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Tiivistelmä  

Hausjärven Monnin alueella sijaitsee valtakunnallisesti tärkeä uhanalaisten 

lajien esiintymiskeskittymä radan lännen puoleisella ulkoluiskalla alueella, 

johon on suunniteltu uusi raide. Suunnittelun yhteydessä käynnistettiin korvaa-

van elinympäristön luomiseen tähtäävän turvaamissuunnitelman laatiminen. 

Tehtävänä oli suunnitella alueen uhanalaisten perhosten ravintokasvien, 

keltasauramon ja ketomarunan, sekä alueella esiintyvän rauhoitetun ketonukin 

siirrot uuteen soveltuvaan kasvupaikkaan ekosysteemihotelli-periaatteen 

mukaisesti siten, että myös maa-ainesta ja sen mukana olevaa muuta eko-

systeemiä siirtyy uudelle alueelle. Tavoitteena oli, että siirtojen myötä eko-

systeemihotelliin muodostuu riittävän suuri esiintymä Monnissa esiintyvien 

uhanalaisten lajien ravintokasveja, jotta myös perhoset voidaan siirtää uuteen 

elinympäristöön rakentamistoimenpiteiden ajaksi. Ketonukin osalta tavoitteena 

oli niin ikään tarjota korvaava elinympäristö kasville rakentamistoimenpiteiden 

ajaksi jo ennen kuin nykyinen kasvupaikka tuhoutuu rakentamisen myötä. Lajeja 

on myös tarkoitus palauttaa Monnin alueelle, kun suunnitellut rakentamis-

toimenpiteet alueella ovat päättyneet.  

 

Soveltuvaksi siirtokohteeksi valikoitui Vuokon luonnonsuojelusäätiön omistuk-

sessa oleva Kakslammin luonnonsuojelualue, jonka käytöstä ekosysteemi-

hotellina laadittiin sopimus. Ensimmäiset siirrot tehtiin marraskuussa 2018, ja 

työtä jatkettiin kesällä 2019. Ekosysteemihotellin lajiston kehittyminen eteni 

hyvin ja ensimmäiset siirrot keltasauramolla elävien perhosten osalta saatiin 

tehtyä kesällä 2019.  

 

Työn aikana koottiin aineistoa, jota voidaan käyttää apuna vastaavissa hank-

keissa jatkossa. Raportissa käydään läpi siirtotoimenpiteisiin liittyviä peri-

aatteita ja käsitteistöä sekä uhanalaisten ja erityisesti suojeltujen lajien siirtoi-

hin liittyviä lupatarpeita. Lisäksi on kerätty kokemuksia vastaavista hankkeista. 

Aikaisempien ja tämän hankkeen perusteella on laadittu ohjeet korvaavien 

elinympäristöjen luomisen työvaiheista. 
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Sammanfattning  

I Monniområdet i Hausjärvi finns en nationellt viktig förekomstkoncentration av 

utrotningshotade arter i den yttre sluttningen på banans västra sida, i ett 

område i vilket ett nytt spår planerats. I samband med planeringen inleddes upp-

görandet av en skyddsplan, vars mål var att skapa en ersättande livsmiljö. 

Uppdraget var att planera flytten av färgkulla och fältmalört, som är närings-

växter för de utrotningshotade fjärilarna i området, och den fridlysta grusvivan, 

som förekommer i området, till en ny lämplig växtplats i enlighet med eko-

systemhotellprincipen, på så sätt att också marksubstanser och andra delar av 

ekosystemet i dessa flyttas till det nya området. Målet var att en tillräckligt stor 

förekomst av näringsväxter för de utrotningshotade arterna i Monni bildas i 

ekosystemhotellet i och med flyttarna, så att också fjärilar ska kunna flyttas till 

den nya livsmiljön under tiden för byggåtgärderna. För grusvivan var målet 

också att erbjuda en ersättande livsmiljön för växten under tiden för bygg-

åtgärderna redan innan den nuvarande växtplatsen förstörs i och med 

byggandet. Avsikten är att flytta tillbaka arterna till Monniområdet då de 

planerade byggåtgärderna i området slutförts.  

 

Kakslampi naturskyddsområde, som ägs av Vuokon luonnonsuojelusäätiö, 

valdes som lämpligt flyttobjekt och ett avtal om användning av området som 

ekoystemhotell uppgjordes. De första flyttarna gjordes i november 2018 och 

arbetet fortsattes på sommaren 2019. Utvecklingen av artbeståndet i 

ekosystemhotellet framskred fint och de första flyttarna av fjärilar som lever på 

färgkulla gjordes på sommaren 2019.  

 

Under arbetet insamlades material som kan utnyttjas i motsvarande projekt i 

framtiden. Rapporten innehåller en genomgång av principer och terminologi i 

anknytning till flyttåtgärder och tillståndsbehov i synnerhet i anknytning till 

flyttar av fridlysta arter. Därtill har erfarenheter av motsvarande projekt 

samlats in. Utifrån tidigare och detta projekt har anvisningar uppgjorts för 

arbetsfaserna i skapande av ersättande livsmiljöer. 
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Abstract  

A nationally significant concentration of threatened species is located in the 

Hausjärvi Monni area, on the outside ramp to the west of the track where a new 

track is planned. In connection with the planning, the drawing up of a plan to 

secure the species was initiated with the aim to create a substitutive habitat. The 

task was to plan the transfer of the food plants, golden marguerite (Anthemis 

tinctoria) and boreal wormwood (Artemisia campestris) as well as the protected 

pygmyflower, of the area’s threatened butterfly species, to a new suitable 

growth site in accordance with the Ecosystem Hotel concept; such that also soil 

and other ecosystems it contains are transferred along to the new site. The goal 

was to create a sufficiently large concentration of the food plants of the 

threatened species occurring in Monni in the Ecosystem Hotel, so that also the 

butterflies can be transferred to the new habitat for the duration of construction 

work. With regard to pygmyflower (Androsace septentrionalis), the goal was 

also to offer a substitutive habitat for the plant for the duration of construction 

work already before the current growth site is destroyed due to construction. 

The goal is also to return some species to the Monni area when the planned 

construction operations in the area have been completed.  

 

The Kakslammi nature reserve owned by the Vuokko Nature Protection 

Foundation was selected as the suitable transfer site, and a contract was drawn 

up on its use as an Ecosystem Hotel. The first transfers were conducted in 

November 2018, and the work was continued in the summer of 2019. The 

development of species in the Ecosystem Hotel progressed well and the first 

transfers of butterflies living in the golden marguerite plants (Anthemis 

tinctoria) were completed in summer 2019.  

 

During the work, material was collected for use as an aid in similar cases in the 

future. The report examines the principles and concepts related to the transfer 

measures, as well as the requirements for licences in transfers of species which 

are threatened or under special protection. In addition, experience has been 

gathered on equivalent projects. On the basis of previous projects and the 

current one, instructions have been drawn up on the work phases required for 

creating substitutive habitats. 
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Esipuhe  

Luontaisesti paahteiset ympäristöt ovat suurelta osin joko hävinneet tai 

vaarassa hävitä umpeenkasvun, ympäristön rehevöitymisen ja rakentamisen 

myötä. Syitä ovat muun muassa metsäpalojen tehokas torjunta, kaskeamisen 

loppuminen, laidunnuksen väheneminen ja rantojen kulutus. Luonnon moni-

muotoisuus köyhtyy ennennäkemättömällä vauhdilla. Monet paahdeympäris-

töjen kasvi- ja hyönteislajeista ovat uhanalaisia sekä rauhoitettuja tai erityisesti 

suojeltavia. Uusia paahdeympäristöjä on kuitenkin syntynyt mm. hiekkakuopille, 

kaatopaikoille, sähkölinjoille, satamien ja teollisuuden liepeille sekä teiden ja 

ratojen varsille. 

 

Väylähankkeissa teiden ja ratojen varren paahdeympäristöjä voi olla vaarassa 

tuhoutua esimerkiksi lisärakentamisen myötä. Rata- ja tieverkon kehittämisestä 

vastaavana tahona Väylävirastolla on mahdollisuus edistää paahdeympä-

ristöjen säilymistä ja uusien paahdeympäristöjen muodostumista.  

 

Radan varsien merkitys paahdelajiston elinympäristönä on tunnistettu Liikenne-

viraston ympäristöstrategiassa, ja Väyläviraston ympäristötoimintalinjan 

mukaisesti Väylävirasto on sitoutunut selvittämään arvokkaiden korvaavien 

elinympäristöjen, kuten teiden pientareiden ja rautatiealueiden määrää ja 

merkitystä. Väyläviraston toimintaohjeiden mukaisesti luonnonarvot ja luonnon 

monimuotoisuutta koskeva tieto sekä väyläympäristöjen uhanalaisen kasvus-

ton säilyminen otetaan huomioon uusissa ja parantamishankkeissa. Näiden 

periaatteiden toteutumiseksi on tärkeää, että suunnitelmia laadittaessa varmis-

tetaan riittävät selvitykset alueen lajistosta sekä varaudutaan korvaavien 

elinympäristöjen luomiseen rakentamistoimenpiteiden ajaksi. Esimerkiksi 

korvaavien elinympäristöjen luomiseen liittyvät aluevaraustarpeet tulisi tunnis-

taa riittävän varhaisessa vaiheessa, käytännössä jo yleissuunnitelmaa laadit-

taessa, sekä varata riittävä aika siirtojen toteuttamiselle ja seurannalle ennen 

rakentamistoimenpiteiden käynnistymistä.  

 

Julkaisun ovat toimittaneet ja asiantuntijoina ovat toimineet Karoliina Saarniaho 

ja Daniela Rosqvist WSP Finland Oy:stä, Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä 

Oy:stä, perhosasiantuntija Jari Kaitila sekä paahdeympäristöjen lajiston ja 

ekosysteemihotelli-toimintamallin erityisasiantuntijoina Terhi Ryttäri ja Petri 

Ahlroth Suomen ympäristökeskuksesta. Työn ovat tilanneet Väylävirastosta 

Jouni Juuti, Susanna Koivujärvi ja Marita Luntinen.  

 

Työn on tilannut Väylävirastosta Jouni Juuti ja työtä ovat ohjanneet Susanna 

Koivujärvi ja Marita Luntinen. Työn sisältöä ja toimenpiteitä on käyty läpi 

Hämeen ELY-keskuksen ja alueen kuntien ympäristötoimien edustajien kanssa. 

Siirtojen osalta yhteistyössä on ollut mukana Vuokon Luonnonsuojelusäätiö, 

jonka omistuksessa oleva Kakslammin luonnonsuojelualue valikoitui ensi-

sijaiseksi ekosysteemihotellikohteeksi Monnista siirrettävälle lajistolle.  

 

Helsingissä joulukuussa 2020 

 

Väylävirasto  
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1  Johdanto  

Pasila-Riihimäki raideliikenteen välityskyvyn nostamiseen tähtäävän 2. vaiheen 

suunnittelun yhteydessä on tunnistettu valtakunnallisesti erittäin merkittävä 

uhanalaisten lajien esiintymiskeskittymä Hausjärven Monnin alueella. 

Kohteessa radan ulkoluiskaan on muodostunut noin kilometrin mittainen 

paahdelajistolle suotuisa elinympäristö, jossa esiintyy useita erityisesti 

suojeltavia hyönteislajeja ja niiden ravintokasveja. Paahdeympäristöt ovat 

voimakkaalle auringonsäteilylle alttiita, yleensä hiekka- tai sorapohjaisia, 

kasvillisuudeltaan avoimia elinympäristöjä.  

 

Monnin uhanalaisten lajien elinympäristö sijaitsee radan ulkoluiskassa kohdas-

sa, johon on suunniteltu lisäraide. Pääradan välityskyvyn parantamiseksi 

rakennettavat lisäraiteet vaikuttavat väistämättä nykyisen pääraiteen penk-

kojen, radanvierusten ja huoltoteiden kasvillisuuteen ja lajistoon. Kyseisen 

yhteysvälin ratasuunnitelmavaiheessa on laadittu alustava suunnitelma 

Monnin alueen uhanalaisen lajiston turvaamiseksi.  

 

Turvaamissuunnitelma perustuu nk. ekosysteemihotelli-periaatteeseen, jossa 

kohteen erittäin uhanalaiselle lajistolle ja sitä tukevalle ekosysteemille luodaan 

korvaava elinympäristö rakentamistoimenpiteiden ajaksi. Rakentamisen jälkeen 

lisäraiteen ulkoluiskalle Monnissa luodaan alkuperäisen kaltainen elin-

ympäristö, johon lajistoa voidaan palauttaa. Tehtävä on haastava, sillä osalle 

alueella esiintyvistä lajeista Monnin esiintymä on yksi harvoista Suomesta 

tunnetuista esiintymistä.  

 

Ratasuunnitelmavaiheessa laadittua alustavaa suunnitelmaa on täydennetty 

vuonna 2018 alkaneessa turvaamissuunnitelman ohjelmointi- ja selvitystyössä. 

Työn aikana on tarkennettu selvitystä soveltuvista siirtokohteista, aloitettu 

siirrot Kakslammin luonnonsuojelualueelle Hausjärven Ryttylään ja ohjelmoitu 

lähivuosien jatkotoimenpiteitä. Lisäksi on koottu kokemuksia vastaavista 

hankkeista. Ekosysteemihotellin perustamiseen liittyvän prosessin vaiheita on 

määritelty menettelyn toistettavuuden helpottamiseksi vastaavissa hank-

keissa.  
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2  Monnin uhanalaisten lajien esiintymis-

keskittymä 

Monnin uhanalaisten lajien esiintymiskeskittymä sijaitsee Hausjärvellä, pää-

radan lännen puoleisella ulkoluiskalla ratakilometrivälillä km 62+800 – km 

63+700 (Kehätie–Monnin alikulku välinen osuus). Alue on valtakunnallisesti 

erittäin merkittävä erityisesti uhanalaisten perhosesiintymien osalta. Alueella 

esiintyy useita uhanalaisia perhoslajeja, kuten keltasauramolla elävät sauramo-

viirukoi ja sauramomykerökoi sekä ketomarunalla elävät kenttäpussikoi, 

loistokaapuyökkönen ja vallipussikoi. Lisäksi alueella esiintyy erittäin uhan-

alaiseksi luokiteltua ketonukkia km 63+100 alkaen.  

 

 

Kuva 1.  Uhanalaisten lajien esiintymiskeskittymä välillä Hyvinkää–Haus-

järvi, nk. Monnin suora. 

Monnin suora on uhanalaisten perhosten ravintokasvien, kuten keltasauramon 

tärkeä kasvupaikka. Keltasauramo kukkii keskikesästä aina alkusyksyyn asti, 

runsain kukinta on heinä–elokuussa. Keltasauramo on monivuotinen kasvi. 

Sauramoviirukoille ja sauramomykerökoille tärkeimpien keltasauramon esiinty-

mien on todettu sijaitsevan juuri radan varressa.  

 

Keltasauramoa esiintyy pääradan varrella Hyvinkään ja Arolammen välisellä 

rataosuudella myös muualla, mutta Monnin lähialueilla keltasauramon esiinty-

mät ovat liian pieniä, että niissä voisi elää elinvoimainen perhospopulaatio. Sen 

lisäksi on tilanteita, joissa perhosen ravintokasvia esiintyy laajemmin, mutta 

perhoslajin esiintyminen rajoittuu muista elinvaatimuksista johtuen huomatta-

vasti suppeammalle alueelle. Hyvä esimerkki tällaisesta lajista on kenttä-

pussikoi, joka esiintyy selvitysalueella vain Monnin suoran rata-penkereellä 

lähimpien tunnettujen esiintymien ollessa Hankoniemellä. 
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Sekä ketonukki että keltasauramo ovat todennäköisesti hyötyneet rinteiden 

kasvillisuuden ajoittaisesta leikkaamisesta. Niitto on kuitenkin käytännössä 

jokaisena ajankohtana jollekin osalle hyönteislajistoa turmiollinen. Rata-

ympäristöjä ei niitetä läheskään joka vuosi, vaan kasvillisuuden kehittymisestä 

päätellen n. 3–5 vuoden välein. Näin hyönteislajistolla on ollut mahdollisuus 

toipua hoitotoimenpiteiden aiheuttamasta haitasta. 

 

 

Kuva 2.  Perhosten ravintokasvien ketomarunan, keltasauramon ja 

karvaskallioisen esiintymiä rataosuudella Hyvinkää-Riihimäki, 

jolle sijoittuu myös Pasila-Riihimäki 2. vaiheen ratasuunnitelmaan 

liittyvä tavararaide (noin kmv 61-67). 

Kohteessa on myös ketomarunalla elävää uhanalaista perhoslajistoa. Kuivia 

hiekka- ja moreenipohjaisia kasvupaikkoja suosivaa ketomarunaa esiintyy 

useissa paikoissa Pasila-Riihimäki 2. vaiheen alueella radan ulkoluiskilla. 

Monnin suoran läheisyydessä lajia esiintyy lähes koko matkalla Hyvinkään 

aseman ja Arolammin vanhan seisakkeen välisellä rataosuudella (kuva 2). Lähi-

sukulaisensa pujon tavoin ketomaruna kasvaa mielellään myös tasaisilla 

hiekkakentillä, kuten raiteiden välissä tai huoltoteillä. Ketomaruna on moni-

vuotinen kasvi. Ketomaruna myös ylläpitää ketokasvillisuudelle suotuisaa 
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kasvuympäristöä torjumalla luontaisesti muuta kasvillisuutta samoin kuin useat 

muut mykerökukkaiset, kuten päivänkakkara ja kaunokit. 

 

Radanvarsilla esiintyy myös karvaskallioista, ahomansikkaa, kultapiiskua, keto-

masmaloa ja neidonkieltä. Monet perhoslajit (ja myös muutkin hyönteiset) ovat 

usein sidoksissa johonkin tiettyyn ympäristöön ja jopa tiettyyn kasvilajiin. Ne 

käyttävät kasvilajia ainoana ravintonaan esimerkiksi toukkavaiheessa. Tästä 

seuraa loogisesti se, että jos kasvilaji on harvinainen, myös siitä riippuvainen 

hyönteinen on harvinainen. Kasveista poiketen perhoset saattavat hieman 

helpommin palata takaisin alueen uusille ratapenkereille, sillä ne voivat lentää 

hieman kauempanakin olevilta alueilta. 

 

Alueen erityisiä luontoarvoja on kuvattu myös Pasila–Riihimäki yhteysvälin 

liikenteellisen välityskyvyn parantamisen 2. vaiheen ratasuunnitelman yhtey-

dessä laaditussa WSP Finland Oy:n, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n ja perhos-

asiantuntija Jari Kaitilan laatimassa tutkimusraportissa Eliölajien turvaamis-

suunnitelma Pasila–Riihimäki ratahankkeen 2. vaiheen alueella, Liikennevirasto, 

2017 sekä Faunatica Oy:n laatimassa raportissa Pääradan varren paahde-

alueiden esiselvitys Hausjärvellä vuonna 2014. 
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3  Hankkeen aikaisemmat vaiheet 

Vuonna 2010 valmistui Ympäristövaikutusten arviointi Kerava–Riihimäki-lisä-

raiteista (Liikennevirasto 2010). Työn yhteydessä suoritettiin kesällä 2009 

luontoinventointi (YVA:n liite 8), jossa muun muassa tunnistettiin uhanalaisille 

ja harvinaisille perhoslajeille sopivat alueet ja niissä esiintyvät perhoset. Monnin 

suora tunnistettiin koko suunnittelujakson merkittävämmäksi perhoskohteeksi. 

 

Kesällä 2014 Hämeen ELY-keskus teetti Hausjärven pääradan varren paahde-

alueiden esiselvityksen. Selvityksessä kartoitettiin avoimien hiekkamaiden 

harvinaisille ja uhanalaisille perhoslajeille sopivien elinympäristöjen ja toukkien 

ravintokasvien esiintyminen sekä havainnoitiin selvitysajankohtana löydettä-

vissä olevia uhanalaisia perhoslajeja. Selvityksessä todetaan ratajaksolla 

olevan jopa valtakunnallisella tasolla arvioituna merkittäviä paahdekohteita. 

Laajimmaksi ja arvokkaimmaksi arvioitiin Monnin suora, radan molemmin 

puolin. Selvityksessä todetaan, että ratahankkeessa tulee edetä erityisen 

suunnitelmallisesti ja porrastetusti siten, että esiintymien toimeentulo varmis-

tetaan. 

 

Ratajakso, jossa Monnin paahdeympäristö sijaitsee, ei sisältynyt vuonna 2015 

laadittuun yleissuunnitelmaan (Pasila–Riihimäki välityskyvyn nostaminen, 

vaihe 2, yleissuunnitelma). Yleissuunnitelmassa esitettiin kuitenkin muiden 

harvinaisten kasviesiintymien siirtoa välityskyvyn nostamiseen tähtäävien 

toimenpiteiden takia tuhoutuvilta kasvupaikoilta. 

 

Vuonna 2017 valmistuneeseen Pasila–Riihimäki vaiheen 2 ratasuunnitelmaan 

sisältyi myös ratajakso, jossa Monnin paahdeympäristö sijaitsee. Monnin 

paahdeympäristön lajiston turvaamiseksi laadittiin tässä yhteydessä erillinen 

turvaamissuunnitelma, jossa esitettiin periaatteet korvaavien habitaattien 

luomisesta lähialueille siirtoistutuksien avulla. Ratasuunnitelmassa todettiin, 

että lajiston turvaaminen erityisesti Monnin suoran alueella edellyttää jatko-

suunnittelua, jonka yhteydessä tulee huomioida myös rata-alueen hoito-

toimenpiteiden määrittely siten, että varmistetaan uhanalaisen lajiston 

säilyminen elinkelpoisena. Turvaamissuunnitelma on osa ratahankkeen rata-

suunnitelma-aineistoa. 

 

Jatkosuunnittelun tueksi laadittiin lisäksi selvitys mahdollisista siirtoalueista 

(Rauno Yrjölä & Jari Kaitila, 2017). Siinä vertailtiin 14 eri potentiaalista siirto-

kohdetta Monnin paahdeympäristön lähialueella. Siirtoalueiden mahdollista 

hankintaa tai vuokrausta ei tässä vaiheessa selvitetty. Alueen omistajilta ei 

myöskään tiedusteltu alueen käyttömahdollisuutta, vaan se jätettiin myöhem-

pään vaiheeseen. 

 

Siirtoalueiksi kelpaavat samankaltaiset ympäristöt, kuin mitä Monnin suoralla 

on: kuiva, paahteinen rinne, jossa on soraa ja hiekkaa. Mahdollisia siirtoalueita 

tunnistettiin lähialueelta tiedossa olevilta kohteilta, joissa olosuhteet olivat 

otolliset. Mahdollisia siirtokohteiksi soveltuvia alueita tiedusteltiin myös lähi-

alueen kunnista.  
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Kohteita pisteytettiin seitsemän kriteerin perusteella. Vertailussa siirtokohteita 

tarkasteltiin ensisijaisesti siirtokohteen soveltuvuutta biologisista lähtö-

kohdista: viisi kriteeriä koski tätä aihepiiriä. Yksi kriteeri koski vaikutuksia 

liikennealueiden käyttöön ja kunnossapitoon ja yksi läheisyyttä Monnin suoraan 

ja mahdollisuutta ottaa alue heti käyttöön.  

 

Vuonna 2018 siirtotoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta jatkettiin tämän 

työn puitteissa. Työssä sovelletaan ekosysteemihotellin toimintamallia 

(Pekkonen, Minna ym., Ekosysteemihotelli - lajiston turvapaikka maankäytön 

muutoksissa, Suomen ympäristökeskus 24/2019). Tavoitteena on ollut löytää 

tarvittava määrä soveltuvia siirtokohteita, kerätä kokemuksia vastaavista 

hankkeista, tarkentaa siirtoprosessin ohjeistusta, suorittaa ensimmäisiä siirtoja 

ja määritellä jatkotoimenpiteitä.  
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4  Tietoa ja kokemuksia siirtotoimenpiteistä  

4.1  Paahdeympäristöjen turvaaminen 

Rakentaminen ja maankäytön muutokset aiheuttavat paineita luonnonvaraisen 

lajiston elinympäristöille. Toisaalta ihmisten muokkaamat ympäristöt myös 

tarjoavat soveltuvaa elinympäristöä useille lajeille, joiden luontaiset elin-

ympäristöt ovat vaarantuneet. Teiden ja ratojen varsien paahdeympäristöt ovat 

yksi tyypillinen esimerkki vahvasti ihmisten muokkaamasta ympäristöstä, joissa 

esiintyy useita uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja joiden luontaiset elinympäristöt 

ovat vähentyneet merkittävästi. 

 

Väylähankkeiden suunnittelun yhteydessä tuleekin usein eteen arvokasta lajis-

toa, jonka elinympäristö on vaarassa tuhoutua suunniteltujen rakentamis-

toimenpiteiden myötä. Yksittäisiin lajeihin kohdistuvia siirtoistutuksia ja muita 

ns. ex situ -suojelumenetelmiä on onnistuneesti toteutettu jo pitkään, ja jo 

toteutetuissa hankkeissa on kertynyt hyödyllistä osaamista. Viime vuosina 

luonnonvaraisen lajiston turvaamiseen rakentamisen vuoksi uhatuissa 

kohteissa on kehitetty myös ekosysteemihotelleiksi kutsuttuja toimintatapoja, 

joilla pyritään lieventämään kokonaiseen, useampia lajeja käsittävään eko-

systeemiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia.  

