v•ss•,  ja  lajien kyky ylitt•• avoi-
mia tiealueita  on  keskim••rin mets•lajeja parempi (ks. my€s  kuva  9).  

Kuva  20.  (Seuraava sivu). Teiden rakentaminen  on  muuttanut metapopulaatiody-
namiikkaa alue-ekologisella tasolla.  1. L•ht€kohtatilanne,  jossa useat osapopulaa-
tiot muodostavat yhden metapopulaation. Biotooppisaareke  (1)  yhdist•• metapopu-
laation kaksi p••osaa (2)ja  (3). 
2.  Tilanne tien rakentamisen j•lkeen. Osapopulaatio  A on  joutunut eristyksiin  ja 
osapopulaatio  B biotooppisaarekkeessa (1) on  pirstoutunut.  B:n  alhainen yksil€- 
m••r• ei riit• yll•pit•m••n populaatiota,  ja  siksi  se  tuhoutuu. Samalla katkeaa yh-
teys alkuper•isen metapopulaation osien v•lill•. 

Kuvassa esiteuyj• tilanteita syntyy Uudellamaalla erityisesti silloin, kun vilkaslii-
kenteinen  tie  halkaisee laajan  ja  alunperin yhten•isen mets•alueen. Metapopulaa-
tioita muodostavat mets•alueeseen sis•llyvien lehtojen, soiden  ja  vanhan mets•n 
saarekkeissa esiintyv•t lajit. 
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6.3.4  Uudenmaan pirstoutumishistoria - tiet  ja  liikenne  1900-1 994  

Tiest•n rakentaminen  ja tieliikenne  nykyisess‚ muodossaan alkoivat kehitty‚ t‚m‚n 
vuosisadan alussa. Suomessa kehitys eteni nopeimmin Uudellamaalla. Tieverkon 
parantaminen seurasi viiveell‚ autoistumista. Ajoneuvojen m‚‚r‚ kasvoi jaksottai-
sesti talouden muutosten mukaan. Tieverkkoa  on perusparannettu  useaan kertaan 
kasvaneiden liikennem‚‚rien  ja  kohonneiden tiestandardien asettamien vaatimusten 
mukaisesti  (Kuvat  21-25).  

Uudenmaan autoliikenne  ja  maantiet  1900  -  1940  

Suomen ensimm‚iset autot hankittiin vuoden  1900  vaiheilla  ja autoistuminen  eteni 
melko nopeasti ensimm‚iseen maailmansotaan asti. Suomessa oli vuonna  1913  noin 

 1000  autoa, n‚ist‚ arviolta  500  Helsingiss‚. Varsinaista autotieverkostoa ei viel‚ oltu 
rakennettu,  ja  liikenne keskittyi kaupunkeihin.  

Sota-ajan taantuman j‚lkeen autojen m‚‚r‚ kasvoi nopeasti  1920-luvulla. Vuonna 
 1929  Suomessa oli noin  40 000 moottoriajoneuvoa,  n‚ist‚  23 600  henkil•autoja. 

Ajoneuvom‚‚r‚ riitti  jo  aiheuttamaan "liikennett‚", vaikka autotieverkoston raken-
nusty• oli viel‚ aivan alussa. Kehitys katkesi j‚lleen  1930-luvun alussa. Syvimpin‚ 
lamavuosina liikennem‚‚r‚n kasvu polki paikallaan  ja  autojen m‚‚r‚ jopa v‚heni. 
Heti lamavuosien j‚lkeen autoistuminen l‚hti kuitenkin voimakkaaseen nousuun. 
Ajosuorite kasvoi viel‚ huomattavasti nopeammin parantuneen ajoneuvokaluston  ja 

 uusitun tiest•n ansiosta. Vuonna  1939  Suomessa oli noin  60 000 moottoriajoneuvoa, 
 n‚ist‚  30 000  henkil•autoja. Uudellamaalla oli k‚yt•ss‚ noin  7000  henkil•autoa. 

Varsinaisen autotieverkoston rakentaminen pantiin alkuun  1 920-luvulla, mutta vasta 
 1930-luvulla tienrakennus p‚‚si kunnolla vauhtiin. Uudellamaalla keskityttiin vuon-

na  1938  vahvistetun uuden valtatieverkon perusparannukseen. Sotia edelt‚v‚n vuo-
sikymmenen aikana valmistuivat ensimm‚isen sukupolven valtatiet  1  ja  7  (nykyiset 
maantiet  110  ja  170)  ja  huomattavat osuudet muista p‚‚teist‚. P‚‚teiden mitoitus oli 
nykyaikaan n‚hden vaatimatonta, mutta linjaukset olivat suoraviivaisia. Kestop‚‚l-
lystys eteni hitaasti: ensimm‚inen koeosuus tehtiin  Helsinki-Turku  -maantielle (nyk. 
Kyt•suontie Huopalandessa) vuonna  1926.  Vuonna  1940  Suomessa oli  170 km 
p‚‚llystetty‚  maantiet‚, t‚st‚ m‚‚r‚st‚ noin  90 km  Uudenmaan l‚‚niss‚. Helsingin 
seudulla kestop‚‚llyste ulottui lounaassa Jorvakseen, l‚nness‚ Bemb•leen, pohjoi-
sessa Tuusulan rajalle  ja  id‚ss‚ Mellunkyl‚‚n. 

Uudenmaan autoliikenne  ja  maantiet  1940-1994  

Toisen maailmansodan aikana maantieliikenne taantui voimakkaasti Suomessa. So-
tien j‚lkeenkin kehitys oli pitk‚‚n hidasta  ja  vuoden  1939 autom‚‚r‚t  saavutettiin 
vasta vuonna  1949. T‚ln‚n  j‚lkeen autojen m‚‚r‚  on  kasvanut jatkuvasti. Autoistu

-minen  l‚p‚isi  koko  yhteiskunnan  1960-luvulla, jolloin autom‚‚r‚ moninkertaistui 
lyhyess‚ ajassa. Seuraavalla vuosikymmenell‚ tahti tasaantui  laman  seurauksena, 
mutta  au- 
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toistuminen  kiihtyi uudelleen  1980-luvun nousukauden aikana. Viimeisin autobuumi 
taittui  1991  alkaneeseen  lamaan.  

Tiest•n rakentaminen  ja kestop‚‚llyst‚minen  olivat k‚yt‚nn•llisesti katsoen pys‚h-
dyksiss‚ aina  1950-luvun puoliv‚liin asti. Uuden maantieverkoston rakentaminen 
k‚ynnistyi  1950-luvun lopulla osin kansainv‚lisen rahoituksen  turvin.  Toisen suku-
polven p‚‚tieverkko valmistui nopeasti  1960-luvulla  ja  1970-luvun alussa. Helsin-
gist‚ l‚htev‚t p‚‚tiet rakennettiin kokonaan uudelleen. My•s monia uusia poikit-
taisyhteyksi‚ valmistui. Helsingin seudun keh‚tiet tehtiin niin ik‚‚n  1960-1970 - 

 luvuilla. 

Vanhat  ja  uudet tiet poikkesivat merkitt‚v‚sti toisistaan. Uudet tiet olivat entisi‚ 
huomattavasti leve‚mpi‚, niiden kaarteet  ja  nousut olivat loivempia. Uudet tielinja-
ukset kulkivat usein asumattomien alueiden l‚pi entisten kierrelless‚ kyl‚st‚ toiseen. 

Moottoriv‚ylien  rakentaminen alkoi  jo  1956,  jolloin k‚ynnistettiin Turuntien en-
simm‚isen osuuden rakentaminen. Vuoteen  1980  menness‚ valmistuivat moottoritiet 
Helsingist‚ Kivenlahteen, Lohjanharjulle, J‚rvenp‚‚h‚n  ja  Porvooseen sek‚ Tuusu-
lantien alkuosa. Moottoritieverkoston rakentaminen taukosi  1970-luvun lopun  lama- 
vuosina, mutta vauhdittui uudelleen  1980-luvulla. Vuoteen  1994  menness‚ mootto-
ritiet  ja moottoriliikennetiet  ulottuivat lounaassa Kivenlahteen, l‚nness‚ Lohjanhar

-julle,  pohjoisessa H‚meenlinnaan, Hyryl‚‚n  ja  Heinolaan, sek‚ id‚ss‚ Koskenky-
l‚‚n. Suunnitelmien mukaan Uudenmaan  koko  Helsingist‚ l‚htev‚ valtatieverkko 
muuttuu moottoriteiksi vuoteen  2020  menness‚. 

Taulukko  3.  Tiest€n  ja  tieliikenteen piirteit• sek• niiden luontovaikutuksia Uudel-
lamaalla eri aikoina. Tunnusluvut p••tieverkon vilkkailla osilla (valtatiet  1938 -). 

 SELITYS. 
-  Ei luontovaikutuksia ‚ Hyvin v•h•isi• .. V•h•isi• ... Kohtalaisia 
‚...  Huomattavia ..... Hyvin huomattavia (.) Mandollisia vaikutuksia 

___________  1913 1939 1965 1995  

Leveys: 
 Ajorata+piennar. 

5-7m 
_____________ 

6-9rn 
___________________ 

10-15(-30)m 
_________________ 

15-40 in 
_________________ 

Liikennern‚‚r‚t 
 p‚‚teill‚ (autot) 

satunnaisesti  
autoja 

100- 
500/vrk 

3000- 
15 000/vrk 

5000- 
25 000/vrk  

P‚‚llyste sora sora (kestop‚‚l.) kestop‚‚l  lyste kestop‚‚llyste  
Autoja, Uusimaa  ii. 600 n. 15 000 n. 200 000 n. 500 000 
Maantiet‚lkm2  0,15 km 0,19 km 0,47 km 0,6 km  
P‚‚st•t - -  
Melu - € €.€  ss..  

Estevaikutus € €  ss. ss..  

Pirstoutuminen .  ss ss..  

El‚inten 
kuolemat ___________ 

- - 
________________ 

. 
______________ 

..  
______________ 

Tienpito: 	maa- 
aineksen otto ym 

(.) 
_____________ 

.  
__________________ 

ss. 

________________ 

ss...  

________________  

Tien  ymp‚rist•: 
rakentaminen ____________ 

€  ss 

_________________ 

ss.. 

_______________ 

ss...  

_______________ 
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6.4  Reunavaikutus  

Kulkiessaan yhten•isen ekosysteemin l•pi, uusi  tie  luo suuren m••r•n uutta reima- 
pintaa. Reunavaikutusvy‚hyke  on  huomattavan suuri varsinaiseen tiealueeseen  tar-
vittuun pinta-alaan verrattuna  (Kuva  26).  Nauhamaisella  ja  kapealla tiek•yt•v•ll•  on 
pinta-alaansa n•hden eritt•in runsaasti reunapintaa. Esimerkiksi aukkohakkuussa 
hakkualan  ja reunavy‚hykkeen  pinta-alasuhde on  aivan toinen. Ihmisen tekem•t 
reunavy‚hykkeet poikkeavat jyrk•sti luonnossa esiintyvist• reunavy‚hykkeist• sek• 
vaikutuksiltaan ett• olemassaoloajaltaan.  

Kuva  26.  Yhten€isen alueen halkaiseva  tie  lis€€ ratkaisevasti reunavy•hykkeen  pin-
ta-alaa, vaikka tiealueen vaatima  pinta-ala  on  pieni. Ydinalue (tummanvihre‚) su-
pistuuja pirstoutuu voimakkaasti. 
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Kuva  . Lajisto-  ja  biotooppimonimuotoisuus  kasvaa tienteon seurauksena alueella  2.  Laajemmalla alueella 
 (1)  monimuotoisuus vahenee, kun erikoinen biotooppi 	ja  siell€ el€v€ harvinainen laji  (R)  h€vi€v€t. 

Biotoopit: 	 Lajit:  FA,B,C,D,ER1  

Kuva  27.  Paikallinen monimuotoisuuden lis€€ntyminen voi v€hent€€ monimuotoi-
suutta laajemmassa mittakaavassa. 

Esimerkiksi rehev•n, sulkeutuneen lehdon halkaistessaan  tie  todenn•k‚isesti lis•• 
lehdon lajim••r••. Samalla  se  kuitenkin h•vitt•• sulkeutunutta mets•ymp•rist‚• 
vaativia lajeja. Vaikka t•llaisia lajeja  on  melko v•h•n, juuri niiden joukosta l‚ytyv•t 

 koko  Uuttamaata ajatellen hyvin harvinaiset  ja  siten alue-ekologista biodiversiteetti• 
lis••v•t lajit. Paikallinen biodiversiteetin lis•ys kostautuu laajemman alueen  biodi-
versiteetin alenemisena.  Vastaavia tilanteita syntyy l•hes s••nn‚nmukaisesti silloin, 
kun teit• vedet••n esimerkiksi vanhojen metsien  ja rehevien kosteikkojen  l•pi.  

Tien  aiheuttaman reunavaikutuksen et•isyytt•  on  yritetty arvioida eri eli‚ryhmien 
kannalta.  Metson vaikutuset•isyydeksi  esitetty noin  0,5 km  (R•ty  1984). Pikkulin

-nuilla  selv• vaikutusvy‚hyke  on  kapea, arviolta  20 - 50  metri•, mutta v•h•isi• vai-
kutuksia voi havaita jopa  200  metrin p••ss• ajoradan reunasta (Flavlin  1987, Hills  ja 
Hockin  1992, Halvorsen ym. 1993, Rossi 1993, Reijnen  ja Foppen  1994).  Lintuja 
h•iritsevi• tiek•yt•v•n ilmi‚it• ovat  mm.  melu  ja  autojen valot. Kahlaaj  illa, vesilin-
nuilla ja  monilla peltolinnuilla  on  havaittu pitki•, jopa yli kilometrin pituisia vaiku-
tuset•isyyksi•  ja  vaikutukset  on  todettu voimakkaiksi  (Van der Zande 1980, Hirvo-
nenja  Rintala  1995).  

Laajojen mets•alueiden pirstoutuminen tienteon seurauksena haittaa Uudellamaalla 
vanhojen, rauhallisten mets•alueiden linnustoa (ks. esim. Rolstad  1991).  Tyypillisi• 
vanhojen metsien pikkulintuja Uudellamaalla ovat pikkusieppo, id•nuunilintu,  hip 
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pi•inen  ja tiltaltti.  My‚s monet petolinnut  ja  metso k•rsiv•t metsien pirstoutumises
-ta. Harvalukuisia, reunavaikutukselle  herkki• lehtolintuja ovat esimerkiksi peukaloi-

nen  ja mustap••kerttu. 

Lehdoissa,  soilla  ja  vanhoissa metsiss• el•• hyvin harvinaisia selk•rangattomia 
el•imi•, joiden v•hiin huvenneet esiintym•t Uudellamaalla voivat joutua vaaraan 
tiek•yt•v•n tuoman reunavaikutuksen seurauksena. T•llaiset lajit ovat usein huonoja 
levi•ji•, joten s•ilyneiden populaatioiden tuhoutuminen voi johtaa lajin katoamiseen 
laajalta alueelta kokonaan. Esimerkiksi vuonna  1993,  Hyvink••ll• uusi  tie  tuhosi 
er••n uhanalaisen lehdoissa el•v•n kovakuoriaisen esiintym•n. 

Kasvipeitett•  muuttava vaikutus ulottuu mets•ss• yleens•  10 - 30  metrin p••h•n 
avoimen tiealueen reunasta. Avoimilla biotoopeilla vaikutus ylt••  vain  muutaman 

metrin p••h•n  tai j••  melkein huomaamattomaksi. Kosteikoissa tiek•yt•v•n aiheut-
tama kuivuminen voi laajentaa vaikutusvy‚hykett• tuntuvasti.  

6.5  El€inten liikennekuolemat 

Tieliikenteen vaikutusta el•inten kuolleisuuteen  on  tutkittu jonkin verran my‚s 

Suomessa (Moilanen  1972,  Hietanen  1972,  Salonen  1973,  Iso-livari  ja Kivivuori 

 1981,  Korhonen  ja  Nurminen  1987,  Karvinen ym.  1990, Somerma 1992).  Tutkimus-

ten avulla  on  mandollista arvioida eri el•inlajien suhteellista kuolleisuutta liikentees- 

sa.  

Uudenmaan liikenteess• kuolevien lintujen m••rist• ei ole tarkkoja arvioita. Suoma- 
laissa lintututkimuksissa  on  todettu suuria lajikohtaisia  ja  alueellisia vaihteluita 

(Laatikko  3.).  

Laatikko  3.  El€inten liikennekuolemat  

Rossi (1993) on  laatinut yhteenvedon el•inten liikennekuolemia koskevista suomalaisista 
tutkimuksista  (mm.  Iso-livari  ja Kivivuori  1981,  Karvinen ym.  1990,  Korhonen  ja  Nurminen 

 1987, Somerma 1992).  Suurin suhteellinen kuolleisuus todettiin seuraavilla lintulajeilla: 

ƒ kehr••j• ƒ lehtop‚ll‚ ƒ  fasaani ƒ varpunen ƒ tikli ƒ pikkulepink•inen ƒ v•st•r•kki. 
varpusp‚ll‚ ƒ naurulokki ƒ hein•tavi ƒ uuttukyyhky'. 

Yleisimmin liikenteess• kuolevia nis•kk•it• ovat: 

ƒ siili ƒ mets•j•nis ƒ "pikkunis•kk••t" 

Korhosen  ja  Nurmisen  (1987)  tutkimuksessa seurattiin liikenteess• kuolevia el•imi• kolmen 
vuoden ajan  (1982-1984).  Tutkimuksen kohteena oli valtatie  5  Kuopion  ja  Siilinj•rven v•lil-
l•, ennen moottoritien rakentamista. Liikennem••r• oli  9000  autoa vuorokaudessa  ja tarkkail

-tavan osuuden pituus oli  50 km. Havaituista  kuolleista el•imist•  56 %  oli nis•kk•it•, l•hinn• 
kissoja, siilej•, oraviaja j•niksi•. Linnuista uhreiksi joutuivat useimmin varikset  ja harakat. 



Uudenmaan yleisten teiden luontovaikutukset 	 67  
TIEST€N LUONNONSUOJELUBIOLOGISET VAIKUTUKSET 

Suurin suhteellinen kuolleisuus  on  todettu kehr••j•ll•. Muita herk•sti liikenteess• 
kuolevia lajeja ovat  mm. lehtop‚ll‚,  fasaani, varpusp‚ll‚, tikli, pikkulepink•inen, 
v•st•r•kki, varpunen, naurulokki, hein•tavi  ja uuttukyyhky.  Liikennekuolemat vai-
kuttavat merkitt•v•sti ainakin kirjosiepon pesint•tulokseen tien l•hell•. Tutkimuk-
sissa  on  osoitettu, ett• lentopoikasten m••r•  20-30  metrin p••ss• ajoradasta sijaitse-
vissa pesiss•  on  huomattavasti pienempi kuin kauempana sijaitsevissa pesiss•. 

Linnut j••v•t herkimmin ajoneuvojen  alle poikasina,  jolloin niiden lentotaito ei ole 
t•ysin kehittynyt  (Rossi 1993).  Yksi syy monien hy‚nteissy‚jien suhteellisen suu-
reen liikennekuolleisuuten ovat hy‚nteisparvet, joita liikkuu ajoradan yl•puolella 
varsinkin l•mpirnin• kes•‚in•. My‚s y‚ll• lent•vi• hy‚nteisi• pyydyst•v•t lepakot 
j••v•t usein autojen uhriksi. 

Liikennekuolemien merkityst• lintukannoille  on  eritt•in vaikea arvioida. Useimmis-
sa tutkimuksissa merkityst•  on  pidetty v•h•isen•  mm.  siksi, ett• lintujen luontai-
nenkin poikaskuolleisuus  on  hyvin suurta,  ja  ett• lintukannat kykenev•t korvaamaan 
luontaisesti (esim. s•iden takia syntyvi•) populaation notkanduksia. Suurin liikenne- 
kuolleisuus,  12 % populaatiosta  vuodessa,  on  todettu varpusella. 

Liikenteen aiheuttamilla lis•kuolemilla voi olla merkityst• l•hinn• silloin, kun lintu-
kannat ovat muista syist• heikentyneet l•helle populaation s•ilymisen alarajaa. T•l-
laisia tilanteita voi Uudellamaalla synty• esim. silloin,  jos vilkasliikenteinen  tie  kul-
kee uhanalaisen  ja liikennekuolemille  erityisen alttiin lintulajin t•rke•n eslinty-
misalueen halki. Uudellamaalla suurimmassa vaaravy‚hykkeess•  on kehr••j•.  Tut-
kimusten mukaan t•m•n harvinaisen harjumetsien linnun kantoihin liikennekuole-
mat vaikuttavat merkitt•v•sti  (Rossi 1993).  

Lukuisia hirvi• kuolee Uudellamaalla liikenneonnettomuuksissa. Liikennekuolemien 
vaikutus populaatioiden kokoon  tai  rakenteeseen ei kuitenkaan ole merkitt•v• tekij• 
mets•styksen aiheuttamaan poistumaan verrattuna. 

Tieliikenne  surmaa Uudellamaalla vuosittain useita satoja supikoiria, minkkej•  ja 
m•yri•. Tieliikenteell•  saattaa olla paikallista vaikutusta n•iden el•inten kantoihin. 
Esimerkiksi p••kaupunkiseudulla harvalukuinen m•yr•kanta saattaa merkitt•v•sti 
k•rsi• tieliikenteen aiheuttamasta poistumasta. Ulkomaiset tutkimukset toisaalta 
osoittavat, ett• m•yr•n  ja supikoiran  kaltaiset pedot suosivat tiek•yt•vi• saalistus-
alueinaan. 

K•rpp•  ja lumikko  saalistavat mielell••n tiek•yt•vien tiheik‚iss•  ja ruohikoissa. 
 Niit•  j••  runsaasti liikenteen uhriksi, mutta vaikutuksia kantoihin ei ole voitu havai-

ta. Vaikka pikkunis•kk•iden liikennekuolleisuus  on  suurta, vaikutukset populaatio-
kokoon lienev•t v•h•isi•. N•iden lajien luontainenkin kannavaihtelu  on  suurta  ja 

 useimmat ovat hyvin tehokkaita lis••ntyji•. 

Helposti autojen  alle  j••v•n, hidasliikkeisen siilin liikennekuolemia  on  tutkittu mel-
ko runsaasti. Siihen liikennekuolemia  on  seurattu  mm.  Espoossa  ja  Vantaalla. Siihen 
v•heneminen Etel•-Suomen taajamissa  on  ainakin osaksi arveltu johtuvan liikenteen 
aiheuttamista tappioista. Siilej• j••kin autojen  alle  ehk• enemm•n kuin mit••n muita 
nis•kk•it•. Kuitenkin siihen v•henemiselle  on  esitetty  koko  joukko muita syit•, ku 
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ten kompostien  katoaminen pihoilta, pihojen yleinen siistiytyminen, ymp•rist‚myr
-kyl,  ilmastomuutokset  ja  luontainen vaihtelu. Voidaan kuitenkin pit•• varmana, ett• 

muista syist• v•hentynyt siilikanta voi kokea ratkaisevan iskun lukuisten liikenne-
kuolemien seurauksena. 

Matelijoiden liikennekuolemista tiedet••n melko v•h•n. Auringossa l•mpi•v•  as-
faitti  houkuttelee vaihtol•mp‚isi• matelijoita iltaisin tielle. Sisiliskoja  ja  k••rmeit• 

 j••  ajoneuvojen  alle  mm.  t•st• syyst• melko runsaasti. Toisaalta tappiot kohdistuvat 
l•hinn• tienvarren l•hialueen kantoihin,  sill• sisiliskot ja  k••rmeet eiv•t luku pitki• 

 matkoja.  Suomalaisista matelijoista sisilisko  ja kyy  ovat jokapaikan el•imi•, joiden 
kantoihin tiest‚n paikallisesti aiheuttama tappio ei mainittavasti vaikuta. Harvinai-
sempi rantak••rme voi olla liikennekuolemien aiheuttamille menetyksille herkempi, 
mutta arviota tukeva tutkimustieto puuttuu. 

Hidasliikkeiset  ja suppeilla  alueilla liikkuvat sammakkoel•imet k•rsiv•t teiden  ja 
 liikenteen rakentamisesta enemm•n kuin muut selk•rankaiset  (Kuva  28).  Sammakot, 

rupikonnatja vesiliskot eiv•t yleens• aktiivisesti v•lttele tiet•  ja  sit• hitaasti ylitt•es-
s••n ne j••v•t helposti ajoneuvojen  alle. Sammakkoel•inten liikennekuolemia  lis••-
v•t el•inten kausivaellukset kutupaikoille. Uusi  tie  jakaa usein sammakoiden elin- 
piirin siten, ett• kutupaikkoina k•ytetyt kosteikot j••v•t kuivan maan elinpiirist• 
eristyksiin. 	Mik•li 
kutuvaellus 	ylitt•• 
vilkasliikenteisen  tien, 
voi kuolleisuus nousta 

eritt•in 

Kaikki sammakko- 
el•imet ovat viime 
vuosikymmenin• jos-
sain m••rin v•henty-
neet Suomessa, my‚s 
Uudellamaalla. V•he-
neminen  on  johtunut 
sopivien elinymp•ris-
t‚jen tuhoutumisesta 

 mm. pienvesien  muut-
tumisen seurauksena. 
Liikennekuolemien 
aiheuttama lis•rasitus 
sammakkoel•inten 
kantoihin voi koitua 
uhaksi monille muu- 
tenkin 	taantuneille 
populaatioille. 	Vaa- 
rassa ovat etenkin ru-
pikonnan  ja vesiliskon 

 usein hyvin paikalliset 
 ja v•h•lukuiset  kan-

nat. Toisaalta tienvar- 
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sien  uudet kosteikot tarjoavat uutta elintilaa ainakin vesiliskoille. 

Tieliikenteen hy•nteisille aiheuttamia tappioita  on  tutkittu vasta v‚h‚n. Paikkasi-
donnaisten p‚iv‚perhoslajien populaatioissa l‚pi kulkeva moottoritie surmaa  0,6  - 

 1,9  %  aikuisista yksil•ist‚. Paljon liikkuvien lajien kohdalla kuolleisuus nousee noin 
 7  %:iin. Populaatiodynamiikan  kannalta n‚ill‚ menetyksill‚ ei ole merkityst‚. 

Sammakkoel‚inten liikennekuolemia  on  mandollista v‚hent‚‚ melko kevytraken-
teisilla alikulkutunneleilla. T‚llaisia  on  rakennettu runsaasti etenkin Hollannissa, 
Tanskassa, Saksassa  ja  Englannissa. Uudellamaalla sammakkoel‚imille tarkoitetut 
alikulut tulevat kysymykseen siell‚, miss‚ uudet moottoritiet ylitt‚v‚t sammakko- 
el‚inten kannalta t‚rkeit‚ kosteikkoja. Alikulkuja  on  kokeiltu Suomessa  Tampereen 

 etel‚isell‚ ohitustiell‚. 
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7  TIELIIKENTEEN SUORAT LUONTO  VAIKUTU KSET  

7.1  Liikenteen melu 

Uudellamaalla tieliikenteen melu aiheuttaa paikallisia luontovaikutuksia. Vaikka 
melulle altistuva alue  on  melko pieni, osuu meluvy•hykkeille jopa kansainv‚lisen 
tason luontoalueita. Selv‚sti suurimpia meluhaittoja Uudellamaalla tuottavat valta- 
tiet  1, 7  ja  20,  sek‚ kantatie  51.  Ne sivuavat  ja  halkovat monia rannikon rehevi‚  lm-
tulahtiaja  useita muita melulle arkoja luontokohteita. My•s valtatie  4:n  varteen osuu 
runsaasti melulle herkki‚ kosteikko-  ja mets‚alueita  (Taulukko  4). 

Liikennemelusta  Uudellamaalla k‚rsiv‚t eniten er‚‚t arvokkaat lintukosteikot, kuten 
Iso Pernajanlahti (Hirvonen  ja  Rintala  1995),  Ahvenkoskenlahti Ruotsinpyht‚‚ll‚, 

 Stadsfj‚rden  Tammisaaressa, Nummi-Pusulan lintuj‚rvet  ja Laajalahti  Espoossa. 
My•s Viikin-Vanhankaupunginlanden luonnonsuojelualue Helsingiss‚ saa osansa 
yleisten teiden aiheuttamasta melusta, vaikka katumelu onkin merkitt‚v‚mpi uhka. 
Melun vaikutukset ilmenev‚t muutoksina pesim‚linnustossa: aremmat lajit v‚hene-
v‚t  ja  osittain korvautuvat melua siet‚vill‚ lajeilla. Lintulajisto k•yhtyy  ja kokonais-
parim‚‚r‚t  alenevat voimakkaan melun vaikutusalueella. My•s lintukosteikon arvo 
muutonaikaisena lev‚hdyspaikkana laskee liikennemelun vaikutuksesta (Hirvonen  ja 

 Rintala  1995).  

Mets‚alueilla  melu kantaa lyhyemm‚n  matkan  kuin avoimilla merenlandilla  ja  j‚r-
vill‚. Metsiin kohdistuvia melun luontovaikutuksia ei Uudellamaalla  kovin  hyvin 
tunneta. Er‚‚t vanhan mets‚n alueet j‚‚v‚t  mm.  Keh‚  111:n  ja  tien  120 meluvy•hyk

-keille (Taulukko  4.).  Tutkimusten perusteella voidaan ep‚suorasti p‚‚tell‚, ett‚  tie- 
melu v‚hent‚‚ linnuston monimuotoisuutta n‚iss‚ kohteissa. 

Taulukko  4. Lilkennemelun  vaikutusalueella sijaitsevia luontokohteita Uudellamaal-
la. 