 

Menneen vuosikymmenen aikana on tehty töitä kompensaatiomenetelmän 

soveltamiseksi Suomessa. Vaikka Monnin alueelle suunnitellussa luontoarvojen 

turvaamishankkeessa ei ole kyse kompensaatiosta, on moni kompensaatioon 

pätevä periaate sovellettavissa.  

 

Seuraavaksi kerrotaan lyhyesti näistä menetelmistä ja niiden parissa kehite-

tyistä hyödyllisestä taustatiedosta. 

 

4.1.1  Ekosysteemihotelli 

Ekosysteemihotellilla tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa elinympäristön lajis-

tolle pyritään löytämään uusi soveltuva elinympäristö rakentamistoimen-

piteiden ajaksi, ja josta lajistoa voidaan palauttaa alkuperäiseen esiintymis-

paikkaan. Tämä on tavoitteena myös Monnin alueen lajiston osalta. 

 

Suomen ympäristökeskus on koonnut kokemuksia ekosysteemihotelli-peri-

aatteella suoritetuista lajistokokonaisuuksien suojeluhankkeista hiljattain 

julkaistuun raporttiin.  Ekosysteemihotellimenetelmä eroaa yksittäisten lajien 

suojelumenetelmistä siinä, että tavoite on ollut turvata lajistokokonaisuus kas-

veineen ja niistä riippuvaisine hyönteisineen, ja myös mahdollistaa lajiston 

palauttaminen alkuperäiselle elinalueelle (Pekkonen, Minna ym., Ekosysteemi-

hotelli - lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa, Suomen ympäristö-

keskus 24/2019). Raportissa on kuvattu esimerkkejä ekosysteemihotelli -

toimintamalliin perustuneista hankkeista ja niistä saaduista kokemuksista. 
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4.1.2  Ex situ -suojelu 

Ex situ -suojelulla, tai suomeksi etäsuojelulla, tarkoitetaan kaikkia menetelmiä, 

joiden avulla uhanalaisia eliöitä pyritään suojelemaan muualla kuin niiden 

alkuperäisissä ympäristöissä. Näihin lukeutuu kasvien säilyttäminen esimerkiksi 

siemenpankissa, puhdasviljelmässä tai elävissä kokoelmissa. Tämän työn 

puitteessa esitetyt ja suoritetut siirtotoimenpiteet ovat näin ollen yksi etä-

suojelun muoto. 

 

Luonnontieteellinen keskusmuseo on julkaisut ”Etäsuojelijan opas” -nimisen 

julkaisun (Miranto ym. 2017), joka antaa siirtoistutuksiin sovellettavissa olevaa 

hyödyllistä tietoa. Oppaaseen on koottu erilaisia esimerkkejä onnistuneista 

käytäntöistä eri lajeilla, tarkoituksena hyväksi havaittuja menetelmiä voidaan 

hyödyntää lähisukulaislajien ex-situ -suojelussa. Oppaasta saa käytännön-

läheistä ohjeistusta muun muassa siementen keruuseen; siirto-, elvytys- ja 

palautusistutuksien toteutukseen sekä toimenpiteiden dokumentointiin. 

 

4.1.3  Kompensaatio 

Kompensaatiolla tarkoitetaan yhteiskunnallisen toiminnan johdosta elinympä-

ristöille aiheutuvan haitan hyvittämistä parantamalla elinympäristön tilaa 

muualla. Se on tarkoitettu käytettäväksi viimeisenä toimenpiteenä väistä-

mättömien ekologisten vaurioiden korvaamiseksi. Kompensaatio ei ole sama 

asia eikä se korvaa haittavaikutusten minimointiin tähtääviä lieventämis-

toimenpiteitä, kuten esimerkiksi vihersiltoja tai harvalukuisen kasvin siirtämistä 

turvaan rakentamisen ajaksi.  

 

Vuonna 2011 julkaistun Liikenneviraston selvityksen ”Kompensaation toteutta-

misen reunaehdot tie- ja rautatiehankkeissa” (Nyrölä ym.) kautta on pyritty 

edistämään väylähankkeiden, erityisesti tie- ja ratahankkeiden ympäristövaiku-

tusten hallintaa ja kompensaation käyttöä sen osana. Tavoitteena oli myös 

lisätä tietoa mahdollisista kompensaatiokeinoista ja niiden käyttökelpoisuu-

desta ja reunaehtoista. Hyödyllistä taustatietoa saa myös ympäristöministeriön 

julkaisusta ”Ekologisen kompensaation määrittämisen tärkeät operatiiviset 

päätökset” (Moilanen & S. kotiaho 2017) sekä Valtioneuvoston selvitys- ja 

tutkitustoiminnan julkaisusta ”Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen 

kehittäminen” (Suvantola ym. 2018) 

 

Tämän työn puitteessa tehtävät lajistosiirrot eivät ole luokiteltavissa 

kompensaatioksi. Tästä huolimatta Liikenneviraston vuonna 2011 julkaisemassa 

selvityksessä määritellään useita reunaehtoja, jotka ovat relevantteja ja 

yleistettävissä myös tähän hankkeeseen. 

 

 Kompensaatio tulee ensisijaisesti tehdä väyläalueella tai sen vaikutus-

alueella, jolloin kompensaatio kohdistuu alueelle, jossa ympäristöhyvä 

menetetään. Toissijaisesti kompensaatio voidaan toteuttaa muualla, 

jolloin toimivuuden turvaamiseksi kompensaation toteuttaminen 

suojelualueilla tai niitä täydentävänä on suositeltavaa. 

 Luonnonympäristöä tulee tarkastella kokonaisuutena, ts. kompen-

saation kohdentamisessa huomioidaan myös muut luontoarvot kuin 

kompensoitava arvo. 

 Kompensointi toteutetaan vain, kun sen onnistuminen on luonnon-

tieteellisesti arvioiden todennäköistä. 
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 Kompensaatiot pyritään toteuttamaan toisiaan täydentävinä ja riittävän 

laajoina joko yksittäisinä alueina tai pienempien alueiden muodostama-

na kokonaisuutena. 

 Kompensaatiotoimelle tulee laatia seurantasuunnitelma, jolla seura-

taan kompensaation toimivuutta ja jonka avulla voidaan tarvittaessa 

tehdä korjaavia toimenpiteitä. 

 

Lisäksi ohjeessa on määritelty seuraavia reunaehtoja nimeen omaan kasvilajien 

kompensaation toteuttamiseksi: 

 

 Kasviyksilöiden määrän on oltava riittävä elinkelpoisen uuden 

populaation luomiseksi. Jos häviävän populaation määrä on pieni, 

siirretään kaikki yksilöt. 

 Uhanalaisen kasvilajin siirto suoritetaan mahdollisimman lähelle alku-

peräistä paikkaa kasvuolosuhteiden säilyttämiseksi samoina. 

 Siirtoistutuksilla tulisi suosia lajin nykyisten kasvupaikkojen vahvista-

mista. 

 Yleissuunnittelun yhteydessä väylän alueella tai lähialueella toteutet-

taville toimenpiteille varataan riittävä tila, että se voidaan ottaa 

huomioon tie- ja ratasuunnitelmassa. 

 Kompensaation toteuttamiseksi laaditaan yksityiskohtainen työtapa-

selostus tie- tai ratasuunnittelun yhteydessä. 

 Siirron yhteydessä hyödynnetään siirrettävän lajin kasvualustassa 

olevaa siemenpankkia siirtämällä koko kasvualusta (riittävä 

maapaakku) uuteen paikkaan. 

 Mikäli laji siirretään väyläalueen ulkopuolelle, maanomistajien kanssa 

sovitaan kompensaatiotoimenpiteiden toteuttamisesta heidän 

omistamillaan alueilla tai alue hankitaan väylänpitäjän hallintaan. 

 Siirretyn lajin säilyminen ja menestyminen uudessa paikassa varmiste-

taan riittävin hoitotoimenpitein sekä seurannan avulla (esim. paahde-

ympäristöt/ umpeenkasvun estäminen, vieraslajien torjunta). 

 Väylän kunnossapidon yhteydessä väyläalueella sijaitseviin kompen-

saatiokohteisiin kohdistuvat toimenpiteet räätälöidään 

tapauskohtaisesti hoitourakkaan kuuluviksi. 

 Lajin geneettisen materiaalin säilyttämiseksi kerätään tarvittaessa 

siemeniä. 

4.2  Luvanvaraisuus 

Rauhoitettujen lajien ja erityisesti suojeltujen lajien ELY-keskuksen rajaamien 

lajin säilymiselle tärkeiden esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen 

on lähtökohtaisesti kielletty luonnonsuojelulailla. Näiden lajien siirtäminen 

toiseen paikkaan sekä palautusistuttaminen edellyttää lupaa. Haettava lupa 

määräytyy lajin suojelustatuksen mukaan: onko laji rauhoitettu, erityisesti 

suojeltu ja ELY-keskuksen rajaama esiintymä, vai Euroopan yhteisön luonto-

direktiiviin sisältyvä.  
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Luontodirektiivin IV-liitteessä mainittujen lajien osalta tarvitaan lupa sekä 

yksilöiden hallussapitoon, että niiden siirtämiseen. Luvat voidaan myöntää vain 

tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) 

artiklasta. Molemmat poikkeuslupahakemukset käsittelee Varsinais-Suomen 

ELY-keskus ja lupia voi anoa yhtä aikaa.  

 

Myös muiden luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien elävien yksilöiden siirtä-

miseen tarvitaan lupa. Nämä lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteissä 

1-3c. Tällöin poikkeuslupahakemukset käsittelee se ELY-keskus, jonka alueella 

siirtäminen tapahtuu. Mikäli rauhoitettu laji on luonnonsuojeluasetuksen 

liitteessä 4 määrätty myös erityisesti suojeltavaksi, tulee lajille tärkeän 

esiintymispaikan hävittämiseen ja heikentämiseen hakea myös lupa. Lupaa 

voidaan hakea samalla hakemuksella uhanalaisen lajin siirtämistä koskevan 

lupahakemuksen kanssa.  

 

Monnin alueella ei esiinny luontodirektiivin IV-liitteessä mainittuja lajeja. 

Monnissa esiintyy rahoitettu ja erityisesti suojeltu ketonukki, jonka siirtämistä ja 

kasvupaikan häiritsemistä varten haettiin lupaa poiketa rauhoitetun eliölajin 

rauhoitusmääräyksistä. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt poikkeamisluvan, 

joka on voimassa 1.10.2018–31.12.2020.  Monnin siirrettävistä perhosista kaksi 

(kenttäpussikoi ja sauramoviirukoi) ovat myös erityisesti suojeltuja lajeja, mutta 

Monnin esiintymä ei ole ELY-keskuksen rajaama, joten lajien siirrot eivät edellytä 

lupaa. 

 

Ekosysteemihotellin perustaminen Kakslammin luonnonsuojelualueelle edel-

lytti lupaa poiketa ko. luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä. Lupaa 

haettiin Hämeen ELY-keskukselta. ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myön-

tää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos 

poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen 

hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta. Poikkeamislupa on myönnetty 

30.10.2018. Perusteluissa todetaan, että ”kasvimateriaalin ja myöhemmin 

perhosten siirto paahteiselta ratapenkalta paahdeympäristöön luonnon-

suojelualueelle, jonka hoito tähtää paahdelajiston säilymiseen alueella, ei 

vaaranna alueen perustamistarkoitusta. Hanke tuottaa tietoa ja kokemuksia 

mm. uhanalaisen ketonukin siirtoistutusten onnistumisesta. Lisäksi se tuottaa 

tietoa laajemmin vielä kokeiluasteella olevan ekosysteemihotelli-toiminta-

mallin käytöstä yhteiskunnallisesti merkittävässä rakennushankkeessa, jossa 

lajistolle aiheutuvaa haittaa ei voida välttää.”  

 

Lisäksi luonnonsuojelualueilla toimittaessa tarvitaan suojelualueen haltijan tai 

omistajan lupa. Lupaprosessista on kerrottu enemmän Luonnontieteellisen 

keskusmuseon toimittamassa Etäsuojelijan oppaassa (Miranto 2017).  

 

Myös muilla alueilla maa-alueen käyttöön siirtokohteena tarvitaan maan-

omistajan lupa. Siirtojen suorittamiseen ja lajiston hoitotoimenpiteisiin liittyvät 

reunaehdot ja siirrettävän lajiston myötä syntyvät rajoitukset alueen käytölle 

sekä alueen käytöstä määritetty korvaus on hyvä neuvotella hyvissä ajoin ennen 

siirtojen aloittamista ja kirjata sopimukseen. Mahdollisia siirtokohteita tunnis-

tettaessa on hyvä huomioida, että siirrettävästä lajistosta saattaa aiheutua 

rasite alueen käytölle, mikä voi vaikuttaa maanomistajan halukkuuteen 

vastaanottaa siirrettävää lajistoa ja laatia sopimusta. Myös valtion ja kuntien 

omistamilla alueilla saattaa olla alueen nykyisestä tai suunnitellusta maan-

käytöstä johtuvia rajoituksia, jotka tulee huomioida. 
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4.3  Kokemuksia vastaavista hankkeista 

Kasvilajien siirroista on Suomessa jo jonkin verran kokemusta erilaisten 

hankkeiden kokeilujen kautta. Tässä osiossa kuvataan toteutettuja siirto-

istutuksia ja niiden onnistumista. 

 

4.3.1  Kuusamon Liikasenvaarantien kunnostushanke 

Kuusamon Liikasenvaarantien kunnostustyön yhteydessä kunnostettavan tie-

osuuden varrella esiintyvää, kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhan-

alaisuusluokituksen mukaisesti erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltua kasvilli-

suutta (horkkakatkero, Gentianella amarella) siirrettiin ekosysteemihotelli-

toimintamallilla turvaan kunnostustyön ajaksi. Horkkakatkero on lisäksi 

luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 4 määritelty uhanalainen, erityisesti suojel-

tava laji. Aloite horkkakatkeroiden siirtoon tuli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-

sesta.  

 

Siirrot toteutettiin lokakuussa 2017. Hotellipaikkoja oli valittu useampia 

kunnostettavan tieosuuden läheisyydestä tien kupeesta ja sivutien varresta. Osa 

kohteista oli ELY-keskuksen hallinnoimalla alueella, ja osa siirtokohteista sijaitsi 

yksityisomisteisilla alueilla. ELY-keskus neuvotteli sopimukset maanomistajien 

kanssa, joissa sovittiin maa-alueen käytöstä ja rajoituksista. Maanomistajille 

myös maksettiin korvaus alueen käytöstä. Yksityisomisteisista siirtokohteista 

tullaan siirretty kasvillisuus palauttamaan kokonaisuudessaan alkuperäiseen 

paikkaan, eikä maanomistajille näin ollen jää pysyviä rasitteita. 

 

Maa oli siirtojen aikaan osittain roudassa. Siirtoja oli suunniteltu huolella, ja 

tavoitteena oli siirtää mahdollisimman suuria yhtenäisiä maapaakkuja. Siirto-

kohteita oli valittu yhteensä 6 kpl, joihin maapaakkuja siirrettiin yhteensä 205 

kpl. Siirrot suoritettiin luiskakauhalla varustetulla kaivinkoneella ja pyörä-

kuormaajalla. Ennen siirtojen aloittamista työmaaohjaaja ja kaivurinkuljettaja 

kävivät kohteet läpi. Suunnitelma sisältää horkkakatkeron palauttamisen tien-

varteen tiehankkeen valmistumisen jälkeen vuonna 2020. Osalle ELY-keskuksen 

hallinnoimilla alueilla sijaitsevista hotellipaikoista on tarkoitus myös jättää 

kasvia pysyvästi.  

 

Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjamaan ELY-keskuksesta oli mukana hankkeessa 

alusta lähtien. Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta toimi hankkeessa 

biologi-konsulttina ja oli mukana siirtokohteiden valinnassa ja siirtojen toteu-

tuksessa. Kovasen mukaan siirtokohteissa on suoritettu seurantakäynnit 

vuonna 2019. Molemmat siirtomenetelmät (paakku ja irtomaa) ovat toimineet. 

Yhdessä siirtokohteissa kasvia ei löytynyt, kasvupaikka on mahdollisesti ollut 

liian kuiva. Rakennusurakka on saatu päätökseen 2019 ja vuoden 2020 aikana on 

tarkoitus siirtää kasvillisuutta hotellipaikoista alkuperäiseen kasvupaikkaan. 

Tien pientareilla on käytetty paikallista kalkkipitoista maata, ja pientareita ei ole 

maisemoitu. Seurantaa jatketaan myös kasvillisuuden palauttamisen jälkeen. 

 

Kyseisessä kohteessa siirrot suunniteltiin ja toteutettiin pikaisella aikataululla 

ennen rakentamistoimenpiteiden aloittamista. Siirrot onnistuivat, kun sovel-

tuvia siirtokohteita oli mahdollista löytää lähialueelta ja hankkeessa oli mukana 

ekosysteemihotelli-periaatteeseen perehtynyt asiantuntija. Optimitilanteessa 

siirrot olisi kuitenkin hyvä aloittaa hyvissä ajoin ennen rakentamistoimenpiteitä, 
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jolloin siirtoja voidaan jaksottaa pidemmälle ajalle ja seurata niiden onnistu-

mista.  

 

4.3.2  Pikkusinisiiven korvaavan elinympäristön luominen, 

Lehmonharju, Kontiolahti 

Entisellä Soralan kiviaineisten ottoalueella Lehmonharjulla Kontiolahdella on 

paahdeympäristöjä, jotka ovat monen uhanalaisen tai harvinaisen hyönteisen 

sekä niiden ravintokasvien elinympäristöä. Alueella esiintyy harvinaista pikku-

sinisiipeä (Cupido minimus) ja sen ravintokasvia idänneulankärkeä (Oxytropis 

campestris). Pikkusinisiipi ja sen hernekasveihin kuuluva ravintokasvi idän-

neulankärki ovat jäänteitä jääkauden jälkeen muodostuneiden harjujen 

lajistosta. Lajien esiintymiä tunnetaan Suomesta Kontiolahden lisäksi vain yksi, 

Heinolassa sijaitseva esiintymä. Kontiolahden esiintymä on näistä kahdesta 

selvästi elinvoimaisempi. Kontiolahden kunta on sitoutunut lajin suojeluun. 

Alueelle laadittu kaava sisältää suunnitelman korvaavan elinympäristön 

luomiseksi.  

 

Soralaan kaavoitettiin asumista alueelle, jossa aiemmin sijaitsi merkittävä 

pikkusinisiiven esiintymä. Kontiolahden ympäristöpäällikön Antti Suontaman 

mukaan ennen rakentamistoimenpiteiden käynnistymistä suurin osa perhosista 

sekä sen ravintokasvista idänkeulankärjestä siirrettiin alkuperäisen esiintymän 

lähelle, soramontun toiselle puolelle jäävälle, ennestäänkin idänneulankärkeä 

kasvavalle harjurinteelle, jonne tehtiin kunnan omistamalle maalle suojelualue. 

Siirrot suoritettiin kahtena perättäisenä rakentamistoimenpiteitä edeltävänä 

vuonna (vuosina 2017-2018). Alue, jonne perhoset siirrettiin, on kaavoitettu 

virkistysalueeksi ja kunta on sitoutunut alueen hoitotoimenpiteisiin suojeltavan 

lajiston ylläpitämiseksi. Pieni osa perhosista siirrettiin myös naapurikunnan 

puolelle Ylämyllylle.  

 

Kunnalla on alkuvuoden 2020 tiedon mukaan suunnitelmia yhden uuden siirto-

alueen perustamiseen. Myös alueelle muuttavia ihmisiä kannustetaan istutta-

maan perhosten ravintokasvia kangasajuruohoa omille pihoilleen. 

 

Siirrot tehtiin haavimalla pikkusinisiipiä alkuperäiseltä esiintymältä touko-

kuussa. Yhdyskunnasta siirrettiin noin 700 perhosta soramontun toiselle 

puolelle tehdylle suojelualueelle. Ympäristöpäällikkö Suontaman mukaan 

lähelle tehdyistä siirroista on myös aiempaa kokemusta, ja myös kyseinen siirto 

vaikuttaisi onnistuneen, sillä pikkusinisiipikanta näyttäisi jopa vahvistuneen 

uudessa paikassa.  (Karjalainen 7.6.2018, Pikkusinisiipiä on Suomessa enää 

kahdessa paikassa - toinen niistä sijaitsee Lehmossa, verkkodokumentti). 

 

Siirtotyössä mukana olleen perhosasiantuntijan Jaakko Kullbergin mukaan 

pikkusinisiipi on aiemmin ollut runsas laji monin paikoin Salpausselkien alueella. 

Sen elinpaikat ovat olleet suurien, suljettujen soramonttujen pohjalla tai 

ratavarsilla ja -pihoilla, joilla on kasvanut idänkeulankärkeä tai perhosen toista 

ravintokasvia masmaloa. Lajin elinympäristöjä on kuitenkin tuhoutunut ihmis-

vaikutteisissa ympäristöissä suoritettujen kasvillisuuden hallintatoimenpitei-

den, rakennushankkeiden, umpeenkasvun ja ajattelemattoman viherrakenta-

misen seurauksena. Lajistolle olisi kuitenkin mahdollista luoda uusia elin-

ympäristöjä laajemminkin sopiviin paikkoihin, esimerkiksi tieleikkauksiin ja tien-

varsien rinteille. (Yle uutiset 29.6.2018, Pikkusinisiiven elinalue jäi koneiden alle 

– perhosten evakkomatka tehtiin haavilla, verkkodokumentti).  
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Tie- ja rataympäristöt tarjoavat Kullbergin mukaan laajemminkin hyviä 

mahdollisuuksia erityisesti uhanalaisen harjulajiston suojeluun, mutta alueiden 

hyödyntäminen tulisi olla suunnitelmallista. Soveltuvia alueita tulisi jättää 

sorapinnalle multaamisen sijaan, ja vieraslajien kuten lupiinin torjunnasta tulisi 

huolehtia.  

 

4.3.3  Luumäki-Imatra ratahanke 

Luumäen ja Imatran välisen raideosuuden välityskyvyn parantamiseksi suun-

niteltiin lisäraideosuuksia ja muita toimenpiteitä, jotka vaikuttavat perhosille 

tärkeisiin paahdekasvillisuutta kasvaviin alueisiin. Ratasuunnitelmavaiheen 

vaikutusarvioinnin mukaan vaikutukset eivät kuitenkaan pääsääntöisesti koh-

distu uhanalaisiin lajeihin, lukuun ottamatta kahden uhanalaisen kasvilajin   

esiintymää, joiden   siirtoistutusta   suositellaan. Luontoarvoihin kohdistuvia 

haittavaikutuksia ovat arvioineet luontoselvityksen tekijät FM Rauno Yrjölä ja 

perhostutkija Jari Kaitila, ja niistä on kerrottu tarkemmin alueen luonto-

selvityksessä (Luumäki-Imatra luontoselvitykset 2016).  

 

Rakentamistyöt ovat käynnistyneet vuonna 2018. Uhanalaisten lajien siirto-

istutuksia ei rakennuttajakonsultilta saadun tiedon mukaan ole suoritettu, 

mutta tiedossa olleita uhanalaisen lajiston kohteita on käyty tarkistamassa. 

Kangasvuokkoa ei ole havaittu v. 2016 eikä v. 2019 maastokäynneillä tiedossa 

olleista kohteista. On mahdollista, että kasvit ovat hävinneet alueella tehtyjen 

muiden kuin rakentamiseen liittyvien toimenpiteiden, mukaan lukien alueen 

hoitotoimenpiteet, myötä. Urakoitsijan kanssa on sovittu, että suunnitelmiin 

kirjataan velvoite tarkastaa kohta vielä ennen meluaidan rakentamista. Mikäli 

kasvia löytyy, se on rajattava työalueen ulkopuolelle tai siirrettävä. 

 

Hankkeen rakentamisen yhteydessä on tunnistettu mahdollisuuksia edistää 

paahdeympäristöjen syntymistä. Luumäki-Imatra -hankkeessa tunnistettuja 

toimenpiteitä ovat potentiaalisten paahdeympäristöjen tunnistaminen, vieras-

lajien hävittäminen, humuskerroksen poistaminen ja kivennäismaan paljasta-

minen, ja kalkkipitoisen kiven käyttäminen mahdollisuuksien mukaan 

esimerkiksi huoltoteiden luiskissa.  

 

Rakentamisen yhteydessä on lisäksi noussut esille vieraslajilain 11.2§:n mukai-

nen kielto kasvattaa kansallisesti merkittävää haitallista vieraslajia, sekä 

edelleen vieraslajilain 4 §:n kiinteistön omistajan/haltijan huolehtimisvelvolli-

suus hävittää esiintymä tai rajoittaa sen leviämistä. Vieraslajilain 11.2§:n kielto 

astui voimaan laissa määritettyjen kasvien osalta 1.6.2019 alkaen, lukuun 

ottamatta kurtturuusua, jonka osalta kielto astuu voimaan 1.6.2022. 

 

Luumäki-Imatra hankealueen ennalta tunnistetut vieraslajien esiintymisen 

riskikohteet inventoitiin keväällä 2019 (Sitowise, 2019). Riskikohteita olivat 

asutuksen läheisyydessä olevat tai läpi menevät rataosuudet, tasoristeykset ja 

siltapaikat.  Vieraslajiesiintymät kartoitettiin ja määritettiin nykytilanne, paikan 

luontoarvot, tavoite hävittämiselle tai leviämisen estämiselle sekä toimenpide-

ehdotus tavoitteeseen pääsemiseksi. Inventoinnin tulosten perusteella päätet-

tiin kohdekohtaisesti, määrätäänkö esiintymä hävitettäväksi tai asetetaanko 

esimerkiksi pintamaiden käsittelytavoille vaatimuksia. Hankealueelta löytyi 

sekä komealupiini- että kurtturuusuesiintymiä, jotka määrättiin hävitettäväksi. 

(Elina Ahlqvist, Welado Oy, esitys Rata2020-tapahtumassa 22.1.2020).  
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5  Monnin siirtojen tavoitteet 

Hausjärven Monnin alueella siirtojen tavoitteena on säilyttää osa Monnin suoran 

ratapenkan harvalukuisasta kasvi- ja hyönteislajistosta siirtämällä niitä turvaan 

soveltavaan kohteeseen. Tavoitteena on ekosysteemihotelli -toimintaperi-

aatteella luoda elinvoimainen korvaava ekosysteemi siirtokohteeseen, josta 

lajistoa voidaan palauttaa lisäraiteen rakentamistöiden päätyttyä myös takaisin 

alkuperäiselle esiintymälle. Mahdollisimman suuri osa rakentamistöiden alle 

jäävästä ekosysteemistä pyritään siirtämään turvaan rakentamistoimenpitei-

den ajaksi. 

 

Ennen radan rakentamistöiden alkamista tavoitteena on siirtää seuraavat erityi-

sesti suojeltavat tai erittäin uhanalaiset perhoslajit: sauramoviirukoi, 

sauramomykerökoi, kenttäpussikoi ja vallipussikoi, sekä näiden toukilla elävät 

mahdolliset spesialisti-loiset. Kasveista tavoitteena on siirtää rauhoitettu 

ketonukki. Kyseiset perhoset ovat erikoistuneet tiettyihin ravintokasveihin, joita 

ilman ne eivät pärjää. Tästä syystä siirretään yllämainitun rauhoitetun ketonukin 

lisäksi myös yleisemmin esiintyvät perhosten ravintokasvit keltasauramo ja 

ketomaruna, mikäli näitä ei ennestään kasva siirtokohteessa. Sauramoviirukoi ja 

sauramomykerökoi ovat riippuvaisia keltasauramosta ja kenttäpussikoi ja 

vallipussikoi puolestaan ketomarunasta. 

 

Siirtoistutuksen toteuttaminen on monivuotinen projekti. Yksilöiden siirto 

tehdään erissä, jolloin epäonnistumisen riskit saadaan hajautettua. Sopiva 

siirtojen ajankohta riippuu lajin elinkaaresta, minkä vuoksi siirtoja on tehtävä eri 

aikoihin vuotta. Joidenkin lajien siirtotoimenpiteitä voidaan tehdä saman-

aikaisesti. Siirtojen jälkeen muodostuneita populaatioita on seurattava usean 

vuoden ajan, sillä ensimmäiset yksi tai kaksi vuotta eivät vielä tuota luotettavaa 

tietoa syntyneiden populaatioiden elinvoimaissudesta. Monnin alueen lajiston 

erityispiirteet huomioiva siirto- ja seurantaohjelma on laadittu toteutettavaksi 

noin 3–5 vuodessa, mutta toimenpiteitä voidaan jatkaa myös tämän jälkeen, 

riippuen seurannassa saatavista tuloksista siirtojen onnistumisen suhteen ja 

siirtokohteen populaation elinvoimaisuudesta. 

 

Siirtojen onnistumista ei voi taata huolellisesta suunnittelusta ja hyvästä 

toteutuksesta huolimatta. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. siirtojen kohteena 

olevan lajiston kunto siirtovaiheessa sekä vuoden sääolot ja niiden vaikutus 

lajiyksilöiden kehitykseen ja sitä kautta siirtojen onnistumiseen. Suunnitelmaa 

voidaan joutua muuttamaan ja täydentämään matkan varrella. Siirtoja 

suoritettaessa on ensiarvoisen tärkeää, että paikalla on siirrettävään lajistoon 

erikoistunut asiantuntija, jonka ohjaamana siirtotoimenpiteitä tehdään. 

 

Monnin suoran lajiston siirrot ja korvaavan elinympäristön luominen on käyn-

nistetty pienimuotoisilla siirtotoimenpiteillä Kakslammin luonnonsuojelu-

alueelle loppuvuodesta. 2018.  Siirtoja jatkettiin kesäkaudella 2019, jolloin 

perhosten ravintokasveja (ketomaruna ja keltasauramo) ja rauhoitettua keto-

nukkia siirrettiin Kakslammin luonnonsuojelualueelta valittuun ekosysteemi-

hotelliin. Toteutuneista siirroista kerrotaan enemmän kappaleessa 7. 
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6  Siirtoalueiden valinta 

6.1  Siirtoalueiden valinnan periaatteet 

Työn aluksi määriteltiin aikaisempien selvitysten ja työryhmän keskustelujen 

tuloksena seuraavat periaatteet paikkojen valintaan: 

 

I. Tasaisen tai kaltevan hiekkamaan esiintyminen alueella 
- Ratapenkoilla olevat harvalukuiset kasvit kasvavat yleensä hiekka- 

ja sorapitoisella, niukkaravinteisella ja huonosti vettä sitovalla 

maalla. Siksi siirtoalueen tulisi olla samankaltainen.  

- Alueella ei saisi kasvaa varjostavaa kasvillisuutta, runsaasti heiniä 

eikä varsinkaan typpeä sitovaa kasvillisuutta kuten lupiineja tai 

apiloita.  

- Ratapenkka on kalteva rinne, jolloin todennäköisesti rinne on siirto-

kohteeksi paras. Monia lajeja kasvaa kuitenkin myös hiekkaisten 

huoltoteiden tasaisilla reunamilla. 

II. Lyhyt etäisyys siirrettävästä kohteesta 
- Mitä pienempi etäisyys, sitä pienemmät ovat olettavasti siirto-

kustannukset.  

- Mitä lähempänä alue on, sitä suurempi on todennäköisyys, että osa 

lajeista siirtyy sijoitusalueelle myös luontaisesti, jolloin lajien säily-

misen onnistumismahdollisuus paranee. 

III. Mahdollisimman laaja alue 
- Laajemmalle alueelle on helpompi muodostaa uusia, keinotekoisia 

kasvuympäristöjä.  

- Laajoille sijoitusalueille saadaan helpommin syntymään suurempia 

populaatioita, kun elintila ei rajoita kasvustojen laajuutta.  

- Paahdeympäristön kasveilla viihtyvät hyönteiset löytävät suurem-

malle alueelle todennäköisemmin kuin kovin pienelle laikulle.  

IV. Sopivien perhosten ravintokasvien esiintyminen 
- Jos tavoitteena on siirtää sekä kasvillisuutta että perhoisia, on 

eduksi, jos sijoitusalueella tai aivan sen vieressä kasvaa jo valmiiksi 

uhanalaisille perhosille sopivia ravintokasveja, kuten ketomarunaa 

tai keltasauramoa. Tuolloin perhosilla on ravintokasveja saatavilla, 

vaikka siirrettävät kasvit eivät lähtisikään kunnolla kasvamaan. 

V. Sopiva maanomistaja 
- Alueen omistajana tulee mieluiten olla valtio, kunta tai luonnon-

suojelu edistävä voittoa tavoittelematon taho. Jatkuvuuden takaa-

minen on todennäköisesti silloin helpompaa – mahdollisten aluei-

den hoitovelvoitteiden asettamista yksityisille halutaan välttää. 

Maan käytöstä sopiminen on myös todennäköisesti helpompaa ja 

kustannukset pienemmät. 
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VI. Ei haittaavaa maankäyttöä 
- Alueilla ja sen välittömässä läheisyydessä ei saisi olla toimintaa, 

joka voi olla ristiriidassa eliölajien suojelun kanssa (käynnissä ole-

vaa soranottoa, moottorirata, asutus, vilkas virkistyskäyttö tms.).  

- Suunnitelmissa ei saisi olla haittaavan toiminnan perustamista 

alueelle tai sen läheisyyteen (tuleva rakentaminen tms.) 

- Tie- ja rautatiealueet saattavat olla haasteellisia sijoituskohteita. 

Tie- ja rata-alueita ja niiden reunoja hoidetaan säännöllisesti. 

Hoitoihin kuuluu kasvillisuuden vähentämistä, jolloin on riski, että 

suojeltavan lajin sijoitusalue tuhoutuu vahingossa hoitotoimien 

yhteydessä. Jos sijoitusalue on kovin pieni, sen välttäminen 

esimerkiksi koneellisissa niitoissa voi olla vaikeaa. Toisaalta 

hoitotoimenpiteet myös ylläpitävät paahdeympäristöjä. 

- Tie- ja rautatiealueiden osalta on selvitettävä, ollaanko tekemässä 

kunnostus- tai muutostoimenpiteitä tulevaisuudessa, joita uhkaa-

vat siirtokohdetta. Itse rakentamistoimenpiteiden lisäksi on huo-

mioitava esimerkiksi rakentamisen edellyttämät varastointitilat.  

Lisäksi on huomioitava mahdollinen haitallisten vieraslajien esiintyminen siirto-

kohteessa. Haitallisia vieraskasvilajeja ovat vieraslajiasetuksessa esitetyt 

yhdeksän kasvia, mukaan lukien mm. komealupiini (Lupinus polyphyllus) ja 

kurtturuusu (Rosa rugosa,ml.Rosa rugosaf. alba). Vieraslajilain mukaisesti 

kansallisesti merkittäviä haitallisia vieraslajeja koskee lain 11.2§:n mukainen 

kasvatuskielto sekä edelleen lain 4 §:n mukainen kiinteistön omistajan/haltijan 

huolehtimisvelvollisuus hävittää esiintymä tai rajoittaa sen leviämistä. Siirtojen 

suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota mahdollisten siirtokohteessa 

esiintyvien haitallisten vieraslajien torjuntaan ja estää niiden leviäminen 

ekosysteemihotelliin ja sieltä edelleen takaisin alkuperäiselle kasvupaikalle. 

6.2  Siirtoalueiden valintaprosessi 

Työ aloitettiin syksyllä 2018 selvittämällä potentiaalisten siirtokohteiden kiin-

teistötunnusten perusteella alueiden maanomistajia. Maanomistajiin ei tässä 

vaiheessa oltu yhteydessä. Tarkasteltavia alueita oli yhteensä 12 kappaletta 

(esitelty alla olevassa taulukossa), joista suurin osa aikaisemmassa työ-

vaiheessa tunnistettuja ja osa tässä työvaiheessa tietoon tulleita. Kohteille, 

jotka eivät sisältyneet vuoden 2017 selvitykseen, suoritettiin syksyllä 2018 

maastokäynnit.  

 



Väyläviraston julkaisuja 32/2020 24 

 
 

Taulukko 1. Vuonna 2018 selvitettyjen mahdollisten siirtoalueiden kiinteistöt ja 

maanomistus. 

Alue Kiinteistötunnus ja omistaja 

Arolammin liittymä 694-403-24-4 maantiealue 

Riihimäen ajoharjoittelurata 694-404-11-3 Riihimäen kaupunki 

694-404-9-29 Riihimäen kaupunki 

Monnin tien reuna 86-895-2-13 Yleinen tie 

 

Erkylän lukkojen sorakuoppa 86-401-1-495 Ventoniemen Sora Oy 

86-401-1-520 Ventoniemen Sora Oy 

86-401-1-759 Ventoniemen Sora Oy 

86-401-1-515 [yksityishenkilö] 

86-401-1-560 Ventoniemen Sora Oy 

86-401-1-380 Hausjärven Sora- ja 

Sementtituote Oy 

Hyvinkään kehätien pohjoisreuna 86-895-2-3 Yleinen tie 

 

Hyvinkään lentokenttä 106-402-4-20 Suomen 

Valtio/Metsähallitus. Määräala 106-402-

4-20-M601, M602 Hyvinkään kaupunki, 

106-402-5-60 Suomen 

Valtio/Metsähallitus, osaa hallinnoi 

Liikennevirasto, Määräala 106-402-5-60-

M2, M601, Hyvinkään kaupunki 

Hyvinkään Kulomäen sorakuoppa 106-401-4-91 Hyvinkään kaupunki 

106-401-4-64 Hyvinkään kaupunki 

 

Hyvinkään Latostenmaanmäen 

sorakuoppa 

106-896-6-4 Liitännäisalue 

106-408-29-28 Latostenmaa Arto Antero 

106-408-29-24 VENTONIEMEN SORA OY  

 

Oitin hiekkakuoppa 086 410 1 174 Hausjärven kunta 

Hikiän Marttilan hiekkakuoppa  086 403 9 38 Hausjärven kunta 

Ryttylän Kakslammen ls-alue 086 414 1 1168 Vuokon luonnonsuojelu-

säätiö 

Hyvinkään Suomiehen sorakuoppa 106-403-28-82 

106-403-46-5 

106-403-49-7 

Maan omistaa osittain Hyvinkään 

kaupunki, Ruduksen käytössä 

 

Maastokäyntien jälkeen kohteet arvioitiin yllä esiteltyjen periaatteiden mukai-

sesti. Tämän jälkeen jäljelle jäivät seuraavat kuusi aluetta: Arolammin liittymä, 

Oitin hiekkakuoppa, Monnin tien reuna, Hikiän Marttilan hiekkakuoppa, Ryttylän 

Kakslammin suojelualue (entinen hiekkakuoppa) ja Suomiehen hiekkakuoppa. 

 

Näistä kuudesta laadittiin tarkempi soveltuvuusarviointi, joka on tämän raportin 

liitteenä (liite 1). Tarkemman arvioinnin jälkeen periaatteessa siirtokohteiksi 

sopiviksi todettiin seuraavat kolme aluetta: 

- Ryttylän Kakslammin suojelualue 

- Monnin tien reuna 

- Suomiehen soranottoalue 

 

Ryttylän Kakslammin luonnonsuojelualueen omistaa Vuokon Luonnonsuojelu-

säätiö. Säätiön kanssa sovittiin siirtoistutusten tekemisestä alueelle. Toteutu-

neet siirtoistutukset on esitetty kappaleessa 7. 
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7  Siirrot Monnista Kakslammin alueelle 

7.1  Siirtokohteen kuvaus 

Tarkempi siirtokohde Vuokon luonnonsuojelusäätiön omistamalle Kakslammin 

luonnonsuojelualueelta valittiin maastokäynnillä 7.11.2018. Maastokäyntiin 

osallistui Vuokon luonnonsuojelusäätiön puheenjohtaja Pertti Nupponen, sekä 

Terhi Ryttäri ja Jari Kaitila. 

 

Kakslammin luonnonsuojelualue on entinen soranottoalue. Valittu siirtokohde 

on noin kahden aarin kokoinen tasamaan hiekkapohjainen kenttä. Alueelta 

nyhdettiin joitakin kymmeniä männyntaimia pois. Sammalen (todennäköisesti 

hietikkotierasammal Racomitrium canescens) peittävyys noin 10 %, paljasta 

kivennäismaata 80–90 %. Myöhäisen ajankohdan takia kaikkia lajeja ei välttä-

mättä havaittu ja osan määritys jäi epävarmaksi. 

 

Havaitut putkilokasvilajit: 

 

Röllilaji Agrostis sp.  
Masmalo Anthyllis vulneraria pari yksilöä 

Pujo Artemisia vulgaris  
Koivulaji Betula sp. taimia 

Hietakastikka Calamagrostis epigejos  
Maitohorsma Chamaenerion angustifolium  
Karvaskallioinen Erigeron acris  
Lampaannata Festuca ovina  
Keltanolaji Hieracium sp.  
Niittynätkelmä Lathyrus pratensis  
Metsänätkelmä Lathyrus sylvestris  
Kuusi Picea abies taimia 

Mänty Pinus sylvestris taimia 

Vadelma Rubus idaeus  
Ahosuolaheinä Rumex acetosella  
Syysmaitiainen Scorzoneroides autumnalis  
Valkoapila Trifolium repens  

 

 

7.2  Siirto 23.11.2018 

Monnin esiintymästä siirrettiin marraskuussa 2018 ketonukkia, keltasauramoa 

ja ketomarunaa Kakslammin luonnonsuojelualueelle. ELY-keskus myönsi siirto-

luvan ketonukille 31.10.2018. Luvanhakija oli Suomen ympäristökeskus. Väylä-

virasto ja Vuokon luonnonsuojelusäätiö laativat sopimuksen alueen käytöstä 

ekosysteemihotelli-toimintamalliin perustuvana uhanalaisen ja erityisesti suo-

jellun lajiston siirtoalueena marraskuussa 2018, jonka jälkeen ensimmäinen 

siirto suoritettiin 23.11.2018. Koska siirtoajankohta oli myöhäinen, oli maa 

osittain ehtinyt jäätyä, mikä hankaloitti siirtoja.  
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Siirtojen suorittaminen edellytti pintamaan kaivua Monnin suoralla. Koska kohde 

sijaitsi radan ulkoluiskassa, turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. 

Siirtotyölle edellytettiin turvallisuusvastaavaa, jolla on rataturva 1-pätevyys. 

Kaikki siirtotyöhön osallistuvat käyttivät huomioliivejä. Siirtotyöt suoritettiin yli 

3 metrin etäisyydellä uloimmasta kiskosta lukien, joten ratatyölupaa ei tarvittu. 

Väylävirastolta saatujen ohjeiden mukaan ratapenkasta voitiin ottaa lapiolla 

maata ja juuripaakkuja enintään noin 30-35 cm kaivusyvyydeltä. Kasveja ja 

maata oli lupa siirtää suuruusluokaltaan enintään noin 20 ämpärin verran.  

 

Työn suorittamiseksi kohteeseen edellytettiin ja haettiin kaivulupaa, ja kaivu-

töitä edelsi kaapelinäyttö alueella. Pääosa kaapeleista sijaitsee ratatyön suoja-

ulottuman RSU:n sisäpuolella luiskan yläosassa, mutta myös muualla luiskan 

alueella kulkee kaapeleita, jotka tulee huomioida kaivutyössä. Pintamaata 

kaivettaessa kaivusyvyys on enimmillään noin 30 cm, joten riski kaapeleiden 

vaurioitumisesta on erittäin pieni. 

 

Ketonukkien kasvupaikat oli edeltävänä vuonna suoritettujen inventointien 

aikana merkitty maastossa GPS-laitteeseen. Ketonukin siemenpankkia siirrettiin 

Kakslammille ottamalla pistolapiolla pintamaata muovilaatikoihin niiden kasvu-

paikalta.  

 

 

Kuva 3.  Marraskuun 2018 siirtotöitä Monnin suoralla. Kuva: Daniela 

Rosqvist, WSP. 

Keltasauramoiden esiintymät oli aikaisemmalla maastokäynnillä merkitty 

lipuilla maastoon. Keltasauramoita siirrettiin kokonaisina kasveina niin, että 

mukaan tuli myös maata. Osa sauramoista oli kukkineita, niistä toivottiin 

varisevan siemeniä uudelle kasvupaikalle, vaikka yksilöt todennäköisesti eivät 

enää lähtisi kasvuun keväällä. 
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Lisäksi siirrettiin ketomarunaa siemeninä. Kuivuneet varret leikattiin kokonaise-

na tyvestä ja sijoitettiin muovilaatikoihin.  

 

Kasvit vietiin suoraan siirtokohteeseen pakettiautolla. Ketonukit ja keltasaura-

mot istutettiin yksitellen alueelle muutamien metrien välein. Ketonukit merkit-

tiin punaisilla lipuilla ja keltasauramot keltaisilla.  

 

 

Kuva 4.  Marraskuun 2018 maastotöitä Kakslammin luonnonsuojelualueen 

ekosysteemihotellilla. Kuva: Daniela Rosqvist, WSP. 

Ketomarunaa vietiin ketonukin ja keltasauramon siirtopaikan viereiselle rinteel-

le. Varsia ravisteltiin ja jätettiin maatumaan.  

 

7.3  Seurantakäynti 13.5.2019 

Terhi Ryttäri suoritti seurantakäynnin Kakslammille toukokuussa 2019. Alue 

näytti olevan ennallaan syksyn jälkeen ja laikut, johon siirrettyä maata tuotiin, 

olivat vielä hyvin näkyvissä. Jäljellä oli 7 punaista merkkiä (paikat, joille pyrittiin 

siirtämään ketonukin siemenpankkia sisältävää maata) ja 6 keltaista merkkiä 

(paikat, joille siirrettiin keltasauramoa). Yhtään ketonukkia ei löytynyt, vaikka 

periaatteessa niiden kasvukausi oli jo alkanut. Yksi seurantakerta ei kuitenkaan 

merkitse sitä, etteikö siemeniä olisi alueelle siirtynyt. Siirretyt keltasauramo-

yksilöt olivat kuolleet, mikä oli odotettavissa, sillä laji on yleensä kaksivuotinen 

ja kuolee kukinnan jälkeen. Yksi keltasauramon taimi löytyi, mutta lisää voi olla 

tulossa. Muuten lajisto oli suurin piirtein sama kuin syksyllä. Ei-toivotuista 

lajeista löytyi punaisella merkitystä kohdasta yksi lupiinin taimi, joka kitkettiin 

pois. Hotellialueen etelälaidalla kasvaa 45 masmaloyksilöä noin 2 x 4 m alalla. 
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Siirron tulos tällä seurantakäynnillä näyttänyt toivotunlaiselta, mutta maa-

perässä voi silti olla siemeniä, jotka itävät myöhemmin. Varmuuden vuoksi 

tämän hotellialueen istutusten ja kylvöjen täydentämistä kannattaa jatkaa niin 

kauan, että kasvien havaitaan varmuudella siihen asettuneen. 

 

Siirtolaikuilla havaitut lajit: 

 

Karvaskallioinen  

Ahosuolaheinä 

Pujo 

Maitohorsma 

Lupiini (poistettu) 

Valkoapila 

Keltanolaji 

Hopeahanhikki 

Lampaannata 

 

7.4  Ketomarunan siirtoistutus kesäkuussa 2019 

Monnin suoralla kasvaa ketomarunaa, joka ei ole erityisen harvinainen, mutta 

sillä elää alueella muutamia harvalukuisia ja suojelunarvoisia hyönteislajeja. 

Jotta hyönteisten siirto uudelle alueelle voi onnistua, täytyy siellä olla samaa 

kasvilajia. Kakslammen alueella ei ole ketomarunaa, joten sinne pyritään luo-

maan ketomarunakasvusto istutuksilla ja siementen levittämisellä alueelle. 

 

Ketomarunaa voidaan helposti levittää keräämällä syksyllä kuivia ketomaru-

noita ja levittämällä ne uudelle paikalle, kuten marraskuussa 2018 tehdyn siirron 

yhteydessä tehtiin. Niistä karisseista siemenistä itää uudet versot. Siemeninä 

siirtämällä hyönteisille riittävästi ravintoa tarjoavan kasvuston syntyminen 

kestää kuitenkin todennäköisesti muutaman vuoden, ja siksi on pohdittu keto-

marunakasvuston muodostamista Kakslammelle myös siirtämällä kasvavia 

ketomarunoita alueelle. Siirrettävät ketomarunat päätettiin ottaa Monnin 

suoralta, jolloin mahdollistetaan myös muiden ekosysteemin komponenttien 

siirtyminen ekosysteemihotelliin. 

 

Ketomarunan siirto suoritettiin kaivamalla pienikokoisimpia ketomarunayksilöi-

tä pintamaasta varovasti irti siten, että yksilön mukana tulee myös pieni maa-

paakku. Vanhat ketomarunat ovat voineet juurtua tiukasti paikalleen, ja niitä 

joutuisi kaivamaan todennäköisesti syvemmältä ja myös juuriston rikkoutuessa 

niiden hengissä pysyminen uudella paikalla voi olla epävarmempaa kuin 

nuorempien yksilöiden siirto. 

 

Ketomarunayksilöt kaivettiin pistolapiolla/puutarhalapiolla irti maasta paak-

kuna (korkeintaan noin 15 cm syvyys), ja ne nostettiin kuljetuslaatikkoon. Yhteen 

laatikkoon saatiin mahtumaan noin 5-10 yksilöä.  

 

Siirrettäviä ketomarunayksilöitä saatiin yhteensä noin 30 kappaletta. Lisäksi 

mukaan otettiin joitakin keltasauramon taimia sekä muutama kukinnan loppu-

vaiheessa oleva ketonukki-yksilö, siirtokohteen siemenpankin kartuttamiseksi. 
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Kaikkiaan Monnista kerättiin kasveja kuuteen laatikkoon. Helteisestä säästä 

johtuen kasvit kasteltiin hyvin laatikoihin siirron jälkeen Monnissa, jonka jälkeen 

ne kuljetettiin mahdollisimman pian noston jälkeen Kakslammelle. Kasvit laitet-

tiin neljään eri ryhmään ja ne merkittiin keltaisella kuitunauhalla. Istutuksen 

jälkeen kasvit kasteltiin hyvin. Vuokon Luonnonsuojelusäätiön kanssa sovittiin 

kastelun jatkamisesta, mikäli sää säilyy helteisenä ja kuivana. 