KOHDE/KUNTA  
__________________________ 

TIE  
______  

KOHTEEN LUONNE/MELUTASO 
(voimakkain melu kohteessa) 7dB 

Iso  Pernajanlahti/Pemaja  7 Lintulahti, valtak.merk./65 
Vanhankaupunginlahti/Helsinki  4 Lintulahti, kansainv.merk./60 
Laajalahti-Isohuopalahti/Espoo  1,101 Lintulahti, valtak.merk./55-60 
Ahvenkoskenlahti/Ruotsinpyht‚‚  7 Lintulahti, valtak.merk./50 
Stadsf]‚rden/Tammisaari  20 Lintulahti, valtak.merk./45 
€stersundomlSipoo  170 Lintulahti, valtak.merk./45 
Mustamets‚/M‚nts‚l‚  20  Vanhan mets‚n alue, valtak.merk./55 
Jorvaksen mets‚/Kirkkonummi  50  Vanhan mets‚n alue, valtak.merk./60 
Luukkaan aarnialue/Espoo  120  Vanhan mets‚n alue,  valtak merk./45 
Ohkolanjokilaakso/M‚nts‚l‚  4 Lehto/Jokik‚yt‚v‚, valtak.merk./60 
Hunttij‚rvi-Sahaj‚rvi/M‚nts‚l‚  
______________________________ 

4,140  
_______  

Vanhan mets‚n alue,  valtak. merk./45-
50  

Kyyn‚r‚j‚rvi-Koisj‚rvi/Nummi- 
 P. 

I 
______ 

Lintuvesi, valtak.merk./55-65 
________________________________ 

Lemmenlaakso/J‚rvenp‚‚  140  Lehto, jokik‚yt‚v‚,  valtak. merk./55 
Myllykoski/Nurmij‚rvi  3  Lehto, jokik‚yt‚v‚, maak. merk./55 
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7.2  Liikenteen  p€€st€t  

Tieliikenteen osuus Uudenmaan l••nin ilman ep•puhtausp••st‚ist• vaihtelee eri 
p••st‚lajien osalta suuresti. Osuus typenoksidien p••st‚ist•  on  noin  60 %,  mutta 
esimerkiksi rikkidioksidip••st‚ist•  vain  noin  2 %.  Yleisten teiden osuus tieliikenteen 
hiilidioksidin, lyijyn, rikkidioksidin, hiukkasten  ja typen oksidien p••st‚ist•  on  noin 
kaksi kolmasosaa.  Sen  sijaan hiilivety-  ja h•k•p••st‚ist•  yli  60 %  tulee kaduilta. Yli 
puolet Uudenmaan liikennep••st‚ist• syntyy p••kaupunkiseudulla (Taulukko  5.).  

Muista tiest‚n luontovaikutuksista poiketen tieliikenteen p••st‚jen aiheuttamat 
luontovaikutukset ovat v•hentyneet jonkin verran viime vuosina. Lyijytt‚m••n 
bensiiniin siirtyminen  ja  uusien autojen varustaminen katalysaattoreilla  on  pudotta-
nut lyijyn p••st‚t murto-osaan entisest•  ja  v•hent•nyt  typen oksidien  p••st‚j• 
merkitt•v•sti. 

Tieliikenteen p••st‚jen aiheuttamat luontovaikutukset ulottuvat  koko  Uudenmaan 
l••nin alueelle. K•yt•nn‚ss• selvi•, nimenomaan tieliikenteen p••st‚jen aiheutta-
mia luontovaikutuksia  on  mandollista havaita  vain  suhteellisen suppealla alueella 
vilkasliikenteisten teiden ymp•rist‚ss• (Taulukko  5.).  Tieliikenteen aiheuttamia vai-
kutuksia  on  usein vaikea erottaa muiden p••st‚l•hteiden vaikutuksista (Siitonen  ja 
Ranta  1994).  Tieliikenteen eniten kuormittamat luontokohteet sijaitsevat alueilla, 
joilla muutenkin esiintyy p••st‚vaurioita (p••kaupunkiseutu  ja  It•-Uudenmaan ran-
nikko) (Taulukko  6.).  Useimmiten tieliikenteen vaikutukset n•kyv•t puiden epi-
frytti1ajiston muutoksina, puustovaurioina  ja  aivan tiek•yt•v•n tuntumassa my‚s 
kasvillisuusmuutoksina. El•imist‚ss• todettuja muutoksia  on  dokumentoitu hyvin 
v•h•n. P••st‚jen kertymist• kasveihin, maaper••n  ja  el•imiin  on  sen  sijaan havaittu 
lukuisissa tutkimuksissa (Taulukko  7.).  

Er•iden myrkkyjen, kuten lyijyn  ja kadmiumin kertymist• kasveihin ja  el•imiin  on 
 tutkittu systemaattisesti  mm.  p••kaupunkiseudun p••teiden varsilla. Pitoisuudet ovat 

alentuneet  1980-luvun lopulta l•htien lyijytt‚m••n bensiiniin siirtymisen j•lkeen. 

Taulukko  5.  Uudenmaan tieliikennep€€st•t p€€st•lajeittain vuosina  1991, 2000  ja 
 2010  LIISA -ohj elmalla laskettuna (Tielaitos  1994b). 

Tarkas- Hiilimo- Hiilive-  Typen Hiuk-  Rikki-  Lyijy Hiilidi-  Liikenne- 
telu- noksidi dyt  oksidit kaset dioksidi (Pb) oksidi suorite,  
vuosi  (CO), (HC), (Nox), tiv  (S02),  t/v  (CO2)  milj.auto 
______ i/v  t/v tiv ______ tiv _____  1000  t/v km/v  
1991 74 200 9 100 24 600 2 400 800 40 2 400 8 700 
2000 49300 6200 14000 1500 700 0 3000 11500 
2010 48600 5800 11000 1100 700 0 3300 12700  
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Taulukko  6. Liikennep€€stOjen  voimakkaasti kuormittamia luontokohteita Uudella-
maalla. Kohteissa n€kyvi€  tai  tutkimuksin varmennettuja luontovaikutuksia. 

SELITYS: • V€h€isi€ vaikutuksia, ..  Kohtalaisia vaikutuksia, ... Huomattavia vai-
kutuksia 
KOHDE TIET VAIKUTUSTEN LAATU  MER- 
_______________ _______ ________________________ KITYS 
Laajalahti/Espoo  51,1,101 Puustovaurioita 
Mustamets•lM•nts•l•  20 Epifyyttilajiston 	muutoksia 	ja .. 
____________________ _________ puustovaurioita ________ 
Nuuksio/Espoo-Vihti-  1,120 Epifyyttilajiston  ja kentt•kerroksen .‚  
Kirkkonummi kasvillisuuden 	muutoksia 	er•iss• 
____________________ _________ vanhanmets•n  kohteissa ________ 
Hautj•rven alue/M•nt-  4,140 Epifyyttilajiston  muutoksia  ja  v•- 
s•l• h•isi• puustovaurioita  er•iss•  van- 
____________________ _________ hanmets•n  kohteissa ________ 
Jorvaksen mets•lKirk-  50 Epifyyttilajiston  muutoksia 
konummi _________ ______________________________ _______ 
Ohkolanjokilaakso/  4 Epifyyttilajiston  muutoksia .  

M•nts•l• __________ _________________________________ ________ 
Kasavuori/Kauniainen  1  Puustovaurioita,  kasvillisuus- 

muutoksia, 	epifyyttilajiston 	muu- 
_____________________ __________ toksia ________  
iso Pernajanlahti/Per-  7 P••stƒill•  vaikutuksia linnustoon  
naja _______ _______________________ ______ 
Lohjanharju/Lohja-  20 Puustovaurioita,  muutoksia  kas- 
Lohjan kunta-Vihti _________ villisuudessa ________  

Taulukko  7. Tieliikennep€€stOjen  vaikutuksia luontoon Uudellamaalla (Osittain 
Tielaitoksen  1994b  mukaan). 

Vaikutuset€isyys: A=Tiealue,  B=2-10 m, C=10-300 m, DY1i 300 m, ELaaja
-alaisia vaikutuksia ilmakeh€ss€ja maassa. 

Vaikutusten voimakkuus:. = V€h€isi€, .. = Kohtalaisia, ... = Huomattavia; (.) 
= Vaikutukset en€varm‚ia. 
Hiilimonoksidi 
(CO) 
Es. 

Osallistuu kemiallisiin reaktioihin  ja  lis•• siten ep•suorasti kasvi- 
huonekaasujen m••r•• ilmakeh•ss•  

Tpen  oksidit Osasyyllisi•  happaman laskeuman syntyyn yhdess• rikkidioksidin 
(NO2,NO)  kanssa. 	Tuhoaa yl•ilmakeh•n otsonikerrosta  ja  mandollisesti  
A...  edist•• kasvihuoneilmiƒt•. Monia vaikutuksia kasveihin  ja  kasvu- 
Bs.., lisuuteen  sek• maaper•n pieneliƒihin  ja  sieniin: ravinnetalouteen,  

c..  tuholaisherkkyyteen,  kasvillisuuden rakenteeseen  ja  sit• kautta eri  

Ds,  lajien kilpailuedellytyksiin.  

Es. 
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Hiilivedyt  Haittaa joidenkin kasvien elintoimintoja. Edesauttaa otsonin muo- 
(HC) dostumista maanpinnalla.  Tuhoaa yl•ilmakeh•n otsonia  ja  edist••  
A..,  kasvihuoneilmi‚t•.  
B., 
C(.), 
E..  
Lyijy Lyijy  on  myrkyllist• ainakin joillekin kasveille  ja  ilmeisesti kaiku- 
(Pb)  le elthmille. Myrkkyvaikutus  kohdistuu  mm.  hermoston toimin- 
A..,  taan.  
B.  
Hiukkaset 	ja  Haittaavat kasvien elintoimintoja: tukkivat ilmarakoja  ja  varjosta- 
p‚ly  vat vihersoluja kertyess••n  lehdille.  
A., 
B.  
Tiesuola Vahingoittaa monia kasveja  ja  haittaa siementen it•mist•. Hy‚dyt- 

t•• toisia kasveja,  mm. merenrantalajeja. Kontaminoi pienvesi•  ja  
A..., pohjavesi•.  
B..,  
C(.)  
Rauta  (Fe),  Suurina pitoisuuksina myrkyllisi• kasveille. 
Sinkki  (Sn)  
A(.), 
B(.)  
Kadmium  Myrkyllist• kasveille  ja  el•imille. 
(Cd)  
A(.) 
Alailmakeh•n  Aiheuttaa mets•vaurioita  ja  vahingoittaa muuta kasvillisuutta. 
otsoni  (03) 
E.. 

7.2.1  Typpilaskeuma 

Luontovaikutuksiltaan  merkitt•vimpi• tieliikenteen ilmap••st‚j• ovat  typen  oksidit 
(NOx). Liikenteen osuus Uudenmaan NOx-laskeumasta oli noin  45  %  vuonna  1992. 

 Absoluuttiset p••st‚m••r•t laskevat nopeasti katalysaattoreiden yleistyess•, vaikka 
kasvavat ajonopeudet, autokannat  ja liikennem••r•t  hidastavat kehityst• (Tielaitos 

 1 994b).  

Typen  oksidit levi•v•t melko et••lle tiest•  ja  vaikuttavat luontoon monin tavoin. 
Typpilaskeuma muuttaa kasvillisuutta  ja kasvilajistoa, happamoittaa  maaper••  ja 

 aiheuttaa puustovaurioita. Vilkasliikenteisen tien ymp•rill• typenoksidien selv• 
luontovaikutusvy‚hyke  on  noin  50 - 200  metri• leve•  (Lee 1991, Malkki 1994).  

Typen oksidien  aiheuttama hapan laskeuma  on  Uudellamaalla melko v•h•merkityk-
sinen ilmi‚ rikkidioksidin aiheuttamaan happamoitumiseen verrattuna. Rikkip••st‚-
jen v•hentyessa typenoksidien suhteellinen merkitys  on  kuitenkin kasvanut viimeis-
ten  15  vuoden aikana. Vaikutukset kasvillisuuteen  ja kasvilajistoon  n•kyv•t  mm. 

 teiden tuntumassa sijaitsevilla kallioillaja harjuilla. 



74 	 Uudenmaan yleisten teiden  luontovaikutukset  
TIEST€N LUONNONSUOJELUBIOLOGISET VAIKUTUKSET  

7.2.2 Raskasmetallit  

Tieliikenteen aiheuttama lyijylaskeuma  on  l•hes loppunut lyijytt‚m•n bensiinin 
k•ytt‚‚noton j•lkeen  1990-luvulla. Samalla takavuosien vakava lyijysaasteongelma 

 on  siirtym•ss• historiaan my‚s Uudellamaalla. 

L•hinn• lyijyn aiheuttamia luontovaikutuksia tiealueiden tuntumassa ei Uudella-
maalla ole havaittu, mutta lyijypitoisuudet vilkasliikenteisten valtateiden varsien 
kasvillisuudessa ylittiv•t suositusrajat selv•sti viel•  1980-luvun lopulla. Tiek•yt•vi

-en  kasveja sy‚viin el•imiin kertyi lyijy•, mandollisesti jopa akuuttiin myrkytykseen 
riitt•vi• m••ri•. Lyijypitoisuudet ovat kuitenkin nopeasti alenemassa (YTV  1994).  

Muiden raskasmetallien kuin lyijyn p••st‚t tieliikenteest• ovat melko v•h•isi•, eik• 
niill• ole todettu n•kyvi• luontovaikutuksia Uudellamaalla. Mandollisia myrkkyvai-
kutuksia voi synty•  mm. kadmiump••st‚ist•.  Tieliikenteen seurauksena tiealueelle 

 ja sen  tuntumaan kertyy my‚s rautaa, kuparia  ja  sinkki•. N•iden aineiden kertymist• 
kasveihin  on  tarkkailtu vilkasliikenteisten teiden varsilla Uudellamaalla. Muita 
luontovaikutuksia kuin pitoisuuksien kohoamista ei kuitenkaan ole voitu osoittaa 
(Siitonen  ja Ranta  1994).  Yll•tt•vi• raskasmetallipitoisuuksien kohoamisia tienvar-
ren sammalissa  on  havaittu viime aikoina  mm.  Oulun ohitustiell•, miss• syylliseksi 
osoittautui  asfaltin  raaka-aineena k•ytetty ter•stehtaan kuona (Tielaitos  1993). 

7.2.3 Hiukkasp€€st•t  ja  p•ly  

Ajoneuvoliikenne  nostaa tielt• p‚ly•, joka ilmavirtausten mukana kulkeutuu tien 
l•hiymp•rist‚‚n. Laskeuma keskittyy  varsin  l•helle ajorataa, l•hinn• varsinaisen 
tiek•yt•v•n alueelle. Tielt• nouseva p‚ly sis•lt•• lukuisia ainesosia, joista merkitt•-
vimpi• ovat kivip‚ly, asfaitista irtoava ‚ljy sek• suola  ja metallit  (l•hinn• rauta). 
Leijuva p‚ly  on  taajamissa merkitt•v• ihmisiin kohdistuva terveysriski, mutta  sen 
luontovaikutukset  tunnetaan huonosti. Selvi• vaikutuksia esimerkiksi kasvien yh-
teytt•miskykyyn ei ole havaittu  (Farmer 1993). 

P‚lyll•  n•ytt•• olevan jonkinlainen lannoitusvaikutus tiek•yt•v•n  ja sen  l•hiymp•-
rist‚n kasvillisuuteen. Ilmi‚ n•kyy Uudellamaalla erityisesti kallioleikkausten kas-
villisuuden muuttumisena tiek•yt•viss•. Tieleikkausten karuilla silikaattikallioilla 
kasvaa suhteellisen vaateliasta putkilokasvi-  ja sammallajistoa, ja  monet yleisetkin 
kalliokasvit esiintyv•t tavallista runsaampina. 

Betoniteilt• irtoava kalkkipitoinen  p‚ly muuttaa selv•sti tiek•yt•v•n kasvualustaa, 
mik• ilmenee ulkomaisten tutkimusten mukaan er•iden kaikkia suosivien kasvilaji

-en runsastumisena tieluiskissa .  Suomessa betoniteit•  on  nykyisin v•h•n. Uuden-
maan pisimm•n betonitien varrella Hyvink••ll• ei havaittavia kasvillisuusvaikutuk

-sia  viel• n•y. Tiesuolan vaikutuksesta ovat er••t merenrantakasvit kyenneet asettu-
maan tiek•yt•viin. 
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7.2.4  Häkä  ja  otsoni  

Tieliikenteen päästöt lisäävät välillisesti alailmakehän otsonia, joka suurina määrinä 
esiintyessään voi vakavasti vaurioittaa kasveja. Uudellamaalla tiekäytävien otsonipi-
toisuudet pysyvät yleensä suositusarvojen alapuolella, mutta otsonin myrkkyvaiku

-tus  syntyy hetkellisten päästöhuippujen aikana. Sitä miten usein huippuja esiintyy ei 
tarkasti tiedetä,  sillä  otsonin mittausasemia  on  Uudellamaalla hyvin harvassa. Uu-
denmaan tiekäytävien tuntumassa kasvavilta havupuilta  on  kuitenkin löydetty otso-
nivaurioiden kaltaisia merkkejä neulasista. Alailmakehän otsonin syntymekanismeja 
ei aivan tarkasti tunneta, ei myöskään Uudenmaan otsonipitoisuuksia. Luontovaiku

-tusten  laajuutta  ja  voimakkuutta ei Uudellamaalla voida  kovin  tarkasti arvioida. Uu-
dellamaalla otsonipitoisuudet ovat keskimäärin olleet nousussa  1990-luvulla. 

Häkäpäästöillä  ei ole havaittu olevan selviä luontovaikutuksia Uudellamaalla. Taa-
jamissa tieliikenteen häkäpäästöt ovat ongelma lähinnä ihmisten kannalta. Ilmake-
hän kemiallisissa reaktioissa häkå lisää epäsuorasti kasvihuonekaasujen määrää.  

7.2.5 Hiilivedyt  

Tieliikenteessä syntyvät polyaromaattiset hiilivedyt (PAll) ovat hyvin myrkyllisiä 
yhdisteitä. Laboratoriokokeissa niiden  on  todettu haittaavan kasvien elintoimintoja. 
Tieliikenteen aiheuttamista hiilivetypäästöjen luontovaikutuksista Uudellamaalla ei 
kuitenkaan ole juuri mitään tietoa.  

7.3  Tiesuolan  ja  muiden  ajoradalta leviävien  aineiden 
vaikutukset luontoon 

Teiden talvisuolauksen tarkoituksena  on  estää tienpintojen jäätyminen lähellä nollaa 
olevien lämpötilojen aikana. Uudenmaan tiepiiri käytti vuonna  1992  yleisten teiden 
liukkauden torjuntaan suolaa  45 900  tonnia ja  hiekkaa  91 700  tonnia.  Määrää  on 

 systemaattisesti vähennetty viime vuosien aikana. 

Teille levitettävä suola kulkeutuu ajoradalta tiekäytävän pientareille  ja  ojiin sekä 
vähemmässä määrin roiskeina  ja pölynä  myös etäämmäksi tiestä. Muita ajoradalta 
luontoon leviäviä aineita ovat  mm.  erilaiset hiukkaset (kiviaines  ja bitumi) ja  or-
gaaniset epäpuhtaudet sekä raskasmetallit. Talvisin levitettävät suolamäärät ovat 
riittävän suuria, jotta selviä luontovaikutuksia ilmenee. Suolaantumisen  ja  muiden 
valuvesien mukana leviävien epäpuhtauksien vaikutuksia tienvarsien luontoon  on 

 tutkittu runsaasti,  mm. tielaitoksen  talvi  ja tieliikenneprojektissa  (Ks.  myös  Bäck-
man 1989).  

Tiesuolan vaikutus yltää  vain  lyhyen  matkan ajoradan  ulkopuolelle. Maaperässä 
suolapitoisuus nousee  30 -  50  %  noin  2  metrin levyisellä vyöhykkeellä vilkasliiken

-teisen  moottoritien varrella, mutta kauempana pitoisuudet putoavat jyrkästi. Rois-
keiden takia puiden lehdissä  ja neulasissa  esiintyy vaurioita jopa  50  metrin etäisyy-
dellä ajoradasta. 
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Maaperään imeytyvä maantiesuola voi pilata pohjavesiä tiealueen tuntumassa. Uu-
dellamaalla tähän ongelmaan  on  kiinnitetty huomiota  jo  vuosien ajan. Tiesuolan 
pääsyä pohjavesiin  on  estetty erilaisten suojarakenteiden  ja katteiden  avulla.  Pinta- 
maahan konsentroitunut suola muuttaa kasvillisuutta tiekäytävässä. Tiesuolan ansi-
osta joukko merenrantojen haloflulisia kasveja  on  kyennyt leviämään tiekäytäviin. 
Uudellamaalla tällaisia lajeja ovat  mm. kurttulehtiruusu, ketomaruna, merisuolake, 
meriratamo (Piirainen 1992)  ja luotosorsimo  (Kuva  29.).  

Kuva  29. Luotosorsimo (Puccinellia  distans)  kasvaa  mm.  Kehä  III tiekäytävässä  

Toisaalta korkeat suolapitoisuudet tienvarsiojissa suosivat myös eräitä rehevien soi-
den (lettojen) kasveja. Tiesuolalla  ja  eräillä muilla ajoradoilta kulkeutuvilla aineilla 

 on  myös havaittu olevan selviä vaikutuksia tienalueeseen rajautuvien pienvesien 
eläimistöön  ja  mm. levälajistoon,  sieniin  ja  eräisiin  mikro-organismeihin (Folkeson 

 1994).  Vaikutukset ilmenevät akuutteina myrkkyvaikutuksina  ja pitkäaikaisempina 
laj istomuutoksina.  

Tiesuolan vaikutuksia kasvien siementen itävyyteen  on  tutkittu kokeellisesti 
 (Isabelle 1987).  Monien lajien siemenet eivät idä tiesuolalla käsitellyssä maaperässä, 

mutta eräiden lajien siemenet itävät hyvin. Tyypillisiä tiesuolan saastuttaman maa-
perän lajeja ovat leveäosmankäämi  ja rantakukka.  Ne ovat kyenneet levittäytymään 
tiekäytävän kosteikkoihin myös Uudellamaalla. 

Tieltä roiskuva suolapitoinen vesi aiheuttaa puustovaurioita tiekäytävän alueella  ja 
 reunassa. Uudellamaalla puustovaurioita syntyy lähes joka talvi ainakin pääteiden 

varsilla. Herkimmin vaurioituvat  nuorten  mäntyjen neulaset noin kolmen metrin 
korkeudelle saakka maanpinnasta lukien. Puut kuitenkin harvoin kuolevat näiden 
päästöjen vaikutuksiin edes moottoriteiden keskiviheriöissä. Suolan  ja  muiden tieltä 
tulevien epäpuhtauksien vaikutussuhteita puustovaurioihin ei tarkasti tiedetä. 
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8  TIENRAKENTAMISEN LUONTOVAIKUTUKSET 

 8.1  Pauke  ja jyske 

Tienteon  aiheuttama melu  on  luonteeltaan epäsäännöllistä pauketta  ja jyskettä.  Täl-
lainen äänimaisema häiritsee eläimiä selvästi. Rakennustyössä syntyvät matalataa-
juiset äänet kantavat kauas  ja  varsinkin esirakentamisessa käytettävä lyöntipaalutus 
sekä räjäytykset voi vaikuttaa pitkälle. Sillanrakennus tuottaa voimakkaita ääniaalto

-ja  veteen  ja  karkottaa kaloja jopa kilometrien etäisyydellä. Tienteon vaikutukset jää-
vät yleensä väliaikaisiksi, mutta huonosti ajoitettu tietyö voi aiheuttaa suurta vahin-
koa. Esimerkiksi kalojen kutuaikana  tai vesilintujen  muutto-  ja pesimäaika  ovat 
melulle herkkii jaksoja. Jokisuun siltatyö  ja lintukosteikon  läheinen rakennustyö 
voivat näinä aikoina aiheuttaa huomattavia vahinkoja erityisesti merkittävissä lintu- 
kohteissa.  

8.2  Reunavaikutus tietyän  aikana 

Kun tietä aletaan rakentaa, muuttuu luonnonympäristö tiealueella kokonaan. Tietyön 
aikana syntyvä melu karkottaa eläimiä ainakin väliaikaisesti. Tietyömaan liikenne  ja 
räjäytystyö  aiheuttavat pölylaskeumaa tien lähiympäristössä. Reunavaikutus syntyy 

 jo tieuran  avaamisen yhteydessä  ja  on  suurimmillaan tietöiden aikana. 

Varsinkin kallioleikkaukset aiheuttavat usein muutoksia pohjaveden tasoon  ja  siten 
tiealueen lähiympäristön kasvillisuuteen. Muutokset näkyvät selvimmin tien raken-
tamisvaiheessa, jolloin ympäristön kasvillisuus ei vielä ole sopeutunut muuttunee-
seen tilanteeseen. Maankaivuutyöt  ja läjitysalueet  muuttavat myös pintaveden  kul-
kureittejä,  jolloin tiekäytävän tuntumaan syntyy uusia kosteikkoja  ja ojasysteemejä, 

 toisinaan lampiaja purojakin.  

8.3  Tienrakentamisen epäsuorat  vaikutukset 

Mittava tietyömaa vaikuttaa ympäristöönsä epäsuorasti hyvinkin laajalla alueella. 
Keskeisiä tekijöitä ovat tierakennuksessa tarvittavan aineksen hankinta  ja  kuljetus 
sekä tielinjalta poistettavan maan läjitys. Tiepenkereen rakentaminen veteen vaikut-
taa vesistön hydrologisiin oloihin  (Kuva  30  ja  31.).  

Tiepenkereen  tekoon tarvittava aines kaivetaan harjuista  ja  muista glasifluviaalisista 
muodostumista  tai louhitaan  kallioista. Uudellamaalla soravarojen hupeneminen  ja 

 harjujen suojelu  on  siirtänyt maa-aineksen oton painopistettä kallioiden louhintaan. 
Varsinkin Keski-Uudellamaalla paine kallioita kohtaan  on  kasvanut nopeasti viime 
vuosina, missä harjumuodostumat tuhottu melkein kokonaan soranoton tarpeisiin. 
Kiviaineksen ottolupia  on  vireillä  mm.  Tuusulassa, Hyvinkäällä, Vantaalla  ja 

 Nurmijärvellä. 

Tienteon  yhteydessä siirretään tulevan tiepenkereen alta maa-aineksia. Näiden jäte - 
maiden läjitys  muuttaa tiekäytävän ympäristöä paikallisesti. Usein jätemaata  on ka 
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sattu soille  ja  muihin painanteisiln ilman läjitysalueen tutkimista. Huonosti suunni-
teltu läjitys lisää tienteon aiheuttamia biotooppien  pinta-alatappioita  (Kuva  32.).  Uu-
dellamaalla näin  on  käynyt esimerkiksi  VT 3  varrella Vantaalla, missä tietyön aikai-
set läjitykset ovat tarpeettomasti haudanneet alleen arvokkaita suo-  ja lehtoalueita.  

Veteen tehtävät tiepenkereet saattavat aiheuttaa luontovaikutuksia erityisesti Uu-
denmaan sisäsaaristossa  (Ks. Westerberg 1976,  Toivonen ym.  1982,  Aulio 

 1991,1992). Kapeiden  salmien poikki tehtävät penkereet muuttavat  veden virtausta 
ja  saattavat nopeuttaa sulkeutuvien landenperukoiden umpeenkasvua. Landen suun 
osittain sulkeva penger vähentää  veden  vaihtuvuutta  ja  heikentää aallokkoa.  Ravin-
netaso  voi nousta merkittävästi etenkin silloin, kun lahteen laskee jokia  tai  pelto- 
alueilta tulevia puroja. Uudellamaalla ongelmallisia alueita  on  erityisesti Tammisaa-
ren  ja  Inkoon sisäsaaristossa, missä useat paikallistiet ylittävät kapeita salmia osit-
tain pengerteinä. Myös Pernajan  ja  Porvoon maalaiskunnan sisäsaaristossa  on vaiku-
tusherkkiä  kohtia.  

8.4  Tienrakentamisen seurannaisvaikutukset -  tien vai-
kutus aluerakenteeseen 

Uusi  tie  tuo mukanaan uusia toimintoja. Tiekäytävän vaikutus aluerakenteisiin  on 
 huomattava.  Tie  ohjaa epäsuorasti rakentamista  ja  muita maankäyttötapoja ympäris-

tössään, jolloin tiekäytävän luontovaikutusvyöhyke leviää merkittävästi. Tienvarren 
meluvyöhykkeelle  ja  hyvien kulkuyhteyksien viereen sijoitetaan mielellään työpaik-
karakentamista, maa-aineksen ottopaikkoja, tukkumyymälöitä, automarketteja  ja 
varastoalueita. 
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'  

Kura 30. Nurini/arven Aivllvkosken le/ile vaurunlui nu,ouur,l,en rakennu.vivö,, v/z 
tevilessä. 

• Ig;•?  

Kuva  31.  Rakenteilla oleva  1-lelsinki-Ilärneen/inna inoollorilie  katkaisi Vantaanoen 
jokikä ylä  vän  Hyvinkäällä. 
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Varsinkin suurten pääteiden varteen syntyy ajan mittaan teollisuusalueita, automar-
kettien keskittymiä  ja kokoojateitä.  Tällainen maantietä seuraileva rakennusmassa 
voi tiheään asutuilla alueilla vähitellen muodostua yhtenäiseksi nauhakaupungiksi. 
Kehitys  on  parhaillaan käynnissä myös Helsingin ulosmenoteiden varsilla. Erityisen 
selvä esimerkki  on Helsinki-Hämeenlinna -moottoritien toiminnallinen tiekäytävä. 
Helsingistä Hyvinkäälle ulottuva taajamaketju  on  parhaillaan rakentumassa. Muita 
selviä nauhakaupunkeja  on  syntynyt  ja  syntymässä  mm. valtateiden 20, 1  ja  4  var-
teen.  