 

7.5  Ketonukin siirto ja kasvillisuuden seuranta-

käynti, kesäkuu 2019 

Ketonukin siirtoa varten Monnin suoralta kerättiin 26.6.2019 noin 250 kokonaista 

ketonukkia, joiden kodista osa oli kypsiä ja osa vielä vähän raakoja, mutta ne 

saattavat kypsyä paikan päällä. Siemenet ja kasvit levitettiin Kakslammin eko-

systeemihotellin alueelle.  

 

Hotellilla todettiin saman käynnin yhteydessä kukkivia keltasauramoita 9 

kappaletta ja niiden taimia (ainakin 20 kappaletta). Lähes kaikki kesäkuun alussa 

siirretyt ketomarunat olivat hengissä, ja ketomarunoita löytyi hotellilta 34 

kappaletta, joten muutamia on todennäköisesti noussut myös siemenpankista. 

Kasvillisuuden kehittyminen kohteessa näytti lupaavalta. 

 

 

Kuva 5.  Keltasauramoita ja ketomarunan taimia ekosysteemihotellilla 

kesäkuussa 2019 (Terhi Ryttäri, Suomen ympäristökeskus). 
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7.6  Kasvillisuuden seurantakäynti elokuu 2019 

Kesän 2019 lopulle ohjelmoitiin seurantakäynti, jonka tarkoituksena oli tarkas-

taa, ovatko Kakslammin ekosysteemihotellille keväällä istutetut ketomarunat 

lähteneet kasvuun ja onko vuoden 2018 marraskuun siirron siemenpankista 

syntynyt luontaisesti uusia taimia. Seurantakäynti antaa myös lisätietoa, mikä 

menetelmä on jatkossa suositeltavin, jos siirtoja alueelle jatketaan. 

 

Seurantakäynnin Kakslammin ekosysteemihotellille toteutti Terhi Ryttäri 

27.8.2918.  

 

Tilanne oli erinomaisen hyvä: hotellin siirtolaikuilla kasvoi yhteensä 115 keto-

marunaa (joista 8 kukkivia) ja 52 keltasauramoa (joista 8 kukkivia), eli siirrettyjen 

lisäksi myös siemenpankista on noussut useita kasveja. Jos kasvit selviävät 

talvesta niin kesällä 2020 kasvillisuus hotellialueella tarjoaa hyvän ympäristön 

myös kasveista riippuvaiselle perhoslajistolle. 

 

Kuva 6.  Kaaviokuva Kakslammin ekosysteemihotelliin eri vaiheissa 

siirretyistä laikuista (Terhi Ryttäri, Suomen ympäristökeskus). 

Vuokon luonnonsuojelusäätiön puolesta hotellialueella on kesän kuivan kauden 

ajan huolehdittu kastelusta ja kitketty koivun taimia. Alue on myös aidattu 

naruilla. Alueella tulee olemaan hoitotarvetta jatkossakin: koivun, pajun ja pujon 

taimia on paljon ja ne tulisi poistaa hotellialueelta ja sen läheisyydestä.  

 

Mahdollisia uusia kohteita ajatellen näyttää siltä, että pelkän pintamaan 

tuominen saa oikean kasvillisuuden nousemaan. Työlästä taimien kaivamista ja 

siirtelyä ei siis välttämättä tarvita. Pelkkään siementen siirtelyyn verrattuna 

pintamaan siirrolla on kuitenkin etunsa: mukana tulee myös muuta lähtöalueen 

lajistoa mukaan. 

 



Väyläviraston julkaisuja 32/2020 31 

 
 

7.7  Kesäkaudella 2019 suoritetut toimenpiteet 

perhosten siirtämiseksi 

7.7.1  Tavoitteet kesäkaudelle 2019 

Kesäkaudella 2019 tavoitteena oli aloittaa keltasauramolla elävien, sauramo-

mykerökoin (Metzneria santolinella) ja sauramoviirukoin (Isoprichtis 

anthemidella) siirto siirtokohteeksi valitulle Kakslammen luonnonsuojelu-

alueelle, Lisäksi, riippuen istutettujen ja kylvettyjen ketomarunakasvustojen 

kehittymisestä Kakslammilla, pyrkimyksenä oli siirtää syksyllä myös valli-

pussikoin (Coleophora albicans). Kenttäpussikoin (Coleophora directella) siirtoa 

ei sen sijaan suunniteltu tehtäväksi vielä vuonna 2019. 

 

7.7.2  Perhosten siirrot kesällä 2019 

Sauramomykerökoin ja sauramoviirukoin aikuisia siirrettiin Kakslammen 

alueelle 13.6.2019 ja 20.6.2019. Aikuisia kerättiin Monnin suoran alueelta aurin-

gonlaskun molemmin puolin tarkkailemalla keltasauramon kukinnoissa istuvia 

yksilöitä, keltasauramokasvustoja varovasti haavimalla sekä loppuvaiheessa 

otsalampun valossa aikuisia lennosta haavimalla.  

 

Vallipussikoin toukkasäkkejä etsittiin sekä Monnin suoran lisäksi Arolammin 

entisen seisakkeen alueelta, josta laji myös aiemmissa selvityksissä todettiin, 

päiväaikaan 20.9.2019. 

 

 

Kuva 7.  Vasemmalla: Keltasauramon kukinnossa istuva sauramoviirukoi. 

Oikealla: Siirrettävät perhosaikuiset otettiin elävinä talteen 

koeputkiin ja kuljetettiin niissä siirtoalueelle, jossa ne vapautettiin 

vielä saman yön aikana. (Kuvat: Jari Kaitila) 

 

Kuva 1 (vasemmalla): Keltasauramon kukinnossa istuva sauramoviirukoi. Kuva 2 (oikealla): Siirrettävät 

perhosaikuiset otettiin elävinä talteen koeputkiin ja  kuljetettiin niissä siirtoalueelle, jossa ne vapautettiin 

vielä saman yön aikana.  
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7.7.3  Tulokset 

Sauramoviirukoin osalta vuodelle 2019 asetetut tavoitteet saavutettiin varsin 

hyvin, mutta sauramomykerökoin osalta tavoite saavutettiin vain osittain. Valli-

pussikoin osalta tavoite jäi kokonaan saavuttamatta, sillä yhtään toukkasäkkiä 

ei etsinnöissä löytynyt. Kesäkuun käyntien yhteydessä myös todennettiin, että 

kenttäpussikoi esiintyy edelleen runsaana Monnin suoralla. Tarkemmat tulokset 

on esitetty taulukossa 2. 

 

Perhoslajeille on tyypillistä, että vuosittaiset kannat vaihtelevat luontaisestikin 

varsin voimakkaasti. Lisäksi rata-alueen perushoitoon liittyvät toimet kuten 

niitto, ovat lajien kannalta epäsopivaan ajankohtaan toteutettuna kantaa 

voimakkaasti, mutta yleensä vain tilapäisesti kantaa alentavia tekijöitä. Vuonna 

2019 sekä sauramomykerökoin että vallipussikoin kannat Monnissa (ja 

Arolammin entisen seisakkeen alueella) olivat alamaissa ja olennaisesti alhais-

emmat kuin selvitysvuosina 2016-2017. Myös sauramoviirukoin kanta vaikutti 

olevan noita vuosia jonkin verran alhaisempi.  

 

Taulukko 2. Vuonna 2019 tehdyt perhossiirrot Kakslammin luonnonsuojelu-

alueen ekosysteemihotellille. 

Laji Pvm Havaittu Siirretty 

koiraita 

Siirretty 

naaraita 

Tavoite 

2019 

Sauramomykerökoi 13.6.2019  1 2  

Sauramomykerökoi 20.6.2019  0 1  

Sauramomykerökoi yhteensä 30 

koirasta, 

30 

naarasta 

1 3 5-10 

koirasta,  

10-20 

naarasta 

Sauramoviirukoi 13.6.2019  2 5  

Sauramoviirukoi 20.6.2019  4 9  

Sauramoviirukoi yhteensä  6 14 5-10 

koirasta,  

10-20 

naarasta 

Vallipussikoi 20.9.2019 0    

Vallipussikoi yhteensä 0 0 0 n. 20 

toukkaa 

 

 

7.8  Jatkotoimenpiteet 

Siirtoalueella Kakslammin alueella istutetut ja kylvetyt ketomarunakasvustot 

ovat kehittyneet niin hyvin, että vallipussikoin siirto olisi ollut mahdollista aloit-

taa jo syksyllä 2019, ja kenttäpussikoin siirto voidaan aloittaa kesällä 2020. Jo 

aloitettuja perhosten siirtoja jatketaan ja seurataan samalla lajiston kehitty-

mistä Kakslammin alueella. 

 

Vuonna 2020 kasvillisuuden siirtoja esitetään jatkettavaksi siten, että Kaks-

lammin alueelle luodaan toinen vastaava hotellialue, jatkamalla samoja siirto-

menetelmiä kuin aiemman hotellialueen osalta.  
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Rakentamisvaiheessa saatetaan lisäksi tehdä lisäsiirtoja kaivinkoneella lähi-

alueelle. Tavoitteena on siirtää mahdollisimman suuri osa rakentamistöiden alle 

jäävästä ekosysteemistä turvaan rakentamistoimenpiteiden ajaksi. 

 

Rakentamistoimenpiteiden jälkeen kasvillisuutta ja lajistoa palautetaan eko-

systeemihotellista takaisin Monniin radan ulkoluiskalle.  
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8  Korvaavien elinympäristöjen luomisen 

vaiheet 

Vaiheistus perustuu SYKEn raportissa ”Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka 

maankäytön muutoksissa” (Pekkonen ym. 2019) esitettyyn ekosysteemihotellin 

perustamisen vaiheisiin. Tässä raportissa niitä on tarkennettu erityisesti tie- ja 

ratahankkeiden näkökulmasta. 

 

1. Arvokkaiden kohteiden tunnistaminen ja siirtotarpeen arvioiminen 

Ensisijainen tavoite on tehdä sellainen suunnitteluratkaisu, joka mahdol-

listaa luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden 

säilyttämisen. Siksi on tärkeää tunnistaa hankealueella olevat luonnon 

monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet jo ennen suunnittelun 

aloittamista. Kohteiden säilyttäminen ei aina ole mahdollista, esimerkiksi 

siksi että kyseessä on olemassa olevan tien tai radan muutos- tai kun-

nostustyö. Tällöin tulee tarpeen pohtia soveltuvia toimenpiteitä lajiston 

ja luontotyyppien turvaamiseen.  

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden varhainen 

tunnistaminen on tärkeä myös siksi, että lajiston siirtäminen on useiden 

vuoden prosessi. Jos tieto arvokkaista luontokohteista tulee suunnittelu-

prosessin kannalta liian myöhään, on vaarana, että hanke viivästyy tai 

siirtoja ei ehditä suorittaa ajoissa. Riskien pienentämiseksi lajistoa 

kannattaa siirtää erissä useiden vuosien aikana. Jos ollaan siirtämässä 

hyönteisiä, saattaa myös olla tarpeen siirtää niiden ravintokasveja ensin, 

ja varmistua siirtojen onnistumisesta. Lisäksi siirtoihin liittyvä suunnit-

telu, mahdolliset lupaprosessit ja viranomaisyhteistyö ovat itsessään 

aikaa vieviä. Varhainen varautuminen mahdollistaa myös siirtotoimen-

piteiden huomioimista tien ja radan suunnitelmissa ja sisällyttämistä 

suunnitteludokumentteihin.  

 

Jo siirtotarpeen arvioinnin yhteydessä tulisi selvittää, onko lajistoa 

mahdollista palauttaa alkuperäiselle elinalueelle, jotta siihen voidaan 

tien tai radan suunnittelussa varautua. 

 

Arvokohteet tulisi tunnistaa alustavan yleissuunnitelman yhteydessä ja 

tarkentaa tarpeen mukaan suunnittelun edetessä. Siirtotarpeen arviointi 

tulisi tehdä osana yleissuunnitelman laadintaa, jotta siirtokohteiden 

kartoittaminen, siirtojen edellyttämien aluevaraustarpeiden määrittä-

minen ja muut tarvittavat selvitykset saadaan tehtyä ennen rata-

suunnitelmavaiheen käynnistämistä. Mahdollinen päätös siirtojen 

toteuttamisesta olisi hyvä tehdä jo ratasuunnitelmavaiheessa, jotta 

siirtojen tarkemmalle suunnittelulle, toteutukselle ja onnistumisen 

seurannalle ennen rakentamistoimenpiteiden käynnistymistä jää 

riittävästi aikaa. Päätöksen yhteydessä tulee myös neuvotella ja sopia 

siirtokohteiksi soveltuvien maa-alueiden käytöstä ja/tai ratasuunni-

telmassa osoitettavista aluevaraustarpeita sekä mahdollisesta maa-

alueiden hankinnasta ja siirrettävästä lajistosta mahdollisesti aiheutu-

vista rajoituksista alueiden käytölle.  
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2. Yhteistyöverkoston kokoaminen 

Päätös siirtojen toteuttamisesta tehdään Väyläviraston ja ympäristö-

viranomaisten yhteistyönä. Siirtojen suunnitteluun ja toteutukseen tarvi-

taan erikoisosaamista, ja sopivat yhteistyökumppanit kannattaa koota 

aikaisessa vaiheessa. Koska kokemuksia siirroista on Suomessa 

rajoitetusta, kannattaa varautua siihen, että osaamista on kartoitettava 

ennen aloittamista ja prosessin aikana. 

 

3. Sopivan siirtoalueen etsiminen 

Siirtoalueen valinnassa tärkeintä on, että se on ekologisesta näkökul-

masta siirrettävälle lajistolle mahdollisimman sopiva. Kustannussääs-

tön ja siirron toteuttamisen näkökulmasta on hyvä, jos kohde sijaitsisi 

mahdollisimman lähellä alkuperäistä elinaluetta. Siirtokohteen nykyinen 

tai tuleva maankäyttö ei saa heikentää lajiston selviytymismahdolli-

suuksia. Jatkuvuuden takaamiseksi alue tulisi mieluiten olla valtion, 

kunnan tai voittoa tavoittelemattoman, luonnonsuojelua edistävän 

järjestön omistuksessa. Alueen käytöstä tulee päästä molempia osa-

puolia tyydyttävään sopimukseen. Jos pysyvää siirtokohdetta ei löydy 

lähialueelta, voidaan harkita myös määräaikaista siirtokohdetta.  

 

Siirtokohteen maanomistajan kanssa on laadittava kirjallinen sopimus 

siirtokohteen käytöstä, hoidon toteuttamisesta ja mahdollisesta maan-

omistajalle maksettavasta kompensaatiosta. 

 

4. Lupien kartoittaminen ja tarvittavien lupien haku 

Harvinaisten kasvien siirtoihin tarvitaan lupia ympäristöviranomaisilta. 

Luvat hakee siirtokohteen maanomistaja.  

 

5. Käytännön toimenpiteiden suunnittelu ja valmistelut 

Siirroista tulisi laatia kirjallinen suunnitelma jossa käsitellään muun 

muassa seuraavia asioita:  

- Milloin ja missä laajuudessa siirrot toteutetaan: kokonaissuunni-

telma siirtojen jakautumisesta eri vuosille 

- Kuka toteuttaa siirrot ja millä kalustolla. Käytännön toteutuksesta 

huolehtivia on perehdytettävä ajoissa.  

- Miten siirtoja dokumentoidaan 

- Hoidon ja seurannan suunnittelu. Ennen siirtojen aloittamista sekä 

siirtojen aikana on tärkeää sopia alueen huolto- ja kunnossapito-

toimista ja varmistettava, että siirrettävään lajistoon ei kohdistu 

merkittäviä lajistoa heikentäviä toimenpiteitä. Lisäksi on huomioi-

tava mahdollisten haitallisten vieraslajien vaatimat toimenpiteet. 

- Mahdollinen lajiston palautuksen suunnittelu 

- Miten työturvallisuudesta huolehditaan. Siirroissa on noudatetta-

va Väyläviraston työturvallisuusohjeita, joihin tulee tutustua 

ajoissa, jotta ehtii tehdä tarvittavat etukäteisvalmistelut. Väylä-

virasto edellyttää tie- tai rautatiealueella töitä tekeviltä osallistu-

mista turvallisuuskoulutuksiin; Yleisellä tiellä tehtävään työhön ja 
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työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä edellytetään Tieturva-

koulutuksen antamaa pätevyyttä. Tieturva 1 on tarkoitettu kaikille 

yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville 

ja Tieturva 2 -kurssi on liikennealueella liikenne- ja työturvallisuu-

desta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Lisäksi 

tiealueella saatetaan siirtojen aikana tarvita liikenteenohjausta. 

Rautatiealueella tehtävään työhön osallistuvalta henkilöltä edel-

lytetään lisäksi Rataturva 1-pätevyyttä. Lisäksi rautatiealueella 

tehtävään työhön tarvitaan turvamiestä ja ratatyölupaa, jos 

toimenpiteet kohdistuvat RSU:n sisäpuolelle. Radanpidon turvalli-

suusohjeet on kuvattu tarkemmin julkaisussa Radanpidon turvalli-

suusohjeet (TURO), Liikennevirastonohjeita 6/2015. Jos suorite-

taan kaivuutöitä, on tarpeen varmistaa, kulkeeko alueella johtoja 

tai putkia, ja tarvitaan paikan päälle kaapelinäyttäjää osoittamaan 

johdon tai putken sijaintia. Kaikilla siirtoihin osallistuvilla on oltava 

vaatimukset täyttävät turvallisuusvarusteet.  

 

6. Siirtojen toteuttaminen  

- Käytännön siirtoja toteuttavat pitää tuntea suunnitelmat. Paikan 

päällä tulee lisäksi olla lajiston erityisvaatimukset tunteva henkilö 

joka varmistaa, että toimenpiteet suoritetaan suunnitelmien 

mukaisesti. Hänellä on oltava riittävä asiantuntemus vaihto-

ehtoisen ratkaisun löytämiseen, mikäli joku suunnitelman osa 

osoittautuu käytännössä mahdottomaksi toteuttaa.  

- Paikan päällä tehdään tarvittava dokumentointi siirtoprosessista. 

- Siirtojen aikana on huolehdittava työturvallisuuden toteutumises-

ta. 

 

7. Hoito ja seuranta 

Siirtojen onnistumista tulee varmistaa seurannalla. Seurannan pituus ja 

seurantakäyntien ajankohdat riippuvat siirrettävästä lajistosta, ja suun-

nitellaan ennen siirtojen toteuttamista. Seuranta on tärkeä, jotta erissä 

tehtävissä siirroissa voidaan tarvittaessa muokata siirtotoimenpiteitä 

kokemuksien perusteella, mikäli siirrot eivät ole onnistuneet toivotulla 

tavalla. Lisäksi seurannalla kerrytetään tietoa seuraavia hankkeita 

varten.  

 

Mahdolliset hoitotoimenpiteet riippuvat lajista, säästä ja siirtokohteesta. 

Ne voivat olla kertaluontoisia tai toistuvia, kuten esim. kastelu, alueen 

pitäminen avoimena tai ei-toivottujen kasvien kitkentää.  

 

8. Lajiston mahdollinen palautus ja jälkihoito 

On lajiston kasvupaikan vaatimuksista kiinni, voidaanko lajisto palauttaa 

alkuperäiseen kasvupaikkaan tai sen välittömään läheisyyteen rakenta-

mistoimenpiteiden jälkeen. Lajistoa voidaan myös palauttaa osittain niin, 

että osa lajistosta jää ekosysteemihotelliin ja osa palautetaan. Mikäli 

lajisto aiotaan palauttaa, tulee tämä huomioida tien tai radan 

ympäristösuunnittelussa. 
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9  Väylähankkeiden suunnittelussa ja 

toteutuksessa huomioitavaa 

Liikenneväylien merkitys uhanalaisten kasvi- ja hyönteislajien korvaavana elin-

ympäristönä on tunnistettu liikenne- ja viestintäministeriön ympäristöstrate-

giassa, joka määrittelee keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat vuosille 2013–2020 

kaikille liikennemuodoille. Väyläviraston ympäristötyötä ohjaa vuonna 2014 

hyväksytty Liikenneviraston ympäristötoimintalinja, jossa todetaan viraston 

toiminnalla olevan tärkeä merkitys mm. perinnebiotooppien turvaamiselle ja 

lajien suojelua tukevien uuselinympäristöjen synnylle. Ympäristötoimintalinjan 

mukaisesti luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten tutkimusta ja 

seurantaa kehitetään.  

 

Ympäristötoimintalinjan mukaan Väylävirasto on sitoutunut selvittämään 

arvokkaiden korvaavien elinympäristöjen (teiden pientareet, rautatiealueet) 

määrää ja merkitystä. Luonnonarvot ja luonnon monimuotoisuutta koskeva tieto 

sekä väyläympäristöjen uhanalaisen kasvuston säilyminen otetaan huomioon 

uusissa ja parantamishankkeissa. Monimuotoisuuden säilymistä edistetään 

väyläympäristöissä päivittäisen kunnossapidon toimilla, mukaan lukien niitto-

töiden ajoitus ja mahdolliset niittorajoitukset. (Liikenneviraston ympäristö-

toimintalinja, 2014).  

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden olemassa olevien korvaavien 

elinympäristöjen määrää ja merkitystä tie- ja rataverkolla on kuvattu Liikenne-

viraston vuonna 2018 julkaistussa selvityksessä Luonnon monimuotoisuuden 

kannalta arvokkaat korvaavat elinympäristöt. Selvitys elinympäristöjen 

määrästä ja merkityksestä maantie- ja rataverkoilla. Liikenneviraston tutki-

muksia ja selvityksiä 10/2018. (Erävuori ym., 2018) 

 

Väylähankkeiden suunnittelun yhteydessä laaditaan tarkempia inventointeja 

merkittävistä luontoarvoista hankealueella. Keskeiset, luonnon monimuotoi-

suuden kannalta merkittävät elinympäristöt tulisi ensisijaisesti pyrkiä säilyttä-

mään. Aina vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole, ja näissä tilanteissa on tärkeää, että 

ympäristöviranomaisten (ELY-keskus, kuntien ympäristötoimi) kanssa käynnis-

tetään keskustelu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen vaikutuk-

sista ja haittojen torjunta- ja lievennyskeinoista.  

 

Suunnitelmissa tulee riittävän varhaisessa vaiheessa, käytännössä jo yleis-

suunnitelmaa laadittaessa, tunnistaa esimerkiksi korvaavien elinympäristöjen 

luomiseen liittyvät aluevaraustarpeet. Mikäli korvaavaa elinympäristöä ei ole 

mahdollista toteuttaa nykyisen rata- tai tiealueen sisällä, tulee varautua 

soveltuvien alueiden lunastamiseen. Soveltuvien alueiden löytyminen lähi-

alueelta voi olla haastavaa, joten alueiden kartoittamiseen tulee varata 

riittävästi aikaa. Korvaavien elinympäristöjen selvittäminen edellyttää yhteis-

työtä myös kuntien maankäytön suunnittelun ja ympäristötoimen kanssa, jotta 

alueelle suunniteltu maankäyttö mahdollistaa alueen toimimisen korvaavana 

elinympäristönä koko hankkeen toteutuksen edellyttämän ajan. Mahdolliset 

lunastettavaksi esitettävät alueet tulee sisällyttää rata- tai tiesuunnitelmaan.  
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Lunastuksen ohella on mahdollista sopia alueen pitkäaikaisesta vuokrauksesta, 

mikäli kumpikin osapuoli on sitoutunut korvaavan elinympäristön vaatimiin 

rajoituksiin maankäytölle ja lajiston vaatimien hoito- ja ylläpitotoimenpiteiden 

suorittamiseen siten, että siirrettävä lajisto säilyy elinvoimaisena. Mahdollisia 

yhteistyökumppaneita, joilla voi olla ekosysteemihotellihankkeisiin soveltuvia 

kohteita, ovat esimerkiksi kunnat (mm. virkistysalueet) sekä ELY-keskukset. 

Lisäksi yksityisistä toimijoista esimerkiksi Rudus Oy on käynnistänyt LUMO-

ohjelman, jonka kautta edistetään luonnon monimuotoisuuden turvaamista. 

Osana ohjelmaa Rudus on edistänyt monimuotoisuuden kehittymistä useilla 

kiviaineisten ottotoiminnasta vapautuneilla alueilla. Kiviaineisten ottoalueet 

tarjoavat laajoja, avoimia paahdeympäristöjä, jotka mahdollistavat uhanalaisen 

avomaaluonnon kehittymisen ja säilymisen. Hausjärven Monnin suoran eko-

systeemihotellihankkeessa siirtoalueena toimii Ruduksen LUMO-ohjelman 

myötä Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle siirtynyt Kakslammin luonnonsuojelu-

alue, joka on tyypiltään harvinainen ja uhanalaisille lajeille arvokas paahde-

ympäristö. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö hoitaa aluetta luontoarvojen säilyttä-

miseksi ja lisäämiseksi ja vastaa myös Monnista siirrettävän lajiston korvaavan 

elinympäristön hoidosta.  