Kuva  32. Ohkolanjokilaakso  Mäntsälässä. Landen moottoriliikennetien leveät  tie-
penkereet  peittävät osan Ohkolanjokilaakson valtakunnallisesti merkittävästä leh-
dosta. 
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9  TIEKAYTÄVÄBIOTOOPPIEN  EKOLOGISET  PERUS- 
PIIRTEET UUDELLAMAALLA  

9.1  Ajorata  

Vaikka ajorata onkin biologisesti tuottamatonta aluetta,  on  sillä  silti suuri merkitys 
tiekaytävän  ja  sitä ympäröivän luonnon kannalta. Ajoradalta ovat peräisin liikenteen 
päästöt ilmaan  ja  maaperään. Tiesuolan levitys vaikuttaa selvästi ympäröivään 
luontoon. Ajoradan liikenne verottaa tietenkin tiekäytävän  ja sen  ulkopuolisten alu-
eiden eläinpopulaatioita. 

Nykyään liikenne sinänsä tuo hyvin vähän uusia lajeja tiekäytäviin. Joidenkin lajien 
siemenet saattavat levitä autoista irtoavien maapaakkujen välityksellä. Tavarankuije-
tukset ovat niin steriilejä, ettei niiden kautta leviä juurikaan uusia lajeja. Suurempi 
merkitys  on  sen  sijaan autoliikenteen aiheuttamalla ilmavirralla, mikä kuljettaa te-
hokkaasti lentäviä siemeniä pitkin tiekäytävää. Nämä lajit yleistyvät tiekäytävän 
kasvillisuudessa. 

Asfalttipinta  sulaa keväällä aikaisin  ja kerääntyvä  lämpö sulattaa myös lähiympäris-
tön  lunta.  Kevään ensimmäiset muuttolinnut (kuten kiurut  ja uuttukyyhkyt)  hakeu-
tuvat tienvarsien päiviin. Kesälläkin muuta ympäristöä lämpimämpi asfaltti houkut-
telee etenkin vaihtolämpöisiä eläimiä.  

9.2  Keskikaista 

Moottoriteiden keskikaistat  ovat syntyneet teiden rakentamisen yhteydessä eikä 
niillä ole alkuperäistä kasvillisuutta. Vallitsevia lajeja ovat matalat kylvöperäiset 
heinät. Keskikaistat ovat Suomessa  varsin  yksitoikkoisia. Esimerkiksi Amerikassa 
moottoriteiden keskikaistoille  on  paikoin istutettu  tai  kylvetty kauniskukkaisia alku-
peräisiä kasveja. 

Moottoriteiden keskikaistojen  tutkiminen  on  ymmärrettävistä syistä hankalaa, mutta 
ne tarjoavat kuitenkin kiinnostavan tutkimuskohteen. Tieympäristön vaikutus tuntuu 
keskikaistoilla kaikkein voimakkaimpana  ja  niille todennäköisesti ajautuu liikenteen 
ilmavirtojen mukana hyönteisiä, hämähäkkejä  ja  muita pieniä eläimiä. 

Tutkimuksissa  on  todettu tiesuolan pitoisuuksien olevan korkeimmillaan keskikais-
toilla. Ulkomaisten havaintojen mukaan suolapitoisuus  on  johtanut lajiston valikoi-
tumiseen suolankestävyyden mukaan. Vastaavasti keskikaistat saavat runsaasti eri-
laisia hiukkaspäästöjä,  typen oksideja ja ja  polttoaineiden lisäaineita. Jatkuva korkea 
typpipitoisuus johtaa myös kasvinosien typpipitoisuuden kasvuun, jolloin kasvit 
saattavat altistua tuholaisille. 
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9.3  Piennar 

Pientareelle valikoituvat  ne lajit - alkuperäiset, kylvetyt  tai istutetut -  jotka kestävät 
 asfaltin  reunan poikkeuksellisissa olosuhteissa, joita luonnehtivat korkeat liikenteen 

päästöt, suolapitoisuus, kuivuus  ja  kuumuus, maaperän tiivistyminen sekä ajoittain 
autojen ajaminen reunuksen puolelle. 

Lähes aina  asfaltin ulkoreunassa  on  kapea täysin kasviton vyöhyke. Reunimmaiset 
lajit ovat tyypillisiä tallausta  ja  kulutusta kestäviä kasveja: pihatatar (Polygonum 
aviculare), piharatamo (Plantago  major), valkoapila (Trifolium  repens) syysmaitiai-
nen (Leontodon autumnalis), niittynurmikka (Poa pratensis), pihasaunio (Matricaria 
matricarioides) ja  entistä useammin kyläsorsimo (Puccinellia  distans),  joka  on  levin-
nyt tienvarsiin suolauksen seurauksena.  

9.4  Sisäluiska 

Sisäluiskan lajisto  on  yleensä kylvöperäistä. Aikaa myöten lajistosta valikoituvat 
tienvarsiolosuhteissa kestävät lajit  ja sisäluiskaan  leviää kasveja myös muualta. 
Siemensekoituksista johtuen tienvarsissa kasvaa toisinaan vieraita alalajeja Suomes-
sa muuten alkuperäisinä tavattavista lajeista. 

Sisäluiskissa  vallitsevat punanata (Festuca rubra), lampaannata (Festuca ovina), 
nurrnilauha (Agrostis capillaris), juolavehnä (Elymus  repens), niittynätkelmä 
(Lathyrus pratensis), hiirenvirna (Vicia cracca), niittynurmikka (Poa pratensis),  les-
kenlehti  (Tussilago farfara), pietaryrtti (Tanacetum vulgare), pujo (Artemisia vulga-
ris), siankärsämö (Achillea millefolium), heinätähtimö (Stellaria graminea),  nurmi-
härkki (Cerastium fontanum), peltokorte (Equisetum arvense), englanninraiheinä 
(Lolium perenne), koiranputki (Anthriscus sylvestris) sekä myös reunuksessa tavat- 
tavia lajeja. Sisäluiskan kosteammassa laidassa kasvaa usein mesiangervoa 
(Filipendula ulmaria), vuohenputkea (Aegopodium podagraria)  ja maitohorsmaa 
(Epilobium angustifolium). 

Sisäluiskan  kasvillisuus pidetään normaalisti matalana liikenneturvallisuussyistä 
eivätkä pensaat  ja  puut pääse kasvamaan kookkaiksi. Mikäli sisäluiska niitetään 
säännöllisesti, valikoituu lajistoon niittoa kestäviä lajeja. Tuloksena  on  matalaa 
piennarketoa. 

Kylvöperäisyyden, tienrakentamisen  yhteydessä tuodun maalajin  ja  mandollisen 
niiton vuoksi sisäluiskan lajistossa tavataan  vain  harvoin harvinaisia  tai  uhanalaisia 
lajeja. Poikkeuksen voivat tehdä  jo  alkuperäisen siemenseoksen mukana tulleet vie-
raat lajit kuten esimerkiksi Kehä  III  varrella tavattavat heinäratamo (Plantago  lan-
ceolata) ja pikkuapila (Trifolium dubium)  osoittavat. 



Uudenmaan yleisten teiden  luontovaikutukset 	 83  
TIEKÄYTÄVÄBIOTOOPPIEN  EKOLOGISET PERUSPIIRTEET UUDELLAMAALLA  

9.5  Oja 

Oja  on  usein  koko tiekäytävän lajistollisesti  runsain  osa. Tienvarsiojien lajistoon 
 kuuluu yleisesti sellaisia lajeja, jotka voivat puuttua muualta tietä ympäröivästä 

maastosta. Siten esimerkiksi leveäosmankäämiä (Typha latifolia) voi kasvaa kuivan 
kankaan läpi kulkevan tien ojassa. 

Ojien lajistoon vaikuttaa ratkaisevasti  veden  määrä, pysyvyys  ja  maaperän laatu. 
Varsinaisten vesikasvien esiintymisen edellytyksenä  on  veden  pysyvyys ojassa 
myös kuivimpana aikana. Pysyvävetisissä puromaisissa ojissa kasvavat terttualpi 
(Lysimachia thyrsiflora),  ranta-alpi (Lysimachia vulgaris), katkeratatar (Polygonum 
hydropiper), rantaluikka (Eleocharis palustris), leveäosmankäämi (Typha latifolia), 
kiiltopaju (Salix phylicifolia), purolemmikki (Myosotis laxa), järvikorte (Equisetum 
fluviatile), ojasorsimo (Glyceria fluitans), rantanurmikka (Poa palustris) ja  melko 
usein myös järvikorte (Phragmites australis)  ja rantakukka (Lythrum salicaria). 

 Harvinaisempia, mutta etenkin asutusalueilla tienvarsiojiin keskittyviä lajeja ovat 
maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata), pikkulimaska (Lemna  minor)  ja  vesi- 
tähdet (Callitriche spp.). 

Kauniskukkaisimpia pysyvävetisissä  ojissa leviävistä kasveista  on karvahorsma 
(Epilobium hirsutum),  joka laajentaa jatkuvasti levinneisyysaluettaan. 

Kausikosteissa  ojissa ei tavata varsinaisia vesikasveja, vaan muita kosteiden paikko-
jen lajeja, kuten konnanvihvilä (Juncus bufonius), solmuvihvilä (Juncus alpinoarti-
culatus), amerikanhorsma (Epilobium adenocaulon), rönsyleinikki  (Ranunculus  re-
pens), lehtohorsma (Epilobium montanum) ja röyhyvihvilä (Juncus effusus).  

Melko harvinaisissa turvepohjaisissa ojissa kasvaa muiden kosteikkokasvien lisäksi 
tupasvilla (Eriophorum vaginatum), suomuurain (Rubus chamaemorus), suokukka 

 (Andromeda polifolia)  ja  periaatteessa mikä tahansa rämeillä tavattava laji. Yleisiä 
turvemaan ojalajeja ovat myös rönsyrölli (Agrostis stolonifera), suohorsma 
(Epilobium palustre)  ja harmaasara (Carex canescens). 

Ojilla  voi olla huomattavaa suojelumerkitystä niissä toisinaan kasvavien lettolajien 
vuoksi. Tunnetuimpia esimerkkejä ovat uhanalaisen suoneidonvaipan (Epipactis 
palustris) kasvupaikat muutamissa Uudenmaan tienvarsiojissa. Esiintymät saattavat 
olla satunnaisia  ja  lyhytaikaisia (kuten esimerkiksi Lohjalla)  tai  pysyviä (kuten Es-
poossa  ja  Inkoossa). Espoon  ja  Inkoon kasvupaikoilla kasvaa myös harvinaisehkoa 
seuralaislajistoa, kuten vilukko (Parnassia palustris)  ja suohorsma (Equisetum palus-
tre). 

Maantienojilla  ja tienvarsikosteikoilla  voisi olla huomattava merkitys uhanalaisten 
kosteikkokasvien kasvupaikkoina, mikäli ojien kalkkipitoisuutta lisättäisiin. Kalkki- 
kaivosten  ja  -tehtaiden ympäristössä kalkkipöly ylläpitää muualla harvinaista lajis

-toa,  kuten  on  voitu havaita  mm.  Sipoon Kalkstrandin alueella. Mikäli sopivaa  kas-
vuympäristöä  olisi tarjolla, kaukolevintä toisi kalkkipitoisiin ojiin harvinaista letto-
lajistoa. 
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9.6 Ulkoluiska 

Ulkoluiskan lajistoon  vaikuttavat yleensä alkuperäinen maalaji, kasvillisuuden 
avoimuus  ja  yhteys tiekäytävän ulkopuolelle. Ulkoluiskaan voi kehittyä edustavaa 
tienvarsiketoa  ja  se  voi siten toimia harvinaistuvan ketolajiston turvapaikkana. Itse 
asiassa monia ketokasveja tavataankin yleisesti enää  vain  teiden ulkoluiskissa. Esi-
merkkejä tästä lajiryhmästä ovat ketoneilikka  (Dianthus deltoides), keltamatara 
(Galium  verum), kissankello  (Campanula rotundifolia)  ja ukontulikukka 
(Verbascum thapsus).  

Kuivien ulkoluiskien tyyppilajistoa ovat esimerkiksi hietakastikka (Calamagrostis 
epigeios), huopakeltanot (Pilosella), sarjakeltano  (Hieracium umbellatum) ja  metsä-
apila (Trifolium  medium). 
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lo  TIESTÖN  LUONTOVAIKUTUKSET:  ALUE-EKOLOGI-
NEN  TAR  KASTELU  

10.1  Yhteenveto  

Luontovaikutusten  alue-ekologinen tarkastelu perustuu selvitystä varten tehtyyn 
aluejakoon  (Lute 1).  Kunkin metsämantereen sijainti suhteessa tiestöön näkyy  selos-
tuksiin liitetyillä kartoilta.  Yhteenveto metsämantereisiin kohdistuvista luontovaiku-
tuksista  ja  niiden voimakkuudesta  on  koottu taulukkoon  (Taulukko  8).  Taulukosta 
(Taulukko  9.)  saa käsityksen metsämannerten arvoluokituksessa käytetyistä tekijöis-
tä. 

Muiden alue-ekologisten yksiköiden kuin metsämannerten keskinäinen arvottaminen 
 on  hankalaa. Näitä alueyksiköitä  on  käsitelty tapauskohtaisesti. Mukaan  on  otettu 

alueita, joilla tiestön luontovaikutuksia voidaan arvioida melko luotettavasti. Arvi-
oinnissa ovat mukana kaikki Uudenmaan keskeiset jokikäytävät  ja jokilaaksot,  saa-
risto  osa-alueittain, useimmat merkittävät lintuvedet  ja  Uudenmaan huomattavimmat 
harjumuodostumat. Lohjanjärven seutu lukuisina arvokkaine luontokohteineen  on 

 käsitelty erikseen. Esimerkinomaisesti  on  tarkasteltu Nurmijärven-Tuusulan aluetta, 
joka edustaa tiestön  ja  liikenteen erityisen voimakkaasti kuormittamaa tavanomaista 
Uuttamaata.  

Kuva  33. Turunväylä (VT 1)  lohkaisee Nuuksion  metsämantereen etelälaitaa.  Tien 
liittymien  läheisyyteen  on  kohonnut  teollisuusalueja  Veikkolan taajama.  



Taulukko  8.  TIESTÖN LUONTO VAIKUTUKSET UUDENMAAN TÄRKEIMPIIN METSÄMANTEREISHN. YHTEEN  VETO 
 LUONTO  VA 1K UKSJS TA 

ivIETSÄMANNER  
(Kohteen numero viittaa selitykseen  
edempänä tekstissä)  

arvo 
 luok-  

ka 

pirstoutu- 
minen  

__________ 

reunavai-  
kutus  
__________ 

alue- 
ekolo-gia 
__________ 

melu 

__________ 

päästöt  

__________ 

rakentami-  
nen  

__________ 

muu maan-  
käyttö  
__________  

YHTEIS -
VAIKU -
TUS  

INUUKSIO  I  _______ _______ _______ _______ ______ _______ ______  S.  
2USMI  2  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
3MEIKO  I  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  
4  SIPOONKORPI-HINDSBY  1  _______ _______ _______ _______ •• • _______ •• 
5SÖDERKULLANYLÄNKÖ  3  _______  555  ______ _______ ______ ••• 
6VIHTIJÄRVENTAKAMAA  2  _______ _______  •S•  _______ ______ _______ ______ •••  
7  KISKON-POHJAN  JÄRVIYLÄNKÖ  1  _______ _______ _______ _______ _______ _______  S  _______ 

8TAMMELANYLÄNKÖ  2  •. _______ _______ _______ . .. . . 
9FINNTRÄSK  2  • _______ ... . . .. . .. 
IOHANKONIEMI  1  _______  SS  _______  S  _______ _______  IS  _______  

11  MÄNTSÄLÄ-HYVINKÄÄ  2  •.. _______ •• .. .. . ..  ss  
12  ASKOLA-PORNAINEN-MÄNTSÄ  3  • • •• . . . . .  
13  ORIMATTILA -MYRSKYLÄ -ASK 2  •. ... .. .. . . . .. 
14RÖISUO  3 151 •S S 

15  LAPINJÄRVI -RUOTSINPYHTÄÄ  2  _______ •• • . .. . .  ss  
16LAPINJÄRVI  3  • • • • . . . .  
17  STENSBÖLEGÅRD  1  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

18PAIPPINEN  2  _______ _______ _______ • • • • •  
19  MÄNTSÄLÄ-PUKKILA  2 I  ________ ________ ________ _______ ________ _______ ________  

20  EMASALO  2  ________ •• • • . .. . .  

VAIKUTUKSEN VOIMAKKUUS: 	PIENI ....I •5 	••• 	SUURI  
Arvoluokka  perustuu taulukossa  9  esitettyihin tietoihin  ja  uhanalaisten lajien  esiintymiseeri  alueella.  
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Taulukko  9.  UUDENMAAN TÄRKEIMPIEN METSAMANNER  TEN  PIRSTOUTUMINEN  YLEISTEN TEIDEN VAIKUTUKSESTA. 
YJ-ITPPNVPT()  TA I  ic  TA  TIEDOiSTA. 
METSÄMANNER 	 - - - 
(Kohteen numero viittaa selitykseen  
edempänä tekstissä)  

- _____________________________________ 

Kokonais 
pinta-ala 

 (ha)  

__________ 

Suurim- 
man  frag-  
mentin 
pinta-ala 
(ha)  

__________ 

Fragmenttien  lukumäärä 
ja  pinta-alat  (ha) 

________________________________________ 

Suurim- 
man  frag- 

 mentin 
osuus  (%)  
konaispin 
-ta-alasta 

Valtakun- 
 nallisesti  

merkittä-  
via  koh-
teita 
(kpl) 

Aluetta merkittäväs-
ti  halkovat tiet 
(teiden numerot).  

____________________  
I  NUUKSIO  18300 10880  lO (10880,2068,1447,1346,1253,l08l,l46.52.34,22)  59 27 1.120,11337  
2IJSMI  8500 5851 (5851,2666,13) 69  -  
3  MElKO  5000 3979 (3979,700,210,90,32,3) 80 9  __________  51 
4  SIPOONKORPI-HINDSBY  5000 4538 (4538,300,139,52) 91  __________  7 
5  SÖDERKIJLLAN  YLÄNKÖ  4300 1750 7(1750,954,652,438,417,94,5) 41 2  __________  7,170,148.1534 
6  VIFITIJARVEN TAKAMAA  9000 5015 (5015,2444,831,532,63,20,4) 56 8  __________  20.132 
7  KISKON-POHJAN  JÄRVIYLÄNKÖ  25900 18555 10 (18555,4800,842,831,310,290,148.144,12,6) 72 0 52,186 
8  TAMMELAN  YLANKO  (Uusimaa)  19100 9247 9(9247,4406,3886,467,313,286,34,29) 48 3  _________  2,128  
9FINNTRÄSK  3300 :043 (2043,761,188,153,123,11) 62 7 5!  
lO HANKONIEMI  12600 3371  lO  (3371,3298,2445,1248,1012,552.426,180,87,0.6) 27 8 20,52,1001 
11  MÄNTSÄLÄ-HYVINKÄÄ  6800 3888 (3888,949,767,702,210,I53,84,29) 57 3  __________  20,4,145 
2  ASKOLA-PORNAINEN-MÄNTSÄLÄ  8700 5624 3 (5624,2542,535) 64 1  -  

I 3a  ORIMAITILA-MYRSKYLA-ASKOLA-  
PUKKILA-PORVOON  M  

9900 
_________ 

5624 
_________  

9 (5624,1480,1186,1000,362,228,164, 
134,103)  

57  
_________ 

-  
_________ 

4,140.1631  
_________________  

I 3b  ORIMATTILA  3800 1341 10(1341,797,790,490,229, 179,5,4,2,2) 35 I 162,160 
14  RÖISUO  7000 5895 7(5895,444,233,213,157,33,7) 84 I 7 
15  LAPINJARVI-RUOTSINPYHTAA  13200 7787 7 (7787,2269.1887,662,416,222,3) 59 2 7,179,1791  
I6MPINJÄRVI  334! 3341 1(3341) 100 1  - 
I7STENSBOLEGÅRD  6000 3065 7(3065,2045,213,206,179,173,l35) 51 6 155,1551 
18  PAIPPINEN - -  EI  SELKEAARAJAUSTA -  4 146 
19  VENUNMETSÄ  4600 3640 3 (3640,881,85) 79 2  - 
2OEMÄSALO _________________________________ _________  I  -  
Selitys: 
Kolme suurinta arvoa kussakin sarakkeessa  on  varjostettu  tummalla, 
kolme seuraavaksi suurinta vaaleammalla. 
Yli  3000 ha  laajuiset fragmentit  on  lihavoitu.  
Huomautus: Tietoa eri metsämannerten luonnonarvoista  on  käytettävissä epätasaisesti. Erityisesti Itä-Uudenmaan suurten metsäalueiden luonnonarvot  on  tutkittu 
puutteellisesti. 
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10.2  Nuuksion  metsämanner  (Vihti-Espoo-Kirkkonummi) 

Nuuksion ylänkö  on  noin  180 km2  laajuinen,  lähes yhtenäinen metsä-  ja järvialue 
 Keski-Uudellamaalla. Nuuksion ylänkö ulottuu Espoon, Vihdin, Kirkkonummen  ja 

 Nurmijärven alueille. Nuuksiota pidetään yleisesti Uudenmaan arvokkaimpana  ja 
monipuolisimpana luonnonalueena.  Seutua luonnehtivat lukuisat järvet,  lammet, 

 purot  ja  suot, vaihteleva topografia sekä monipuolinen  ja  hyvin säilynyt metsäluon
-to.  Nuuksion alueella  on  lukuisia valtakunnallisesti merkittäviä luontokohteita, eri-

tyisesti lehtoja, soita  ja  vanhoja metsiä. Erityisen hyvin ovat säilyneet alueen lukui-
sat pienvedet: purot  ja puronvarsilehdot,  pienet suot sekä  lammet. 

Tervalammin  alueelle  on  perustettu Uudenmaan ainoa mannerkansallispuisto vuon-
na  1993.  Puiston  pinta-ala  on  nykyisin noin  23 km2 .  Valtakunnalliseen lehtojensuo-
jelun perusohjelmaan kuuluu useita metsämantereen lehtoja, kuten Romvuoret, Sau-
konnoro, Koivula, Herukkapuro  ja Myllyoja. Soidensuojelun perusohjelmaan  kuu-
luu  mm. Tremanskärr metsämantereen  itäosassa. Suurin  osa  kohteita  on  jo  rauhoitet-
tu luonnonsuojelualueina. Nuuksiossa  on  myös useita laajoja kaupunkien omistamia 
ulkoilualueita, joihin sisältyy merkittäviä suojelualueita,  mm. aamimetsien suoje-
luohjelman  valtakunnallisia kohteita. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET NUUKSI-
OSSA: 

•Vanhat metsät:  Pirttimäki, Nuuksionpää, Luukkaa, Hakjärvi,  Salmi, Vestra, 
 Bakskogen.  

•Lehdot: Koivulan purolaakso, Romvuoret, Myllyoja, Vestra, Herukkapuro, 
Pyymosa. 
•Suot:  Tremansskär, Punjonsuo, Odilampi -Smedsmossen.  
•Rannat: Espoon järvialue. 
•Pienvedet:  Lukuisia kohteita. 
•Kalliot:  Romvuori-Haukkalampi, Haukkalamminkallio. 
•Muita: Nuuksion kansallispuisto  (23 km2)  

Nuuksion eläimistöön kuuluu runsaasti Uudellamaalla  ja  valtakunnallisestikin har-
vinaista  ja  uhanalaista lajistoa. Alueen liito-oravakanta (noin  130  paria  vuonna 

 1993) on  vahvempi kuin missään muualla Suomessa. Nuuksiossa elää vakinaisesti 
ilveksiä  ja  karhuja, susiakin tavataan toisinaan. Metsämantereen ydinosissa tavataan 
erämaista linnustoa,  mm.  metsoja,  teeriä  ja  monia arkoja petolintuja. Aarnimetsien 
uhanalaisia hyönteisiä  on  löydetty Nuuksion vanhoista metsistä, parhaissa lehdoissa 
elää erittäin harvinaisia nilviäislajeja. Erityisen arvokasta nilviäislajistoa  on  tavattu 
Myllyojan lehdosta Nuuksion kansallispuistossa. Vaateliaita  ja  harvinaisia kasvilaje

-ja  esiintyy hyvin runsaasti, erityisesti lehto-  ja suolajisto  ovat kattavasti edustettuja. 
Alueen kasviharvinaisuuksista mainittakoon suoneidonvaippa, kirkiruoho  ja  pesä- 
juuri. 
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NUUKSION HARVINAISTA ELÄINLAJISTOA: 

•Nisäkkäät:  Liito-orava, ilves, näätä, saukko. 

•Linnut: Metso,  teen, harmaapäätikka, uuttukyyhky,  kuikka, kanahaukka, varpus-
haukka, varpuspollo, palokärki, pikkusieppo, idänuunilintu, pähkinähakki. 

•Selkärangattomat  eläimet:  Liekokurekiitäjäinen, nilviäisiä. 

Vaikka Nuuksion ylänkö sijaitsee aivan pääkaupunkiseudun tuntumassa, ei alueella 
ole kovinkaan paljon tiestöä. Alue-ekologiselta kannalta merkittävin  on  maantie  120 
(Vihdintie),  joka jakaa Nuuksion ylängön kahtia.  Sen  vaikutukset saattavat ilmetä 
saarekemaisten ekosysteemien pirstoutumisena  ja metapopulaatiodynamiikan 

 muuttumisena. Pirstoutuminen  on  kohdistunut erityisesti luonnontilaisiin soihin. 
Etelässä Turunväylä  (VT 1) rinnakkaisteineen  sivuaa Nuuksiota  (Kuva  33). Tien 

 varrelle  on  myöhemmin  tullut  asutusta  ja  muuta rakentamista, joka supistaa Nuuksi-
on luonnontilaista aluetta etelälaidalta. Turunväylä myös erottaa Nuuksion ylänköä 
Histan metsäalueesta. Joitain vähemmän liikennöityjä teitä kulkee lisäksi alueen 
laitamilla  ja  keskellä. Vanha maantie  11337 Bembölestä Lepsämään on  näistä 
merkittävin. 

Nuuksion sisäisellä tieverkolla  on  huomattava merkitys eräiden ketolaj ien säilymi-
selle,  sillä  varsinaisia niittybiotooppeja ei Nuuksiossa nykyään tavata. Tällaisia  tie- 
käytäviin siirtyneitä lajeja ovat  mm. ketoneilikka, kissankello, peurankello  ja kelta

-matara (Siitonen  1990, 1991  ja  1992).  Tienvarsien kosteikoissa esiintyy eräitä har-
vinaisia  ja  uhanalaisia kasvilajeja, kuten suoneidonvaippaa, vilukkoa  ja suokontetta. 

 Harvinainen sikojuuri kasvaa Nuuksiossa erityisesti teiden  ja  polkujen varsilla.  

10.3 Usmin metsämanner  (Hyvinkää-Riihimäki) 

Usmin  ylänkö sijaitsee Hyvinkään länsiosassa Uudenmaan läänin pohjoisrajalla. 
Yhtenäisen metsä-, järvi-, kallio-  ja suoalueen  pinta-ala  on  noin  8500 ha.  Kuten 
Nuuksiota, myös Usmia luonnehtii voimakas  ja  jylhä topognafia. Alueen kasvillisuus 

 on  suhteellisen rehevää, koska kallioperä  on gabroa. Usmin ylängöllä on  joukko 
valtakunnallisesti  ja maakunnallisesti  merkittäviä lehto-  ja suokohteita  sekä vähäisiä 
vanhanmetsän alueita. Merkittävimmät vanhat metsät liittyvät laajaan Usmin luon-
nonhoitometsään. Alueeseen liittyy merkittäviä ulkoilumaastoja. Usmin metsissä 
elää erämaista linnustoa (metso, petolinnut), mutta muuten uhanalaista lajistoa tun-
netaan melko vähän. Usmin lehdoissa elää joukko Uudellamaalla uhanalaisia hyön-
teisiä. Myös vaatelista kasvistoa esiintyy runsaasti. 
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VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
'Vanhat metsät:  Usmin luonnonhoitometsän aarniosat. 
'Lehdot:  Mätälammin purolehto. 
•Kalliot:  Mäenalusta, Hirvikallio-Jaanakallio, Karrumäki, Usminkallio.  

Helsinki-Hämeenlinna -moottoritie sivuaa Usmin aluetta idässä. Metsäylängön ete-
läreunaa viistää Hyvinkäältä Lopelle kulkeva maantie. Varsinaisen metsäylängön 
läpi ei kulje yleisiä teitä, paitsi vähän liikennöity maantie  11322.  Tiestön luontovai-
kutukset Usmissa ovat vähäisiä  ja peittyvät  paljon merkittävämpien metsänkäsittely

-ja ulkoiluvaikutusten alle.  

10.4  Meikon metsämanner  (Kirkkonummi-Siuntio) 

Pääosin Kirkkonummella  ja  osin Siuntiossa sijaitseva Meikon metsäalue  on  Uuden-
maan läänin arvokkaimpia metsämantereita. Jylhäpiirteistä metsäylänköä luonnehti-
vat  järvet,  lammet,  suot  ja  vanhat metsät. Alueella  on  myös  pari suurehkoa  järveä. 
Hyvin säilyneitä pienvesiä  on Meikossa  runsaasti: alueella  on luonnontilaisia  pikku-
puroja  ja lampia. Ylängön  ydinosa  on  karua  ja  laajalti kallioista maastoa, mutta alu-
een reunamilla  on  poikkeuksellisen reheviä lehtoja.  Osa lehdoista  on tammimetsää. 
Pähkinälehdot  ovat laajoja metsäalueen itäosassa. Tunnetuimpia ovat valtakunnalli-
seen lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvat Volsin lehdot  ja  mm. Mustjärven  tammi- 
metsä. 

Meikon  vanhoissa  ja  rauhallisissa metsissä elää runsaasti erämaiden  ja  lehtojen  lm-

nustoa. Lehdoissa  tavataan monia harvinaisia kasvi-  ja hyönteislajeja. Järviylängön 
 maastossa  on  joukko suurehkoja luonnonsuojelualueita, joihin sisältyy  mm.  run-

saasti Meikojärven rantaviivaa  ja jalopuuvaltaisia metsiköitä. Ylängön  itälaidalla  on 
lehtojensuojelun perusohjelmaan  kuuluvia jalopuulehtoja, joista useimmat  on  jo 

 rauhoitettu luonnonsuojelualueina. Meikoon sisältyy myös merkittävä rantojensuoje-
luohjelman aluevaraus. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
'Vanhat metsät:  Nydalsviken, Dorgarn,  Långträsk.  
'Lehdot:  Vols, Meiko-Trehömingen,  Lappträsk.  
'Rannat:  Meiko.appträsk. 
•Kafliot:Isbergen-Korsolamsbergen, Kittelberget-Urbysberget. 

MEIKON  HARVINAISTA ELÄINLAJISTOA 
•Nisäkkäät:  Liito-orava, näätä. 
•Linnut: Metso,  teen,  kuikka, kaakkuri, kurki, uuttukyyhky, kalasääski, hiirihauk-
ka, varpushaukka, viirupöllö, sarvipöllö, mehiläishaukka, kanahaukka, varpushauk-
ka, harmaapäätikka, palokärki, idänuunilintu, pikkusieppo, kehrääjä. 
•Selkärangattomat  eläimet: Lehtojen  ja  vanhojen metsien kovakuoriaisia. 

Vaikka Meikon alue sijaitsee lähellä pääkaupunkiseutua, ei alueen läpi kulje yhtään 
merkittävää tietä. Kantatie  51  ja rantarata  sivuavat metsäaluetta etelästä  ja sen poh- 
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joispuolella  kulkeva hiljainen maantie  11227  kulkee mets•n etel•osan l•pi. Id•ss• 
mets•mannerta sivuaa Kirkkonummelta Evitskogiin johtava paikallistie  11256.  

Tiest‚n luontovaikutukset j••v•t paikallisiksi  ja  enimm•kseen v•h•isiksi. Vaikutuk-
set ilmenev•t suppeana reunavaikutuksena l•hinn• alueen it•osien lehdoissa.  

10.5 Sipoonkorpi-H indsbyn mets€manner  (Vantaa- 
Sipoo) 

Aivan p••kaupunkiseudun reunalta alkava Sipoonkorpi kuuluu Uudenmaan kaikkein 
yhten•isimpin• s•ilyneiden mets•alueiden joukkoon. Laajaa  (5000 ha)  ja asumatonta 
mets•aluetta  leimaa voimakas topografia. Alueella esiintyy runsaasti pikkusoita, 
rehevi• lehtoja sek• melko luonnonmukaista mets••. J•rvi•  ja lampia  on vain  v•h•n. 
Sipoonkorven yleisilme  on  karu, mutta varsinkin alueen reunamilla esiintyy vasta-
painoksi eritt•in rehevi• lehtoja. 

Sipoonkorven  metsiss• el•• er•maista linnustoa sek• monia arkoja nis•k•slajeja, 
kuten ilveksi•  ja  liito-oravia. Varsinkin Hindsbyn alueella esiintyy poikkeuksellisen 
rehevi• lehtoja, joissa tavataan hyvin vaateliasta kasvi-, hy‚nteis-  ja sienilajistoa. 
Sipoonkorven  alueella  on  s•ilynyt monia luonnontilaisia soita  ja pienvesist‚j•.  Met-
s•yl•nk‚‚n  kuuluukin useita valtakunnallisesti  ja maakunnallisesti  merkitt•vi• leh-
to-, suo-  ja aarnimets•kohteita.  Erityisen arvokkaita ovat Hindsbyn p•hkin•-  ja pu-
ronvarsilehdot.  Niist•  on  l‚ydetty joukko uhanalaisia hy‚nteis-  ja kasvilajeja.  Van-
taan  ja  Sipoon rajamailla  on  lukuisia luonnontilaisia soita, joista  osa  on  suojeltu 
kaavap••t‚ksill• ulkoilualueiden sis•ll•. Virallisia luonnonsuojelualueita  on  toistai-
seksi  vain  v•h•n, mutta niiden m••r• kasvaa nopeasti l•hivuosina 
(Sipoonkorpity‚ryhm•n mietint‚  1993).  

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Lehdot:  Hindsbyn lehdot. 
€Pienvedet:  Useita kohteita. 
€Kalliot:  Bytr•sk. 

SIPOONKORVEN  METSIEN HARVINAISIA ELƒIMIƒ 
€Nis•kk••t:  ilves, liito-orava, n••t•. 
€Linnut:  Nuolihaukka, tuulihaukka, kehr••j•, harmaap••tikka, huuhkaja. 

Yleinen tieverkko ohittaa Sipoonkorven l•hes kokonaan. Etel•ss• Porvoon mootto-
ritie  (VT 7)  sivuaa alueen etel•reunaa. Pohjoisessa Landenv•yl•lt• Nikkil••n kulke-
va maantie hipaisee Hindsbyn mets•aluetta. L•nness• Sipoonkorpi ulottuu paikoin 
Landenv•yl•n  (VT 4)  ja sen rinnakkaisteiden  kupeeseen. Sipoonkorven l•pi ei kulje 
yht••n yleist• tiet•, mutta er••t v•h•n liikenn‚idyt paikallistiet  (11685, 11683)  ylt•-
v•t mets•alueen reunoille.  Tie 11685  seurailee Hindsbynjokea usean kilometrin 
matkalla. 
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Tiest•n luontovaikutukset j‚‚v‚t Sipoonkorvessa v‚h‚isiksi. Porvoonv‚yl‚n melu-  ja 
reunavaikutusvy•hyke  tuntuu mets‚mantereen etel‚osassa, miss‚ arvokkaita luonto- 
kohteita  on  melko v‚h‚n. Muuten luontovaikutukset ovat hyvin paikallisia. Tielii-
kenteen p‚‚st•jen aiheuttamat luontovaikutukset peittyv‚t p‚‚kaupunkiseudulta tu-
levan laskeuman  alle.  

10.6  S€derkullan  yl•ng€n mets•manner 
 (Sipoo-Porvoon  mik)  

Sipoonjoen  kapea laakso erottaa  S•derkullan yl‚ng•n Sipoonkorvesta.  Id‚ss‚  S•-
derkullan  yl‚nk• ulottuu my•s Porvoon maalaiskunnan puolelle. Mets‚alue jatkuu 
etel‚‚n pitkin Sipoon  ja  Porvoon maalaiskunnan  raja-aluetta  ja  p‚‚ttyy vasta meren 
‚irelle. T‚t‚ suhteellisen pienialaista mets‚mannerta luonnehtivat paikoin  varsin 

 luonnonmukaiset mets‚t  ja laajahkot  suot sek‚ muutamat pienet j‚rvet. Varsinkin 
alueen etel‚osissa  on jylhi‚  kalliomaita sek‚ valtakunnallisestikin merkitt‚vi‚ soita. 

Alueen lajistosta  on  olemassa melko v‚h‚n tietoja, mutta metsiss‚ el‚‚ ainakin liito-
oravia. Kasvillisuus  on  verraten rehev‚‚  ja  alueella  on  useita hienoja lehtoja. Kasvi-
lajistosta ei tunneta suuria harvinaisuuksia.  

S•derkullan yl‚ng•ll‚  on  useita  jo  perustettuja, melko suuria  ja  vanhoja luonnonsuo-
jelualueita. Niiden joukossa  on  Uudenmaan oloissa huomattavia suojelumetsi‚, ku-
ten Pilvij‚rven luonnonsuojelualue. Luontokohteet (soita  ja lehtoja)  ovat arvoltaan 
yleens‚ maakunnallista  tai  paikallista tasoa. Valtakunnallisesti merkitt‚v‚t kohteet 
ovat karuja soita alueen etel‚osassa  tai  pieni‚ lintuj‚rvi‚. 

VALTAKUI'JNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN  KOHTEET 
ƒSuot: Sundmansmossen,  F„gelmossen. 
.Lintuvedet: Savij‚rvi.  

S•derkullan  yl‚nk• sivuaa l‚nness‚ S•derkullasta Nikkil‚‚n kulkeva maantie  11689. 
 Id‚ss‚ alueen l‚pi kulkee Nikkil‚st‚ Porvooseen johtava maantie  (148).  Valtatie  7  ja 

 tie 170  katkaisevat mets‚mantereen kahteen osaan. Alueen halki kulkee my•s 
Sk•ldvikin pistoraide pohjoisesta etel‚‚n. Muita mets‚mantereen l‚pi menevi‚ 
maanteit‚ ovat tiet  11694  ja sen  jatko  1534.  

Sipoonjokilaakson reunoja sivuava  maantie aiheuttaa  selv‚n reunavaikutuksen  met-
s‚mantereen  l‚nsiosassa. It‚-  ja  etel‚osassa tiet pirstovat aikaisemmin yhten‚isen 
mets‚alueen pieniin osiin. Alueeseen sis‚ltyv‚t lehto-, suo-  ja pienvesihabitaatit  ovat 
eristyneet toisistaan tiest•n takia. Suurin  osa mets‚mantereesta  on  tiest•n aiheutta-
mien melu-  ja p‚‚st•vaikutusten  alueella. 
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10.7 Vihtij€rven takamaan mets€manner  (Hyvink€€-
Vihti-Nurmij€rvi-Karkkila) 

Laaja  (9000 ha)  ja  yhten•inen mets•alue Hyvink••n, Vihdin, Karkkilan  ja  Nurmi-
j•rven rajamailla. T•lle mets•mantereelle ovat luonteenomaisia laajat giasifiuviaali

-set muodostumat  ja Salpausselk••n  liittyv•t reunamuodostumat. Mets•maasto rajoit-
tuu muutamaan suurehkoon j•rveen: Vihtij•rveen, S••ksj•rveen, Ylimm•iseen  ja 
Vaskij•rveen.  Kasvillisuus  on  p••osin  varsin  karua harjukangasta, mutta seudulla  on 

 my‚s joukko rehevi• lehtoja, pienvesi•  ja  soita. Kurkisuon laaja keidasr•me mets•- 
mantereen pohjoisosassa  on  joutumassa turvetuotantoon. 

Vihtij•rven takamaahan  kuuluu er•it• valtakunnallisesti  ja maakunnallisesti  merkit-
t•vi• suo-  ja lehtokohteita  sek• useita valtakunnallisesti arvokkaita geologisia muo-
dostumia. Tunnetuimpia luontokohteita ovat Kiljavannummi, Kiljavannummen l•h-
teik‚t, S••ksj•rvi, Hyvink••n Kurkisuo  ja  alueen monet harjukohteet. El•imist‚ 
tunnetaan huonosti, mutta alueella tavataan er•maista linnustoa. Harjukasvillisuu

-teen  kuuluu harvinaisia  ja  uhanalaisia lajeja,  mm. kangasvuokko.  My‚s soilla  ja 
pienvesiss•  esiintyy uhanalaisia kasveja, esimerkiksi vienansara, hetesara, korpisor-
simo, tikankontti  ja suoneidonvaippa. Vihtij•rven  takamailla  on  my‚s  pari  merkitt•-
v•• luonnonsuojelualuetta, kuten Kiljavanummen l•hteikk‚jen soidensuojelualue  ja 
harjujensuojelun perusohjelman  kohteita. 

Laajalla mets•alueella  on  merkitt•v• alue-ekologinen asema Nuuksion yl•ng‚n  ja 
 Tammelan yl•ng‚n v•liss•. Vihtij•rven takamailta etel••n ulottuu mets•k•yt•v• 

Nuuksion pohjoisosaan saakka. Siihen sis•ltyy  mm. Moksin Konianvuori,  Uuden-
maan etel•isin vedenkoskematon kalottivuori sek• Moksij•rven lintuvesi. 

VALTAKUINNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN  KOHTEET 
€Vanhat mets•t:  Poukamoinm•ki. 
€Suot:  Kalkkilammi, Kiljavan l•hteik‚t. 
€Pienvedet:  Useita kohteita. 
€Kalliot:  Konianvuori. 
'Harjut:  Solttilannummi, S••ksj•rven alue. 
'Muut:  S••ksj•rvi. 

VIHTIJƒRVEN TAKAMAAN  HARVINAISTA ELƒ1NLAMSTOA 
„ Nis•kk••t:  Liito-orava. 
€Linnut:  Peukaloinen, pohjantikka, metso,  teen,  pyy, uuttukyyhky, kehr••j•. 

„  Vanhan mets•n epifyyttej•: Kantoraippasammal, jauhemunuaisj•k•l•, hento-
neulajakala, korpiluppo, kuusenharmajakala, pihlajankarstajakala, raidankeuhkoja- 

Vihtij•rven takamaan  halki kulkee useita Salpausselk•• seurailevia teit•. Luonnon 
kannalta merkitt•vin  on  valtatie  20  (Hanko-Hyvink••), joka sivuaa S••ksj•rve•  ja 

 erottaa  sen  muusta mets•mantereesta. My‚s Hangon  rata  kulkee alueen halki. Sel•n 
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nett• seuraileva  tiest‚ vaikuttaa laajassa mieless• L•nsi-Uudenmaan alue- 
ekologiseen rakenteeseen katkaisemalla Nuuksiosta Tammelan yl•ng‚lle johtavan 
leve•n ekologisen mets•k•yt•v•n. Lopelle johtava maantie  132  katkaisee alueen it•- 
l•nsi -suunnassa. Paikallisesti Salpaussel•n tiest‚ toimii  mm. harjukasvillisuuden 
levi•misreittin•:  esimerkiksi harjumasmalo menestyy hyvin harjualueen tienpen-
koissa. 

T•rkeiden pohjavesialueiden takia teiden suolaus  ja  vaarallisten aineiden kuljetukset 
ovat potentiaalinen riskitekij• Vihdin tamaan mets•mantereen alueella. Tiesuolan 
aiheuttamia muutoksia pohjavesiss•  tai  alueen arvokkaissa luonnonvesist‚iss• ei 
kuitenkaan ole havaittu.  

10.8  Kiskon -  Pohjan  j€rviyl€ng€n mets€manner  (Tam-
misaari-Pohja -Karjalohja -Kisko-Perni•) 

Uudenmaan l•nsireunassa, osin Varsinais-Suomen puolella sijaitseva Kiskon-Pohjan 
(Tenholan) j•rviyl•nk‚  on jylh•piirteinen  ja  syrj•inen mets•manner, jonka  pinta-ala 

 on  noin  260 km2.  Aluetta luonnehtivat monet suurehkot  ja  lukuisat pienehk‚t j•rvet, 
jylh•t kalliom•et sek• rehev•t lehdot. Kiskon-Pohjan yl•ng‚n ydinosan muodostavat 
Tenholan kirkonkyl•n pohjoispuolinen mets•alue  ja Fiskarsista  l•nteen avautuva 
mets•-j•rvimaasto. Muuten mets•manner levi•a pitk•nomaisena  ja haaroittuvana 
vy‚hykkeen•  Uudenmaan  ja  Varsinais-Suomen rajoilla, rannikolta aina Karjalohjan 
kirkolle saakka. 

Tenholan yl•nk‚‚n kuuluu runsaasti valtakunnallisesti merkitt•vi• kohteita. Erityi-
sen merkitt•vi• ovat alueen rakentamattomat j•rvet sek• vanhan mets•n kohteet. 
Tammivy‚hykkeeseen sis•ltyv•An mets•mantereeseen liittyy my‚s huomattavia  ja-
lopuulehtoja. Luontotyyppien  kirjoa t•ydent•v•t arvokkaat harju-  ja kalliokohteet. 
Mets•mantereen  alueella  on  suuria j•rvi•, kuten M••rj•rvi, Selj•nalanen, Iso-Kisko, 
Simij•rvi, Kullaanj•rvi  ja Frankb‚letr•sk.  

Rauhallisen mets•mantereen el•imist‚‚n kuuluu runsaasti er•maista  ja  Uudellamaal-
la harvinaista lajistoa. Esimerkiksi alueen liito-oravakanta  on  voimakas. Asumat

-tomilla pikkuj•rvill•  pesii  mm. kuikkaja kaakkuri.  

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Vanhat mets•t:  Foudinlammin mets•. 	 - 
€Lehdot:  Lƒngbrobergen. 
€Rannat:  Kiskon-Pohjan j•rvialue 
€Pienvedet:  Lukuisia kohteita. 
€Perinneymp•rist‚t:  Fiskars-Antskog.  
€Harjut:  Laptaalinnummi. 
€Muut: Alueita Turun  ja  Porin l••nin puolella 
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Kiskon-Pohjan j•rviyl•ng‚n l•pi ei kulje monta merkitt•v•• tiet•. Kantatie  52  l•vis-
t•• alueen l•nsip••n; maantie  186  katkaisee mets•alueen id•ss•. Lis•ksi maantie  104 

 sivuaa mets•mannerta Fiskarsin tienoilla. Rantarata kulkee alueen l•pi  sen  keski-
osissa. Tiest‚n luontovaikutukset peittyv•t mets•nhoidon  ja  retkeilyn aiheuttamien 
luontovaikutusten  alle.  

10.9  Tammelan  yl€ng€n mets€man  ner 
(Kar  kk  il  a- N urn mi - Pus  ui  a)  

Pieni  osa  Tammelan laajasta yl•ng‚st• ulottuu my‚s Uudenmaan puolelle. T•t• 
Karkkilan  ja  Nummi-Pusulan l•nsiosaan ulottuvaa aluetta luonnehtivat Uudenmaan 
oloissa laajat suot, lukuisat pienet  ja suurehkot  j•rvet sek• laajat  ja  yhten•iset mets•t. 
Tammelan yl•ng‚ll• el•• vakinaisesti er•maista el•imist‚•, kuten runsaasti ilveksi• 

 ja  harvinaista er•maiden linnustoa (metso, kuikka, kaakkuri). Karhu elelee alueella 
s••nn‚llisesti. 

Tammelan yl•ng‚n metsien  ja  soiden yleisilme  on  karu, eik• merkitt•vi• lehtoja 
esiinny. My‚s luonnonmukaista mets••  on  s•ilynyt  vain  v•h•n. Tammelan yl•ng‚ll• 

 on  runsaasti glasifluviaalisia muodostumia, joista  osa  on  valtakunnallisesti merkit-
t•vi•. Useimmat valtakunnallisesti arvokkaat luontokohteet,  mm. Liesj•rven  ja  Tor-
ronsuon  kansallispuistot sek• Pernunnummen-Kerityn harjumaasto, j••v•t niukasti 
H•meen l••nin puolelle. H•meenl••nin puoleisella osalla  on  er•it•  jo  perustettuja 
luonnonsuojelukohteita,  mm. laajahkoja  soita  ja rantojensuojelu perusohjelman 
aluevarauksia.  Uudellamaalla ei kuitenkaan ole merkitt•vi•, valtakunnallisen tason 
kohdealueita. Suuri  osa mets•mantereesta  on  valtion omistuksessa. 

Tammelan yl•nk‚  on  Lounais-Suomen laajimpia yhten•isi• mets•mantereita. Alu-
eesta  on  Uudenmaan l••nin puolella noin  200 km2. Ydinosan  muodostaa l••nin luo-
teiskulman mets•alue. Lis•ksi mets•mantereeseen liittyy etel••n suuntautuvia kie-
lekkeit•. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Pienvedet:  Joitain kohteita. 
€Kalliot:  Hiilim•ki. 
'Muut: Liesj•rven kansallispuisto (H•meen l••nin puolella, Uudenmaan rajalla) 

Porintie  (VT 2)  kulkee Tammelan yl•ng‚n l•pi. Muuten alueella  on vain  pieni•  ja 
 v•h•n liikenn‚ityj• paikallisteit•, suurimpana maantie  128  Nummi-Pusulasta pohjoi-

seen. Yleist• tiest‚•  on  ylip••t••n eritt•in v•h•n, joskin mets•tieverkko  on  tihe•. 

Tiest‚n luontovaikutukset ilmenev•t erityisesti lis••ntyneen• asutuksena (Karkkilan 
seutu), huviloiden rakentamisena  ja mets•alueen kasvaneena virkistysk•ytt‚n•. 

 N•ihin vaikutuksiin verrattuna tiest‚n suorat luontovaikutukset, l•hinn• Porintien 
melu-, reunavaikutus-  ja p••st‚vy‚hykkeet,  ovat melko pieni•. Tiest‚n luontovaiku-
tukset ulottuvat mets•mantereen kokonaisalaan n•hden melko suppealle alueelle. 
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10.10  Finntr€skin mets€manner  (Kirkkonummi) 

Suhteellisen  pienialainen mets•manner  Kirkkonummen kunnan kaakkoisosassa, me-
ren  ja  kantatie  51  v•limaastossa. Alueella  on  runsaasti valtakunnallisesti arvokkaita 

 luontokohteita,  erityisesti vanhoja metsi•  ja  soita sek•  lintuvesi•. El•imist‚‚n  kuu-
luu lukuisia vanhojen metsien  ja  er•maisten  alueiden lajeja. Varsinkin  linnusto  on 

 monipuolista  ja  vaateliasta.  

VALTAKUNNALLISTEN  SUOJELUOHJELMIEN  KOHTEET 
€Vanhat mets•t:  Finntr•sk, Br•nnmossen,  Jorvaksen  mets•. 
€Lehdot:  Fladet-Dƒvitsviken.  
€Suot:  Stormossen.  
€Kalliot:  Bollbergen.  
€Lintuvedet: Fladet-Dƒvitsviken. 

FINNTR„SKIN  HARVINAISIA EL„IMI„  
€Nis•kk••t:  Liito-orava,  n••t•.  

€Linnut:  id•nuunilintu, kalas••ski, huuhkaja, pikkusieppo, harmaap••tikka, 
lehtop‚ll‚, palok•rki, kangaskiuru, kehr••j•,  metso,  tervap••sky, uuttukyyh-
ky. 

€Selk•rangattomat  el•imet:  liekokurekiit•j•inen, t•pl•papurikko.  

€Kasveja:  kuusenh•rm•j•k•l•, korpiluppo, takkuhankaj•k•l•, aarnik••p•, 
oravuotikka, pikireunak••p•, punah•ivek••p•, riukuk••p•, ruostek••p•, 
rusok••p•, rusokantok••p•, rustikka. 

Paikallistie  11277  kulkee mets•n halki pohjois-etel• -suunnassa aiheuttaen paikallis-
ta  reunavaikutusta  er•isiin vanhan mets•n alueisiin.  Kantatie  51  viist•• mets•mante

-reen  pohjoisosaa  ja  Keh•  III  luoteiskulmaa.  Joukko merkitt•vi•  luontokohteita  j•• 
 n•iden teiden  vaikutusalueelle  ja  vaikutukset  mets•mantereen  alue-ekologiseen ra-

kenteeseen ovat huomattavia.  
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FINNTR€SKIN METSAMANNER  
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10.11  Hankoniemen mets€manner:  Santala -Harparskog 
 (Tammisaari-Hanko) 

Melko laaja mutta hajanainen mets•alue peitt•• Hankoniemen sis•osiaja Tammisaa-
ren kaupungin etel•osaa. Kasvillisuudeltaan  ja geomorfologialtaan  erikoinen alue. 
Meren tasaamaa harjumaastoa sek• laajoja, rehevi• kosteikkoja.  Osa kosteikoista  on 

 syntynyt matalien j•rvien umpeenkasvun tuloksena. Hankoniemen sis•osissa  on  lu-
kuisia harvinaisten  ja  uhanalaisten kasvien esiintymi•,  mm.  eritt•in uhanalaisen 
luhtaorvokin ainoa merkitt•v• kasvupaikka Suomessa. Harvinaista lettolajistoa, ku-
ten r‚yhysara, nuijasara, vankkasara  ja l•hdesara. Reheviss•  korvissa tapaa huomat-
tavia saarniesiintymi•. Harvinaisia sammal-  ja epifyyttijakal•lajeja,  mm.  er••n saar-
nella kasvavan j•k•l•n ainoa kasvupaikka Suomessa sek• harvinainen kirjorahka

-sammal.  My‚s vanhoja  ja  paikoin l•hes luonnontilaisia metsi• esiintyy. El•imist‚ss• 
 on  er•maista laj istoa, esimerkiksi kanahaukka, varpushaukka, hiirihaukka,  kala- 

s••ski, pikkutikka, pyrst‚tiainen, metso  ja  teen.  

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Suot:  Sand‚nkorpi,  Harpar Stortr•sket-Lilltr•sket, Bj‚rkkullan  l•hteet. 
€Pienvedet:  Useita kohteita. 
€Kalliot:  Falkberget.  
€Harjut:  Falkpottama. 

Valtatie  20  (Hanko-Hyvink••) kulkee mets•mantereen l•pi  ja  aiheuttaa huomattavan 
reunavaikutuksen laajoille alueille.  Tien  tuntumassa  on  joukko merkitt•vi• luonto- 
kohteita,  mm.  Bj‚rkkullan  valtakunnallisesti merkitt•v•t l•hteik‚t  ja Harparskog-
Stortr•sketin soidensuojelualue. Hankoniemen haijumets•t  k•rsiv•t herk•sti erilai-
sista p••st‚ist•, joskin alueen teollisuuden aiheuttamat p••t‚t vaikuttavat luontoon 
enemm•n kuin liikenteen p••st‚t. Varsinaisia tieliikenteen p••st‚jen aiheuttamia 
puustovaurioita ei ole voitu osoittaa. Pohjavesien likaantuminen  on  potentiaalinen 
uhkatekij• Hankoniemell•. 

Hankoniemen  alueen tiek•yt•viss• esiintyy harvinaisia  ja uhanalaisiakin kasvilaj ej  a. 
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10.12  Keravanjoen  ja  Hirvihaaranjoen mets€manner 
 (M€nts€l€-Hyvink€€) 

Mets•manner  sijaitsee M•nts•l•n  ja  Hyvink••n  raja-alueella. Laajojen mets•maiden 
lis•ksi alueella  on  melko laajoja soita. Kallioita  ja  j•rvi•  on  v•h•n. Maasto  on 

 enimm•kseen melko tasaista. Metsi•  on  hoidettu tehokkaasti eik• alueeseen sis•lly 
laajoja vanhoja metsi•. Huomattavia luonnonmukaisia soita  on  kuitenkin s•ilynyt. 
Laajin suokompieksi  on Kivilammensuon  keidas M•nts•l•n  ja  Hyvink••n rajalla. 
Mets•mantereen merkitt•vin kohden  on Mustamets•n aarnimets•,  jossa esiintyy Uu-
denmaan oloissa eritt•in harvinaisia ikimetsien uhanalaisia hy‚nteisi• sek• muuta 
aarnimets•lajistoa. 

L•hell• mets•mannerta  on  s•ilynyt kolme huomattavaa suokompleksia: Kilpisuo, 
Kotoj•rvi-Isosuo  ja J•rvisuo-Ritasaarensuo.  

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Vanhat mets•t:  Mustamets•. 
'Suot:  Kivilamminsuo-Pitk•istenj•rvi. 
€Kalliot:  Telakopinkalliot. 

Valtatie  20  (Hanko-Hyvink••) katkaisee mets•mantereen  sen etel•reunassa.  Luonto- 
vaikutukset tuntuvat reunavaikutuksena varsinkin Mustamets•n kohdalla. Aivan 
etel•laidalla alue hajoaa saarekkeiksi, kun  VT 4 rinnakkaisteineen pirstoo  sen  pie-
niin osiin. Tiest‚n alue-ekologiset vaikutukset ovat huomattavia.  

10.13  Mustijoen  ja  Porvoonjoen mets€manner  (Askola
-Pornai nen-M€nts€l€) 

Pieni  (20 km2) mets•manner  M•nts•l•n, Askolan  ja Pomaisten  rajoilla. Alue  on 
 melko tasaista  ja  rehev•• mets•-  ja suomaastoa,  joka l•nness• rajautuu linnustolli-

sesti merkitt•v••n  Herman-Onkimaan Isoj•rveen. Mets•alueeseen sis•ltyy v•h•n 
luonnonarvoja,  sill•  mets•t  ja  suot  on  k•sitelty  varsin voimaper•isesti.  Merkitt•vin 
luonnonalue  on Pomaisten lampisuo  alueen keskell•. 

VALTAKU1'NALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN  KOHTEET 
'Suot: Lampisuo. 