 

Kun soveltuva korvaava elinympäristö on löytynyt, tulee korvaavan elin-

ympäristön luomiseen liittyvien toimenpiteiden suunnitteluun ja siirtojen toteu-

tukseen varata riittävästi aikaa. Siirtoja on suositeltavaa suorittaa useassa 

erässä, jotta voidaan seurata niiden onnistumista ennen rakentamistoimen-

piteiden aloittamista. Ennen siirtoja tulee myös huolehtia, että siirrettävä lajisto 

on riittävän elinvoimainen. Esimerkiksi hoitotoimenpiteiden ajoittamisessa tulee 

huomioida tuleva siirto, ja tarvittaessa jaksottaa esimerkiksi niittotoimenpiteitä 

alueen lajiston erityispiirteet huomioiden. Siirtojen suunnittelussa on hyvä 

kääntyä lajistoon erikoistuneiden asiantuntijoiden puoleen jo hyvissä ajoin 

ennen kuin siirrot ovat ajankohtaisia. Uhanalaista, erityisesti suojeltua ja rauhoi-

tettua eliöstöä siirrettäessä tulee lupatarpeet selvittää riittävän varhain ja 

käynnistää lupaprosessi, kun soveltuva kohdealue on löytynyt.  

 

Korvaavien elinympäristöjen luominen on usein vuosia kestävä prosessi, jossa 

on hyvä varautua myös siihen, että työn aikana tulee eteen yllättäviä tilanteita 

ja vastoinkäymisiä. Luontoarvojen turvaaminen edellyttää lajiston erityis-

piirteiden ja elinympäristön erityistuntemuksen lisäksi huolellista suunnittelua 

ja pitkäjänteistä työtä. Monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää lisäksi 

sitoutumista hoitotoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korvaavan elinympäristön 

elinvoimaisuuden säilyminen.  

 

Rakentamistoimenpiteiden valmistuttua ekosysteemihotellista palautetaan 

vastaavasti lajistoa alkuperäiseen esiintymään. Nämäkin siirrot edellyttävät 

vastaavasti suunnittelua ja riittävän pitkän aikajänteen. Mikäli lajisto on 

kotiutunut siirtokohteeseen, voidaan ekosysteemihotelli-periaatteella luoda 

uusia pysyviä elinympäristöjä, jotka vahvistavat uhanalaisten lajien esiintymien 

ympäristön laatua pysyvästi. 
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10  Yhteenveto 

Hausjärven Monnin alueella sijaitsee valtakunnallisesti tärkeä uhanalaisten 

lajien esiintymiskeskittymä radan lännen puoleisella ulkoluiskalla alueella, 

johon on suunniteltu uusi raide. Suunnittelun yhteydessä käynnistettiin korvaa-

van elinympäristön luomiseen tähtäävän turvaamissuunnitelman laatiminen. 

Tehtävänä oli suunnitella alueen uhanalaisten perhosten ravintokasvien, 

keltasauramon ja ketomarunan, sekä alueella esiintyvän rauhoitetun ketonukin 

siirrot uuteen soveltuvaan kasvupaikkaan ekosysteemihotelli-periaatteen 

mukaisesti siten, että myös maa-ainesta ja sen mukana olevaa muuta eko-

systeemiä siirtyy uudelle alueelle. Tavoitteena oli, että siirtojen myötä eko-

systeemihotelliin muodostuu riittävän suuri esiintymä Monnissa esiintyvien 

uhanalaisten lajien ravintokasveja, jotta myös perhoset voidaan siirtää uuteen 

elinympäristöön rakentamistoimenpiteiden ajaksi. Ketonukin osalta tavoitteena 

oli niin ikään tarjota korvaava elinympäristö kasville rakentamistoimenpiteiden 

ajaksi jo ennen kuin nykyinen kasvupaikka tuhoutuu rakentamisen myötä. Lajeja 

on myös tarkoitus palauttaa Monnin alueelle, kun suunnitellut rakentamis-

toimenpiteet alueella ovat päättyneet.  

 

Turvaamissuunnittelu käynnistyi alueelle suunnitellun tavaraliikenneraiteen 

suunnittelun yhteydessä, joka sisältyi Pasila-Riihimäki ratasuunnitelman 2. 

vaiheen ratasuunnitelmaan. Työn alkuvaiheessa kohteen huomionarvoinen 

lajisto inventoitiin ja laadittiin ohjeistusta siirtojen vaiheistuksesta, aikataulusta 

ja seurannasta. Lisäksi käynnistettiin mahdollisten siirtoalueiden selvityksen 

laatiminen. Työtä jatkettiin syyskuussa 2018, jolloin käynnistyi tässä raportissa 

esitetty turvaamissuunnitelman laatiminen. Soveltuvaksi siirtokohteeksi 

valikoitui Vuokon luonnonsuojelusäätiön omistuksessa oleva Kakslammin 

luonnonsuojelualue, jonka käytöstä ekosysteemihotellina laadittiin sopimus. 

Ensimmäiset siirrot tehtiin marraskuussa 2018, ja työtä jatkettiin kesällä 2019. 

Ekosysteemihotellin lajiston kehittyminen eteni hyvin keltasauramon ja keto-

marunan osalta, ja myös ja ensimmäiset siirrot keltasauramolla elävien 

perhosten osalta saatiin tehtyä kesällä 2019.  

 

Työn aikana koottiin myös aineistoa, jota voidaan käyttää apuna vastaavissa 

hankkeissa jatkossa, sekä koottiin muutamia kokemuksia vastaavista hank-

keista. Tässä raportissa on avattu ekosysteemihotelliperiaatetta, ex situ -suo-

jelua, kompensaatioperiaatetta sekä uhanalaisten ja erityisesti suojeltujen lajien 

siirtoihin liittyviä lupatarpeita. Lisäksi on koottu yhteen ohjeita korvaavien 

elinympäristöjen luomisen vaiheista muissa vastaavissa hankkeissa sovellet-

tavaksi. Työssä on hyödynnetty Suomen Ympäristökeskuksessa tehtyä 

tutkimusta ja kokemuksia ekosysteemihotelli-toimintamallista (Pekkonen, 

Minna; Ryttäri, Terhi; Pöyry, Juha; Ahlroth, Petri, 2019). Terhi Ryttäri on ollut 

mukana ohjaamassa ja toteuttamassa ekosysteemihotellin perustamista ja 

siirtoja myös tässä hankkeessa. Ekosysteemihotellille siirrettävien perhosten 

siirroista vastaavana erityisasiantuntijana hankkeessa on toiminut Jari Kaitila. 

 

Radan varsien merkitys paahdelajiston elinympäristönä on tunnistettu Liikenne-

viraston ympäristöstrategiassa, ja Väyläviraston ympäristötoimintalinjan 

mukaisesti Väylävirasto on sitoutunut selvittämään arvokkaiden korvaavien 

elinympäristöjen, kuten teiden pientareiden ja rautatiealueiden määrää ja merki-

tystä. Väyläviraston toimintaohjeiden mukaisesti luonnonarvot ja luonnon 

monimuotoisuutta koskeva tieto sekä väyläympäristöjen uhanalaisen kasvus-

ton säilyminen otetaan huomioon uusissa ja parantamishankkeissa. Näiden 
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periaatteiden toteutumiseksi on tärkeää, että suunnitelmia laadittaessa varmis-

tetaan riittävät selvitykset alueen lajistosta sekä varaudutaan korvaavien elin-

ympäristöjen luomiseen rakentamistoimenpiteiden ajaksi. Esimerkiksi korvaa-

vien elinympäristöjen luomiseen liittyvät aluevaraustarpeet tulisi tunnistaa 

riittävän varhaisessa vaiheessa, käytännössä jo yleissuunnitelmaa laadittaessa, 

sekä varata riittävä aika siirtojen toteuttamiselle ja seurannalle ennen rakenta-

mistoimenpiteiden käynnistymistä. 
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Tutkitut siirtoalueet  

 
Tämä liite on laadittu osana Hausjärven Monnin suoran erityisesti suojeltavan 

lajiston turvaamissuunnitelman ohjelmointia. Alue sisältyy osana Pasila–Riihi-

mäki ratahankkeen 2. vaihetta.  

 

Tässä liitteessä esitetään työn yhteydessä laadittua potentiaalisten siirtoaluei-

den vertailua. Tätä työtä edeltäviä siirtoalueiden valinnan vaiheita on tiiviste-

tysti esitetty raportissa luvussa 6. 

 

Siirtokohteiksi soveltuvat 
 

Ryttylän Kakslammin luonnonsuojelualue 
 

 
Hausjärven Ryttylän Kakslammin luonnonsuojelualueen sijainti. 
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Hausjärven Ryttylän Kakslammin mahdollisia sijoituskohtia. 

Kunta 

Hausjärvi 

 

Kiinteistötunnus  

086-414-1-1168 

 

Alueen kuvaus 

Vanha käytöstä poistunut hiekkakuoppa, josta on tehty luonnonsuojelualue. 

Lisäksi alueella sijaitsee liitokiekkorata. Alue tarkistettiin 1.10.2018. Alueen 

pohjoisosassa kuopan pohja on metsittynyt; alueella kasvaa parimetristä 

männyn taimikkoa. Lupiinin lehtiä näkyy siellä täällä alueella kulkevien teiden ja 

polkujen varsilla.  

 

Alueen eteläosa on avoimempi, lupiineja on vähän ja myös avoimia paahteisia 

rinteitä on muutamassa paikassa. Paikalla kasvaa ennestään keltasauramoa, 

erityisesti eteläosan hiekkatasangolla. 

 

Suojelualuetta omistaa ja hoitaa Vuokon Luonnonsuojelusäätiö. 

 

Kaavatilanne 

 

Yleiskaavoitus 

Ryttylän osayleiskaavassa (vuodelta 1979) alueen kaavamerkintä on MM (Maa- 

ja metsätaloustoimintojen alue). Kaava on valtuuston hyväksymä, ei oikeus-

vaikutteinen. 

 

v8  

Ote Ryttylän osayleiskaavasta 

 

Vireillä ollut Ryttylän osayleiskaavahanke on lakkautettu (Hausjärven kunnalta 

sähköpostilla saatu tieto). 

 

Asemakaavoitus 

Ei voimassa olevaa asemakaavaa. 
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Soveltuvuus siirtokohteeksi 

 

Alue soveltuu kasvuolosuhteiltaan hyvin siirtokohteeksi.  

 

Koska alue on suojeltu, tulevaisuudessa ei synny ristiriitoja maankäytön osalta. 

Aluetta hoidetaan aktiivisesti Vuokon Luonnonsuojelusäätiön toimesta, jolloin 

alue pysyy avoimena myös tulevaisuudessa.  

 

Alueella toimivan liitokiekkoseuran toimesta aluetta tallataan, mikä edistää 

paahdekasvillisuutta. Alue soveltuu hyvin kasvien siirtoalueeksi, kun istutus-

kohdat pystytään turvaamaan alueen muulta ulkoilukäytöltä.  

 

Keltasauramoa kasvaa valmiina, minkä takia on mahdollista siirtää jo aikaisem-

min perhosia alueelle. 

 

Kuvia Ryttylä Kakslammin luonnonsuojelualueelta 
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Monnin tien reuna  
 

 
Monnin tien reunan sijainti. 

 

 
Monnin tien reunan mahdollinen sijoitusalue. 

 

Kunta 

Hausjärvi 

 

Kiinteistötunnus 

86-895-2-13 

 

Alueen kuvaus  

Tarkistettiin työryhmän maastokäynnillä 17.9.2018. Kohde sijaitsee Monnin 

siirrettävän kasviesiintymän välittömässä läheisyydessä, lähellä rataa tien 

pohjoisella reunalla. Paikalla ei ole lupiineja. Paikan erityisenä etuna on sen 

läheisyys nykyisiin esiintymiin.  
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Kaavatilanne 

Yleiskaavoitus 

Sisältyy Monnin osayleiskaavan (2.9.2015, tark. 23.12.2015). Kohde C-aluetta 

(Uudet ja olennaisesti muuttuvat keskustatoimintojen alueet).  

 

 
Ote Monnin osayleiskaavasta. 

 

Asemakaavoitus 

Ei voimassa olevaa asemakaavaa. 

 

Soveltuvuus siirtokohteeksi 

 

Edellyttää mittavia valmisteluja, jotta kasvupaikasta saadaan sopiva. Selvi-

tettävä penkan maa-aineksen soveltuvuus ja kuorittava pintamaa ja rehevä 

kasvillisuus.  

 

Hyvin lyhyt siirtomatka helpottaa siirtojen tekemistä ja vähentää kuljetus-

kustannuksia. Soveltuu erityisesti rakentamisvaiheen siirtokohteeksi, jolloin 

alueelle voidaan myös kasata massoja.  

 

Mikäli siirto toteutetaan, on se huomioitava tien hoidossa. Kohde muuttuu 

kuivaksi, jolloin niittoväliä voidaan harventaa. On pidettävä huoli, että kasvit 

ehtivät siementää, joten niittoa tehtävä vuorovuosin. Niittorajaus on merkittävä 

maastoon. 

Kaavatilanteen takia alue ei välttämättä sovi pysyväksi siirtokohteeksi, vaan 

ainoastaan lyhytaikaiseksi siirtokohteeksi. 

Edellyttää sisäistä keskustelua Väylävirastossa sekä lupaprosessia tiehallin-

nossa ja ELY-keskuksessa.  

Kuva Monnin tien reunasta lännestä katsottuna. 
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Suomiehen soranottoalue 
 

 
Hyvinkään Suomiehen soranottoalueen sijainti. 

 

 
Hyvinkään Suomiehen soranottoalueen mahdollisia sijoituskohtia. 

 

Kunta 

Hyvinkää 

 

Kiinteistötunnus 

106-403-28-82 

106-403-46-5 

106-403-49-7 

 

Alueen kuvaus 

Alueella toimii Rudus Oy:n soranottamo, jonka toiminta on loppumassa.  Osan 

alueesta omistaa Hyvinkään kaupunki, jolla tarkoitus kehittää sitä virkistys-

alueeksi. Alue on jo osin maisemoitu muun muassa männyntaimilla ja kelopuu-

kasoilla. Aluetta kiertää luontopolku. Jo maisemoidulla alueella on laajoja 
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hiekkatasanteita ja -rinteitä, jotka ovat paikoin laajalti sammalpeitteisiä 

(mahdollisesti hietikkotierasammal Racomitrium canescens). Alueella kasvaa 

siellä täällä myös keltasauramoa. Maisemoidun alueen rinteen alaosasta voisi 

löytyä sopiva sijoituskohde useastakin kohdasta. 

 

Maisemoimattomalla alueella on vielä maansiirtoja käynnissä. Alueella on 

valmiina muutamia hiekkakasoja ja avoimia rinteitä, jotka sopisivat hyvin 

kasvien sijoituspaikaksi.  

 

Kaavatilanne 

 

Yleiskaavoitus 

Kuuluu Palopuron Ridasjärven osayleiskaavaan (osittainen voimaantulo 

10.9.2001/kokonaan voimassa 9.4.2004). Kaavassa EO/MU-1 (maankamaran 

ainesten otto alue/maa-ainesten oton loputtua maa- ja metsätalousaluetta). 

 

 
Ote Palopuron Ridasjärven osayleiskaavasta 

 

Asemakaavoitus 

Ei voimassa olevaa asemakaavaa. 

 

Soveltuvuus siirtokohteeksi 

 

Soveltuisi kasvuolosuhteiden puolesta hyvin siirtokohteeksi.  

 

Soranotto alueella loppuu pian, ja Ruduksella on tarkoitus myydä alue toiminnan 

loputtua. Mahdollisuutta hyödyntää aluetta siirtoihin tiedusteltiin tämän työn 

puitteessa Rudukselta, mutta koska alueen myynti on kohta edessä Rudus ei voi 

sitoutua pitkäaikaisiin siirtoihin. Oltiin yhteydessä myös Hyvinkään kaupunkiin, 

mutta kaupunki suhtautui siirtoihin varauksellisesti. 
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Väylävirasto voisi yrittää ostaa osan alueesta siirtokohteeksi. Toinen vaihtoehto 

olisi selvittää, onko suojelutoimintaa harjoittavaa tahoa, joka voisi ostaa alueen, 

ja jonka alueelle Väylävirasto voisi tehdä siirtoja.  

Alueen erityinen etu on, että siellä mahdollisesti voidaan vielä tehdä toiveiden 

mukainen siirtoalue. Niin kauan kuin alueella on vielä soranotto ja jälkihoito 

käynnissä, voisi olla mahdollista neuvotella alueen toimijoiden kanssa maaston 

muokkaustoimenpiteistä: koneilla voisi kasata lyhyt ratavallia jäljittelevä 

penger, jolle kasvit sijoitettaisiin.  

 

Kuvia Suomiehen soranottoalueelta 
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Siirtokohteiksi soveltumattomat 

 
Arolammin liittymä 

 

 
Arolammin liittymän sijainti. 

 

 
Arolammin liittymän mahdollisia siirtokohteita. 

 

Kunta 

Hausjärvi 

Kiinteistötunnus 

694-403-24-4 

Alueen kuvaus  

Tarkistettiin työryhmän maastokäynnillä 17.9.2018. Kyseessä on Helsingin-

väylän (E18) ja Hämeenlinnantien (Vt 130) välillä sijaitseva alue, johon on 
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vastikään rakennettu uusi liittymä. Risteysaluetta on osin maisemoitu, mutta 

teiden välistä löytyi pari kasvien siirtoalueeksi sopivaa kohtaa.  

Kaavatilanne 

Yleiskaavoitus 

Riihimäen yleiskaavassa 2035 alueelle on merkitty eritasoliittymä. Helsingin-

väylän länsipuoli on kaavassa Uutta työpaikka-aluetta (TP). Helsinginväylän ja 

Hämeenlinnantien välinen kaista on Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).  

 

Asemakaavoitus 

Ei voimassa olevaa asemakaavaa. 

 

Soveltuvuus siirtokohteeksi 

Alueen maisemoinnista ja sen onnistumisesta on laadittu sopimus yksityisen 

urakoitsijan kanssa, jossa metsitys on edelleen käynnissä ja takuuaika edelleen 

voimassa. Väylävirasto katsoi, ettei siirtoistutuksia voi tehdä alueelle takuuajan 

ollessa voimassa. 

 

Viereiset liikenneväylät ja riista-aidat hankaloittavat pääsyä alueelle. Siirto-

kohteelle tulisi olla hyvä saavutettavuus, jotta siirrot ja seuranta on mahdollista 

suorittaa turvallisesti.  

Alueelle ollaan mahdollisesti sijoittamassa kuorma-auto pysäköintiä.  

 

Kuvia Arolammin liittymän alueelta. 
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Oitin käytöstä poistunut hiekkakuoppa 

 

 
Oitin käytöstä poistuneen hiekkakuopan sijainti. 

 

 
Oitin käytöstä poistuneen hiekkakuopan mahdollinen sijoitusalue. 

 

Kunta 

Hausjärvi 

 

Kiinteistötunnus 

086-410-1-174 

 

Alueen kuvaus  

Käytöstä poistunut hiekkakuoppa tarkistettiin 1.10.2018. Hiekkakuoppa on 

pohjaltaan jo hyvin metsittynyt, puusto on korkeaa. Avoimet kohdat ovat 

heinittyneet ja pohjalla kasvaa myös lupiineja. Sopivaa avointa sorarinnettä on 

vain rinteen yläosissa, missä todennäköisesti jyrkkä rinneprofiili ja mahdolliset 

vyörymät pitävät rinnettä avoimena.  
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Kaavatilanne 

 

Yleiskaavoitus 

Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rakentamista ohjaa Oitin oikeus-

vaikutukseton yleiskaava (hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.9.1979), jossa 

kyseisen alue on maa- ja metsätalousaluetta (MM). Lisäksi ylärinne on luonnon-

ympäristön suojelu- ja hoitoaluetta (sl) ja alarinne kaivuutoiminta-aluetta (tk).  

 

 
 

Asemakaavoitus 

Ei voimassa olevaa asemakaavaa. 

 

Soveltuvuus siirtokohteeksi 

Jyrkän rinneprofiilin ja alueen kasvillisuuden takia ei sovellu siirtokohteeksi. 
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Hikiän Marttilan käytöstä poistettu hiekkakuoppa  

 

 
Hausjärven Hikiän Marttilan käytöstä poistuneen hiekkakuopan sijainti. 

 

 
Hausjärven Hikiän Marttilan mahdollinen sijoitusalue. 

 

Kunta 

Hausjärvi 

 

Kiinteistötunnus  

086-403-9-38 

 

Alueen kuvaus 

Käytöstä poistunut sorakuoppa tarkistettiin 1.10.2018. Soranottoalue on oikeas-

taan loiva painanne rinteessä. Alue on osin metsittynyt pienillä männyntaimilla, 

mutta rinteessä on myös avoimia kohtia. Jäljistä päätelleen alueella on ajeltu 

mopoilla tai moottoripyörillä, joten mahdolliset istutuskohdat täytyisi rajata 
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alueelle. Alue ei ole heinittynyt eikä siellä kasva lupiineja. Muutamien männyn-

taimien katkaisulla rinteen keskelle saisi hyvin paahteisen aukean alueen. 

 

Kaavatilanne 

Yleiskaavoitus 

Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksessa (2011) pääosin MYg-aluetta 

(Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja sekä 

geologisia arvoja. Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden 

harjoittamiseen.) Hikiäntien varressa kaavoitettu AP-alueeksi.  

 

Kunnasta saadun tiedon mukaan selvitystä laadittaessa näköpiirissä ei ole, että 

kaavan mukainen käyttö lähtisi kovin pian toteutumaan. Kohteessa ei ole 

myöskään laadittu asemakaavaa.  

 

 
 

Ote Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksesta 

 

Asemakaavoitus 

Ei voimassa olevaa asemakaavaa. 

 

Soveltuvuus siirtokohteeksi 

Kasvuolosuhteiltaan alue soveltuu kasvien siirtokohteeksi. Alueelle on kuitenkin 

kaavoitettu rakentamista, mistä syystä ei pidetty soveltuvana siirtokohteeksi. 

 

Kuvia Hikiän Marttilan mahdollisesta sijoitusalueesta 
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	Soveltuvaksi siirtokohteeksi valikoitui Vuokon luonnonsuojelusäätiön omistuk-sessa oleva Kakslammin luonnonsuojelualue, jonka käytöstä ekosysteemi-hotellina laadittiin sopimus. Ensimmäiset siirrot tehtiin marraskuussa 2018, ja työtä jatkettiin kesällä 2019. Ekosysteemihotellin lajiston kehittyminen eteni hyvin ja ensimmäiset siirrot keltasauramolla elävien perhosten osalta saatiin tehtyä kesällä 2019.  
	 
	Työn aikana koottiin aineistoa, jota voidaan käyttää apuna vastaavissa hank-keissa jatkossa. Raportissa käydään läpi siirtotoimenpiteisiin liittyviä peri-aatteita ja käsitteistöä sekä uhanalaisten ja erityisesti suojeltujen lajien siirtoi-hin liittyviä lupatarpeita. Lisäksi on kerätty kokemuksia vastaavista hankkeista. Aikaisempien ja tämän hankkeen perusteella on laadittu ohjeet korvaavien elinympäristöjen luomisen työvaiheista. 
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	Sammanfattning  
	I Monniområdet i Hausjärvi finns en nationellt viktig förekomstkoncentration av utrotningshotade arter i den yttre sluttningen på banans västra sida, i ett område i vilket ett nytt spår planerats. I samband med planeringen inleddes upp-görandet av en skyddsplan, vars mål var att skapa en ersättande livsmiljö. Uppdraget var att planera flytten av färgkulla och fältmalört, som är närings-växter för de utrotningshotade fjärilarna i området, och den fridlysta grusvivan, som förekommer i området, till en ny lämp
	 
	Kakslampi naturskyddsområde, som ägs av Vuokon luonnonsuojelusäätiö, valdes som lämpligt flyttobjekt och ett avtal om användning av området som ekoystemhotell uppgjordes. De första flyttarna gjordes i november 2018 och arbetet fortsattes på sommaren 2019. Utvecklingen av artbeståndet i ekosystemhotellet framskred fint och de första flyttarna av fjärilar som lever på färgkulla gjordes på sommaren 2019.  
	 
	Under arbetet insamlades material som kan utnyttjas i motsvarande projekt i framtiden. Rapporten innehåller en genomgång av principer och terminologi i anknytning till flyttåtgärder och tillståndsbehov i synnerhet i anknytning till flyttar av fridlysta arter. Därtill har erfarenheter av motsvarande projekt samlats in. Utifrån tidigare och detta projekt har anvisningar uppgjorts för arbetsfaserna i skapande av ersättande livsmiljöer. 
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	Abstract  
	A nationally significant concentration of threatened species is located in the Hausjärvi Monni area, on the outside ramp to the west of the track where a new track is planned. In connection with the planning, the drawing up of a plan to secure the species was initiated with the aim to create a substitutive habitat. The task was to plan the transfer of the food plants, golden marguerite (Anthemis tinctoria) and boreal wormwood (Artemisia campestris) as well as the protected pygmyflower, of the area’s threate
	 
	The Kakslammi nature reserve owned by the Vuokko Nature Protection Foundation was selected as the suitable transfer site, and a contract was drawn up on its use as an Ecosystem Hotel. The first transfers were conducted in November 2018, and the work was continued in the summer of 2019. The development of species in the Ecosystem Hotel progressed well and the first transfers of butterflies living in the golden marguerite plants (Anthemis tinctoria) were completed in summer 2019.  
	 