Kantatie  55  sivuaa mets•aluetta  koko it•rajallaan.  Pieni paikallistie  11733  kulkee 
mets•mantereen l•pi. Tiest‚n aiheuttamat luontovaikutukset ovat paikallisia  ja  v•-
h•isi•. - 
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10.14  Porvoonjoen  ja  Koskenkyl€njoen mets€manner 
 (Orimattila-Myrskyl€ -Askola -Pukkila -Pernaja-Porvoon 

 ml k)  

It•-Uudenmaan laajimpia  ja  merkitt•vimpi• mets•mantereita, joka ulottuu etel•st• 
Porvoon maalaiskunnan Ilolasta Uudenmaan l••nin rajoille pohjoiseen. Mets•man

-ner  muodostaa kapeiden mets•k•yt•vien ketjun, joka katkeaa Porvoonjoen varressa 
Orimattilan kohdalla. Alue jatkuu Porvoonjoen l•nsipuolella  ja  ulottuu H•meen 
l••nin rajalle. Kokonaisuutena mets•manner  on  verraten hajanainen  ja rajaukseltaan 

 osin tulkinnanvarainen. 

Alueeseen sis•ltyy melko v•h•n soita  ja  j•rvi•. P••osa metsist•  on  ollut voimakkaan 
mets•nk•sittelyn kohteena, eik• alueella esiinny laajoja aamimets•kohteita  tai  luon-
nonmukaisia pienvesi•  ja  soita. Mets•mantereeseen ei laajuudestaan huolimatta 
kuulu juuri lainkaan valtakunnallisesti merkitt•vi• luontokohteita. Mustijoen-
Porvoonjoen v•limaita luonnehtii melko tasainen topografia  ja  verraten rehev•t met-
s•t. Alueen pohjoisosassa maasto  on  kuitenkin voimakaspiirteist•, samoin etel•ss• 
Porvoon maalaiskunnan  ja  Pernajan rajamailla. Mets•mantereen kuuluu joukko 
maakunnallisesti  ja  paikallisesti arvokkaita lehtoja,  mm. imikk•-  ja lehmuslehtoja. 

 Niist•  on  tavattu valtakunnallisesti uhanalaista hy‚nteislajistoa. Alueella  on  my‚s 
yksitt•inen aarnimetsien suojelukohde. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Lintuvedet: Tekem•j•rvi. 

Valtatie  4  jakaa mets•massiivin pohjoisosan kahteen osaan  ja  maantie  1631  katkai-
see  sen  uudelleen. Lis•ksi Orimattilasta nelostielle menev•t maantiet  164  ja  1631 

 sivuavat mets•aluetta. Tiest‚n aiheuttama reunavaikutus  ja  melu ulottuvat laajalle 
alueelle mets•mantereen sis••n. Mets•massiivin p••osa sijaitsee  sen  sijaan syrj•ss• 
p••tieverkostoon n•hden. Maantie  162  ylitt•• mets•vy‚n Myrskyl•ss•  ja  v•h•n lii-
kennoity  tie 160  hieman etel•mp•n•. Myrskyl•ss• mets•n l•pi kulkevat my‚s tiet 

 11831  ja  11867.  Muuten mets•massiivi  on  yhten•inen  ja  hiljaiset paikallistie sivua-
vat vain  sen  taitoja. 
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10.15  Koskenkyl€njoen  ja  Taasianjoen (R€isuon)  met -
s€manner  (Pernaja-Lapinj€rvi) 

It•-Uudenmaan laajimpia mets•mantereita  (70  km2),  joka sijaitsee rannikon  ja sis•-
maan rajalla. Aluetta luonnehtivat kiviset mets•maat  ja suurehkot  suot. J•rvi•  ja 
lampia  ei mainittavasti esiinny. Kasvillisuuden yleisilme  on  karu, eik• merkitt•vi• 
lehtoja tavata. Tyypillisi• ovat rapakivialueen kallionaluslehdot lehmusmetsik‚i-
neen. 

Mets•mantereella  el•• er•maista el•imist‚•,  mm. ilveksi•  ja  liito-oravia sek• harvi-
naista er•maista linnustoa, my‚s valtakunnallisesti merkitt•vi• lajeja. Alueen luon-
tokohteet (suot) edustavat paikallista  ja  maakunnallista tasoa, mutta arvokkaita 
luontokohteita  on  verraten v•h•n. Vanhoja metsi• ei mets•mantereella ole  ja suotkin 

 on  p••osin ojitettu. My‚s aikaisemmin valtakunnallisesti merkitt•v• R‚jsj‚n suo- 
kompleksi  on  tuhottu ojituksilla. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Perinneymp•rist‚t: Sarvlax. 

Mets•mantereen etel•reunaa  sivuaa valtatie  7.  Uuden moottoriliikennetien 1iniuis ------- 
jakaa alueen etel•osan kahtia. L•nness• valtatie  6  sivuaa mets•mantereen reunaa 
pitk•ll• matkalla  ja  pohjoisessa  tie 1761 

 

koukkaa mets•mantereen  laidalle. Id•ss• 
mets•aluetta rajaa paikallistiesto. 

Tiest‚n luontovaikutukset ulottuvat t•ll• hetkell•  vain mets•massiivin reunaosiin, 
 mutta vaikutusalue kasvaa l•hivuosina tuntuvasti uuden moottoriliikennetien valmis-

tumisen my‚t•. Etenkin tiest‚n reunavaikutus  ja ekosysteemien pirstoutmninen  met-
s•mantereen  sis•ll• lis••ntyv•t merkitt•v•sti.  

10.16  Taasianjoen  ja  Kymijoen mets€manner 
(Lapinj€rvi-Ruotsinpyht€a) 

It•-Uudenmaan laajin mets•alue.  Se  muodostuu kandesta osasta, joita erottaa tiet•  
11949  ymp•r‚iv• kapea asutusvy‚hyke. Alueen mets•t ovat eritt•in kivisi•ja melko 
karuja rapakivialueen kankaita. Kallioiden juurella  ja purovarsissa  esiintyy rapaki-
vialueen lehmuslehtoja. Soita  on  aikoinaan ollut runsaasti, mutta luonnontilaisia  ar-
vokohteita  ei ole s•ilynyt. Etel•isen mets•lohkon keskell•  on suurehko S•rkj•rvi.  

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
'Lehdot: Vargarsk•rretin lehtokorpi. 
€Kalliot:  Kirkkokallio-Sipulikallio. 

Valtatie  7  leikkaa mets•mantereen etel•osaa  ja  valtatie  6  sen pohjoiskulmaa.  Pohjoi- 
sen mets•lohkon l•pi kulkee v•h•n liikenn‚ity maantie  1791  ja etel•osan it•reunaa 

 halkoo  tie 179.  Tiest‚n aiheuttama reunavaikutus ulottuu  vain suppealle  alueelle  met 
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s•mantereen  laidassa. Etel•ss• valtatie  7  aiheuttaa alue-ekologisia vaikutuksia,  sill• 
mets•mantereen  keskeiset luontokohteet eristyv•t p••alueesta selv•sti. Meluvaikutus 

 on  merkitt•v••  vain  alueen etel•reunassa, mutta kohdistuu juuri arvokkaisiin  osa- 
alueisiin.  

10.17  Lapinj€rven mets€manner (Lapinj€rvi)  

Melko pienialainen mutta yhten•inen mets•manner Lapinj•rven kunnan pohj ois-
osassa. Alueella  on  v•h•n valtakunnallisesti  tai maakunnallisesti  merkitt•vi• luonto- 
kohteita. Merkitt•vin alue  on Ilveskallion  vanhan mets•n suojelukohde. 

VALTAKUN4ALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN  KOHTEET 
€Vanhat mets•t:  Ilveskallio. 

Tiest‚n luontovaikutukset ovat hyvin v•h•isi•.  

10.18  Stensb•leg‚rdin (Stortr€sketin) mets€manner 

 (Porvoon  mik)  

It•-Uudenmaan arvokkain mets•kokonaisuus.  Pinta-alaltaan melko pieni mets•man
-ner  Porvoon maalaiskunnan etel•osassa. Alueella sijaitsevat Uudenmaan laajimpiin 

kuuluvat tammimets•t  ja lajistollisesti  parhaisiin kuuluvat vanhan mets•n alueet. 
Mets•mantereen keskell•  on  s•ilynyt laaja Stormossenin keidassuo. Mets•alueen 
reunamilla esiintyy runsaasti maakunnallisesti  ja  paikallisesti arvokkaita lehtoja, 
niittyj•  ja  muita luontokohteita. L•nness• alue rajautuu Ruskiksen-
Stensb‚lefj•rdenin lintulahtiin. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
'Vanhat mets•t:  Stensb‚legƒrd 
€Lehdot:  Stensb‚legƒrd. 
„Suot:  Stormossen. 
€Lintuvedet: Ruskis-Stensb‚lefj•rden 
'Perinneymp•rist‚t: Stensb‚legƒrd.  
'Kalliot:  Lƒngdalsberget. 
€Harjut:  Norikemalmen. 
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STENSB€LEG•RDIN  ALUEEN HARVINAISIA EL‚IMI‚ 
€Nis•kk••t:  Liito-orava, nƒƒtƒ. 
€Linnut:  Helmipollo, varpusp„ll„, viirup„ll„, kalasƒƒski, metso, palokƒrki, pikku-
sieppo, pohjantikka, varpushaukka. 
€Selk•rangattomat  el•imet:  Isopehkiƒinen, kƒƒpƒkoi, kƒƒpiƒislaji  (Cis  quadri-
dens),  liekokuoriainen, liekokurekiitƒjƒinen, vaapsassƒƒski.  
€Sieni•  Aarnikƒƒpƒ, haapavinokas, hƒrƒnkieli, kurttusieni, lakkakƒƒpƒ, levykƒƒpƒ, 

Tiet  155  ja  1551  halkovat aluetta. Luontovaikutukset ovat vƒhƒisiƒ.  

10.19  Paippisten  mets€t (Sipoo-Pornainen-M€nts€l€) 

Sipoon kunnan pohjoisosassa sijaitseva metsƒalue, ei varsinainen metsƒmanner. 
Paippisista  on  l„ydetty Uudenmaan oloissa poikkeuksellisen hyvin sƒilyneitƒ vanhan 
metsƒn alueita, joissa esiintyy erittƒin harvinaista  ja  uhanalaista hy„nteis-  ja kƒƒpƒ-
lajistoa. Metsƒaluetta  luonnehtivat my„s Sipoonjoen latvapurojen rehevƒt laaksot  ja 
raviinit.  

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Vanhat mets•t:  R„nstrand,  Bastmossen, Harsbacken.  

‚skettƒin oikaistu maantie  146  sivuaa erƒitƒ arvokkaita puronvarsilehtoja Sipoonjo
-en latvoilla. Tie pirstoo  aikaisemmin yhtenƒistƒ metsƒaluetta  ja  aiheuttaa paikallisen 

reunavaikutuksen. Tiest„n vaikutukset varsinaisiin vanhan metsƒn kohteisiin ovat 
vƒhƒisiƒ.  

10.20 Pukkilan-M•nts•l•n mets•manner (Pukkila-M•nts•l•) 

Pukkilan  ja  Mƒntsƒlƒn rajoilla sijaitseva pienehk„ metsƒmanner  on luonnoltaan  var-
sin  monipuolinen kokonaisuus. Alueella esiintyy melko laajoja, luonnontilaisia soi-
ta, reheviƒ lehtoja  ja  vanhan metsƒn kohteita. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Vanhat mets•t:  Venun metsƒ 
'Suot: Isosuo 

Metsƒmanteren  halki ei kulje yhtƒƒn merkittƒvƒƒ tietƒ. Lƒnnessƒ alue rajautuu tiehen 
 140  ja  Mƒntsƒlƒn taajamaan. Tiest„n luontovaikutukset jƒƒvƒt vƒhƒisiksi. 



Uudenmaan yleisten teiden luontovaikutukset 	 119  
TIEST€N LUONTOVAIKUTUKSET: ALUE-EKOLOGINEN TARKASTELU 

M€NTS€L€N-PUKKILAN METSAMANNER 
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10.21  Em€salon mets€manner  (Porvoon  mik)  

Em€salon  saaren l€nsiosa muodostaa saaristo-oloissa huomattavan laajan  ja  yhten€i-
sen mets€alueen. Em€salon mets€aluetta luonnehtivat nuoret, varhaisia kehitysvai-
heita edustavat suot. 

Em€saloon  johtava paikallistie  11775  aiheuttaa v€h€isi€ luontovaikutuksia er€isiin 
tien tuntumassa sijaitseviin suokohteisiin.  

10.22  Jokik€yt€v€t  ja  jokilaaksot 

 10.22.1  Degersj•n-Fiskarsinjoen  joki k€yt€v€ 

Melko lyhyt Fiskarsinjoki virtaa mereen Pohjanpit€j€n landen perukassa, Pohjan 
kirkonkyl€n kohdalla. Sit€ ennen joki kulkee Fiskarsin historiallisen  ja luonnoltaan 

 arvokkaan ruukkimilj••n halki. T€rkeit€ luontokohteita ovat rehev€t, osaksi  kult-
tuurivaikutteiset  lehdot sek€ lintuvedet. Fiskarsin lehdoissa kasvaa runsaasti jaloja 
lehtipuita  (mm. vuorijalavaa)  ja  niill€ el€€ monia harvinaisia hy•nteisi€  ja  sieni€. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMTEN KOHTEET 
•Lehdot:  L‚ngbrobergen. 
•Perinneymp‚ristƒt:  Fiskars-Antskog.  

Pohjasta Fiskarsiin kulkeva maantie  104  sivuaa useita rehevi€  ja  valtakunnallisesti-
kin  merkitt€vi€ lehtoja. Tiell€  on  huomattava reunavaikutus  ja  tie  jakaa lehtoja osiin. 
Melualue ylt€€ lintuvesille asti.  

10.22.2  Mustionjoen jokik€yt€v€ 

Lohjanj€rvest€ Pohjanpit€j€nlahteen  laskeva Mustionjoki tunnetaan rehevist€  ranta-
lehdoistaan ja  jokivarren vanhoista kulttuurimilj•ist€. Joen yl€juoksulla sijaitsee 

 mm. Mustion ruukkiyhdyskunta tammimetsineen  ja p€hkin€lehtoineen.  

Maantiet  ill  ja  186  ylitt€v€t joen. Niiden aiheuttamat luontovaikutukset j€€v€t pai-
kallisiksi  ja  v€h€isiksi.  

10.22.3  Ingarskilanjoen jokik€yt€v€  

Lyhyehk• Ingarskilanjoki Inkoossa  on  merkitt€v€ luontokohde etenkin luontaisen 
meritaimenkantansa ansiosta. Joessa  on  tehty viime vuosina perkauksia  ja ruoppa-
uksia tulvatorjunnan  tehostamiseksi. 

Joen alajuoksun yli kulkee kantatie  51. Tie  sivuaa jokea uudelleen l€nnemp€n€. 
Pohjoisosassa joen ylitt€v€t tiet  112  ja  186.  Mainittavia luontovaikutuksia ei esiinny. 



Uudenmaan yleisten teiden luontovaikutukset 	 121  
TIEST€N LUONTOVAIKUTUKSET: ALUE-EKOLOGINEN TARKASTELU 

Siltaty•t  voivat h‚irit‚ merkitt‚v‚sti vaelluskalakantojen menestymist‚, mik‚li ty•t 
ajoitetaan v‚‚rin.  

10.22.4  Vihtijoen, Vanjoen  sek€  Nummenjoen-Pusulanjoen  joki- 
k€yt€v€t 

P‚‚osin Vihdin  ja  Nummi-Pusulan kuntien alueella virtaavia peltolaaksojen jokia. 
Varsinainen jokik‚yt‚v‚  on  yleens‚ melko kapea. Vihtijoen vesist••n kuuluu  mm. 

 rehev‚ Averiaj‚rvi, jonka rannoilla esiintyy harvinaisia kasveja: luhtaorvokkia  ja 
nevaimarretta. Vanjoen  merkitt‚vin luontokohde  on Vanj‚rven lintukosteikko. 
Nummenjoen  ja Pusulanjoen peltolaakso  muodostaa valtakunnallisesti merkitt‚v‚n 
maisema-alueen. Vesist•n alajuoksulla sijaitsee useita valtakunnallisen lintuvesioh-
jelman j‚rvi‚. Jokisysteemit liittyv‚t l‚heisesti Lohjanj‚rven-Hiidenveden j‚rvialu-
eeseen. 

Valtatie  2  ylitt‚‚ sek‚ Vanjoen ett‚ Vihtijoen jokikayt‚v‚n. Valtatie  1  sivuaa Num-
menjoen-Pusulanjoen jokilaaksoa useassa kohdassa. Lukuisat paikallistiet seuraile

-vat jokik‚yt‚vi‚  ja  siltoja  on  runsaasti. Luontovaikutukset tuntuvat l‚hinn‚ paikalli
-sena reunavaikutuksena.  

10.22.5  Siuntionjoen jokik€yt€v€ 

P‚aosin  Vihdin, Siuntion  ja  Kirkkonummen alueille sijoittuvaan Siuntionjoen vesis-
t••n kuuluu runsaasti pieni‚  ja  keskisuuria j‚rvi‚ sek‚ j‚rvien v‚lisi‚ jokia. Vesist•n 
p‚‚reitti alkaa Vihdin En‚j‚rvest‚  ja  Nuuksion alueelta, sek‚ laskee mereen Siuntion 
Pikkalanlandessa. 

Siuntionjoen  vesist•n varrella  on  lukuisia paikallisesti  ja maakunnallisesti  merkitt‚-
vi‚ luontokohteita: lehtoja, koskia  ja rehevi‚  j‚rvi‚ rantaluhtineen. Erityisen merkit-
t‚vi‚ kohteita ovat Huhmarj‚rven p‚hkin‚lehdot, Palojoen alueen kosket, niityt  ja 
rantalehdot, Poikkipuoliaisen rantaluhdat  sek‚ Siuntion Kirkonkyl‚n seudun joki- 
k‚yt‚v‚t  ja rantalehdot.  Pohjoisessa Siuntionjoen vesist•n latvavedet alkavat Nuuk-
sion yl‚ng•n  ja  siihen v‚litt•m‚sti liittyvien muiden mets‚yl‚nk•jen alueelta. Vesis-
t•n yl‚ng•npuoleisissa osissa esiintyy runsaasti karuja  ja puhdasvetisi‚ mets‚lampia 

 sek‚ hyvin s‚ilyneit‚ pienvesist•j‚. Vesist•n alajuoksulla  on  valtakunnallisesti 
merkitt‚vi‚ perinneymp‚rist•j‚. 

Jokien  ja  j‚rvien rannoilla esiintyy harvinaista  ja  uhanalaista kasvilajistoa,  mm.  hy-
vin runsaasti nevaimarretta. My•s el‚inlajisto - esimerkiksi saukko  ja  liito-orava - 

 on vaateliasta.  Veden  laatu vesist•ss‚  on  laajoilla alueilla melko heikko  mm.  maata-
louden aiheuttaman raskaan kuormituksen takia. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Perinneymp•rist‚t: Degerbyn-Pikkalanjoet, Palokoski. 
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Useat vilkasliikenteiset tiet jakavat Siuntionjoen vesist•‚ osiin. Pohjoisessa jokik‚y-
t‚v‚n ylitt‚v‚t valtatie  20  ja  maantie  120 (Vihdintie). Keskijuoksulla Turunv‚yl‚ 
(VT 1),  Vanha Turuntie  (110)  ja Porintie  (VT 2)  leikkaavat tehokkaasti vesist•n  jo-
kik‚yt‚vi‚ ja ranta -alueita. Siuntion kohdalla joen ylitt‚‚ maantie  113.  Etel‚ss‚ 
kantatie  51  ylitt‚‚ Siuntionjoen l‚hell‚ merta. 

Luontovaikutuksiltaan  huomattavin  on  keskijuoksun liikennesolmu Paloj‚rven koh-
dalla. Siell‚ valtateiden  1  ja  2  vaikutukset ulottuvat laajalle sek‚ liikennem‚‚rien 
ett‚ teiden ep‚edullisen sijainnin takia. Suoraan valtatie  1 melualueelle  j‚‚v‚t  mm. 
Paloj‚rven pohjoisp‚‚n rantaluhdat  sek‚ Huhmarjoki rantakosteikkoineen. Paloj‚r-
vell‚  osa kosteikoista  on  j‚‚nyt Turunv‚yl‚n  alle. L‚nnemp‚n‚  valtatie  2  sivuaa  l‚- 
heit‚ En‚j‚rven etel‚p‚‚n rantaluhtia. Etel‚ss‚ kantatie  51  katkaisee Siuntionjoen 
rannan arvokkaan tervalepp‚lehdon. Pohjoisessa Vihdintie  ja  er‚‚t pienemm‚t 
maantiet pirstovat vesist•n latvavesien jokik‚yt‚vi‚. Teiden vaikutusalueelle  j‚‚  si-
ten useita kymmeni‚ hehtaareja linnuston kannalta merkitt‚vi‚ kosteikkoja. My•s 
suorat biotooppimenetykset (lehdot  ja kosteikot)  teiden rakentamisen seurauksena 
ovat olleet huomattavia. 

Hyvien kulkuyhteyksien takia  on Paloj‚rven  alueen rannoille syntynyt runsaasti 
asutusta  ja  huviloita. Tihe‚ rakentaminen  on  katkaissut  ranta-ja jokik‚yt‚vi‚  etenkin 
Paloj‚rvell‚, Huhmarissa, En‚j‚rvell‚  ja Kyp‚rilammella.  

10.22.6  Vantaanjoen -Keravanjoen jokik€yt€v€ 

Vantaanjoen  ja sen  sivuhaaran, Keravanjoen, jokireitist•  on  Keski-Uudenmaan 
merkitt‚vin vesist•. Jokik‚yt‚v‚ss‚ esiintyy runsaasti valtakunnallisesti  ja maakun-
nallisesti  merkitt‚vi‚ lehtoja. Lis‚ksi jokik‚yt‚v‚ss‚  on  s‚ilynyt er‚it‚ maakunnalli-
sesti arvokkaita  ja  yksi valtakunnallisestikin merkitt‚v‚ vanhan mets‚n alue. Joki- 
k‚yt‚v‚n linnusto  ja  kasvillisuus  on  monin paikoin vaateliasta. Jokik‚yt‚v‚ss‚ 
esiintyy my•s harvinaisia hy•nteisi‚  ja  sieni‚. Jokik‚yt‚v‚metsiss‚ el‚‚ liito-oravia 

 ja koskipaikoilla saukkoja. Linnustollisesti  merkitt‚vi‚ ovat etenkin Nurmij‚rven 
Myllykosken  ja  J‚rvenp‚‚n Lemmenlaakson lehdot. Erityisesti Keravanjoen  ja  Oh-
kolanjoen  varsilla  on runsaslajisia niittyj‚. Jokivarsissa on  runsaasti suurehkoja 
luonnonsuojelualueita. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Vanhat mets•t:  Ilvesvuori. 
'Lehdot:  Ruutinkoski, Lemmenlaakso, Ohkolanjokilaakso 
'Suot:  J‚rvisuo-Ritasaarensuo. 
€Pienvedet:  Useita kohteita  mm.  Nurmij‚rvell‚. 
'Lintuvedet: Vanhankaupunginlahti, Ridasj‚rvi, Tuusulanj‚rvi.  

Uudenmaan tieverkko  on tiheimmill‚‚n Vantaanjoen  vesist•n alueella. Valta-  ja 
kantatieverkko sivuaakin Vantaanjoen vesist•‚  useassa kohdassa. P‚‚kaupunkiseu-
dun keh‚v‚yl‚t  ja  ulosmenotiet ylitt‚v‚t joen lukuisia kertoja. Valtatie  4 rinnakkais-
teineen  sivuaa Keravanjokea pitk‚ll‚ matkalla: vaikutusalueelle  j‚‚  lukuisia lehtoja 

 ja rehevi‚ rantaniittyj‚. Haarajoen  korkeudella  VT 4  l‚vist‚‚ Ohkolanjoen valtakun-
nallisesti merkitt‚v‚n jokik‚yt‚v‚lehdon. Valtatie  3  sivuaa Vantaanjoen p‚‚uomaa 
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varsinkin Nurmij•rvell•  ja  Hyvink••ll•, miss• tien vaikutusalueelle  j••  arvokkaita 
lehtoja  ja koskialueita.  Tuusulassa kantatie  45  sivuaa Palojoen arvokkaita rantalehto

-ja ja Rusutj•rve•,  sek• sivuaa my‚hemmin Vantaanjoen koskialueita Nurmij•rven 
Nukarissa. 

Maantie  145  halkoo Tuusulanj•rven rantamilj‚‚t•  ja lintukosteikkoja.  Tie 142  sivu-
aa Palojoen lehtoja Jokelassa  ja  tie 139  ylitt•• Palojoen  ja Vantaanjoen uomat 

 Nurmij•rven Palojoella. Molemmissa paikoissa  tie  sivuaa arvokkaita rantalehtoja  ja 
niittyj•. Vesist‚alueen  pohjoisosassa ylitt•• valtatie  20  (Hanko-Hyvink••) sek• 
Vantaanjoen ett• Keravanjoen uomat. Etel•ss• p••kaupunkiseudulla tiest‚n  ja  taa-
jama-asutuksen luontovaikutukset yhdistyv•t  ja jokik•yt•v•  muuttuu urbaaniksi  vi-
herv•yl•ksi. Keh•v•yl•t  ja ulosmenov•yl•t  ylitt•v•t  ja  sivuavat jokik•yt•vi• useaan 
kertaan. 

Tihe• tieverkko  on  tuonut Vantaanjoen vesist‚n alueelle runsaasti asutusta. Asutus 
yhdess• eritt•in vilkasliikenteisten v•ylien kanssa  on katkonut jokik•yt•v•n  tehok-
kaasti saarekkeiksi. Pirstoutuminen  on  kohdistunut erityisesti jokik•yt•v•n metsiin. 
Varsinaiset biotooppien menetykset ovat kuitenkin j••neet v•h•isiksi. Suurimmat 
vaikutukset ovat kohdistuneet parhaisiin lehtoihin. Suuri  osa linnustollisesti  kaikkein 
arvokkaimmista biotoopeista  on  voimakkaan liikennemelun vaikutuspiiriss•.  

10.22.7  Sipoonjoen jokik€yt€v€ 

Sipoonjoen vesist‚lle  ovat tyypillisi• j•rvett‚m•t, monimutkaiset latvapurosystee
-mit. Jokik•yt•viss•  on  suuri joukko rehevi• lehtoja, joissa  on  tavattu harvinaista 

hyonteis-  ja kasvilajistoa. Sipoonjoen latvoilla  on  my‚s merkitt•vi• aarnimets•koh-
teita. Niiss•  on  tavattu Etel•-Suomen oloissa eritt•in arvokasta hy‚nteis-  ja k••v•-
k•slajistoa,  joukossa useita uhanalaisia lajeja. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Vanhat mets•t:  R‚nnstrand, Bastmossen, Harsbacken.  
€Lehdot:  Hindsby. 
€Kalliot:  Kummelbergen. 

Tiest‚n kannalta Sipoonjoen vesist‚ sijaitsee melko syrj•isell• alueella. Jokik•yt•
-v•n  suulla joen  ja Sipoonlanden  ylitt•v•t vanha  ja  uusi Porvoontie  (VT 7  ja  MT 

170). S‚derkullasta Sipooseen  menev• maantie  11689  kulkee jokilaakson reunalla, 
mutta suhteellisen et••ll• itse jokik•yt•v•st•. Sipoon kirkonkyl•n (Nikkil•n) tienoil-
lajoen yli kulkee maantie  140, 152  ja  149.  Vuonna  1994  valmistunut maantie  146:n 

 oikaisu ylitt•• Sipoonjoen latvahaaroja. Pohjoisempana joen haaroja seurailee jouk-
ko v•h•n liikenn‚ityj• paikallisteit•. 

Tiest‚n luontovaikutukset Sipoonjoella keskittyv•t vesist‚n etel•p••h•n. Siell•  VT 7 
 ja  maantie  170 meluvy‚hyke  ylt•• paikallisesti merkitt•viin lintukosteikkoihin. 

Muualla vaikutukset j••v•t hyvin paikallisiksi. 
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10.22.8  Mustijoen-M€nts€l€njoen jokik€yt€v€ 

Mustijoen  vesist•n latvaosa haaraantuu M‚nts‚l‚njoeksi  ja Hirvihaaranjoeksi  M‚nt-
s‚l‚n etel‚puolella. Jokireittiin kuuluu v‚h‚n j‚rvi‚  ja  runsaasti suuria koskia. Var-
sinkin jokireitin alajuoksulla onjokik‚yt‚v‚ss‚ eritt‚in rehevi‚ lehtoja, joissa esiin-
tyy runsaasti harvinaista kasvilajistoa. Tyypillisi‚ ovat laajat, vaateliaiden kev‚t-
kukkijoiden luonnehtimat rantaniityt  ja harmaalepp‚-tuomivaltaiset jokik‚yt‚v‚met-
s‚t. Keskijuoksulla  on jokik‚yt‚vien  tuntumassa joukko vanhanmets‚n arvokohteita. 
Jokireitin rantaniityt ovat paikoin hyvin s‚ilyneit‚  ja lajistollisesti  monipuolisia. 
Yleisesti jokik‚yt‚v‚n ymp‚rist•ss‚  on  runsaasti asutusta  ja viljelymaata.  

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
ƒSuot: Kilpisuo. 
.Perinneymp€rist•t: Treksil‚.  

Tiest• seurailee jokik‚yt‚v‚‚ melkein katkeamattomana nauhana merell‚ latvoille 
saakka. Tiet eiv‚t kuitenkaan kulje aivan jokik‚yt‚v‚n reunassa vaan jokilaakson 
laidoilla mets‚n  ja  pellon yhtym‚kohdassa. Sillat sijaitsevat yleens‚ suurimpien 
koskien kohdalla, jolloin rantalehtojen  pinta-alamenetykset  ovat melko suuria. Me-
netyksi‚ lis‚‚v‚t asutuksen  ja  muun rakennustoiminnan keskittyminen siltapaikko-
jen tuntumaan. Koskipaikkojen asutuskeskittym‚t muodostavat selvi‚ levi‚misestei

-t‚ jokik‚yt‚v‚n el‚inlajistolle. Jokilaakson  tiest•  on  vanhaa  ja  melko v‚h‚liikenteist‚ 
entist‚ kyl‚tieverkostoa. Luontovaikutukset j‚‚v‚t v‚h‚isiksi koskipaikkojen ulko-
puolella. 

Valtatie  7,  maantie  170  ja  valtatie  20  ylitt‚v‚t Mustijoen Porvoon l‚nsipuolella. 
Valtatie  4 rinnakkaisteineen katkoo jokik‚yt‚v‚‚  M‚nts‚l‚n etel‚puolella Hirvihaa-
rassa. M‚nts‚l‚njoki virtaa melkein  koko pituutensa  vanhan  4-tien  (MT 140)  vaiku-
tusalueella  ja  lis‚ksi valtatiet  20  ja  4  ylitt‚v‚t  sen  M‚nts‚l‚n tienoilla. Maantiet  149 

 ja  153 seurailevat Mustijoen  ala-ja keskijuoksua.  Tiet  146, 1493, 153  ja  149  ylitt‚-
v‚t Mustijoen.  

10.22.9  Porvoonjoen jokik€yt€v€  

It‚-Uudenmaan valtajokiin kuuluva Porvoonjoki virtaa suuremmin haaroittumatta 
Landen etel‚puolelta Porvooseen. Jokivarressa  on  runsaasti vanhoja kulttuuribio-
tooppeja, kuten laidunnettuja jokik‚yt‚v‚niittyj‚. Porvoonjoen varressa  on  my•s 
joukko arvokkaita lehtokohteita, joissa esiintyy harvinaista kasvilajistoa. Jokilaak

-son  etel‚osa muodostaa valtakunnallisesti merkitt‚v‚n maisema-aluekokonaisuuden. 
Tutkimuskohteena Porvoonjoen laaksolla  on  kansainv‚list‚kin merkityst‚. Mets‚isi‚ 
jokik‚yt‚v‚osuuksia  ja  j‚rvi‚  on  v‚h‚n. 

Joen suulla avautuu kansainv‚lisesti merkitt‚v‚ Ruskiksen-Stensb•lefj‚rdenin lintu- 
lahti. 
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VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Lintuvedet: Ruskis-Stensb•lefj‚rden. 
€Perinneymp•rist‚t: Porvoonjokilaakso.  

Tie 163  kulkee jokik‚yt‚v‚n tuntumassa Askolasta Orimattilaan. Etel‚mp‚n‚ joki- 
k‚yt‚v‚‚ sivuavat tiet  1601  ja  11822.  Porvoonjoen  ylitt‚vi‚ teit‚ ovat maantiet  164, 
162, 161, 1602  ja  valtatie  7. 

Porvoonjoen varsia seuraileva paikallistiest•  aiheuttaa  vain  paikallisia  ja  melko v‚-
h‚isi‚ luontovaikutuksia. Tiest•  on  vanhaa  ja biologiset luontovaikutukset  ovat  jo 

 ehtineet ilmet‚  ja vakiintua.  Uudempaa tiest•‚  on  jokivarren tuntumassa v‚h‚n. 
Valtatie  7  ylitt‚‚ jokik‚yt‚v‚n Porvoon kaupungin pohjoispuolella  ja  valtatie  20 

 kulkee joen l‚hell‚ liittym‚alueen tuntumassa. Vaikutukset jokik‚yt‚v‚luontoon j‚‚-
v‚t paikallisiksi  ja  v‚h‚isiksi.  

10.22.10  Ilolanjoki  

Lyhyt jokik‚yt‚v‚ Porvoon maalaiskunnan it‚osassa. Joki laskee mereen valtakun-
nallisesti merkitt‚v‚n Pikku Pemajanlanden lintukosteikon kohdalla. Joen alajuok-
sulla  on jokilaakson laiteilla  merkitt‚vi‚ tammilehtoja. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Lehdot:  Sannaisten tammilehdot. 
€Lintuvedet:  Pikku Pernajanlahti. 
€Kalliot:  Sann‚s Ekbacken.  

Maantie  157  ylitt‚‚ Ilolanjoen suun l‚hell‚ Pikku Pernajanlanden lintukosteikkoa. 
Paikalliset malun aiheuttamat luontovaikutukset ovat mandollisia. Valtatie  7  ylitt‚‚ 
joen hieman pohjoisempana. Luontovaikutukset ovat paikallisia  ja  v‚h‚isi‚.  

10.22.11  Koskenkyl€njoen jokik€yt€v€ 

Runsasvetinen Koskenkyl‚njoki  alkaa Artj‚rven Pyh‚j‚rvest‚. Siihen  ja Artj‚rven 
 kahteen muuhun suureen j‚rveen - S‚yhteeseen  ja Villikkalanj‚rveen -  laskee joukko 

merkitt‚vi‚ jokia (Lanskinjoki, K•ylinjoki, Livojoki). Varsinaisen Koskenkyl‚njoen 
varrella  on  useita merkitt‚vi‚ jokik‚yt‚v‚lehtoja  ja koskipaikkoja,  kuten Porlammi 
Lapinj‚rvell‚. Joki laskee valtakunnallisesti merkitt‚v‚‚n Pemajanlanden lintukos-
teikkoon. Jokik‚yt‚v‚n alajuoksu Liljendalista etel‚‚n kuuluu valtakunnallisesti 
merkitt‚v‚‚n maisema-aluekokonaisuuteen. Joen suulla  on  huomattavia tervalepp‚-
kosteikkoja. 
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VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Lintuvedet:  Iso Pemajanlahti, S•vtr•sk, Kuskosktr•sk. 
€Perinneymp•rist‚t:  Koskenkyl•n jokilaakso  ja Pemajanlahti.  
€Muut:  Artj•rven Pyh•j•rvi. 

Valtatie  7  kulkee joen suupuolen yli. Liikenteen melu aiheuttaa huomattavia luonto- 
vaikutuksia Iso Pemajanlanden pohjoisosan lintukosteikoissa. Muut jokea sivuavat 

 tai  sen  ylitt•v•t tiet ovat v•h•liikenteisi• paikallisteit•  (167, 175  ja  170). Siltapaikat 
 keskittyv•t huomattavien koskien kohdille, jolloin tiest‚n  ja  muun maank•yt‚n vai-

kutukset kohdistuvat usein reheviin koskenrantalehtoihin.  

10.22.12  Loviisanjoen jokik€yt€v€  

Suhteellisen lyhyt Loviisanjoki saa alkunsa Lapinj•rvest•. Jokik•yt•v•  on  l•hes 
kauttaaltaan laajojen peltoalueiden ymp•r‚im•. Merkitt•vi• luontokohteita  on  v•-
h•n. 

Valtatie  6  ylitt•• joen Liljendalin kohdalla  ja  valtatie  7  Loviisan pohjoispuolella. 
Muita joen yli menevi• teit• ovat maantiet  176  ja  1762.  Tiest‚ aiheuttaa  vain  v•h•i-
si• luontovaikutuksia.  

10.22.13  Taasianjoen jokik€yt€v€ 

Taasianjoki (Tesjoki)  alkaa Kymenlaakson puolelta  ja  virtaa Uudellamaalla melko 
lyhyen  matkan.  Jokivarressa  on  kuitenkin useita paikallisesti  ja maakunnallisesti 

 merkitt•vi• lehto-  ja rantaniittykohteita,  joissa esiintyy hyvin harvinaista kasvilajis
-toa  sek• runsas linnusto.  Osa rantalehdoista  on  rauhoitettu luonnonsuojelualueina. 

Taasianjoki laskee valtakunnallisesti arvokkaaseen Kullafj•rdenin lintulahteen. 
 Kullan  kartanon alue muodostaa valtakunnallisesti merkitt•v•n maisemakokonai-

suuden. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Lintuvedet: Kullafj•rden. 
€Perinneymp•rist‚t:  Kullan  kartano. 

Valtatie  7  kulkee Taasianjoen alajuoksun yli  ja keskijuoksulla  joki ylitt•• valtatie  6. 
 My‚s maantie  174  kulkee Taasianjoen yli. Tiek•yt•v•ll•  ja jokivartta seurailevilla 

 hiljaisilla maanteill• ei ole merkitt•vi• luontovaikutuksia.  

10.22.14  Kymijoen  jokik€yt€v€  

Kymijoen alajuoksun osia kuuluu Uudenmaan puolelle. Jokihaarojen varsilla  on 
 valtakunnallisesti merkitt•vi• lehtokohteita  ja kosteikkoja,  mm. soidensuojelun pe-

rusohjelmaan  kuuluvia joen saarten soita. Joen suistossa  on Ahvenkoskenlanden 
 valtakunnallisesti merkitt•v• lintukosteikko. 
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VALTAKIThNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN  KOHTEET 
€Suot:  Suurisuo-Karjasuo-Papinsaari. 
• Lintuvedet: Teutj‚rvi-Suvij‚rvi, Ahvenkoskenlahti  

Valtatie  7  kulkee joen yli. Meluvaikutukset ulottuvat jokisuun lintukosteikkoihin.  

10.23  J€rvialueet  

10.23.1.  Lohjanj€rven-Hiidenveden j€rvialue 

Lohjanj‚rvi  ja Hiidenvesi l‚hij‚rvineen  muodostavat Uudenmaan merkitt‚vimm‚n 
sis‚vesikokonaisuuden. Lukuisien saarten  ja niemien luonnehtimiin rikkonaisiin 
j‚rvisysteemeihin  sis‚ltyy runsaasti rantaviivaa. Erityisesti Lohjanj‚rven rannoilla 

 on  lukuisia valtakunnallisesti merkitt‚vi‚ luontokohteita, kuten lehtoja, lettoja  ja 
kalkkipitoisia  rantakallioita. Lohjanj‚rven ymp‚ristƒss‚  on  enemm‚n uhanlaista 
kasvi-  ja sienilajistoa  kuin muualla Uudellamaalla yhteens‚; erityisen paljon  on  lƒy-
detty rehevien lehtojen, ketojen  ja kalkkikallioiden  kasveja. Lohjanj‚rven ymp‚ristƒ 
kuuluu ilmastollisesti  ja kasvimaantieteellisesti tammivyƒhykkeeseen ja  monien 
etel‚isten lajien pohjoisimmat esiintym‚t Suomessa lƒytyv‚t t‚‚lt‚.  Vain Lohjanseu-
dulla  kasvavia putkilokasveja ovat  mm. vuorikuisma, punavalkku  ja tummahorsma. 

 Alueella  on kokoonsa  n‚hden enemm‚n valtakunnallisesti merkitt‚vi‚ luontokohtei
-ta  kuin miss‚‚n muualla Uudellamaalla. 

Lohjanj‚rven  ja Hiidenveden  alueella  on  kymmeni‚ yksityismaiden luonnonsuoje-
lualueita sek‚ Karkalin luonnonpuisto  ja  valtiolle hankittuja lehtojensuojelualueita. 
Useimmat luonnonsuojelualueet ovat yksityismaille perustettuja lehtojen-, lettojen-, 
kalkkikallioiden-  tai ketojensuojelualueita.  Arvokkaimpia kohteita ovat  mm. Herma

-lan Kalkkim‚ki, Karjalohjan Kalkkim‚ki, Lohjanj‚rven rantakalliot, Lohjanj‚rven 
 rantojen tammi-, saarni-  ja kyn‚jalavalehdot, Torholan  luola  ja  lehdot, Lohjansaaren 

vuorijalavalehdot, H‚rj‚nvatsanlehto Karjalohjalla, Tamminiemi, Mustion Tammis
-tot  ja  Lohjan kunnan monet p‚hlun‚lehdot sek‚ lettosuot. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
'Vanhat mets•t:  Karstunlahti, Lakim‚ki. 
€Lehdot:  Kalkkim‚ki (Karjalohja), Rinnem‚ki,  Porla, Takahiki‚,  Paavola, Jalas- 
saari, Ahtiala, Huhtasaari, Vappulan saamilehto, Virkkalan p‚hkin‚lehto, Torhola, 
H‚rj‚nvatsa, Mustion alueen lehdot. 
'Suot: Sorronsuo 
€Rannat:  Lohjanj‚rvi (useita kohteita). 
€Pienvedet:  Useita kohteita. 
€Lintuvedet: Kutsilanselk‚, Vasarlahti, Pikkuj‚rvi, Koisj‚rvi-Kyyn‚r‚j‚rvi-
Munsterpyynj‚rvi 
€Perinneymp•rist‚t: Karstun  kyl‚, Kirkniemen kartano. 
€Kalliot:  Bl„sippsberget, Lƒkberget, Kalkkim‚ki (Hermala) (+  Lukuisia kohteita 
Lohjan kunnassa) 
'Muut:  Karkalin luonnonpuisto. 
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Valtatie  1  kulkee Hiidenveden yli  ja  valtatie  20  sivuaa Lohjanj•rve• etel•ss•. Miltei 
kaikki alueen tiet halkovat  tai  sivuavat arvokkaita luontokohteita, mutta luontovaiku-
tuksia  on  vaikea arvioida kohteiden luonteen takia. Varsinkin vanhat paikallisteiden 
tiek•yt•v•t ovat Lohjanseudulla ymp•rist‚• rikastuttavia rakennetekij‚it•, mutta 
uusien v•ylien vaikutukset n•ytt•v•t painottuvan negatiiviselle puolelle. 

Lohjanseudulla  esiintyy runsaasti sellaista kasvilajistoa, joka periaatteessa hy‚tyy 
tiek•yt•vien tarjoamasta kasvutilasta. T•llaisia lajeja ovat esimerkiksi eritt•in uhan-
alaiset vuorikuisma  ja tummahorsma.  Varsinkin monet kallioiden  ja ketojen  kasvit 
ovat osittain siirtyneet kasvamaan tiek•yt•viss•. Toisaalta tiest‚  ja  etenkin  sen  mu-
kanaan tuoma asutus ovat supistaneet arvokkaita luontokohteita erityisesti Lohjan- 
j•rven  ja Hiidenveden  rannoilla. Tiest‚  on  my‚s selv•sti pirstonut  jo  ennest••n  haj  a- 
naista rehevien biotooppien alue-ekologista rakennetta: selkeimmin t•m• n•kyy par-
haiden lehtojen  ja lettojen lajiston esiintymisen•.  

10.23.2  Villikkalanj€rven-Pyh€j€rven-S€yhteen j€rvialue  

It•-Uudenmaan merkitt•vin j•rvisysteemi  on Artj•rven j•rvialue:  Pyh•j•rvi, Villik-
kalanj•rvi  ja S•yhtee. Artj•rven  Pyh•j•rvi  on keskisyvyydelt••n  Suomen  syvin  j•rvi 

 (21 m). Artj•rven  j•rvien rannoilla  on  useita maakunnallisesti merkitt•vi• lehtokoh-
teita sek• runsaasti vanhojen perinnemaisemien biotooppeja. Alueella  on mm.  monia 
hyvin s•ilyneit• jokikayt•vien laidunniittyj•. Lis•ksi j•rvien rannoilla kohoaa er•it• 
maakunnallisesti merkitt•vi• kallioita: etenkin Pyh•j•rven etel•rannan jylh•t kallio- 
m•et ovat tunnettuja. J•rviin laskevien purojen varsilla  on rehevi• lehtoja,  joissa 
kasvaa  mm.  runsaasti imikk••. 

VALTAKIJNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN  KOHTEET 
€Kalliot:  Laukkakallio. 
€Muut:  Artj•rven Pyh•j•rvi. 

J•rvien v•lisell• kannaksella sijaitsevan Artj•rven kirkonkyl•n kautta kulkee maan-
tie  174.  Muut alueen maantiet ovat hiljaisia paikallisteit•. Tiest‚n luontovaikutukset 
tuntuvat etenkin mikrohabitaattitasolla, kun vanha tieverkko toimii niittyjen  ja  ojien 
kasvilajiston  ja selk•rangattomien levi•misreitist‚n•. Tiek•yt•viss•  esiintyy my‚s 
ketojen kasvilajistoa: keltasauramo, hirvenkello  ja ketoneilikka  edustavat harvinais-
tuvaa lajistoa. 
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10.24  Saaristo  ja  rannikko  

10.24.1.  Hankoniemen l€nsipuolinen  saaristo 

Maantieteellisesti Hankoniemen l•nsipuolinen saaristo kuuluu  jo Saaristomereen. 
 T••ll• saaristovy‚hyke  on  leve•mpi kuin muualla Uudenmaan rannikolla  ja veden 

suolapitoisuus  on  korkea. Saarten rannoilla  on  useita valtakunnallisesti  ja maakun-
nallisesti  merkitt•vi• lehtoja, lehtoniittyj•  ja kosteikkoja.  Erityisen arvokkaita ovat 
alueen monet jalopuulehdot, tammimetsik‚t  ja  uhanalaisten kasvien esiintym•t, ku-
ten t•hk•helmik•n ainoa esiintym• Suomessa. Huomattava  osa lehdoista  on  rauhoi-
tettu luonnonsuojelualueina. Tunnetuin entisen Bromarvin lehdoista lienee  Bengt-
sƒrin  saaren tammilehto  ja lehtoniitty. 

VALTAKLTNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN  KOHTEET 
€Lehdot:  Bengtsƒr, Broarsbukten, Flatholmen, Solb‚le  ja Knup‚. 
€Lintuvedet: Gennarsbyviken, B‚lsviken-Bredviken, Heimlax.  
€Kalliot:  L‚kudden, „rmdalsberget.  
€Harjut:  Gr•nviksanden. 

Saaristossa kulkee joukko v•h•n liikenn‚ityj• teit•, runkotien• maantie  108.  Alueel-
la  on  useita siltoja  ja pengerosuuksia.  Tiest‚n luontovaikutukset tuntuvat selvimmin 
saariston parempana saavutettavuutena: siltayhteyksien ansiosta yh• suurempi  osa 

 saaristoa  on  j••nyt taajan huvilarakentamisen jalkoihin. Rantojen ekologiset k•yt•-
v•t ovat katkeilleet  ja  etenkin rehevien lehtojen  pinta-ala  on  merkitt•v•sti supistu-
nut. Pengerosuuksien luontovaikutuksia Bromarvin saaristossa ei kunnolla tunneta 
tutkimustiedon puuttuessa. Kapeiden salmien hydrologiset olot ovat kuitenkin 
muuttuneet ainakin sis•saariston  ja mannerrannikon  v•lisell• alueella.  

10.24.2  Hankoniemen  ja  Porkkalan v€linen saaristo  

Hankoniemen  ja  Porkkalan v•liselle alueelle osuu Uudenmaan rannikon monessa 
.suhteessa mielenkiintoisin  ja  arvokkain  osa. Osa-alueen saariston vy‚hykkeisyys  on 

 hyvin kehittynytt•. Sek• rannikolla ett• saaristossa  on  suhteellisen runsaasti raken-
tamattomia  ranta-alueita  ja  useita merkitt•vi• luonnonsuojelualueita. 

T•lle vy‚hykkeelle osuvat  mm.  Tammisaaren kansallispuisto  ja sen  l•hist‚ll• sijait-
sevat suojelualueet,  Gull‚n  monet suojelualueet, H•tt‚ Inkoon saaristossa, Porkka-
lanniemi sek•  Tv•rminnen  edustan luonnonsuojelualueet. Inkoon saariston tammi- 
mets•t Elisaaressa ovat laajimpia Uudellamaalla. Hankoniemen  ja  Porkkalan v•lill• 

 on  lukuisia merkitt•vi• lintukosteikkoja  ja  muita merenlahtia. Huomattava  osa  saa-
ristosta kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Erityisen t•rke•  on  kan-
sainv•lisesti merkitt•v• tutkimuskohde  (Project Aqua), Pohjanpit•j•nlahti.  Porkka- 
Ian-  ja Hankoniemen k•rjiss•  on  tunnettuja lintujen muuton seurantapaikkoja. Suo-
jeltujen rantojen vastapainona rannikko-osuudella  on  joukko suuria satamia 
(Pikkala, Lappohja  ja Fagervik),  teollisuuslaitoksia  ja  voimaloita. 
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Hankoniemen it•rannalla  on  puoliympyr•n muotoisia merenlahtia, joissa esiintyy 
laajoja ruovikoita, s•rkki•  ja  matalia rantaniittyj•. N•ill• hiekkapohjaisilla meren-
landilla  on  suuri merkitys linnustolle.  Monet Hankoniemen landet,  etenkin T•ckto-
minlahti, ovat tunnettuja lintujen tarkkailu-  ja tutkimuspaikkoja.  Valtakunnalliseen 
lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluu useita kohteita  ja  er••t niist•  on  jo  rauhoitettu 
luonnonsuojelualueiksi. T•cktorninlanden tuntumaan Sandsk•riin  on  rakennettu 
luontopolku. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Lehdot:  Tv•rminne, Espoonlahti, R‚vass-Elisaari, L‚vkullaudden, Lƒngvik, 
Kaivholmen, Lindudden, Ramsholmen, Flyetin tervalepp•lehto.  
€Rannat: Porkkalan saaristo, Pohjanpit•j•nlanden rannikko. 
.Lintuvedet: 	Espoonlanden 	perukka, 	Svanvik-Henriksberg-T•ctbukten- 
€sterfj•rden-V•sterfj•rden, Lƒngvassfj•rden, Norra Fladet, Smedjeviken, Fladet-
Dƒvitsviken, Saltfj•rden, Tavastfj•rden, Pohjanpit•j•n  landen per•, Pers‚fladan-
Totalfaldan,  Stadsfj•rden, N•sebyfladan. 
€Perinneymp•rist‚t:  Sk•rlandet.  
€Kalliot:  Tulliniemi. 
€Harjut:  Lƒng‚ran,  Stora Sand‚.  
„Muut: Tammisaaren kansallispuisto. 

Hankoniemen it•rannalla  ei ole vilkasliikenteisi• teit•.  Tie 11007  Hangosta Lappoh
-jaan  sivuaa er•it• lintulahtia l•helt•, mutta liikenteen v•h•isyyden takia j••v•t 

luontovaikutukset pieniksi. 

Hankoniemen  ja  Porkkalan v•lisell• rannikolla  on  suhteellisen v•h•n liikennev•yli• 
 ja  niiden liikenne  on  melko hiljaista. Rannikon tuntumassa ei kulje vilkasliikenteisi• 

teit• lyhyit• osuuksia lukuunottamatta. Valtatie  20  ylitt•• Pohjanpit•j•nlanden suun 
Tammisaaren kohdalla. Mantereen l•hell• sijaitseviin saariin menee joitain v•h•lii-
kenteisi• maanteit•  (1002, 1104, 119  ja  11247).  Lis•ksi saaristoliikennett• hoitaa 

 Torson lossi,  joka korvataan pengertiell• l•hivuosina. 

Tiest‚n luontovaikutukset ilmenev•t erityisesti saariston kasvaneena rakentamispai-
neena. Siltojen  ja lossiyhteyksien  ansiosta suurempi  osa  saaristoa  on  avautunut huvi-
larakentamiselle viime vuosikymmenien aikana. Suurin  osa mannerraimikon ja sis•-
saariston rantaviivasta  on  jo  rakennettu umpeen. Rakentaminen  on  kohdistunut eri-
tyisesti reheville (=tasaisille) mets•rannoille, samalla my‚s parhaisiin lehtoihin. 

 Ranta-alueen ekologiset k•yt•v•t ovat katkeilleet  ja biotooppien  menetykset ovat 
olleet tuntuvia etenkin mets•ekosysteemeiss•. 

Pengerteit•  on  osa-alueella melko v•h•n. Sis•lahtien rehev‚itymiseen ovat saatta-
neet vaikuttaa ainakin teiden  1104  ja  1002  (tuleva) pengerosuudet, mutta tutkimus- 
tieto asiasta puuttuu. Osuuden rehev•t lintulandet ovat p••osin s•ilyneet tiest‚n 
luontovaikutusten ulkopuolella. Merkitt•vi• vaikutuksia kohdistuu l•hinn• Tammi-
saaren Stadsfj•rdeniin. 
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10.24.3  Espoon  ja  Helsingin edustan saaristo 

Espoon  ja  Helsingin kohdalla Uudenmaan saaristovy•hyke  on kapeimmillaan. Man-
nerrannikko  ja sis‚saaristo  on  rakennettu tehokkaasti eik‚ pitki‚ luonnonranta-
osuuksia ole s‚ilynyt. Rannikolla  on  suuria satamia  ja teollisuusalueita:  suuri  osa 
rantaviivasta  on  keinotekoista t‚ytt•jen  ja pengeriysten  luomaa uutta rantaa. Mante-
reen  ja sis‚saariston  vapaat rannat ovat tehokkaan virkistysk‚yt•n piiriss‚. Keski-  ja 

 ulkosaaristossa  on  yleisi‚ virkistysalueita  ja  pieni‚ luonnonsuojelualueita. Rannikon 
suojelualueet ovat rehevi‚ lintulahtia. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Lehdot:  Mustavuori, Ramsinniemi 
€Lintuvedet: Laajalahti, Vanhankaupunginlahti, Espoonlahti. 
'Perinneymp•rist‚t:  Suomenlinna. 
'Harjut:  Kailvik.  

Koko  osa-alueen rantaviivaa sivuavat eritt‚in vilkasliikenteiset moottoritiet  ja  valta- 
kadut. Liikenteen melu kantaa kilometrien et‚isyydelle merelle. Mantereen  ran-
taekosysteemeihin  kohdistuva liikenteen p‚‚st•kuormitus  on  huomattava  ja  aiheut-
taa selvi‚ luontovaikutuksia varsinkin karuihin kalliometsiin. Runsaan veneilyn  ja 

 muun ihmistoiminnan takia tieliikenteen aiheuttamia luontovaikutuksia  on  kuitenkin 
vaikea erottaa muista luontovaikutuksista. Monien lahtien suille rakennettujen  tie-
penkereiden  vaikutus lahtien  veden  laatuun n‚kyy kuitenkin selv‚sti. Tyypillisi‚ 
liikennev‚ylien sulkemia lahtia ovat Laajalahti, Otsolahti, molemmat Huopalandet  ja 

 er‚‚t It‚-Helsingin merenlandet.  

Veden  laadun velvoitetarkkailuissa  on  havaittu eroja sulkeutuneiden lahtien  ja 
 avoimina pysyneiden lahtien  veden ravinteisuudessa ja suolapitoisuuksissa.  Silta-

penkereet ovat my•s muuttaneet lahtien hydrologisia olosuhteita: esimerkiksi aallo
-kon  voima  on  heikentynyt  ja talviset j‚‚olot  muuttuneet. N‚m‚ erot heijastuvat 

my•s lahtien kasvillisuuteen  ja el‚imist••n. Sulkeutuneiden lahtien pohjanl‚heisten 
vesikerrosten happitilanne  on  huonompi kuin suualueiltaan avoimissa landissa.  Sul-
keutuneiden lahtien pohjael‚imist• on niukempaa  ja v‚h‚lajisempaa,  samoin upos-
lehtinen kasvillisuus. Eroja  on  my•s  veden planktonissa.  

10.24.4  Sipoon  ja  Porvoon alueen saaristo 

Helsingin it‚rajalta Porvooseen ulottuva rannikko  on  varsin rikkonaista ja  vaihtele-
vaa aluetta. Saaristovy•hyke  on  melko leve‚  ja  rannikolla  on  joukko suppilomaisia 
merenlahtia. Asutusta  ja huvilarakentamista  on  runsaasti, joskin varsinaiset taajamat 
p‚‚osin puuttuvat. Rannikko-osuudelle sijoittuvat Nesteen Sk•ldvikin •ljynjalosta

-mo satamineen  sek‚ Sipoon Kalkkirannan satama. Rannikolla  on  melko v‚h‚n luon-
nonsuojelualueita, keski-  ja  varsinkin ulkosaaristossa suojelualueita  on  runsaammin. 
Saariston suojelualueet ovat enimm‚kseen melko vanhoja linnustonsuojelualueita. 
Em‚salon etel‚p‚‚ss‚  ja  Porvoon Sikosaaressa  on  maamme tunnetuimpiin kuuluvia 
lintujentarkkailupaikkoja. 
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VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Suot:  Em•salon suot. 
€Lintuvedet: Ruskis-Stensb‚lefj•rden, €stersundom. 
€Perinneymp•rist‚t: L‚par‚, Onasviken, Andersholmen, Pirttisaari,  S‚dersk•r.  
€Harjut:  K•lla ja Hamnholmen.  

Sipoon  ja  Porvoon  v•lisen  rannikon isoille saarille menee pengerteit•  ja  siltoja. Tiet 
vaikuttavat lahtien  ja  salmien vesioloihin  mm. €stersundomissa  ja Em•salon  alueel-
la. Alueella tehdyiss• tutkimuksissa  on  havaittu pengerrysten aiheuttamia muutoksia 

 mm. vesikasvillisuudessa. Vilkasliikenteiset  tiet, etenkin valtatie  7  ja  maantie  170, 
 sivuavat rantaviivaa muutamissa paikoissa, jolloin meluvaikutus ulottuu sis•saaris-

toon asti. T•rkein saaristotie  on Em•salon  maantie  11775. Luontovaikutuksiltaan 
 merkitt•vint•  on  t••ll•kin ollut saaristoon p••syn helpottuminen uusia teit• pitkin: 

lis••ntynyt huvilarakentaminen  on  vallannut mannerrannikon  ja sis•saariston  mel-
kein kokonaan.  