	During the work, material was collected for use as an aid in similar cases in the future. The report examines the principles and concepts related to the transfer measures, as well as the requirements for licences in transfers of species which are threatened or under special protection. In addition, experience has been gathered on equivalent projects. On the basis of previous projects and the current one, instructions have been drawn up on the work phases required for creating substitutive habitats. 
	 
	 
	  
	Esipuhe  
	Luontaisesti paahteiset ympäristöt ovat suurelta osin joko hävinneet tai vaarassa hävitä umpeenkasvun, ympäristön rehevöitymisen ja rakentamisen myötä. Syitä ovat muun muassa metsäpalojen tehokas torjunta, kaskeamisen loppuminen, laidunnuksen väheneminen ja rantojen kulutus. Luonnon moni-muotoisuus köyhtyy ennennäkemättömällä vauhdilla. Monet paahdeympäris-töjen kasvi- ja hyönteislajeista ovat uhanalaisia sekä rauhoitettuja tai erityisesti suojeltavia. Uusia paahdeympäristöjä on kuitenkin syntynyt mm. hiekk
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	LIITTEET 
	Liite 1  Tutkitut siirtoalueet 
	1  Johdanto  
	Pasila-Riihimäki raideliikenteen välityskyvyn nostamiseen tähtäävän 2. vaiheen suunnittelun yhteydessä on tunnistettu valtakunnallisesti erittäin merkittävä uhanalaisten lajien esiintymiskeskittymä Hausjärven Monnin alueella. Kohteessa radan ulkoluiskaan on muodostunut noin kilometrin mittainen paahdelajistolle suotuisa elinympäristö, jossa esiintyy useita erityisesti suojeltavia hyönteislajeja ja niiden ravintokasveja. Paahdeympäristöt ovat voimakkaalle auringonsäteilylle alttiita, yleensä hiekka- tai sora
	 
	Monnin uhanalaisten lajien elinympäristö sijaitsee radan ulkoluiskassa kohdas-sa, johon on suunniteltu lisäraide. Pääradan välityskyvyn parantamiseksi rakennettavat lisäraiteet vaikuttavat väistämättä nykyisen pääraiteen penk-kojen, radanvierusten ja huoltoteiden kasvillisuuteen ja lajistoon. Kyseisen yhteysvälin ratasuunnitelmavaiheessa on laadittu alustava suunnitelma Monnin alueen uhanalaisen lajiston turvaamiseksi.  
	 
	Turvaamissuunnitelma perustuu nk. ekosysteemihotelli-periaatteeseen, jossa kohteen erittäin uhanalaiselle lajistolle ja sitä tukevalle ekosysteemille luodaan korvaava elinympäristö rakentamistoimenpiteiden ajaksi. Rakentamisen jälkeen lisäraiteen ulkoluiskalle Monnissa luodaan alkuperäisen kaltainen elin-ympäristö, johon lajistoa voidaan palauttaa. Tehtävä on haastava, sillä osalle alueella esiintyvistä lajeista Monnin esiintymä on yksi harvoista Suomesta tunnetuista esiintymistä.  
	 
	Ratasuunnitelmavaiheessa laadittua alustavaa suunnitelmaa on täydennetty vuonna 2018 alkaneessa turvaamissuunnitelman ohjelmointi- ja selvitystyössä. Työn aikana on tarkennettu selvitystä soveltuvista siirtokohteista, aloitettu siirrot Kakslammin luonnonsuojelualueelle Hausjärven Ryttylään ja ohjelmoitu lähivuosien jatkotoimenpiteitä. Lisäksi on koottu kokemuksia vastaavista hankkeista. Ekosysteemihotellin perustamiseen liittyvän prosessin vaiheita on määritelty menettelyn toistettavuuden helpottamiseksi va
	2  Monnin uhanalaisten lajien esiintymis-keskittymä 
	Monnin uhanalaisten lajien esiintymiskeskittymä sijaitsee Hausjärvellä, pää-radan lännen puoleisella ulkoluiskalla ratakilometrivälillä km 62+800 – km 63+700 (Kehätie–Monnin alikulku välinen osuus). Alue on valtakunnallisesti erittäin merkittävä erityisesti uhanalaisten perhosesiintymien osalta. Alueella esiintyy useita uhanalaisia perhoslajeja, kuten keltasauramolla elävät sauramo-viirukoi ja sauramomykerökoi sekä ketomarunalla elävät kenttäpussikoi, loistokaapuyökkönen ja vallipussikoi. Lisäksi alueella e
	 
	 
	Figure
	Kuva 1.  Uhanalaisten lajien esiintymiskeskittymä välillä Hyvinkää–Haus-järvi, nk. Monnin suora. 
	Monnin suora on uhanalaisten perhosten ravintokasvien, kuten keltasauramon tärkeä kasvupaikka. Keltasauramo kukkii keskikesästä aina alkusyksyyn asti, runsain kukinta on heinä–elokuussa. Keltasauramo on monivuotinen kasvi. Sauramoviirukoille ja sauramomykerökoille tärkeimpien keltasauramon esiinty-mien on todettu sijaitsevan juuri radan varressa.  
	 
	Keltasauramoa esiintyy pääradan varrella Hyvinkään ja Arolammen välisellä rataosuudella myös muualla, mutta Monnin lähialueilla keltasauramon esiinty-mät ovat liian pieniä, että niissä voisi elää elinvoimainen perhospopulaatio. Sen lisäksi on tilanteita, joissa perhosen ravintokasvia esiintyy laajemmin, mutta perhoslajin esiintyminen rajoittuu muista elinvaatimuksista johtuen huomatta-vasti suppeammalle alueelle. Hyvä esimerkki tällaisesta lajista on kenttä-pussikoi, joka esiintyy selvitysalueella vain Monn
	Sekä ketonukki että keltasauramo ovat todennäköisesti hyötyneet rinteiden kasvillisuuden ajoittaisesta leikkaamisesta. Niitto on kuitenkin käytännössä jokaisena ajankohtana jollekin osalle hyönteislajistoa turmiollinen. Rata-ympäristöjä ei niitetä läheskään joka vuosi, vaan kasvillisuuden kehittymisestä päätellen n. 3–5 vuoden välein. Näin hyönteislajistolla on ollut mahdollisuus toipua hoitotoimenpiteiden aiheuttamasta haitasta. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 2.  Perhosten ravintokasvien ketomarunan, keltasauramon ja karvaskallioisen esiintymiä rataosuudella Hyvinkää-Riihimäki, jolle sijoittuu myös Pasila-Riihimäki 2. vaiheen ratasuunnitelmaan liittyvä tavararaide (noin kmv 61-67). 
	Kohteessa on myös ketomarunalla elävää uhanalaista perhoslajistoa. Kuivia hiekka- ja moreenipohjaisia kasvupaikkoja suosivaa ketomarunaa esiintyy useissa paikoissa Pasila-Riihimäki 2. vaiheen alueella radan ulkoluiskilla. Monnin suoran läheisyydessä lajia esiintyy lähes koko matkalla Hyvinkään aseman ja Arolammin vanhan seisakkeen välisellä rataosuudella (kuva 2). Lähi-sukulaisensa pujon tavoin ketomaruna kasvaa mielellään myös tasaisilla hiekkakentillä, kuten raiteiden välissä tai huoltoteillä. Ketomaruna 
	kasvuympäristöä torjumalla luontaisesti muuta kasvillisuutta samoin kuin useat muut mykerökukkaiset, kuten päivänkakkara ja kaunokit. 
	 
	Radanvarsilla esiintyy myös karvaskallioista, ahomansikkaa, kultapiiskua, keto-masmaloa ja neidonkieltä. Monet perhoslajit (ja myös muutkin hyönteiset) ovat usein sidoksissa johonkin tiettyyn ympäristöön ja jopa tiettyyn kasvilajiin. Ne käyttävät kasvilajia ainoana ravintonaan esimerkiksi toukkavaiheessa. Tästä seuraa loogisesti se, että jos kasvilaji on harvinainen, myös siitä riippuvainen hyönteinen on harvinainen. Kasveista poiketen perhoset saattavat hieman helpommin palata takaisin alueen uusille ratap
	 
	Alueen erityisiä luontoarvoja on kuvattu myös Pasila–Riihimäki yhteysvälin liikenteellisen välityskyvyn parantamisen 2. vaiheen ratasuunnitelman yhtey-dessä laaditussa WSP Finland Oy:n, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n ja perhos-asiantuntija Jari Kaitilan laatimassa tutkimusraportissa Eliölajien turvaamis-suunnitelma Pasila–Riihimäki ratahankkeen 2. vaiheen alueella, Liikennevirasto, 2017 sekä Faunatica Oy:n laatimassa raportissa Pääradan varren paahde-alueiden esiselvitys Hausjärvellä vuonna 2014. 
	3  Hankkeen aikaisemmat vaiheet 
	Vuonna 2010 valmistui Ympäristövaikutusten arviointi Kerava–Riihimäki-lisä-raiteista (Liikennevirasto 2010). Työn yhteydessä suoritettiin kesällä 2009 luontoinventointi (YVA:n liite 8), jossa muun muassa tunnistettiin uhanalaisille ja harvinaisille perhoslajeille sopivat alueet ja niissä esiintyvät perhoset. Monnin suora tunnistettiin koko suunnittelujakson merkittävämmäksi perhoskohteeksi. 
	 
	Kesällä 2014 Hämeen ELY-keskus teetti Hausjärven pääradan varren paahde-alueiden esiselvityksen. Selvityksessä kartoitettiin avoimien hiekkamaiden harvinaisille ja uhanalaisille perhoslajeille sopivien elinympäristöjen ja toukkien ravintokasvien esiintyminen sekä havainnoitiin selvitysajankohtana löydettä-vissä olevia uhanalaisia perhoslajeja. Selvityksessä todetaan ratajaksolla olevan jopa valtakunnallisella tasolla arvioituna merkittäviä paahdekohteita. Laajimmaksi ja arvokkaimmaksi arvioitiin Monnin suor
	 
	Ratajakso, jossa Monnin paahdeympäristö sijaitsee, ei sisältynyt vuonna 2015 laadittuun yleissuunnitelmaan (Pasila–Riihimäki välityskyvyn nostaminen, vaihe 2, yleissuunnitelma). Yleissuunnitelmassa esitettiin kuitenkin muiden harvinaisten kasviesiintymien siirtoa välityskyvyn nostamiseen tähtäävien toimenpiteiden takia tuhoutuvilta kasvupaikoilta. 
	 
	Vuonna 2017 valmistuneeseen Pasila–Riihimäki vaiheen 2 ratasuunnitelmaan sisältyi myös ratajakso, jossa Monnin paahdeympäristö sijaitsee. Monnin paahdeympäristön lajiston turvaamiseksi laadittiin tässä yhteydessä erillinen turvaamissuunnitelma, jossa esitettiin periaatteet korvaavien habitaattien luomisesta lähialueille siirtoistutuksien avulla. Ratasuunnitelmassa todettiin, että lajiston turvaaminen erityisesti Monnin suoran alueella edellyttää jatko-suunnittelua, jonka yhteydessä tulee huomioida myös rata
	 
	Jatkosuunnittelun tueksi laadittiin lisäksi selvitys mahdollisista siirtoalueista (Rauno Yrjölä & Jari Kaitila, 2017). Siinä vertailtiin 14 eri potentiaalista siirto-kohdetta Monnin paahdeympäristön lähialueella. Siirtoalueiden mahdollista hankintaa tai vuokrausta ei tässä vaiheessa selvitetty. Alueen omistajilta ei myöskään tiedusteltu alueen käyttömahdollisuutta, vaan se jätettiin myöhem-pään vaiheeseen. 
	 
	Siirtoalueiksi kelpaavat samankaltaiset ympäristöt, kuin mitä Monnin suoralla on: kuiva, paahteinen rinne, jossa on soraa ja hiekkaa. Mahdollisia siirtoalueita tunnistettiin lähialueelta tiedossa olevilta kohteilta, joissa olosuhteet olivat otolliset. Mahdollisia siirtokohteiksi soveltuvia alueita tiedusteltiin myös lähi-alueen kunnista.  
	 
	Kohteita pisteytettiin seitsemän kriteerin perusteella. Vertailussa siirtokohteita tarkasteltiin ensisijaisesti siirtokohteen soveltuvuutta biologisista lähtö-kohdista: viisi kriteeriä koski tätä aihepiiriä. Yksi kriteeri koski vaikutuksia liikennealueiden käyttöön ja kunnossapitoon ja yksi läheisyyttä Monnin suoraan ja mahdollisuutta ottaa alue heti käyttöön.  
	 
	Vuonna 2018 siirtotoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta jatkettiin tämän työn puitteissa. Työssä sovelletaan ekosysteemihotellin toimintamallia (Pekkonen, Minna ym., Ekosysteemihotelli - lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa, Suomen ympäristökeskus 24/2019). Tavoitteena on ollut löytää tarvittava määrä soveltuvia siirtokohteita, kerätä kokemuksia vastaavista hankkeista, tarkentaa siirtoprosessin ohjeistusta, suorittaa ensimmäisiä siirtoja ja määritellä jatkotoimenpiteitä.  
	4  Tietoa ja kokemuksia siirtotoimenpiteistä  
	4.1  Paahdeympäristöjen turvaaminen 
	Rakentaminen ja maankäytön muutokset aiheuttavat paineita luonnonvaraisen lajiston elinympäristöille. Toisaalta ihmisten muokkaamat ympäristöt myös tarjoavat soveltuvaa elinympäristöä useille lajeille, joiden luontaiset elin-ympäristöt ovat vaarantuneet. Teiden ja ratojen varsien paahdeympäristöt ovat yksi tyypillinen esimerkki vahvasti ihmisten muokkaamasta ympäristöstä, joissa esiintyy useita uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja joiden luontaiset elinympäristöt ovat vähentyneet merkittävästi. 
	 
	Väylähankkeiden suunnittelun yhteydessä tuleekin usein eteen arvokasta lajis-toa, jonka elinympäristö on vaarassa tuhoutua suunniteltujen rakentamis-toimenpiteiden myötä. Yksittäisiin lajeihin kohdistuvia siirtoistutuksia ja muita ns. ex situ -suojelumenetelmiä on onnistuneesti toteutettu jo pitkään, ja jo toteutetuissa hankkeissa on kertynyt hyödyllistä osaamista. Viime vuosina luonnonvaraisen lajiston turvaamiseen rakentamisen vuoksi uhatuissa kohteissa on kehitetty myös ekosysteemihotelleiksi kutsuttuja 
	 
	Menneen vuosikymmenen aikana on tehty töitä kompensaatiomenetelmän soveltamiseksi Suomessa. Vaikka Monnin alueelle suunnitellussa luontoarvojen turvaamishankkeessa ei ole kyse kompensaatiosta, on moni kompensaatioon pätevä periaate sovellettavissa.  
	 
	Seuraavaksi kerrotaan lyhyesti näistä menetelmistä ja niiden parissa kehite-tyistä hyödyllisestä taustatiedosta. 
	 
	4.1.1  Ekosysteemihotelli 
	Ekosysteemihotellilla tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa elinympäristön lajis-tolle pyritään löytämään uusi soveltuva elinympäristö rakentamistoimen-piteiden ajaksi, ja josta lajistoa voidaan palauttaa alkuperäiseen esiintymis-paikkaan. Tämä on tavoitteena myös Monnin alueen lajiston osalta. 
	 
	Suomen ympäristökeskus on koonnut kokemuksia ekosysteemihotelli-peri-aatteella suoritetuista lajistokokonaisuuksien suojeluhankkeista hiljattain julkaistuun raporttiin.  Ekosysteemihotellimenetelmä eroaa yksittäisten lajien suojelumenetelmistä siinä, että tavoite on ollut turvata lajistokokonaisuus kas-veineen ja niistä riippuvaisine hyönteisineen, ja myös mahdollistaa lajiston palauttaminen alkuperäiselle elinalueelle (Pekkonen, Minna ym., Ekosysteemi-hotelli - lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa, 
	 
	 
	4.1.2  Ex situ -suojelu 
	Ex situ -suojelulla, tai suomeksi etäsuojelulla, tarkoitetaan kaikkia menetelmiä, joiden avulla uhanalaisia eliöitä pyritään suojelemaan muualla kuin niiden alkuperäisissä ympäristöissä. Näihin lukeutuu kasvien säilyttäminen esimerkiksi siemenpankissa, puhdasviljelmässä tai elävissä kokoelmissa. Tämän työn puitteessa esitetyt ja suoritetut siirtotoimenpiteet ovat näin ollen yksi etä-suojelun muoto. 
	 
	Luonnontieteellinen keskusmuseo on julkaisut ”Etäsuojelijan opas” -nimisen julkaisun (Miranto ym. 2017), joka antaa siirtoistutuksiin sovellettavissa olevaa hyödyllistä tietoa. Oppaaseen on koottu erilaisia esimerkkejä onnistuneista käytäntöistä eri lajeilla, tarkoituksena hyväksi havaittuja menetelmiä voidaan hyödyntää lähisukulaislajien ex-situ -suojelussa. Oppaasta saa käytännön-läheistä ohjeistusta muun muassa siementen keruuseen; siirto-, elvytys- ja palautusistutuksien toteutukseen sekä toimenpiteiden
	 
	4.1.3  Kompensaatio 
	Kompensaatiolla tarkoitetaan yhteiskunnallisen toiminnan johdosta elinympä-ristöille aiheutuvan haitan hyvittämistä parantamalla elinympäristön tilaa muualla. Se on tarkoitettu käytettäväksi viimeisenä toimenpiteenä väistä-mättömien ekologisten vaurioiden korvaamiseksi. Kompensaatio ei ole sama asia eikä se korvaa haittavaikutusten minimointiin tähtääviä lieventämis-toimenpiteitä, kuten esimerkiksi vihersiltoja tai harvalukuisen kasvin siirtämistä turvaan rakentamisen ajaksi.  
	 
	Vuonna 2011 julkaistun Liikenneviraston selvityksen ”Kompensaation toteutta-misen reunaehdot tie- ja rautatiehankkeissa” (Nyrölä ym.) kautta on pyritty edistämään väylähankkeiden, erityisesti tie- ja ratahankkeiden ympäristövaiku-tusten hallintaa ja kompensaation käyttöä sen osana. Tavoitteena oli myös lisätä tietoa mahdollisista kompensaatiokeinoista ja niiden käyttökelpoisuu-desta ja reunaehtoista. Hyödyllistä taustatietoa saa myös ympäristöministeriön julkaisusta ”Ekologisen kompensaation määrittämisen t
	 
	Tämän työn puitteessa tehtävät lajistosiirrot eivät ole luokiteltavissa kompensaatioksi. Tästä huolimatta Liikenneviraston vuonna 2011 julkaisemassa selvityksessä määritellään useita reunaehtoja, jotka ovat relevantteja ja yleistettävissä myös tähän hankkeeseen. 
	 
	 Kompensaatio tulee ensisijaisesti tehdä väyläalueella tai sen vaikutus-alueella, jolloin kompensaatio kohdistuu alueelle, jossa ympäristöhyvä menetetään. Toissijaisesti kompensaatio voidaan toteuttaa muualla, jolloin toimivuuden turvaamiseksi kompensaation toteuttaminen suojelualueilla tai niitä täydentävänä on suositeltavaa. 
	 Kompensaatio tulee ensisijaisesti tehdä väyläalueella tai sen vaikutus-alueella, jolloin kompensaatio kohdistuu alueelle, jossa ympäristöhyvä menetetään. Toissijaisesti kompensaatio voidaan toteuttaa muualla, jolloin toimivuuden turvaamiseksi kompensaation toteuttaminen suojelualueilla tai niitä täydentävänä on suositeltavaa. 
	 Kompensaatio tulee ensisijaisesti tehdä väyläalueella tai sen vaikutus-alueella, jolloin kompensaatio kohdistuu alueelle, jossa ympäristöhyvä menetetään. Toissijaisesti kompensaatio voidaan toteuttaa muualla, jolloin toimivuuden turvaamiseksi kompensaation toteuttaminen suojelualueilla tai niitä täydentävänä on suositeltavaa. 

	 Luonnonympäristöä tulee tarkastella kokonaisuutena, ts. kompen-saation kohdentamisessa huomioidaan myös muut luontoarvot kuin kompensoitava arvo. 
	 Luonnonympäristöä tulee tarkastella kokonaisuutena, ts. kompen-saation kohdentamisessa huomioidaan myös muut luontoarvot kuin kompensoitava arvo. 

	 Kompensointi toteutetaan vain, kun sen onnistuminen on luonnon-tieteellisesti arvioiden todennäköistä. 
	 Kompensointi toteutetaan vain, kun sen onnistuminen on luonnon-tieteellisesti arvioiden todennäköistä. 


	 Kompensaatiot pyritään toteuttamaan toisiaan täydentävinä ja riittävän laajoina joko yksittäisinä alueina tai pienempien alueiden muodostama-na kokonaisuutena. 
	 Kompensaatiot pyritään toteuttamaan toisiaan täydentävinä ja riittävän laajoina joko yksittäisinä alueina tai pienempien alueiden muodostama-na kokonaisuutena. 
	 Kompensaatiot pyritään toteuttamaan toisiaan täydentävinä ja riittävän laajoina joko yksittäisinä alueina tai pienempien alueiden muodostama-na kokonaisuutena. 

	 Kompensaatiotoimelle tulee laatia seurantasuunnitelma, jolla seura-taan kompensaation toimivuutta ja jonka avulla voidaan tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpiteitä. 
	 Kompensaatiotoimelle tulee laatia seurantasuunnitelma, jolla seura-taan kompensaation toimivuutta ja jonka avulla voidaan tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpiteitä. 


	 
	Lisäksi ohjeessa on määritelty seuraavia reunaehtoja nimeen omaan kasvilajien kompensaation toteuttamiseksi: 
	 
	 Kasviyksilöiden määrän on oltava riittävä elinkelpoisen uuden populaation luomiseksi. Jos häviävän populaation määrä on pieni, siirretään kaikki yksilöt. 
	 Kasviyksilöiden määrän on oltava riittävä elinkelpoisen uuden populaation luomiseksi. Jos häviävän populaation määrä on pieni, siirretään kaikki yksilöt. 
	 Kasviyksilöiden määrän on oltava riittävä elinkelpoisen uuden populaation luomiseksi. Jos häviävän populaation määrä on pieni, siirretään kaikki yksilöt. 

	 Uhanalaisen kasvilajin siirto suoritetaan mahdollisimman lähelle alku-peräistä paikkaa kasvuolosuhteiden säilyttämiseksi samoina. 
	 Uhanalaisen kasvilajin siirto suoritetaan mahdollisimman lähelle alku-peräistä paikkaa kasvuolosuhteiden säilyttämiseksi samoina. 

	 Siirtoistutuksilla tulisi suosia lajin nykyisten kasvupaikkojen vahvista-mista. 
	 Siirtoistutuksilla tulisi suosia lajin nykyisten kasvupaikkojen vahvista-mista. 

	 Yleissuunnittelun yhteydessä väylän alueella tai lähialueella toteutet-taville toimenpiteille varataan riittävä tila, että se voidaan ottaa huomioon tie- ja ratasuunnitelmassa. 
	 Yleissuunnittelun yhteydessä väylän alueella tai lähialueella toteutet-taville toimenpiteille varataan riittävä tila, että se voidaan ottaa huomioon tie- ja ratasuunnitelmassa. 

	 Kompensaation toteuttamiseksi laaditaan yksityiskohtainen työtapa-selostus tie- tai ratasuunnittelun yhteydessä. 
	 Kompensaation toteuttamiseksi laaditaan yksityiskohtainen työtapa-selostus tie- tai ratasuunnittelun yhteydessä. 

	 Siirron yhteydessä hyödynnetään siirrettävän lajin kasvualustassa olevaa siemenpankkia siirtämällä koko kasvualusta (riittävä maapaakku) uuteen paikkaan. 
	 Siirron yhteydessä hyödynnetään siirrettävän lajin kasvualustassa olevaa siemenpankkia siirtämällä koko kasvualusta (riittävä maapaakku) uuteen paikkaan. 

	 Mikäli laji siirretään väyläalueen ulkopuolelle, maanomistajien kanssa sovitaan kompensaatiotoimenpiteiden toteuttamisesta heidän omistamillaan alueilla tai alue hankitaan väylänpitäjän hallintaan. 
	 Mikäli laji siirretään väyläalueen ulkopuolelle, maanomistajien kanssa sovitaan kompensaatiotoimenpiteiden toteuttamisesta heidän omistamillaan alueilla tai alue hankitaan väylänpitäjän hallintaan. 

	 Siirretyn lajin säilyminen ja menestyminen uudessa paikassa varmiste-taan riittävin hoitotoimenpitein sekä seurannan avulla (esim. paahde-ympäristöt/ umpeenkasvun estäminen, vieraslajien torjunta). 
	 Siirretyn lajin säilyminen ja menestyminen uudessa paikassa varmiste-taan riittävin hoitotoimenpitein sekä seurannan avulla (esim. paahde-ympäristöt/ umpeenkasvun estäminen, vieraslajien torjunta). 