10.25.5  Porvoon  it€puolinen  saaristo 

Porvoosta it••n p•in ment•ess• Uudenmaan rannikko  on  eritt•in monimuotoinen  ja 
rikkonainen.  Aluetta luonnehtivat pitk•t  ja  kapeat merenlandet  ja suurehkot  saaret. 
Lahtien perukoissa, varsinkin jokisuistoissa,  on rehevi• lintukosteikkoja.  Rannikolla 

 ja  varsinkin saaristossa  on  v•hemm•n asutusta  ja  huviloita kuin muualla Uudenmaan 
rannikolla. Ainoa suurehko rannikkotaajama  on  Loviisan kaupunki. It•-Uudenmaan 
rannikolla  on  joitain huomattavia luonnonsuojelualueita, kuten Iso Pernajanlahti  ja 
Ruskis-Stensb‚lefj•rden  Porvoon edustalla. 

VALTAKUNNALLISTEN SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET 
€Vanhat mets•t:  Stensb‚legƒrd 
€Lehdot:  Sann•s-Ekbacken, Stensb‚legƒrd, Ekudden, Nyckelskinnsberget.  
€Rannat: iso Pernajanlanden rannikko. 
sLintuvedet: Ruskis-Stensb‚lefj•rden,  Iso Pernajanlahti, PikkuPemajanlahti,  Kul-
Iafj•rden, Ahvenkoskenlahti. 
.Perinneymp•rist‚t:  Iso Pemajanlanden ymp•rist‚, Pelling  S‚derby, Sarvlax  

€Harjut:  K•lla ja Hamnholmen.  

Valtatie  7  sivuaa merenrannikkoa muutamissa paikoissa It•-Uudellamaalla. Muuten 
rannikolla kulkee v•h•n vilkasliikenteisi• teit•. T•rkeimm•t saaristoon  ja  rannikolle 
johtavat tiet ovat  11859, 155  ja  11860  Porvoon maalaiskunnan Pellinkiin,  158  Per-
najassa, Sarvisaloon viev•  tie 11877, tie 1583  ja  11927 Ruotsinpyht••n Vahterp••

-h•n.  Suurimpiin rannikonl•heisiin saariin menee pengertie  tai  silta. Penkereet vai-
kuttavat sis•saariston lahtien vesioloihin lis•ten rehev‚itymist•. Rantarakentamisen 
lis••ntyminen  on  ongelma t••ll•kin, mutta paine saaristoon  on  pysynyt verraten pie-
nen• muuhun Uuteenmaahan verrattuna. 
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10.24.6  Pohjanpitäjän  lahti 

Kansainv•lisesti merkitt•v• Pohjanpit•j•nlahti (Prjoject  Aqua) on  L•nsi-Uudenmaan 
merkitt•vimpi• suojelukohteita. Pohjanpit•j•nlahti  on  t•rke• It•meren ekologiaa 
selvitt•v• tutkimusalue,  sill•  lahti muodostaa pienoismallin  koko  It•meren altaan 
hydrologisesta toiminnasta. Tv•rininnen el•intieteellinen asema  on  tutkinut Poh-
janpit•j•nlahtea  jo  vuosikymmenien ajan. 

Tiest‚n luontovaikutukset Pohjanpit•j•nlandella keskittyv•t landen etel•-  ja  poh-
joisosaan. Etel•ss• valtatie  20  ylitt•• landen suun Tammisaaren kohdalla pitk•• sil-
taa pitkin. Maantiesillan vieress• kulkee my‚s rautatiesilta. Landen kapea  ja  matala 
suuaukko  on  herkk• ymp•rist‚muutoksille,  sill• Pohjanpit•j•nlanden tutkimusarvo 

 perustuu pitk•lti juuri landen suulla tapahtuvan vedenvaihdon vaikutusten seuran-
taan. Pohjanpit•j•n perukassa sivuaa  tie ill  landen rantaa Pohjan kirkonkyl•n koh-
dalla. 

Pohjanlanden sillat rakennettiin  varsin mittaviksi jo  1930-luvulla: silloin ne olivat 
maamme pisimpi•. Sillat  on  uusittu  1970-luvulla. Liikenteen melu vaikuttaa siltojen 
l•hiymp•rist‚ss• l•hinn• linnustoon, mutta varsinaisia luontovaikutuksia voi pit•• 
pienin•. Suuria luontovaikutuksia voi synty•, mik•li nykyisi• siltoja ryhdyt••n pa-
rantamaan: paalutus  ja  muu rakentamisaikainen melu  ja maansiirrot  voivat vakavasti 
h•irit• Pohjanpit•j•nlanden suupuolen eli‚yhteis‚j•.  Jos  siltojen kohdalla rakenne-
taan, voivat alueen kalakannat h•iriinty• luontotutkimusta haittaavalla tavalla. Silta- 
aukkojen osittainenkin korvaaminen penkereill• voi h•irit• landen hydrologista ta-
sapainoa.  

10.25  Harjualueet  

10.25.1  Hankoniemen -Lohjan-Hyvinkään  harjualue  

Salpaussel•n etel•p•• sukeltaa mereen Hankoniemen muodostumana. Hankoniemen 
meren tasaaman hiekkaharjanteen luonto  on  varsin  erikoislaatuinen. Alueella  on  se-
k• hyvin karua ett• hyvin rehev•• luontoa, yll•tt•vi• piirteit• pohjoisista 
(j•k•l•kankaat)  ja etel•isist• (esim.  suot) luontotyypeist•. Hankoniemi  on  pitk••n 
ollut liikenteellisesti keskeinen paikka: historiallinen saariston laivareitti  ja  Suomen 
ensimm•inen talvisatama ovat olleet t•rkeit• lajiston tuojia. Nyky••n Hankoniemen 
l•pi kulkee valtatie  20  ja  Hanko-Hyvink•• rautatie. 

Hankoniemell•  on  useita valtakunnallisesti merkitt•vi• luontokohteita, erityisesti 
soita  ja  muita kosteikkoja. Erityisen arvokkaita  ja  tunnettuja alueita ovat  mm. 

 Tv•rminnen  lehdot, Harparskog-Stortr•sketin soidensuojelualue, Santalankorven 
soidensuojelualue, l•hdesaran kasvupaikat  ja  muut l•hdeletot. Hankoniemell• esiin-
tyy uhanalaista kasvilajistoa enemm•n kuin miss••n muualla vastaavankokoisella 
alueella Uudellamaalla Lohjanseutua lukuunottamatta. 

Hankoniemell•  esiintyy ep•tavallisen runsaasti liikennealueisiin sitoutunutta kasvi-
lajistoa, joukossa melkoisia harvinaisuuksia. Tieluiskien  ja risteysalueiden  uhan 
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alaisista  ja  harvinaisista kasveista mainittakoon tummaneidonvaippa, idänsara,  hie-
taneilikka  ja vahasara. 

Hyvinkäältä  Lohjan kautta Hankoon kulkeva Salpausselän harjanne  on komeimmil-
laan  Lohjan seudulla. Lohjanharju  on  perinteinen kulkureitti, jonne syntyi maanteitä 

 jo myöhäiskeskiajalla.  Nykyisin Lohjanharjulla kulkee valtatie  20  monine rinnak-
kaisteineen sekä Hanko-Hyvinkää rautatie. Hyvät kulkuyhteydet ovat tuoneet muka-
naan asutusta  ja  teollisuutta. Lohjanharjun liepeille onkin syntynyt noin  30  kilomet-
rin pituinen nauhakaupunki. Tiestön rakentamista varten  on Lohjanharjun  soraa kai-
vettu melko runsaasti  ja  alueella  on  Uudenmaan suurimpiin kuuluvia sorakuoppia. 

Lohjanharjulla  näkyy selvästi tiestön merkitys eräiden vähentyneiden kasvilajien 
uusina kasvupaikkoina. Esimerkiksi harjumasmalo  ja idänkeulankärki  ovat Lohjan-
harjulla  jo varsin  riippuvaisia tieluiskista. Eräät muutkin harjukasvit ovat yleistyneet 
tieluiskien ansiosta: tällaisia lajeja ovat  mm. kangasajuruoho, kissankäpälä, sianpuo-
lukkaja sikojuuri. 

Lohjanharjun karut  metsät ovat herkkiä ilmansaasteille. Liikenteen aiheuttama 
saastekuormitus näkyy Lohjanharjun männiköissä paikallisina, mutta selvinä luon-
tovaikutuksina. Mandollisia laaja-alaisia vaikutuksia  on  kuitenkin vaikea erottaa 
tiheän asutuksen  ja  teollisuuden aiheuttamista luontovaikutuksista. Lohjanharju  on 

 Uudenmaan merkittävimpiä pohjavesialueita. Harjua seuraileva, vilkkaasti liikennöi- 
ty  tiestö, aiheuttaa merkittävän uhkatekijän pohjavesille.  

10.25.2  Keski-Uudenmaan harjualueet 
(Vihti-Nurmijärvi-Hyvin -kää-Tuusula) 

Tuskin missään muualla Suomessa näkyvät tienteon epäsuorat vaikutukset yhtä sel-
vinä kuin Keski-Uudenmaan harjuluonnossa.  Vain  vähän liioitellen voidaan sanoa, 
että Tuusulan, Nurmijärven  ja  Hyvinkään harjut kuljetettiin valtateiden  ja  muiden 
maanteiden penkereiksi  1960-, 1970-ja  1 980-luvuilla. 

Suurin  osa  Keski-Uudenmaan harjumuodostumista  on  joko tuhoutunut kokonaan  tai 
 ainakin vaurioitunut pahasti soranoton seurauksena. Ongelmana  on  ollut, että sora- 

varoja käytettiin Keski-Uudellamaalla epätavallisen runsaasti  jo  ennen harjujensuo-
jelun tehokasta käynnistymistä.  

10.25.3  Itä-Uudenmaan harjualueet 

Itä-Uudellamaalla harjut ovat säilyneet keskimäärin paremmin kuin Keski-  ja  Länsi- 
Uudellamaalla. Sorakuopat ovat yleensä pieniä, eikä kokonaisia giasifiuviaalisia 
muodostumia ole  kovin  paljon tuhoutunut. Huomattavia vaurioita  on  syntynyt  mm. 

 Porvoon maalaiskunnassa, Mäntsälässä  ja Myrskylässä. 



Uudenmaan yleisten teiden  luontovaikutukset 	 135  
TIESTÖN LUONTOVAIKIJTUKSET: ALUE-EKOLOGINEN TARKASTELU  

10.26  Tausta-alueet: esimerkkinä Nurmijärven-Tuusulan 
tausta-alue 

Laajat alueet eri puolilla Uuttamaata kuuluvat selkeiden luontokokonaisuuksien  vä-
lialueisiin.  Näitä välialueita luonnehtivat hyvin pienipiirteiset pelto-metsä-kylä - 
mosaiikit: laajoja  ja  yhtenäisiä metsiä, avotiloja  tai  taajamia ei esiinny. 

Tiestön luontovaikutuksia välialueilla  on  vaikea arvioida. Tiet voivat jakaa metsä-  ja 
peltosaarekkeita  entistä pienempiin osiin, jolloin alue-ekologiset luontovaikutukset 
voivat ilmetä pitkän ajan kuluessa. Toisaalta Uudellemaalle tyypilliset pirstoutuneet 
ekosysteemit ovat olleet olemassa  jo  satojen vuosien ajan  ja  niiden rakenne  on  jat-
kuvasti muuttunut maankäyttötapojen muuttumisen seurauksena. 

Keski-Uudenmaan ydinalueella sijaitsevat Nurmijärven  ja  Tuusulan  kunnat  edusta-
vat uusmaalaista pienipiirteistä perusmaastoa tyypillisimmillään. Maisemakuvan 
rungon muodostavat savitasangoille raivatut avoimet peltoalueet  ja  niiden väleissä 
kohoavat metsäiset, kalliosydämiset mäet. Nämä metsämassiivit muodostavat ver -
koston yhdessä jokikäytävien metsäkäytävien kanssa. Nurmijärvellä  ja  Tuusulassa 

 on  runsaasti eri kokoisia taajamia  ja kyläkeskuksia.  Niitä syntyi aluksi laajimpien 
peltoalueiden tuntumaan  ja  jokivarsiin koskipaikoille, myöhemmin liikenneväylien 
varsille  ja  niiden solmukohtiin. Tuusulan  ja  Nurmijärven läpi kulkee pääkaupunki-
seudun sisääntuloväyliä. Alueen oma historiallinen maantieverkosto  on  jo  pitkään 
ollut tiheä. Tuusulan halki kulkee päärata enimmäkseen  4 raideparin  levyisenä 
muurina. 

Nurmijärven  ja  Tuusulan kuntia pirstovat nykyään lukuisat, erikokoiset maantiet. 
Nurmijärven läpi pohjoisesta etelään kulkee valtatie  3:n  vanha  ja  uusi väylä. Tuusu-
lan eteläosaa jakaa Tuusulantie  ja  monet poikittaisväylät (kantatie  45  sekä maantiet 

 139, 145  ja  148)  niin ikään usein kahtena väylänä kulkien. Idässä valtatie  4  sivuaa 
Tuusulan itärajaa. Nurmijärven pohjoisreunassa kaartaa valtatie  20  pitkin Salpausse-
län harjannetta. Tuusulassa Hyrylästä pohjoiseen Hyvinkäälle  ja  Järvenpäähän me-
nevät tiet leikkaavat kuntaa sektoreihin. 

Tiet  ja  taajamat viipaloivat Tuusulan  ja  Nurmijärven luontoa lukuisiksi pieniksi 
maastokuvioiksi. Varsinkin uusin tiestö jakaa monia aikaisemmin melko laajoja 
metsäalueita pieniin osiin  ja  erottaa samalla joukon metsäsaarekejärjestelmiä toisis

-than.  Valtatie  3  ja  etelämpänä Tuusulantie jakavat alueen itä-länsi suunnassa ekolo-
gisesti  varsin eristyneiksi  kokonaisuuksiksi. Pohjois-eteläsuunnassa alue-ekologinen 
liikkumatila  on  vapaampi, mutta sitäkin rajoittavat lukuisat poikkitiet eri taajamien 
välillä. Monien eläinten näkökulmasta tiestö jakaa Tuusulan  ja  Nurmijärven  varsin 
selkeisiin saarekkeisiin;  esimerkiksi liito-orava ei kykene leviämään länteen päin 
Vantaanjokivarren vanhojen metsien esiintymissaarekkeistaan. 

Peltoalueita halkaistessaan  tienvarsien  ojat ja luiskat  toimivat ekologisina käytävinä, 
jotka kytkevät yhteen viljelyalueiden pienvesi-  ja piennarekosysteemejä.  Näiden 
mikrohabitaattien  ja  tiestön välisiin suhteisiin  on  varsinkin Keski-Euroopassa kiinni-
tetty suurta huomiota. Keski-Uudellamaalla voidaan tunnistaa joukko kasvilajeja, 
jotka selvästi hyötyvät tiestön tuomasta lisästä niiden käytettävissä olevaan leviä-
misverkostoon. Tällaisia lajeja ovat  mm. karvahorsma, amerikanhorsma,  monet 
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vihvilät, metsänätkelmä  ja leveäosmankäämi.  Aikaisemmin kuivilla kedoilla kasva-
neet kasvilajit  ja  niitä syövät hyönteiset ovat  jo  melkein kokonaan siirtyneet tieleik-
kauksiin  ja tienvarsikallioille.  

Tiheä maantieverkko pirstoo  jo  ennestään  varsin  pienistä paloista koostuvia  bio-
tooppijärjestelmiä. halkaistessaan  esimerkiksi pelto-  tai metsäsaarekkeen  jakaa vil-
kasliikenteinen väylä  sen  kandeksi pienemmäksi biotooppisaarekkeeksi. Esimerkiksi 
eräiden pikkunisäkkäiden (myyrät  ja päästäiset)  kannalta Keski-Uudenmaan  bio-
tooppisaarekkeet  ovat  varsin  pieniä elinympäristöjä. Pirstoutumisen jatkuessa niiden 
kannat saattavat supistua  alle  kriittisten kynnysten. Pienempien alueyksiköiden - 
esimerkiksi lehdot, korvet  ja  avo suot - voivat monet selkärangattomat eläimet joutua 
vaikeuksiin. 
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ESA01  0002  LAAJALAHDEN LUONNONSUO- 
JELUALUE, ESPOO 

ESA010006  TVÄRMINNEN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, HANKO 

ESA010007 UDDSKATANIN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, HANKO 

ESA01  0001  VIIKIN LUONNONSUOJELU- 
ALUE,  HELSINKI 

ESAO10005 BISABALLEN,GRILLSKÄR,SÖ- 
DERSKÄR  (LUONNONSUOJE- 
LUALUE), RUOTSINPYHTÄÄ 

ESAO10003 KANSKOGBROTTEN  JA 
BERGSTADBROTTEN (LUON 
NONSUOJELUALUE),  
K IA KKON U MMI  

Harjujen suojeluohjelma 

ESAO10004 LANGÖRENIN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, PORVOON MLK 

HSOO10002 FALKPOTTARNA,  HANKO 
HSOO10001 LANGÖREN,  HANKO 
HSOO10003 KALLAHDENNIEMI,  HELSINKI 
HSOO1  0004 SVEITSINHARJU,  HYVINKÄÄ 
HSOO1  0005 SOLTTILANNUMMI,  HYVINKÄÄ 
HSOO10014 SÄÄKSJÄRVEN  ALUE, 

HYVINKÄÄ  
HSO010008 BINKENDALIN  HARJU, 

LILJEN  DAL 
HSOO10006 OJAMONKANGAS,  LOHJA 
HSOO10007 LOHJANHARJU,LOHJAN  KUNTA 
HSOO10009 MYLLYHARJU,  LOVIISA 
HSOO1001O  KÄLLA  JA  HAMNHOLMEN,  

LOVIISA 
HSOO10011 SUPIMÄKI, MYRSKYLÄ 
HSOO10012 SKOMAKARBÖLE, MYRSKYLÄ 
HSOO10013 KERÄKANKARE,  

NUMMI  -  PUS U LA 
HSOO10015 LAPTAALINNUMMI,  POHJA 
HSOO10016  LINNANMÄKI, PORVOO 
HSOO10017 NORIKEMALMEN,  

PORVOON MLK 
HSOO1002O SATTALA  MALM,  TAMMISAARI 
HSOO10019 GRÖNVIKSANDEN,TAMMISAARI 
HSOO10018  STORA SANDÖ,  TAMMISAARI 

Lehtojen suojeluohjelma 

LHOO1  0072  KOIVU  LAN LEHTOPUROLAAK-
SO,  ESPOO 

LHOO1  0071 HAUKKALAMMEN-ROMVUOREN 
 LEHDOT, ESPOO 

LHOO1007O  ESPOONLAHDEN LEHTO, 
ESPOO 

LHOO10075 BENGTSARIN  LEHTO, HANKO 
LHOO10074 BROARSBUKTENIN TERVALEP- 

PÄKORPI,  HANKO 
LH0010073  TVÄRMINNEN  LEHDOT, HANKO 
LHOO10077 RAMSINNIEMEN RANTALEHTO  

HELSINKI 
LHOO10078 MÄTÄLAMMIN PUROLEHTO,  

HYVINKÄÄ 
LH0010079  LINKULLAN TAMMIRINNE,  

INKOO 
LHOO10081 ELISAAREN TAMMIKOT,  INKOO 
LHOO1  0080 RÖVASSIN JALOPUULEHDOT,  

IN KOO 
LHOO1  0082 LEMMENLAAKSON  LEHDOT, 

JÄRVENPÄÄ 
LHOO10083 LÖVKULLAUDDENIN  LEHTO- 

ALUE, KARJAA 
LHOO10084  BACKBYN PUROLAAKSO,  

KARJAA 
LH0010086 RINNEMÄEN  LEHTO, 

KARJALOHJA 
LH0010085 KALKKIMÄEN  LEHTO, 

KARJALOHJA 
LHOO10087 HAAVISTON PUROLEHTO,  

KARKKILA 
LHOO1O113 VARGARKARRETIN  LEHTO- 

KORPI, RUOTSINPYHTÄÄ 
LHOO1O112 NYCKELSKINNSBERGETIN  

LEHTO, RUOTSINPYHTÄÄ 
LHOO10088 VOLSIN  LEHDOT,  

K IA  KKO NUMMI 
LHOO10093 HEMTRÄSKETIN  LEHTO,  

Kl  A KKON U MMI 
LHOO1009O LANGVIKIN  LEHDOT, 

KIRKKONUMMI 
LHOO10092 KALVHOLMENIN LEHTOALUE  

KIRKKONUMMI 
LHOO1  0091 FLADET-DÅVITSVIKENIN LEH- 

TOALUE,  KIRKKONUMMI 
LHOO10094 PORLAN LEHTOKORPI,  LOHJA 
LHOO1O117 RISUBACKAAN  LEHTO, 

LOHJAN KUNTA 
LHOO1O1O2 TORHOLAN  LEHTO, 

LOHJAN KUNTA 
LHOO10096  PAAVOLAN TAMMIKKO, 

LOHJAN KUNTA 
LH0010099 HUHTASAAREN  LEHDOT, 

LOHJAN KUNTA 
LHOO1O100 VAPPULAN SAARNILEHTO,  

LOHJAN KUNTA 
LHOO10097 JALASSAAREN  LEHDOT, 

LOHJAN KUNTA 
LHOO10098 AHTIALAN  LEHTO, 

LOHJAN KUNTA 



144 
	

Valtioneuvoston  hyväksymien suojeluohjelmien  alueet Uudellamaalla  

LH0010095  TAKA-HIKIÄN  LEHTO, 
LOHJAN KUNTA 

LHOO1  0101  VIRKKALAN PÄHKINÄLEHTO, 
LOHJAN KUNTA 

LHOO1O1O3 OHKOLANJOKILAAKSON  LEH- 
TO, MÄNTSÄLÄ 

LHOO1O1O4 NUKARIN LEHTOKORPI,  
NURMIJÄRVI 

LHOO1O1O5 VAAKSINJÄRVEN SAARNIKOR - 
PI,  NURMIJÄRVI 

LHOO1O1O6  PALOMÄEN PÄHKINÄSTÖ,  
NU RMIJÄR VI 

LHOO1  0107 SKURUBERGENIN-LÅNGBRO - 
BERGENIN LEHDOT, POHJA 

LHOO1O1O8 LINDUDDENIN LEHMUSLEHTO,  
POHJA 

LHOO1O11O SANNAISTEN EKBACKAN  TAM- 
MIMAKI,  PORVOON MLK 

LHOO1O1O9 EKUDDENIN  LEHTO, 
PORVOON MLK 

LHOO1O111 HASSELÖDALEN,  
PORVOON MLK 

LHOO1O114 HINDSBYN  LEHDOT, SIPOO 
LHOO1  0116 LEMPANSÅN  LEHTO, SIUNTIO 
LHOO1O115  KVARNBYN  LEHTO, SIUNTIO 
LHOO1  0089 MEIKON-TREHÖRNINGENIN 

LEHTOALUE,  SIUNTIO 
LHOO1  0118 LAPPTRÄSKIN  LEHTO, SIUNTIO 
LH0010122 SOLBÖLEN  JA KNUPÖN  LEH- 

DOT, TAMMISAARI 
LHOO1O121 FLATHOLMEN,  TAMMISAARI 
LHOO1O12O FLYETIN TERVALEPPÄKORPI,  

TAMMISAARI 
LHOO1O119 RAMSHOLMENIN  LEHDOT, 

TAMMISAARI 
LH0010123 MUSTOJAN LEHTOLAAKSO,  

TUUSULA 
LHOO1  0125 HERUKKAPURON LEHTOALUE,  

VANTAA 
LH0010126 PYYMOSAN  LEHTO, VANTAA 
LH0010076 RUUTINKOSKEN  LEHTO, 

VANTAA 
LH0010124 MUSTAVUOREN LEHTOALUE,  

VANTAA 

Lintuvesien  suojeluohjelma 

LVOO10001 KYLANPAANJARVI,  ASKOLA 
LVOO10002  GRUNDTRÄSK,  ESPOO 
LVOO10003 LAAJALAHTI,  ESPOO 
LVOO10005 SVANVIK-HENRIKSBERG, 

TÄCKTBUKTEN -ÖSTERFJÄR- 
DEN  JA  VÄSTERFJÄRDEN,  
HANKO 

LVOO10006 RIDASJÄRVI,  HYVINKÄÄ 
LVOO10007 LÅNGVASSFJÄRDEN, INKOO 
LVOO1  0009  LÄPPTRÄSKET-LILLTRÄSKET,  

KARJAA 
LVOO1  0010 KOTOJÄRVI-VÄHÄJÄRVI, 

KARJALOHJA 
LVOO1  0027 TEUTJÄRVI  JA SUVIJÄRVI,  

RUOTSIN PYHTÄÄ 
LVOO10025 AHVENKOSKENLAHTI,  

RUOTSIN PYHTÄÄ 
LV0010026 KULLAFJÄRDEN,  RUOTSIN- 

PYHTÄÄ 
LVOO10011  HAAPAJÄRVI, HEPARI  JA LAPIN- 

KYLÄNJÄRVI,  KIRKKONUMMI 
LVOO10004  ESPOONLAHDEN PERÄ,  

KIRK KO  NUMMI 
LVOO10012  NORRA FLADET, SMEDJEVIKEN  

JA FLADET-DÅVITSVIKEN, 
K IA  KKO NUMMI 

LVOO1  0013  SALTFJÄRDEN  JA TAVASTFJÄR- 
DEN,  KIRKKONUMMI 

LVOO1  0014 SÄVTRÄSK-KUSKOSKTRÄSKET, 
LILJ  EN DAL 

LVOO10015 KUTSILANSELKÄ  JA  VASAR- 
LANLAHTI,  LOHJAN KUNTA 

LVOO1  0016 PIKKUJÄRVI (KIRKNIEMI),  
LOHJAN KUNTA 

LVOO10017 SOPAJÄRVI, MYRSKYLÄ 
LVOO10018 KOISJÄRVI, KYYNÄRÄJÄRVI  JA 

MUSTERPYYNJÄRVI,  NUMMI- 
PUS U LA 

LVOO10019 TEKEMÄJÄRVI,  ORIMATTILA 
LVOO1002O PERNAJANLAHTI,  PERNAJA 
LVOO10021 POJOVIKENIN  PERÄ, POHJA 
LV0010023 PIENPERNAJANLAHTI,  

PORVOON MLK 
LV0010022 KAUPUNGINSELKÄ- 

STENSBÖLE - 
FJÄRDEN,  PORVOON MLK 

LVOO1  0024 KANTELEENJÄRVI, PUKKILA 
LV0010029 VERMIJARVI,  SIPOO 
LVOO10028 SAVIJÄRVI,  SIPOO 
LVOO1  0030 ÖSTERSUNDOMINLAHTI, 

BRU  KS  VIKEN, POR  VAR IN  LAHTI,  
TORPVIKEN,  SIPOO 

LVOO1  0037 SAARENJÄRVI  JA VÄHÄJÄRVI,  
TAMMISAARI 

LVOO1  0035 GENNARBYVIKENIN  PERÄ, 
TAMMISAARI 

LV0010036 HEIMLAX,  TAMMISAARI 
LVOO1  0032 PERSÖFLADAN-TOTALFLADAN,  

TAMMISAARI 
LV0010033  STADSFJÄRDEN;  LÄNSIOSA, 

TAMMISAARI 
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LV0010034 BÖLSVIKEN-BREDVIKEN, 
 TAMMI SAARI 

LVOO10031 NÄSEBYFLADAN,  TAMMISAARI 
LV0010008 TUUSULANJÄRVI, POHJOIS-, 

LÄNSI-  JA  ETELÄOSAT, 
TUUSULA 

LVO010038 VANJÄRVI,  VIHTI 

Rantojen suojeluohjelma 

RSO010004  ESPOON JÄRVIALUE, ESPOO 
RSO010006 MEIKON-LAPPTRÄSKIN  JÄRVI- 

ALUE, KIRKKONUMMI 
RSOO10001  PORKKALAN RANNIKKO, 

KIRKKONUMMI 
RSOO10005 LOHJANJÄRVI,  LOHJAN KUNTA 
RS0010003  PERNAJANLAHDEN RANNIKKO,  

PER  NAJA 
RSOO10007 KISKON -POHJAN JÄRVIALUE, 

POHJA 

Soiden suojeluohjelma 

SSOO10001 TREMANSKÄRR-KRINGELS- 
KÄRR,  ESPOO 

SSOO10016  BJÖRKKULLAN LÄHTEIKÖT,  
HANKO 

SSO010019  SANDÖN  KORPI, HANKO 
SSO040089 MUSTASUO,  HYVINKÄÄ 
SS0010021 JÄRVISUO-RITASSAARENSUO,  

HYVINKÄÄ 
SSO010020 PETKELSUO,  HYVINKÄÄ 
SSOO10028 KALKKILAMMENSUOT,  

HYVINKÄÄ 
SSOO10002  STORMOSSEN  (INKOO), INKOO 
SSOO10017 VARVARINSUO,  KARJAA 
SSOO10004  STORMOSSEN-DEGER- 

MOSSEN,  KARJAA 
SSOO10029 TULIJÄRVEN  ALUE, 

KARJALOHJA 
SSO040109 TERVALAMMINSUON  AARNI- 

ALUE, KARKKILA 
SS0010030 IITALAMMEN  SUOT, KARKKILA 
SSO010009 SUURISUO-KARJASUO -PAPIN- 

SAARI, RUOTSINPYHTÄÄ 
SSOO1  0006 SLÄTMOSSENIN-GRENOMOS - 

SENIN  ALUE, KIRKKONUMMI 
SSOO10005  STORMOSSEN  (KIRKKONUM- 

MI), KIRKKONUMMI 
SSOO10018 SORRONSUO,  LOHJAN KUNTA 
SSO040095 LUUTASUO,  MÄNTSÄLÄ 
SS0040090 KILPISUO,  MÄNTSÄLÄ 
SSOO1  0023 ISOSUO-KOTOJÄRVI,  