	 Väylän kunnossapidon yhteydessä väyläalueella sijaitseviin kompen-saatiokohteisiin kohdistuvat toimenpiteet räätälöidään tapauskohtaisesti hoitourakkaan kuuluviksi. 
	 Väylän kunnossapidon yhteydessä väyläalueella sijaitseviin kompen-saatiokohteisiin kohdistuvat toimenpiteet räätälöidään tapauskohtaisesti hoitourakkaan kuuluviksi. 

	 Lajin geneettisen materiaalin säilyttämiseksi kerätään tarvittaessa siemeniä. 
	 Lajin geneettisen materiaalin säilyttämiseksi kerätään tarvittaessa siemeniä. 


	4.2  Luvanvaraisuus 
	Rauhoitettujen lajien ja erityisesti suojeltujen lajien ELY-keskuksen rajaamien lajin säilymiselle tärkeiden esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on lähtökohtaisesti kielletty luonnonsuojelulailla. Näiden lajien siirtäminen toiseen paikkaan sekä palautusistuttaminen edellyttää lupaa. Haettava lupa määräytyy lajin suojelustatuksen mukaan: onko laji rauhoitettu, erityisesti suojeltu ja ELY-keskuksen rajaama esiintymä, vai Euroopan yhteisön luonto-direktiiviin sisältyvä.  
	 
	Luontodirektiivin IV-liitteessä mainittujen lajien osalta tarvitaan lupa sekä yksilöiden hallussapitoon, että niiden siirtämiseen. Luvat voidaan myöntää vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta. Molemmat poikkeuslupahakemukset käsittelee Varsinais-Suomen ELY-keskus ja lupia voi anoa yhtä aikaa.  
	 
	Myös muiden luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien elävien yksilöiden siirtä-miseen tarvitaan lupa. Nämä lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteissä 1-3c. Tällöin poikkeuslupahakemukset käsittelee se ELY-keskus, jonka alueella siirtäminen tapahtuu. Mikäli rauhoitettu laji on luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 4 määrätty myös erityisesti suojeltavaksi, tulee lajille tärkeän esiintymispaikan hävittämiseen ja heikentämiseen hakea myös lupa. Lupaa voidaan hakea samalla hakemuksella uhanalaisen laji
	 
	Monnin alueella ei esiinny luontodirektiivin IV-liitteessä mainittuja lajeja. Monnissa esiintyy rahoitettu ja erityisesti suojeltu ketonukki, jonka siirtämistä ja kasvupaikan häiritsemistä varten haettiin lupaa poiketa rauhoitetun eliölajin rauhoitusmääräyksistä. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt poikkeamisluvan, joka on voimassa 1.10.2018–31.12.2020.  Monnin siirrettävistä perhosista kaksi (kenttäpussikoi ja sauramoviirukoi) ovat myös erityisesti suojeltuja lajeja, mutta Monnin esiintymä ei ole ELY-keskuksen 
	 
	Ekosysteemihotellin perustaminen Kakslammin luonnonsuojelualueelle edel-lytti lupaa poiketa ko. luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä. Lupaa haettiin Hämeen ELY-keskukselta. ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myön-tää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta. Poikkeamislupa on myönnetty 30.10.2018. Perusteluissa todetaan, että ”kasvimateriaalin ja myöhemmin 
	 
	Lisäksi luonnonsuojelualueilla toimittaessa tarvitaan suojelualueen haltijan tai omistajan lupa. Lupaprosessista on kerrottu enemmän Luonnontieteellisen keskusmuseon toimittamassa Etäsuojelijan oppaassa (Miranto 2017).  
	 
	Myös muilla alueilla maa-alueen käyttöön siirtokohteena tarvitaan maan-omistajan lupa. Siirtojen suorittamiseen ja lajiston hoitotoimenpiteisiin liittyvät reunaehdot ja siirrettävän lajiston myötä syntyvät rajoitukset alueen käytölle sekä alueen käytöstä määritetty korvaus on hyvä neuvotella hyvissä ajoin ennen siirtojen aloittamista ja kirjata sopimukseen. Mahdollisia siirtokohteita tunnis-tettaessa on hyvä huomioida, että siirrettävästä lajistosta saattaa aiheutua rasite alueen käytölle, mikä voi vaikutta
	 
	4.3  Kokemuksia vastaavista hankkeista 
	Kasvilajien siirroista on Suomessa jo jonkin verran kokemusta erilaisten hankkeiden kokeilujen kautta. Tässä osiossa kuvataan toteutettuja siirto-istutuksia ja niiden onnistumista. 
	 
	4.3.1  Kuusamon Liikasenvaarantien kunnostushanke 
	Kuusamon Liikasenvaarantien kunnostustyön yhteydessä kunnostettavan tie-osuuden varrella esiintyvää, kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhan-alaisuusluokituksen mukaisesti erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltua kasvilli-suutta (horkkakatkero, Gentianella amarella) siirrettiin ekosysteemihotelli-toimintamallilla turvaan kunnostustyön ajaksi. Horkkakatkero on lisäksi luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 4 määritelty uhanalainen, erityisesti suojel-tava laji. Aloite horkkakatkeroiden siirtoon tuli Pohjo
	 
	Siirrot toteutettiin lokakuussa 2017. Hotellipaikkoja oli valittu useampia kunnostettavan tieosuuden läheisyydestä tien kupeesta ja sivutien varresta. Osa kohteista oli ELY-keskuksen hallinnoimalla alueella, ja osa siirtokohteista sijaitsi yksityisomisteisilla alueilla. ELY-keskus neuvotteli sopimukset maanomistajien kanssa, joissa sovittiin maa-alueen käytöstä ja rajoituksista. Maanomistajille myös maksettiin korvaus alueen käytöstä. Yksityisomisteisista siirtokohteista tullaan siirretty kasvillisuus palau
	 
	Maa oli siirtojen aikaan osittain roudassa. Siirtoja oli suunniteltu huolella, ja tavoitteena oli siirtää mahdollisimman suuria yhtenäisiä maapaakkuja. Siirto-kohteita oli valittu yhteensä 6 kpl, joihin maapaakkuja siirrettiin yhteensä 205 kpl. Siirrot suoritettiin luiskakauhalla varustetulla kaivinkoneella ja pyörä-kuormaajalla. Ennen siirtojen aloittamista työmaaohjaaja ja kaivurinkuljettaja kävivät kohteet läpi. Suunnitelma sisältää horkkakatkeron palauttamisen tien-varteen tiehankkeen valmistumisen jälk
	 
	Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjamaan ELY-keskuksesta oli mukana hankkeessa alusta lähtien. Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta toimi hankkeessa biologi-konsulttina ja oli mukana siirtokohteiden valinnassa ja siirtojen toteu-tuksessa. Kovasen mukaan siirtokohteissa on suoritettu seurantakäynnit vuonna 2019. Molemmat siirtomenetelmät (paakku ja irtomaa) ovat toimineet. Yhdessä siirtokohteissa kasvia ei löytynyt, kasvupaikka on mahdollisesti ollut liian kuiva. Rakennusurakka on saatu päätökseen 2019 ja vuode
	 
	Kyseisessä kohteessa siirrot suunniteltiin ja toteutettiin pikaisella aikataululla ennen rakentamistoimenpiteiden aloittamista. Siirrot onnistuivat, kun sovel-tuvia siirtokohteita oli mahdollista löytää lähialueelta ja hankkeessa oli mukana ekosysteemihotelli-periaatteeseen perehtynyt asiantuntija. Optimitilanteessa siirrot olisi kuitenkin hyvä aloittaa hyvissä ajoin ennen rakentamistoimenpiteitä, 
	jolloin siirtoja voidaan jaksottaa pidemmälle ajalle ja seurata niiden onnistu-mista.  
	 
	4.3.2  Pikkusinisiiven korvaavan elinympäristön luominen, Lehmonharju, Kontiolahti 
	Entisellä Soralan kiviaineisten ottoalueella Lehmonharjulla Kontiolahdella on paahdeympäristöjä, jotka ovat monen uhanalaisen tai harvinaisen hyönteisen sekä niiden ravintokasvien elinympäristöä. Alueella esiintyy harvinaista pikku-sinisiipeä (Cupido minimus) ja sen ravintokasvia idänneulankärkeä (Oxytropis campestris). Pikkusinisiipi ja sen hernekasveihin kuuluva ravintokasvi idän-neulankärki ovat jäänteitä jääkauden jälkeen muodostuneiden harjujen lajistosta. Lajien esiintymiä tunnetaan Suomesta Kontiolah
	 
	Soralaan kaavoitettiin asumista alueelle, jossa aiemmin sijaitsi merkittävä pikkusinisiiven esiintymä. Kontiolahden ympäristöpäällikön Antti Suontaman mukaan ennen rakentamistoimenpiteiden käynnistymistä suurin osa perhosista sekä sen ravintokasvista idänkeulankärjestä siirrettiin alkuperäisen esiintymän lähelle, soramontun toiselle puolelle jäävälle, ennestäänkin idänneulankärkeä kasvavalle harjurinteelle, jonne tehtiin kunnan omistamalle maalle suojelualue. Siirrot suoritettiin kahtena perättäisenä rakent
	 
	Kunnalla on alkuvuoden 2020 tiedon mukaan suunnitelmia yhden uuden siirto-alueen perustamiseen. Myös alueelle muuttavia ihmisiä kannustetaan istutta-maan perhosten ravintokasvia kangasajuruohoa omille pihoilleen. 
	 
	Siirrot tehtiin haavimalla pikkusinisiipiä alkuperäiseltä esiintymältä touko-kuussa. Yhdyskunnasta siirrettiin noin 700 perhosta soramontun toiselle puolelle tehdylle suojelualueelle. Ympäristöpäällikkö Suontaman mukaan lähelle tehdyistä siirroista on myös aiempaa kokemusta, ja myös kyseinen siirto vaikuttaisi onnistuneen, sillä pikkusinisiipikanta näyttäisi jopa vahvistuneen uudessa paikassa.  (Karjalainen 7.6.2018, Pikkusinisiipiä on Suomessa enää kahdessa paikassa - toinen niistä sijaitsee Lehmossa, verk
	 
	Siirtotyössä mukana olleen perhosasiantuntijan Jaakko Kullbergin mukaan pikkusinisiipi on aiemmin ollut runsas laji monin paikoin Salpausselkien alueella. Sen elinpaikat ovat olleet suurien, suljettujen soramonttujen pohjalla tai ratavarsilla ja -pihoilla, joilla on kasvanut idänkeulankärkeä tai perhosen toista ravintokasvia masmaloa. Lajin elinympäristöjä on kuitenkin tuhoutunut ihmis-vaikutteisissa ympäristöissä suoritettujen kasvillisuuden hallintatoimenpitei-den, rakennushankkeiden, umpeenkasvun ja ajat
	 
	Tie- ja rataympäristöt tarjoavat Kullbergin mukaan laajemminkin hyviä mahdollisuuksia erityisesti uhanalaisen harjulajiston suojeluun, mutta alueiden hyödyntäminen tulisi olla suunnitelmallista. Soveltuvia alueita tulisi jättää sorapinnalle multaamisen sijaan, ja vieraslajien kuten lupiinin torjunnasta tulisi huolehtia.  
	 
	4.3.3  Luumäki-Imatra ratahanke 
	Luumäen ja Imatran välisen raideosuuden välityskyvyn parantamiseksi suun-niteltiin lisäraideosuuksia ja muita toimenpiteitä, jotka vaikuttavat perhosille tärkeisiin paahdekasvillisuutta kasvaviin alueisiin. Ratasuunnitelmavaiheen vaikutusarvioinnin mukaan vaikutukset eivät kuitenkaan pääsääntöisesti koh-distu uhanalaisiin lajeihin, lukuun ottamatta kahden uhanalaisen kasvilajin   esiintymää, joiden   siirtoistutusta   suositellaan. Luontoarvoihin kohdistuvia haittavaikutuksia ovat arvioineet luontoselvityks
	 
	Rakentamistyöt ovat käynnistyneet vuonna 2018. Uhanalaisten lajien siirto-istutuksia ei rakennuttajakonsultilta saadun tiedon mukaan ole suoritettu, mutta tiedossa olleita uhanalaisen lajiston kohteita on käyty tarkistamassa. Kangasvuokkoa ei ole havaittu v. 2016 eikä v. 2019 maastokäynneillä tiedossa olleista kohteista. On mahdollista, että kasvit ovat hävinneet alueella tehtyjen muiden kuin rakentamiseen liittyvien toimenpiteiden, mukaan lukien alueen hoitotoimenpiteet, myötä. Urakoitsijan kanssa on sovit
	 
	Hankkeen rakentamisen yhteydessä on tunnistettu mahdollisuuksia edistää paahdeympäristöjen syntymistä. Luumäki-Imatra -hankkeessa tunnistettuja toimenpiteitä ovat potentiaalisten paahdeympäristöjen tunnistaminen, vieras-lajien hävittäminen, humuskerroksen poistaminen ja kivennäismaan paljasta-minen, ja kalkkipitoisen kiven käyttäminen mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi huoltoteiden luiskissa.  
	 
	Rakentamisen yhteydessä on lisäksi noussut esille vieraslajilain 11.2§:n mukai-nen kielto kasvattaa kansallisesti merkittävää haitallista vieraslajia, sekä edelleen vieraslajilain 4 §:n kiinteistön omistajan/haltijan huolehtimisvelvolli-suus hävittää esiintymä tai rajoittaa sen leviämistä. Vieraslajilain 11.2§:n kielto astui voimaan laissa määritettyjen kasvien osalta 1.6.2019 alkaen, lukuun ottamatta kurtturuusua, jonka osalta kielto astuu voimaan 1.6.2022. 
	 
	Luumäki-Imatra hankealueen ennalta tunnistetut vieraslajien esiintymisen riskikohteet inventoitiin keväällä 2019 (Sitowise, 2019). Riskikohteita olivat asutuksen läheisyydessä olevat tai läpi menevät rataosuudet, tasoristeykset ja siltapaikat.  Vieraslajiesiintymät kartoitettiin ja määritettiin nykytilanne, paikan luontoarvot, tavoite hävittämiselle tai leviämisen estämiselle sekä toimenpide-ehdotus tavoitteeseen pääsemiseksi. Inventoinnin tulosten perusteella päätet-tiin kohdekohtaisesti, määrätäänkö esiin
	5  Monnin siirtojen tavoitteet 
	Hausjärven Monnin alueella siirtojen tavoitteena on säilyttää osa Monnin suoran ratapenkan harvalukuisasta kasvi- ja hyönteislajistosta siirtämällä niitä turvaan soveltavaan kohteeseen. Tavoitteena on ekosysteemihotelli -toimintaperi-aatteella luoda elinvoimainen korvaava ekosysteemi siirtokohteeseen, josta lajistoa voidaan palauttaa lisäraiteen rakentamistöiden päätyttyä myös takaisin alkuperäiselle esiintymälle. Mahdollisimman suuri osa rakentamistöiden alle jäävästä ekosysteemistä pyritään siirtämään tur
	 
	Ennen radan rakentamistöiden alkamista tavoitteena on siirtää seuraavat erityi-sesti suojeltavat tai erittäin uhanalaiset perhoslajit: sauramoviirukoi, sauramomykerökoi, kenttäpussikoi ja vallipussikoi, sekä näiden toukilla elävät mahdolliset spesialisti-loiset. Kasveista tavoitteena on siirtää rauhoitettu ketonukki. Kyseiset perhoset ovat erikoistuneet tiettyihin ravintokasveihin, joita ilman ne eivät pärjää. Tästä syystä siirretään yllämainitun rauhoitetun ketonukin lisäksi myös yleisemmin esiintyvät perh
	 
	Siirtoistutuksen toteuttaminen on monivuotinen projekti. Yksilöiden siirto tehdään erissä, jolloin epäonnistumisen riskit saadaan hajautettua. Sopiva siirtojen ajankohta riippuu lajin elinkaaresta, minkä vuoksi siirtoja on tehtävä eri aikoihin vuotta. Joidenkin lajien siirtotoimenpiteitä voidaan tehdä saman-aikaisesti. Siirtojen jälkeen muodostuneita populaatioita on seurattava usean vuoden ajan, sillä ensimmäiset yksi tai kaksi vuotta eivät vielä tuota luotettavaa tietoa syntyneiden populaatioiden elinvoim
	 
	Siirtojen onnistumista ei voi taata huolellisesta suunnittelusta ja hyvästä toteutuksesta huolimatta. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. siirtojen kohteena olevan lajiston kunto siirtovaiheessa sekä vuoden sääolot ja niiden vaikutus lajiyksilöiden kehitykseen ja sitä kautta siirtojen onnistumiseen. Suunnitelmaa voidaan joutua muuttamaan ja täydentämään matkan varrella. Siirtoja suoritettaessa on ensiarvoisen tärkeää, että paikalla on siirrettävään lajistoon erikoistunut asiantuntija, jonka ohjaamana siirtotoime
	 
	Monnin suoran lajiston siirrot ja korvaavan elinympäristön luominen on käyn-nistetty pienimuotoisilla siirtotoimenpiteillä Kakslammin luonnonsuojelu-alueelle loppuvuodesta. 2018.  Siirtoja jatkettiin kesäkaudella 2019, jolloin perhosten ravintokasveja (ketomaruna ja keltasauramo) ja rauhoitettua keto-nukkia siirrettiin Kakslammin luonnonsuojelualueelta valittuun ekosysteemi-hotelliin. Toteutuneista siirroista kerrotaan enemmän kappaleessa 7. 
	 
	 
	6  Siirtoalueiden valinta 
	6.1  Siirtoalueiden valinnan periaatteet 
	Työn aluksi määriteltiin aikaisempien selvitysten ja työryhmän keskustelujen tuloksena seuraavat periaatteet paikkojen valintaan: 
	 
	I. Tasaisen tai kaltevan hiekkamaan esiintyminen alueella 
	I. Tasaisen tai kaltevan hiekkamaan esiintyminen alueella 
	I. Tasaisen tai kaltevan hiekkamaan esiintyminen alueella 

	- Ratapenkoilla olevat harvalukuiset kasvit kasvavat yleensä hiekka- ja sorapitoisella, niukkaravinteisella ja huonosti vettä sitovalla maalla. Siksi siirtoalueen tulisi olla samankaltainen.  
	- Ratapenkoilla olevat harvalukuiset kasvit kasvavat yleensä hiekka- ja sorapitoisella, niukkaravinteisella ja huonosti vettä sitovalla maalla. Siksi siirtoalueen tulisi olla samankaltainen.  

	- Alueella ei saisi kasvaa varjostavaa kasvillisuutta, runsaasti heiniä eikä varsinkaan typpeä sitovaa kasvillisuutta kuten lupiineja tai apiloita.  
	- Alueella ei saisi kasvaa varjostavaa kasvillisuutta, runsaasti heiniä eikä varsinkaan typpeä sitovaa kasvillisuutta kuten lupiineja tai apiloita.  

	- Ratapenkka on kalteva rinne, jolloin todennäköisesti rinne on siirto-kohteeksi paras. Monia lajeja kasvaa kuitenkin myös hiekkaisten huoltoteiden tasaisilla reunamilla. 
	- Ratapenkka on kalteva rinne, jolloin todennäköisesti rinne on siirto-kohteeksi paras. Monia lajeja kasvaa kuitenkin myös hiekkaisten huoltoteiden tasaisilla reunamilla. 

	II. Lyhyt etäisyys siirrettävästä kohteesta 
	II. Lyhyt etäisyys siirrettävästä kohteesta 

	- Mitä pienempi etäisyys, sitä pienemmät ovat olettavasti siirto-kustannukset.  
	- Mitä pienempi etäisyys, sitä pienemmät ovat olettavasti siirto-kustannukset.  

	- Mitä lähempänä alue on, sitä suurempi on todennäköisyys, että osa lajeista siirtyy sijoitusalueelle myös luontaisesti, jolloin lajien säily-misen onnistumismahdollisuus paranee. 
	- Mitä lähempänä alue on, sitä suurempi on todennäköisyys, että osa lajeista siirtyy sijoitusalueelle myös luontaisesti, jolloin lajien säily-misen onnistumismahdollisuus paranee. 

	III. Mahdollisimman laaja alue 
	III. Mahdollisimman laaja alue 

	- Laajemmalle alueelle on helpompi muodostaa uusia, keinotekoisia kasvuympäristöjä.  
	- Laajemmalle alueelle on helpompi muodostaa uusia, keinotekoisia kasvuympäristöjä.  

	- Laajoille sijoitusalueille saadaan helpommin syntymään suurempia populaatioita, kun elintila ei rajoita kasvustojen laajuutta.  
	- Laajoille sijoitusalueille saadaan helpommin syntymään suurempia populaatioita, kun elintila ei rajoita kasvustojen laajuutta.  

	- Paahdeympäristön kasveilla viihtyvät hyönteiset löytävät suurem-malle alueelle todennäköisemmin kuin kovin pienelle laikulle.  
	- Paahdeympäristön kasveilla viihtyvät hyönteiset löytävät suurem-malle alueelle todennäköisemmin kuin kovin pienelle laikulle.  

	IV. Sopivien perhosten ravintokasvien esiintyminen 
	IV. Sopivien perhosten ravintokasvien esiintyminen 

	- Jos tavoitteena on siirtää sekä kasvillisuutta että perhoisia, on eduksi, jos sijoitusalueella tai aivan sen vieressä kasvaa jo valmiiksi uhanalaisille perhosille sopivia ravintokasveja, kuten ketomarunaa tai keltasauramoa. Tuolloin perhosilla on ravintokasveja saatavilla, vaikka siirrettävät kasvit eivät lähtisikään kunnolla kasvamaan. 
	- Jos tavoitteena on siirtää sekä kasvillisuutta että perhoisia, on eduksi, jos sijoitusalueella tai aivan sen vieressä kasvaa jo valmiiksi uhanalaisille perhosille sopivia ravintokasveja, kuten ketomarunaa tai keltasauramoa. Tuolloin perhosilla on ravintokasveja saatavilla, vaikka siirrettävät kasvit eivät lähtisikään kunnolla kasvamaan. 

	V. Sopiva maanomistaja 
	V. Sopiva maanomistaja 

	- Alueen omistajana tulee mieluiten olla valtio, kunta tai luonnon-suojelu edistävä voittoa tavoittelematon taho. Jatkuvuuden takaa-minen on todennäköisesti silloin helpompaa – mahdollisten aluei-den hoitovelvoitteiden asettamista yksityisille halutaan välttää. Maan käytöstä sopiminen on myös todennäköisesti helpompaa ja kustannukset pienemmät. 
	- Alueen omistajana tulee mieluiten olla valtio, kunta tai luonnon-suojelu edistävä voittoa tavoittelematon taho. Jatkuvuuden takaa-minen on todennäköisesti silloin helpompaa – mahdollisten aluei-den hoitovelvoitteiden asettamista yksityisille halutaan välttää. Maan käytöstä sopiminen on myös todennäköisesti helpompaa ja kustannukset pienemmät. 


	 
	VI. Ei haittaavaa maankäyttöä 
	VI. Ei haittaavaa maankäyttöä 
	VI. Ei haittaavaa maankäyttöä 

	- Alueilla ja sen välittömässä läheisyydessä ei saisi olla toimintaa, joka voi olla ristiriidassa eliölajien suojelun kanssa (käynnissä ole-vaa soranottoa, moottorirata, asutus, vilkas virkistyskäyttö tms.).  
	- Alueilla ja sen välittömässä läheisyydessä ei saisi olla toimintaa, joka voi olla ristiriidassa eliölajien suojelun kanssa (käynnissä ole-vaa soranottoa, moottorirata, asutus, vilkas virkistyskäyttö tms.).  

	- Suunnitelmissa ei saisi olla haittaavan toiminnan perustamista alueelle tai sen läheisyyteen (tuleva rakentaminen tms.) 
	- Suunnitelmissa ei saisi olla haittaavan toiminnan perustamista alueelle tai sen läheisyyteen (tuleva rakentaminen tms.) 

	- Tie- ja rautatiealueet saattavat olla haasteellisia sijoituskohteita. Tie- ja rata-alueita ja niiden reunoja hoidetaan säännöllisesti. Hoitoihin kuuluu kasvillisuuden vähentämistä, jolloin on riski, että suojeltavan lajin sijoitusalue tuhoutuu vahingossa hoitotoimien yhteydessä. Jos sijoitusalue on kovin pieni, sen välttäminen esimerkiksi koneellisissa niitoissa voi olla vaikeaa. Toisaalta hoitotoimenpiteet myös ylläpitävät paahdeympäristöjä. 
	- Tie- ja rautatiealueet saattavat olla haasteellisia sijoituskohteita. Tie- ja rata-alueita ja niiden reunoja hoidetaan säännöllisesti. Hoitoihin kuuluu kasvillisuuden vähentämistä, jolloin on riski, että suojeltavan lajin sijoitusalue tuhoutuu vahingossa hoitotoimien yhteydessä. Jos sijoitusalue on kovin pieni, sen välttäminen esimerkiksi koneellisissa niitoissa voi olla vaikeaa. Toisaalta hoitotoimenpiteet myös ylläpitävät paahdeympäristöjä. 