MÄNTSÄLÄ 

SSOO10022 KIVILAMMINSUO-PITKÄSTEN - 
JÄRVET, MÄNTSÄLÄ 

SSOO1  0032 NOKKALAN LETTO,NURMIJÄRVI 
SSOO10031 KILJAVAN LÄHTEIKÖT,  

NURMIJÄRVI 
SSOO10007 KLAUKKALAN ISOSUO,  

NU RMIJÄR VI 
SSOO10024 MIELIÄISSUO-KAIRESSUO,  

ORIMATTILA 
SSOO10025 LAMPISUO,  PORNAINEN 
SSOO10026  STORMOSSEN  (PORVOON 

MLK), PORVOON MLK 
SSOO10027 FAGELMOSSEN -STORMOSSEN,  

PORVOON MLK 
SSOO10008 EMÄSALON  SUOT, 

PORVOON MLK 
SSOO1001O SUNDSMANSMOSSEN,  SIPOO 
SSOO10011 LAKEASUO-KURJEN SUURSUO, 

SIUNTIO 
SSOOl  0003 TJÄRNMOSSEN -FLYTTRÄSKET,  

SIUNTIO 
SSOO10014 KIIMASUO,  TAMMISAARI 
SSOO10012 ÖSTANBERGIN  STORMOSSEN,  

TAMMISAARI 
SSOO10013  HARPAR STORTRÄSKET- 

LILLTRÄSKET,  TAMMISAARI 
SSOO10015 ODILAMPI -SMEDSMOSSEN,  

VANTAA 
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Uudenmaan Suojelualueet 

YSAO  12389  ASKOLAN KAAR  LEN VALTI  KAN 
 KASVUPAIKKA (LUONNON- 

SUOJAL.),  ASKOLA 
YSAO12O2O  PAPPILAN HARJUN LUONNON-

SUOJELUALUE,  ASKOLA 
YSA013052  KOIVULAN LEHTOPUROLAAK

-SO  (LUONNONSUOJELUALUE), 
ESPOO 

YSA012664 TREMANSKÄRRIN  LUONNON-
SUOJELUALUE, ESPOO 

YSA012225 RUUHIJ-RVEN  ISOSAAREN 
LUONNONSUOJELUALUE, 
ESPOO 

YSAO1  3191 HAUKKALAMMEN-ROMVUOREN  
LUONNONSUOJELUALUE, 
ESPOO 

YSA012954 KILPILAMPI-LIPPUKALLION  
LUONNONSUOJELUALUE, 
ESPOO 

YSA012161 KUNNARLAN MYLLYJÄRVEN  
LUONNON SUOJELUA LUE, 
ESPOO 

YSAO1216O PÄÄSKYSVUORI-RAMSÖSUND- 
MYLLYJÄRVI  (LUONNONSUO- 
JELUALUE), ESPOO 

YSA012957 OITTAAN  LUONNONSUOJELU- 
ALUE, ESPOO 

YSA012796 KAKARLAMMINSUON  LUON- 
NONSUOJELUALUE, ESPOO 

YSA01  0036 LIPPAJARVEN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, ESPOO 

YSAO1  0580 TRÄSKÄNDN  KARTANON PUlS- 
TOALUE  (LUONNONSUOJELU- 
ALUE), ESPOO 

YSA012758 KVARNTRÄSKIN  RANNAN 
LUONNONSUOJELUALUEET,  
ESPOO 

YSA013204 MAJKÄRRIN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, ESPOO 

YSAO1  2006  BJÖRKÖN  LUONNONSUOJELU-
ALUE, ESPOO 

YSAO1  0142  LÅNGGRUND-VETAKOBBIN 
 LUONNONSUOJELUALUE, 

ESPOO 
YSA012162 RAMSÖSUNDIN MAADUNTA-

LAHTIKORPI  (LUONNONSUOJE- 
LUALUE), ESPOO 

YSAO12O1O GETHOLMIN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, ESPOO 

YSA013097  VARGEN-SAAREN LUONNON 
SUOJELUALUE, ESPOO 

YSA013098  BULLAN-SAAREN LUONNON- 
SUOJELUALUE,  ESPOO 

YSA012189  BJÖRKKULLAN LÄHTEIKKÖ  
(LUONNON  S U  OJ  E LUALU E),  
HANKO 

YSAO1  2019 KADERMON TAMMISTO  (LUON- 
NONSUOJELUALUE), HANKO 

YSA012948 BROARSBUKTENIN TERVALEP- 
PÄKORPI (LS.ALUE),  HANKO 

SSAO10003 SANTALANKORVEN  SOIDEN- 
SUOJELUALUE,  HANKO 

YSAO1  2690  SANDÖN KORVEN  LUONNON- 
SUOJELUALUE,  HANKO 

YSAO1  3018  TVÄRMINNEN  LEHDOT (LUON- 
NONSUOJELUALUE), HANKO 

YSAO10035 TULLINIEMEN LUONNONSUO- 
JELUALUE, HANKO 

YSAO12O21  SJÖSTUGA-KAMPELAN LETTO  
(LUONNONSUOJELUALUE), 
HANKO 

YSAO1  3104 TÄKTBUKTENIN RANTANIITTY 
(LS.ALUE),  HANKO 

YSAO131O7 SILVERSANDIN RANTANIITTY  1  
(LUONNONSUOJELUALUE), 
HANKO 

YSAO131O6 SILVERSANDIN RANTANIITTY2  
(LUONNONSUOJELUALUE), 
HANKO 

YSA012169  HÖGHOLMEN-HENRIKSBERGIN 
LU  ON NO N  SUOJELUA LUE, 
HANKO 

YSAO131O5 BASHOLMENIN RANTAMETSÄ  
(LUONNON  S U  OJ  E LUALU E),  
HANKO 

YSAO1189O LÅNGÖRENIN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, HANKO 

YSA012331 NISKALAN  ARBORETUM  (LUON- 
NONSUOJELUALUE),  HELSINKI 

YSA012332 HALTIALAN AARNIALUE  (LUON- 
NONSUOJELUALUE),  HELSINKI 

YSA013072 MAUNUNNEVAN  LUONNON- 
SUOJELUALUE,  HELSINKI 

YSA012663 MUSTAVUOREN -PORVARIN- 
LAHDEN LUONNONSUOJELU- 
ALUE,  HELSINKI 

YSAO1  0453  VIIKIN VANHANKAUPUNGIN- 
LAHDEN LUONNONSUOJELU- 
ALUE,  HELSINKI 

YSAO1291O KALLAHDENHARJUN  LUON- 
NONSUOJELUALUE  2, 
HELSINKI 

YSA011543 KALLAHDENHARJUN  LUON- 
NONSUOJELUALUE  1, 
HELSINKI 
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YSAO12911 RAMSINNIEMEN  LEHDON 
LUONNON SUOJELUA LUE,  
HELSINKI 

YSA013227 KALLAHDEN RANTANIITTY  
(LUONNON SUOJELUA LUE),  
HELSINKI 

YSA012788 KIVISAAREN LUOTOJEN  LUON- 
NONSUOJELUALUE,  HELSINKI 

YSAO1  3076 JOLLAKSEN  RÄME (LUONNON- 
SUOJELUALUE),  HELSINKI 

YSAO1  0109 TIIRAKARIN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE,  HELSINKI 

YSA013054 NUOTTAKARIN  LUONNONSUO- 
JELUALUE,  HELSINKI 

YSAO1  3055 MATALAHARAN  LUONNONSUO- 
JELUALUE,  HELSINKI 

SSAO10001 JÄRVISUON-RITASSAAREN - 
SUON SOIDENSUOJELUALUE 
HYVINKÄÄ 

YSAO1  2927  SVEITSIN PUISTO (LUONNON- 
SUOJELUALUE), HYVINKÄÄ 

YSAO13O2O VASKILEHDON  LUONNONSUO- 
JELUALUE, HYVINKÄÄ 

YSA0i3102 PETKELSUON  LUONNONSUO- 
JELUALUE  3,  HYVINKÄÄ 

YSA013078 PETKELSUON  LUONNONSUO- 
JELUALUE  1,  HYVINKÄÄ 

YSAO131O1 PETKELSUON  LUONNONSUO- 
JELUALUE  2,  HYVINKÄÄ 

YSA013068  LINKULLAN  LEHTO (LUONNON- 
SUOJELUALUE), INKOO 

YSA013207 BONÄSIN  LUONNONSUOJELU- 
ALUE, INKOO 

YSAO10062 RÅDKILAN  LUONNONSUOJELU- 
ALUE, INKOO 

YSA010484  BARON  SELÄN LUONNONSUO- 
JELUALUE, INKOO 

YSA011646 ÅDGRUND-RÖNNGRUNDET  
(LUONNONSUOJELUALUE), 
INKOO 

YSAO1  0084 HÄTTÖN  LUONNONSUOJELU- 
ALUE, INKOO 

YSA011645 TIMMERON  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, INKOO 

YSAO11O88  SOMMARÖARNA  (LUONNON- 
SUOJELUALUE), INKOO 

YSA013206 LEMMENLAAKSON  LUONNON- 
SUOJELUALUE  3,  JÄRVENPÄÄ 

YSA013096 LEMMENLAAKSON  LUONNON- 
SUOJELUALUE  2,  JÄRVENPÄÄ 

YSAO13O19 LEMMENLAAKSON  LUONNON- 
SUOJELUALUE  1,  JÄRVENPÄÄ 

YSA012272 KOHAGENIN  LEHDON LUON- 
NONSUOJELUALUE, KARJAA 

YSAO13O21  BACKBYN  PUROLAAKSON  
LUONNONSUOJELUALUE, 
KARJAA 

YSAO1O1O7  KARJAAN KIRKKOJÄRVEN 
LU  ON NO N  SUOJELUA LUE, 
KARJAA 

YSA012373 PELLIN LEHTORINTEEN  LUON- 
NONSUOJELUALUE, 
KARJALOHJA 

YSAO1  2390 MATARISTON  LEHDON LUON- 
NONSUOJELUALUE, 
KARJALOHJA 

LPUO1  0001 KARKALIN LUONNONPUISTO, 
KARJALOHJA 

SSAO40021 TERVALAMMINSUON  SOIDEN- 
SUOJELUALUE,  KARKKILA 

YSAO131O3 ASEMANSUON  LUONNONSUO- 
JELUALUE, KARKKILA 

YSA012723 TRÄSKMOSSENIN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, KAUNIAINEN 

YSA013156 KASAVUOREN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, KAUNIAINEN 

YSAO1  1780 PIIPARKALLION  MÄNNIKKÖ, 
RUOTSIN PYHTÄÄ 

YSAO1  1252  NYKULLAN VUORIJALAVALEH - 
TO  (LUONNONSUOJELUALUE) 
RUOTSIN PYHTÄÄ 

YSA010797  TUOMELAN TUOKSUMARATTI- 
LEHTO (LUONNONSUOJELU- 
ALUE), RUOTSINPYHTÄÄ 

YSAO1  3026 VARGARKÄRRETIN  LEHTO- 
KORPI (LUONNONSUOJELU- 
ALUE), RUOTSINPYHTÄÄ 

YSAO11321 BASTUÄNGENIN  SÄÄSTÖ- 
METSÄ (LUONNONSUOJELU- 
ALUE), RUOTSINPYHTÄÄ 

YSAO1132O KARHULAHDEN  RANTA  (LUON- 
NONSUOJELUALUE), RUOTSIN 
PYHTÄÄ 

YSA013025 NYCKELSKINNSBERGETIN  
LEHTO (LUONNONSUOJELU- 
ALUE), RUOTSINPYHTÄÄ 

KPUO50007  ITÄISEN SUOMENLAHDEN KAN- 
SALLISPUISTO, RUOTSINPYHTÄÄ 

YSAO13O12 VOLSIN  LEHDOT  2  (LUONNON- 
SUOJELUALUE), KIRKKONUMMI 

YSA012958 VOLSIN  LEHDOT  1  (LUONNON- 
SUOJELUALUE), KIRKKONUMMI 

YSA013138 VOLSIN  LEHDOT  4  (LUONNON- 
SUOJELUALUE), KIRKKONUMMI 

YSAO1171O VOLSIN KARTANOMETSIKKÖ  
(LUONNONSUOJELUALUE), 
KIRKKONUMMI 
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VMAO10009 MEIKON  ALUE, KIRKKONUMMI 
YSA011668 TRANHALSTRÄSKET  JA  UR- 

BYSBERGET (LUONN.SALUE),  
KIRKKONUMMI 

YSA011709 VRÅNGNÄSUDDENIN  LEHTO- 
ALUE (LUONNONSUOJELU- 
ALUE), KIRKKONUMMI 

YSA011729 VOLSIN PÄHKINÄPENSASLEH - 
TO  (LUONNONSUOJELUALUE), 
KIRKKONUMMI 

YSAO1167O MEIKONJARVEN  RANNAT 
(LUONNONSUOJELUALUE), 
KIRKKO NUMMI 

YSAO13O13 VOLSIN  LEHDOT  3  (LUONNON- 
SUOJELUALUE), KIRKKONUMMI 

YSAO13O17 HEMTRÄSKETIN  LEHTO (LUON- 
NONSUOJELUALUE), 
KIRKKONUMMI 

YSA010955 MEIKON SAASTÖMETSA  
(LUONNON  S U  OJ  E LUA  LUE), 
KIRKKONU  MM I 

YSAO1  3073 VESTERGÅRDIN  METSÄ (LUON- 
NONSUOJELUALUE), 
KIRKKONUMMI 

YSAO1  1629 GILLOBACKAN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, KIRKKONUMMI 

YSA013152 ÖFVERBY KVARNSTRÖMSFALL 
 (LUONNONSUOJELUALUE), 

KIRKKONUMMI 
YSAO13O16 LÅNGVIKIN LEHDOT3  (LUON-

NONSUOJELUALUE), 
KIRKKONUMMI 

YSAO13O15 LÅNGVIKIN  LEHDOT  2  (LUON-
NONSUOJELUALUE),  
Kl RKKONUMMI 

YSAO1  1788  TAMMINIEMEN LUONNONSUO- 
JELUALUE, KIRKKONUMMI 

YSA012632 MEDVASTÖN BERGBACKAN  
LUONNONSUOJELUALUE, 
KIRKKONUMMI 

YSAO13O14 LÅNGVIKIN  LEHDOT  1  (LUON- 
NON SU  OJ  E LUALU E),  
KIRKKONUMMI 

YSAO1  2303 SALTFJÄRDENIN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, KIRKKONUMMI 

YSA011276 GÄSTERBYN LEHTOMETSIKKÖ  
(LUONNONSUOJELUALUE),  
Kl  A KKON U MMI 

YSAO11151 HÅKANSHOLMIN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, KIRKKONUMMI 

YSA012574 STORMOSSENIN HAGAN  LUON- 
NONSUOJELUALUE, 
KIRKKONUMMI 

YSAO1  2171 LILLTRÄSKIN RANTASUON 
 LUONNONSUOJELUALUE, 

KIRKKONUMMI 
YSAO1O7O8 GADDIEN  LUONNONSUOJELU-

ALUE, KIRKKONUMMI 
YSA011473 BRÄNDÖN  LUONNONSUOJELU-

ALUE, KIRKKONUMMI 
YSA012956 VINTERVÄGSTRÄSKET  (LUON-

NONSUOJELUALUE), 
KIRKKONUMMI 

YSA013149 TALLHOLMENIN  LUONNON 
SUOJELUALUE,  KIRKKONUMMI 

YSA012721  MÖSSÖN -SAAREN LUONNON- 
SUOJELUALUE, KIRKKONUMMI 

YSA012168  ENBUSKEN-RÖNNBUSKEN  
(LUONNONSUOJELUALUE), 
KIRKKO NUMMI 

YSAO117O8 GALJONSGRUNDIN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, KIRKKONUMMI 

VMAO1001O ILVESKALLION  ALUE, 
LAPI NJÄRVI 

YSAO1  2183  STENGARDIN RANTALEHDON  
LUONNONSUOJELUALUE 
LAPINJÄRVI 

YSA012302 MOISIONRANNAN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, LOHJA 

YSAO12300 OJAMONRANNAN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, LOHJA 

YSAO1  2301 NEITSYTLINNAN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, LOHJA 

YSA012570 KAITALAMMIN RANTALEHTO  
(LUONNONSUOJELUALUE), 
LOHJAN KUNTA 

YSA012704 KAITALAMMIN ROTKOLEHTO  
(LUONNONSUOJELUALUE), 
LOHJAN KUNTA 

YSA013228 KIRKKOVUOREN  KALKKIKIVI- 
KALLIO (LS.ALUE), 
LOHJAN KUNTA 

YSAO1  2371 SKRAATILAN PURONVARSI
-LEHTO (LUONNONSUOJELU-

ALUE), LOHJAN KUNTA 
YSA012869 HUHTASAAREN  LEHDON 

LUONNONSUOJELUALUE, 
LOHJAN KUNTA 

YSAO1  0083  PAAVO  LAN RANTALEHTO 
 (LUONNONSUOJELUALUE), 

LOHJAN KUNTA 
YSAO10068 JALASSAAREN  LEHTO (LUON- 

NO NS U  OJ  E LUALU E),  
LOHJAN KUNTA 

YSA012563 KESONSAAREN LUONNON - 
S U  OJ  F LUALU E, 

 LOHJAN KUNTA 
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YSA012391 OSUNIEMEN  LEHDON LUON 
NONSUOJELUALUE,  
LOHJAN KUNTA 

YSA013024  TAKA-HIKIAN  LEHDON LUON- 
NONSUOJELUALUE  2,  
LOHJAN KUNTA 

YSA012913  TAKA-HIKIAN  LEHDON LUON- 
NONSUOJELUALUE  1,  
LOHJAN KUNTA 

YSA013205 VILJOLAN  LEHDON LUONNON- 
SUOJELUALUE,LOHJAN  KUNTA 

YSA01  2914 RISUBACKAJOEN RANTALEH - 
TO 1 (LSALUE),LOHJAN  KUNTA 

YSA010841  ISO-TEUTARIN  KARTANON 
PUISTO (LUONNONSUOJELU- 
ALUE), LOHJAN KUNTA 

YSAO1  3213 AKARRIN  LUONNONSUOJELU- 
ALUE, LOHJAN KUNTA 

YSA01O131 KUGGENIN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, LOVIISA 

VMAO10011 MUSTAMETSÄN  ALUE, 
MÄNTSÄLÄ 

YSA011960 SAVIJARVEN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, NUMMI-PUSULA 

YSA011765 TATTARMAEN  LEHDON LUON- 
NON  S U  OJ  E LUALU E,  
NUMMI  -  PUS U LA 

YSA012576 RAJAMAEN ISOKALLION  LUON- 
NONSUOJELUALUE,  
NU RMIJÄR VI 

SSA01  0002 KILJAVAN LÄHTEIKKÖKORVEN  
SOIDEN  S U  OJ  E LUA  LUE, 
NURMIJARVI 

YSA010842  ANTTILAN MÄNNIKKÖ, 
ORIMATTILA 

YSA011743 TERRINIEMEN LUONNONSUO 
JELUALUE,  ORIMATTILA 

YSA011935 PERNAJANLAHTI 5,PERNAJ.L.  
POHJUKKA (LS.ALUE),PERNAJA 

YSA011672 PERNAJANLAHTI  3, FORSBYVI- 
KEN  (LUONNONSUOJELUALUE) 
PERNAJA 

YSA011936 PERNAJANLAHTI  4 (GERBYV. 
RÖDHÄLLFJ..),  PERNAJA 

YSAO10081 BAGGHOLMENIN  LUONNON- 
SUOJELUALUE (PERNAJANL.1),  
PER  NAJA 

YSA012731  PERNAJANLAHDEN VESIALUE 
(LUONNONSUOJELUALUE),  
PER  NAJA 

YSAO10087 TJUSTERBYN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, PERNAJA 

YSAO1O1O1 KLOVHOLMARNA  (LUONNON- 
SUOJELUALUE), PERNAJA 

YSAO1  3153 VÅTSKÄRIN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, PERNAJA 

YSAO1117O STORKOBBENIN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, PERNAJA 

YSAO1  1054 BISAHOLMAKLACKEN  (LUON- 
NONSUOJELUALUE), PERNAJA 

YSAO1  0159 ASPSKÄRIN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, PERNAJA 

YSAO1O1O6 MYSSHOLMIN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, PERNAJA 

YSAO1O127 HAMNHOLMENIN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, PERNAJA 

YSA011725 HAVERÖRNIN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, PERNAJA 

YSAO10076 RUSKIKSEN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, PORVOO 

YSA012986 SIKOSAAREN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, PORVOO 

YSA013022 SANNAISTEN EKBACKAN  TAM- 
MIMÄKI (LUONNONSUOJELU- 
ALUE), PORVOON MLK 

YSA012548 HASSELHOLMENIN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, PORVOON MLK 

YSA013266 STENSBÖLEN STORMOSSENIN 
LS.ALUE,  PORVOON MLK 

YSA013099 EKUDDENIN  LEHDON LUON- 
NONSUOJELUALUE, 
PORVOON MLK 

YSA010573 LENNÄTINVUOREN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, PORVOON MLK 

YSA012343  KURMALMEN  (LUONNONSUO- 
JELUALUE), PORVOON MLK 

YSA011544 KLOBBUDDENIN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, PORVOON MLK 

YSAO1O1O8 MJÅVIKIN  LUONNONSUOJELU- 
ALUE, PORVOON MLK 

YSAO115O5 GÅSHOLMENIN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, PORVOON MLK 

YSAO1  0033 TUNNHOLMENIN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, PORVOON MLK 

YSA012154  STORA FÅRHOLMENIN  LUO- 
DOT  (LUONNONSUOJELU- 
ALUE), PORVOON MLK 

YSAO10027  SÖDERSKÄRIN LUONNONSUO- 
JELUALUE, PORVOON MLK 

YSA010849 LOHILAMMEN SÄÄSTÖMETS- 
(LUONNONSUOJELUALUE),  
SAM  MATTI 

VMAO1  0012 HARSBACKENIN  ALUE, SIPOO 
YSAO1O6O4  SOLHÄLLAN KALKKILOUHOS - 

ALUE (LUONNONSUOJELU- 
ALUE), SIPOO 

YSAO1O118 BÄRNÄSUDDENIN  LUONNON-
SUOJELUALUE, SIPOO 
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YSAO1O119 

YSA01  1305  

YSAO1  0307 

 YSAO1  1920  

YSAO1  1627 
 YSAO1  2946  

YSAO1  3023 

 LHAO1  0009 

 YSAO1  3086 

 YSAO1  2354  

YSAO1  2629 

 YSAO1  2674  

YSA012915 

LHAO1  0010  

YSAO11917 

YSAO1  0026 

 YSAO1  1842 

 YSAO1  2859  

YSAO1  2929 

 YSAO1  3081 

 YSAO1  2861 

 YSAO1  2858 

 YSAO1  2860  

YSAO1  2628  

PELLBACKAN SÄÄSTÖMETSÄ 
 (LUONNONSUOJELUALUE), 

SIPOO 
STORMOSSENIN  (SIPOO) 
LUONNONSUOJELUALUE, 
SIPOO  
MOLNTRÄSK  (LUONNONSUO-
JELUALUE), SIPOO 
LÖPARÖN  LUONNONSUOJELU-
ALUE, SIPOO 
MÖLANDETIN LUODOT,  SIPOO 
RISUBACKAJOEN RANTALEH

-TO 2  (LS.ALUE),  SIUNTIO 
LEMPANSAN LEHTO (LUON-
NONSUOJELUALUE), SIUNTIO 

 KVARNBYN LEHTOJENSUOJE-
LUALUE,  SIUNTIO 
LAPPTRÄSKIN LEHTO (LUON-
NONSUOJELUALUE), SIUNTIO 
SJUNDBY  PARKBERGETS OCH 
+DALENS NSO(LUONN.SALUE), 

 SIUNTIO 
BÅTVIKENIN  SAARET (LUON-
NONSUOJELUALUE), SIUNTIO 
MALMSKOGENIN LEHTO 
(LUONNONSUOJELUALUE), 
TAMMISAARI 
KYRKPARKEN  (LUONNONSUO-
JELUALUE), TAMMISAARI 
SOLBÖLEN  JA  KNOPÖN LEH-
TOJENSUOJELUALUE, 

 TAMMISAARI 
TAPELÅSENIN  LUONNONSUO-
JELUALUE, TAMMISAARI 
FRAMNÄSIN LUONNONSUOJE-
LUALUE, TAMMISAARI 

 NÄSBERGEN  (LUONNONSUO-
JELUALUE), TAMMISAARI 

 DRAGS  VIKGARD-STORHOLME-
NIN  LUONNONSUOJELUALUE, 
TAMMI SAARI 
FLATHOLMENIN  LUONNON-
SUOJELUALUE, TAMMISAARI 
EKÅSAN LEHDON LUONNON-
SUOJELUALUE, TAMMISAARI 

 PRÄSTVIKEN  (LUONNONSUO-
JELUALUE), TAMMISAARI 
HAGALUNDIN LUONNONSUO-
JELUALUE, TAMMISAARI 
FLYETIN TERVALEPPAKORPI 
(LUONNONSUOJELUALUE), 
TAMMI SAARI 
LEKSVALLIN  LUONNONSUOJE-
LUALUE, TAMMISAARI 

YSAO1  0133  RIILAHDEN KARTANOPUISTO  
(LUONNONSUOJELUALUE), 
TAMMISAARI 

YSA012959 RAMSHOLMENIN  LEHDOT 
(LUONNON  S  UOJ  E  LUALU  E),  
TAMMISAARI 

YSAO1  0134  FALKSUNDSGROTTAN  (LUON- 
NONSUOJELUALUE), 
TAMMI SAARI 

YSAO10014  OFFERLUNDEN  (LUONNON- 
SUOJELUALUE), TAMMISAARI 

YSAO1O112  GULLÖN TAMMIMETSIKÖT 
(LUONNONSUOJALUE),  

TAMMISAARI 
YSA012705  HARPAR STORTRÄSKET-LIL- 

LTRÄSKET  (LUONNON- SUOJ.- 
ALUE), TAMMISAARI 

Y5A012180 NÄSEBYFLADAN  (LUONNON- 
SUOJELUALUE), TAMMISAARI 

YSA011883 SVEDJEHOLMEN  (LUONNON- 
SUOJELUALUE), TAMMISAARI 

YSA011532 EDESBACKAN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, TAMMISAARI 

YSA012073 STRÖMSÖN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, TAMMISAARI 

YSA013074  GULLÖN KILAN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, TAMMISAARI 

YSAU1  1331  DALKARÖN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, TAMMISAARI 

YSAO13O51 ÄSKÖRENIN  SAAREN LUON- 
NONSUOJELUALUE, 
TAMMISAARI 

YSAO1  1884  GÄSTANSIN LUONNNONSUO- 
JELUALUE,  TAMMISAARI 

KPUO20002  SAARISTOMEREN KANSALLIS- 
PUISTO, TAMMISAARI 

YSA012247 BOSSGRUNDETIN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, TAMMISAARI 

YSAO1O1O5 LILL-SKÄLÖN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, TAMMISAARI 

YSAO1  0013  NOTHAMNIN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, TAMMISAARI 

YSA011724 HERMANSÖN LINTULUOTO  
(LUONNONSUOJELUALUE) 
TAMMISAARI 

KPUO10001  TAMMISAAREN SAARISTON 
KANSALLISPUISTO, 
TAMMISAARI 

YSAO11316  BUSÖN  LUONNONSUOJELU- 
ALUE, TAMMISAARI 

YSA010336  TVÄRMINNEN  TUTKIMUSASE- 
MAN LUONNONSUOJELUALUE, 
TAMMISAARI 
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YSA010008 AHLGLON  LUONNONSUOJELU- 
ALUE, TAMMISAARI 

YSAO13100  KERAVANJOEN LEHDOT 
(LUONNONSUOJELUALUE), 
TUUSULA 

YSAO1  2308  LEPÄNOJAN  LUONNONSUOJE- 
LUALUE, TUUSULA 

YSA012771 LONKERINKORVEN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, TUUSULA 

YSA01  1122  HALOSENNIEMI  (LUONNON- 
SUOJELUALUE), TUUSULA 

LHA010011  TUUSULA 
YSA012627  SAKSAN PIHAPUISTO (LUON- 

NONSUOJELUALUE), TUUSULA 
YSA012912 RUUTINKOSKEN  LEHDON 

LUONNONSUOJELUALUE,  
VA  NTAA 

YSAO1008O TAMMISTCN LEHTOMÄKI 
(LUONNCNSUOJELUALUE),  
VANTAA 

YSA012330 HTKÄKOSKEN RINNELEHDOT  
(LUONNONSUOJELUALUE), 
VANTAA 

YSA012263 JUOTILAN  LUONNONSUOJELU- 
ALUE, VIHTI 

YSAO10077 LAUKKAMAEN VUORIJALAVA- 
LEHTO (LUONNONSUOJELU- 
ALUE), VIHTI 

YSA012188 LAUKKAMAEN  LUONNONSUO- 
JELUALUE, VIHTI 

YSA013083 PÄHKINÄRINTEEN  LUONNON- 
SUOJELUALUE, VIHTI 

YSA011683  TAPIOLAN LEHTO (LUONNON- 
SUOJELUALUE), VIHTI 

KPUO1003O  NUUKSION KANSALLISPUISTO 
VIHTI 
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