	- Tie- ja rautatiealueiden osalta on selvitettävä, ollaanko tekemässä kunnostus- tai muutostoimenpiteitä tulevaisuudessa, joita uhkaa-vat siirtokohdetta. Itse rakentamistoimenpiteiden lisäksi on huo-mioitava esimerkiksi rakentamisen edellyttämät varastointitilat.  
	- Tie- ja rautatiealueiden osalta on selvitettävä, ollaanko tekemässä kunnostus- tai muutostoimenpiteitä tulevaisuudessa, joita uhkaa-vat siirtokohdetta. Itse rakentamistoimenpiteiden lisäksi on huo-mioitava esimerkiksi rakentamisen edellyttämät varastointitilat.  


	Lisäksi on huomioitava mahdollinen haitallisten vieraslajien esiintyminen siirto-kohteessa. Haitallisia vieraskasvilajeja ovat vieraslajiasetuksessa esitetyt yhdeksän kasvia, mukaan lukien mm. komealupiini (Lupinus polyphyllus) ja kurtturuusu (Rosa rugosa,ml.Rosa rugosaf. alba). Vieraslajilain mukaisesti kansallisesti merkittäviä haitallisia vieraslajeja koskee lain 11.2§:n mukainen kasvatuskielto sekä edelleen lain 4 §:n mukainen kiinteistön omistajan/haltijan huolehtimisvelvollisuus hävittää esiintymä tai
	6.2  Siirtoalueiden valintaprosessi 
	Työ aloitettiin syksyllä 2018 selvittämällä potentiaalisten siirtokohteiden kiin-teistötunnusten perusteella alueiden maanomistajia. Maanomistajiin ei tässä vaiheessa oltu yhteydessä. Tarkasteltavia alueita oli yhteensä 12 kappaletta (esitelty alla olevassa taulukossa), joista suurin osa aikaisemmassa työ-vaiheessa tunnistettuja ja osa tässä työvaiheessa tietoon tulleita. Kohteille, jotka eivät sisältyneet vuoden 2017 selvitykseen, suoritettiin syksyllä 2018 maastokäynnit.  
	 
	Taulukko 1. Vuonna 2018 selvitettyjen mahdollisten siirtoalueiden kiinteistöt ja maanomistus. 
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	Maastokäyntien jälkeen kohteet arvioitiin yllä esiteltyjen periaatteiden mukai-sesti. Tämän jälkeen jäljelle jäivät seuraavat kuusi aluetta: Arolammin liittymä, Oitin hiekkakuoppa, Monnin tien reuna, Hikiän Marttilan hiekkakuoppa, Ryttylän Kakslammin suojelualue (entinen hiekkakuoppa) ja Suomiehen hiekkakuoppa. 
	 
	Näistä kuudesta laadittiin tarkempi soveltuvuusarviointi, joka on tämän raportin liitteenä (liite 1). Tarkemman arvioinnin jälkeen periaatteessa siirtokohteiksi sopiviksi todettiin seuraavat kolme aluetta: 
	- Ryttylän Kakslammin suojelualue 
	- Ryttylän Kakslammin suojelualue 
	- Ryttylän Kakslammin suojelualue 

	- Monnin tien reuna 
	- Monnin tien reuna 

	- Suomiehen soranottoalue 
	- Suomiehen soranottoalue 


	 
	Ryttylän Kakslammin luonnonsuojelualueen omistaa Vuokon Luonnonsuojelu-säätiö. Säätiön kanssa sovittiin siirtoistutusten tekemisestä alueelle. Toteutu-neet siirtoistutukset on esitetty kappaleessa 7. 
	7  Siirrot Monnista Kakslammin alueelle 
	7.1  Siirtokohteen kuvaus 
	Tarkempi siirtokohde Vuokon luonnonsuojelusäätiön omistamalle Kakslammin luonnonsuojelualueelta valittiin maastokäynnillä 7.11.2018. Maastokäyntiin osallistui Vuokon luonnonsuojelusäätiön puheenjohtaja Pertti Nupponen, sekä Terhi Ryttäri ja Jari Kaitila. 
	 
	Kakslammin luonnonsuojelualue on entinen soranottoalue. Valittu siirtokohde on noin kahden aarin kokoinen tasamaan hiekkapohjainen kenttä. Alueelta nyhdettiin joitakin kymmeniä männyntaimia pois. Sammalen (todennäköisesti hietikkotierasammal Racomitrium canescens) peittävyys noin 10 %, paljasta kivennäismaata 80–90 %. Myöhäisen ajankohdan takia kaikkia lajeja ei välttä-mättä havaittu ja osan määritys jäi epävarmaksi. 
	 
	Havaitut putkilokasvilajit: 
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	Röllilaji 
	Röllilaji 

	Agrostis sp. 
	Agrostis sp. 
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	Anthyllis vulneraria 
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	pari yksilöä 
	pari yksilöä 
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	Artemisia vulgaris 
	Artemisia vulgaris 
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	Betula sp. 
	Betula sp. 
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	7.2  Siirto 23.11.2018 
	Monnin esiintymästä siirrettiin marraskuussa 2018 ketonukkia, keltasauramoa ja ketomarunaa Kakslammin luonnonsuojelualueelle. ELY-keskus myönsi siirto-luvan ketonukille 31.10.2018. Luvanhakija oli Suomen ympäristökeskus. Väylä-virasto ja Vuokon luonnonsuojelusäätiö laativat sopimuksen alueen käytöstä ekosysteemihotelli-toimintamalliin perustuvana uhanalaisen ja erityisesti suo-jellun lajiston siirtoalueena marraskuussa 2018, jonka jälkeen ensimmäinen siirto suoritettiin 23.11.2018. Koska siirtoajankohta oli
	 
	Siirtojen suorittaminen edellytti pintamaan kaivua Monnin suoralla. Koska kohde sijaitsi radan ulkoluiskassa, turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Siirtotyölle edellytettiin turvallisuusvastaavaa, jolla on rataturva 1-pätevyys. Kaikki siirtotyöhön osallistuvat käyttivät huomioliivejä. Siirtotyöt suoritettiin yli 3 metrin etäisyydellä uloimmasta kiskosta lukien, joten ratatyölupaa ei tarvittu. Väylävirastolta saatujen ohjeiden mukaan ratapenkasta voitiin ottaa lapiolla maata ja juuripaakkuja eni
	 
	Työn suorittamiseksi kohteeseen edellytettiin ja haettiin kaivulupaa, ja kaivu-töitä edelsi kaapelinäyttö alueella. Pääosa kaapeleista sijaitsee ratatyön suoja-ulottuman RSU:n sisäpuolella luiskan yläosassa, mutta myös muualla luiskan alueella kulkee kaapeleita, jotka tulee huomioida kaivutyössä. Pintamaata kaivettaessa kaivusyvyys on enimmillään noin 30 cm, joten riski kaapeleiden vaurioitumisesta on erittäin pieni. 
	 
	Ketonukkien kasvupaikat oli edeltävänä vuonna suoritettujen inventointien aikana merkitty maastossa GPS-laitteeseen. Ketonukin siemenpankkia siirrettiin Kakslammille ottamalla pistolapiolla pintamaata muovilaatikoihin niiden kasvu-paikalta.  
	 
	 
	Figure
	Kuva 3.  Marraskuun 2018 siirtotöitä Monnin suoralla. Kuva: Daniela Rosqvist, WSP. 
	Keltasauramoiden esiintymät oli aikaisemmalla maastokäynnillä merkitty lipuilla maastoon. Keltasauramoita siirrettiin kokonaisina kasveina niin, että mukaan tuli myös maata. Osa sauramoista oli kukkineita, niistä toivottiin varisevan siemeniä uudelle kasvupaikalle, vaikka yksilöt todennäköisesti eivät enää lähtisi kasvuun keväällä. 
	Lisäksi siirrettiin ketomarunaa siemeninä. Kuivuneet varret leikattiin kokonaise-na tyvestä ja sijoitettiin muovilaatikoihin.  
	 
	Kasvit vietiin suoraan siirtokohteeseen pakettiautolla. Ketonukit ja keltasaura-mot istutettiin yksitellen alueelle muutamien metrien välein. Ketonukit merkit-tiin punaisilla lipuilla ja keltasauramot keltaisilla.  
	 
	 
	Figure
	Kuva 4.  Marraskuun 2018 maastotöitä Kakslammin luonnonsuojelualueen ekosysteemihotellilla. Kuva: Daniela Rosqvist, WSP. 
	Ketomarunaa vietiin ketonukin ja keltasauramon siirtopaikan viereiselle rinteel-le. Varsia ravisteltiin ja jätettiin maatumaan.  
	 
	7.3  Seurantakäynti 13.5.2019 
	Terhi Ryttäri suoritti seurantakäynnin Kakslammille toukokuussa 2019. Alue näytti olevan ennallaan syksyn jälkeen ja laikut, johon siirrettyä maata tuotiin, olivat vielä hyvin näkyvissä. Jäljellä oli 7 punaista merkkiä (paikat, joille pyrittiin siirtämään ketonukin siemenpankkia sisältävää maata) ja 6 keltaista merkkiä (paikat, joille siirrettiin keltasauramoa). Yhtään ketonukkia ei löytynyt, vaikka periaatteessa niiden kasvukausi oli jo alkanut. Yksi seurantakerta ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö sieme
	 
	Siirron tulos tällä seurantakäynnillä näyttänyt toivotunlaiselta, mutta maa-perässä voi silti olla siemeniä, jotka itävät myöhemmin. Varmuuden vuoksi tämän hotellialueen istutusten ja kylvöjen täydentämistä kannattaa jatkaa niin kauan, että kasvien havaitaan varmuudella siihen asettuneen. 
	 
	Siirtolaikuilla havaitut lajit: 
	 
	Karvaskallioinen  
	Ahosuolaheinä 
	Pujo 
	Maitohorsma 
	Lupiini (poistettu) 
	Valkoapila 
	Keltanolaji 
	Hopeahanhikki 
	Lampaannata 
	 
	7.4  Ketomarunan siirtoistutus kesäkuussa 2019 
	Monnin suoralla kasvaa ketomarunaa, joka ei ole erityisen harvinainen, mutta sillä elää alueella muutamia harvalukuisia ja suojelunarvoisia hyönteislajeja. Jotta hyönteisten siirto uudelle alueelle voi onnistua, täytyy siellä olla samaa kasvilajia. Kakslammen alueella ei ole ketomarunaa, joten sinne pyritään luo-maan ketomarunakasvusto istutuksilla ja siementen levittämisellä alueelle. 
	 
	Ketomarunaa voidaan helposti levittää keräämällä syksyllä kuivia ketomaru-noita ja levittämällä ne uudelle paikalle, kuten marraskuussa 2018 tehdyn siirron yhteydessä tehtiin. Niistä karisseista siemenistä itää uudet versot. Siemeninä siirtämällä hyönteisille riittävästi ravintoa tarjoavan kasvuston syntyminen kestää kuitenkin todennäköisesti muutaman vuoden, ja siksi on pohdittu keto-marunakasvuston muodostamista Kakslammelle myös siirtämällä kasvavia ketomarunoita alueelle. Siirrettävät ketomarunat päätet
	 
	Ketomarunan siirto suoritettiin kaivamalla pienikokoisimpia ketomarunayksilöi-tä pintamaasta varovasti irti siten, että yksilön mukana tulee myös pieni maa-paakku. Vanhat ketomarunat ovat voineet juurtua tiukasti paikalleen, ja niitä joutuisi kaivamaan todennäköisesti syvemmältä ja myös juuriston rikkoutuessa niiden hengissä pysyminen uudella paikalla voi olla epävarmempaa kuin nuorempien yksilöiden siirto. 
	 
	Ketomarunayksilöt kaivettiin pistolapiolla/puutarhalapiolla irti maasta paak-kuna (korkeintaan noin 15 cm syvyys), ja ne nostettiin kuljetuslaatikkoon. Yhteen laatikkoon saatiin mahtumaan noin 5-10 yksilöä.  
	 
	Siirrettäviä ketomarunayksilöitä saatiin yhteensä noin 30 kappaletta. Lisäksi mukaan otettiin joitakin keltasauramon taimia sekä muutama kukinnan loppu-vaiheessa oleva ketonukki-yksilö, siirtokohteen siemenpankin kartuttamiseksi. 
	 
	Kaikkiaan Monnista kerättiin kasveja kuuteen laatikkoon. Helteisestä säästä johtuen kasvit kasteltiin hyvin laatikoihin siirron jälkeen Monnissa, jonka jälkeen ne kuljetettiin mahdollisimman pian noston jälkeen Kakslammelle. Kasvit laitet-tiin neljään eri ryhmään ja ne merkittiin keltaisella kuitunauhalla. Istutuksen jälkeen kasvit kasteltiin hyvin. Vuokon Luonnonsuojelusäätiön kanssa sovittiin kastelun jatkamisesta, mikäli sää säilyy helteisenä ja kuivana. 
	 
	7.5  Ketonukin siirto ja kasvillisuuden seuranta-käynti, kesäkuu 2019 
	Ketonukin siirtoa varten Monnin suoralta kerättiin 26.6.2019 noin 250 kokonaista ketonukkia, joiden kodista osa oli kypsiä ja osa vielä vähän raakoja, mutta ne saattavat kypsyä paikan päällä. Siemenet ja kasvit levitettiin Kakslammin eko-systeemihotellin alueelle.  
	 
	Hotellilla todettiin saman käynnin yhteydessä kukkivia keltasauramoita 9 kappaletta ja niiden taimia (ainakin 20 kappaletta). Lähes kaikki kesäkuun alussa siirretyt ketomarunat olivat hengissä, ja ketomarunoita löytyi hotellilta 34 kappaletta, joten muutamia on todennäköisesti noussut myös siemenpankista. Kasvillisuuden kehittyminen kohteessa näytti lupaavalta. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 5.  Keltasauramoita ja ketomarunan taimia ekosysteemihotellilla kesäkuussa 2019 (Terhi Ryttäri, Suomen ympäristökeskus). 
	7.6  Kasvillisuuden seurantakäynti elokuu 2019 
	Kesän 2019 lopulle ohjelmoitiin seurantakäynti, jonka tarkoituksena oli tarkas-taa, ovatko Kakslammin ekosysteemihotellille keväällä istutetut ketomarunat lähteneet kasvuun ja onko vuoden 2018 marraskuun siirron siemenpankista syntynyt luontaisesti uusia taimia. Seurantakäynti antaa myös lisätietoa, mikä menetelmä on jatkossa suositeltavin, jos siirtoja alueelle jatketaan. 
	 
	Seurantakäynnin Kakslammin ekosysteemihotellille toteutti Terhi Ryttäri 27.8.2918.  
	 
	Tilanne oli erinomaisen hyvä: hotellin siirtolaikuilla kasvoi yhteensä 115 keto-marunaa (joista 8 kukkivia) ja 52 keltasauramoa (joista 8 kukkivia), eli siirrettyjen lisäksi myös siemenpankista on noussut useita kasveja. Jos kasvit selviävät talvesta niin kesällä 2020 kasvillisuus hotellialueella tarjoaa hyvän ympäristön myös kasveista riippuvaiselle perhoslajistolle. 
	 
	Figure
	Kuva 6.  Kaaviokuva Kakslammin ekosysteemihotelliin eri vaiheissa siirretyistä laikuista (Terhi Ryttäri, Suomen ympäristökeskus). 
	Vuokon luonnonsuojelusäätiön puolesta hotellialueella on kesän kuivan kauden ajan huolehdittu kastelusta ja kitketty koivun taimia. Alue on myös aidattu naruilla. Alueella tulee olemaan hoitotarvetta jatkossakin: koivun, pajun ja pujon taimia on paljon ja ne tulisi poistaa hotellialueelta ja sen läheisyydestä.  
	 
	Mahdollisia uusia kohteita ajatellen näyttää siltä, että pelkän pintamaan tuominen saa oikean kasvillisuuden nousemaan. Työlästä taimien kaivamista ja siirtelyä ei siis välttämättä tarvita. Pelkkään siementen siirtelyyn verrattuna pintamaan siirrolla on kuitenkin etunsa: mukana tulee myös muuta lähtöalueen lajistoa mukaan. 
	 
	7.7  Kesäkaudella 2019 suoritetut toimenpiteet perhosten siirtämiseksi 
	7.7.1  Tavoitteet kesäkaudelle 2019 
	Kesäkaudella 2019 tavoitteena oli aloittaa keltasauramolla elävien, sauramo-mykerökoin (Metzneria santolinella) ja sauramoviirukoin (Isoprichtis anthemidella) siirto siirtokohteeksi valitulle Kakslammen luonnonsuojelu-alueelle, Lisäksi, riippuen istutettujen ja kylvettyjen ketomarunakasvustojen kehittymisestä Kakslammilla, pyrkimyksenä oli siirtää syksyllä myös valli-pussikoin (Coleophora albicans). Kenttäpussikoin (Coleophora directella) siirtoa ei sen sijaan suunniteltu tehtäväksi vielä vuonna 2019. 
	 
	7.7.2  Perhosten siirrot kesällä 2019 
	Sauramomykerökoin ja sauramoviirukoin aikuisia siirrettiin Kakslammen alueelle 13.6.2019 ja 20.6.2019. Aikuisia kerättiin Monnin suoran alueelta aurin-gonlaskun molemmin puolin tarkkailemalla keltasauramon kukinnoissa istuvia yksilöitä, keltasauramokasvustoja varovasti haavimalla sekä loppuvaiheessa otsalampun valossa aikuisia lennosta haavimalla.  
	 
	Vallipussikoin toukkasäkkejä etsittiin sekä Monnin suoran lisäksi Arolammin entisen seisakkeen alueelta, josta laji myös aiemmissa selvityksissä todettiin, päiväaikaan 20.9.2019. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 7.  Vasemmalla: Keltasauramon kukinnossa istuva sauramoviirukoi. Oikealla: Siirrettävät perhosaikuiset otettiin elävinä talteen koeputkiin ja kuljetettiin niissä siirtoalueelle, jossa ne vapautettiin vielä saman yön aikana. (Kuvat: Jari Kaitila) 
	7.7.3  Tulokset 
	Sauramoviirukoin osalta vuodelle 2019 asetetut tavoitteet saavutettiin varsin hyvin, mutta sauramomykerökoin osalta tavoite saavutettiin vain osittain. Valli-pussikoin osalta tavoite jäi kokonaan saavuttamatta, sillä yhtään toukkasäkkiä ei etsinnöissä löytynyt. Kesäkuun käyntien yhteydessä myös todennettiin, että kenttäpussikoi esiintyy edelleen runsaana Monnin suoralla. Tarkemmat tulokset on esitetty taulukossa 2. 
	 
	Perhoslajeille on tyypillistä, että vuosittaiset kannat vaihtelevat luontaisestikin varsin voimakkaasti. Lisäksi rata-alueen perushoitoon liittyvät toimet kuten niitto, ovat lajien kannalta epäsopivaan ajankohtaan toteutettuna kantaa voimakkaasti, mutta yleensä vain tilapäisesti kantaa alentavia tekijöitä. Vuonna 2019 sekä sauramomykerökoin että vallipussikoin kannat Monnissa (ja Arolammin entisen seisakkeen alueella) olivat alamaissa ja olennaisesti alhais-emmat kuin selvitysvuosina 2016-2017. Myös sauramo
	 
	Taulukko 2. Vuonna 2019 tehdyt perhossiirrot Kakslammin luonnonsuojelu-alueen ekosysteemihotellille. 
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	7.8  Jatkotoimenpiteet 
	Siirtoalueella Kakslammin alueella istutetut ja kylvetyt ketomarunakasvustot ovat kehittyneet niin hyvin, että vallipussikoin siirto olisi ollut mahdollista aloit-taa jo syksyllä 2019, ja kenttäpussikoin siirto voidaan aloittaa kesällä 2020. Jo aloitettuja perhosten siirtoja jatketaan ja seurataan samalla lajiston kehitty-mistä Kakslammin alueella. 
	 
	Vuonna 2020 kasvillisuuden siirtoja esitetään jatkettavaksi siten, että Kaks-lammin alueelle luodaan toinen vastaava hotellialue, jatkamalla samoja siirto-menetelmiä kuin aiemman hotellialueen osalta.  
	 
	Rakentamisvaiheessa saatetaan lisäksi tehdä lisäsiirtoja kaivinkoneella lähi-alueelle. Tavoitteena on siirtää mahdollisimman suuri osa rakentamistöiden alle jäävästä ekosysteemistä turvaan rakentamistoimenpiteiden ajaksi. 
	 
	Rakentamistoimenpiteiden jälkeen kasvillisuutta ja lajistoa palautetaan eko-systeemihotellista takaisin Monniin radan ulkoluiskalle.  
	8  Korvaavien elinympäristöjen luomisen vaiheet 
	Vaiheistus perustuu SYKEn raportissa ”Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa” (Pekkonen ym. 2019) esitettyyn ekosysteemihotellin perustamisen vaiheisiin. Tässä raportissa niitä on tarkennettu erityisesti tie- ja ratahankkeiden näkökulmasta. 
	 
	1. Arvokkaiden kohteiden tunnistaminen ja siirtotarpeen arvioiminen 
	1. Arvokkaiden kohteiden tunnistaminen ja siirtotarpeen arvioiminen 
	1. Arvokkaiden kohteiden tunnistaminen ja siirtotarpeen arvioiminen 


	Ensisijainen tavoite on tehdä sellainen suunnitteluratkaisu, joka mahdol-listaa luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden säilyttämisen. Siksi on tärkeää tunnistaa hankealueella olevat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet jo ennen suunnittelun aloittamista. Kohteiden säilyttäminen ei aina ole mahdollista, esimerkiksi siksi että kyseessä on olemassa olevan tien tai radan muutos- tai kun-nostustyö. Tällöin tulee tarpeen pohtia soveltuvia toimenpiteitä lajiston ja luontotyyppien tu
	 
	Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden varhainen tunnistaminen on tärkeä myös siksi, että lajiston siirtäminen on useiden vuoden prosessi. Jos tieto arvokkaista luontokohteista tulee suunnittelu-prosessin kannalta liian myöhään, on vaarana, että hanke viivästyy tai siirtoja ei ehditä suorittaa ajoissa. Riskien pienentämiseksi lajistoa kannattaa siirtää erissä useiden vuosien aikana. Jos ollaan siirtämässä hyönteisiä, saattaa myös olla tarpeen siirtää niiden ravintokasveja ensin, ja varmistu
	 
	Jo siirtotarpeen arvioinnin yhteydessä tulisi selvittää, onko lajistoa mahdollista palauttaa alkuperäiselle elinalueelle, jotta siihen voidaan tien tai radan suunnittelussa varautua. 
	 
	Arvokohteet tulisi tunnistaa alustavan yleissuunnitelman yhteydessä ja tarkentaa tarpeen mukaan suunnittelun edetessä. Siirtotarpeen arviointi tulisi tehdä osana yleissuunnitelman laadintaa, jotta siirtokohteiden kartoittaminen, siirtojen edellyttämien aluevaraustarpeiden määrittä-minen ja muut tarvittavat selvitykset saadaan tehtyä ennen rata-suunnitelmavaiheen käynnistämistä. Mahdollinen päätös siirtojen toteuttamisesta olisi hyvä tehdä jo ratasuunnitelmavaiheessa, jotta siirtojen tarkemmalle suunnittelul
	2. Yhteistyöverkoston kokoaminen 
	2. Yhteistyöverkoston kokoaminen 
	2. Yhteistyöverkoston kokoaminen 


	Päätös siirtojen toteuttamisesta tehdään Väyläviraston ja ympäristö-viranomaisten yhteistyönä. Siirtojen suunnitteluun ja toteutukseen tarvi-taan erikoisosaamista, ja sopivat yhteistyökumppanit kannattaa koota aikaisessa vaiheessa. Koska kokemuksia siirroista on Suomessa rajoitetusta, kannattaa varautua siihen, että osaamista on kartoitettava ennen aloittamista ja prosessin aikana. 
	 
	3. Sopivan siirtoalueen etsiminen 
	3. Sopivan siirtoalueen etsiminen 
	3. Sopivan siirtoalueen etsiminen 


	Siirtoalueen valinnassa tärkeintä on, että se on ekologisesta näkökul-masta siirrettävälle lajistolle mahdollisimman sopiva. Kustannussääs-tön ja siirron toteuttamisen näkökulmasta on hyvä, jos kohde sijaitsisi mahdollisimman lähellä alkuperäistä elinaluetta. Siirtokohteen nykyinen tai tuleva maankäyttö ei saa heikentää lajiston selviytymismahdolli-suuksia. Jatkuvuuden takaamiseksi alue tulisi mieluiten olla valtion, kunnan tai voittoa tavoittelemattoman, luonnonsuojelua edistävän järjestön omistuksessa. Al
	 
	Siirtokohteen maanomistajan kanssa on laadittava kirjallinen sopimus siirtokohteen käytöstä, hoidon toteuttamisesta ja mahdollisesta maan-omistajalle maksettavasta kompensaatiosta. 
	 
	4. Lupien kartoittaminen ja tarvittavien lupien haku 
	4. Lupien kartoittaminen ja tarvittavien lupien haku 
	4. Lupien kartoittaminen ja tarvittavien lupien haku 


	Harvinaisten kasvien siirtoihin tarvitaan lupia ympäristöviranomaisilta. Luvat hakee siirtokohteen maanomistaja.  
	 
	5. Käytännön toimenpiteiden suunnittelu ja valmistelut 
	5. Käytännön toimenpiteiden suunnittelu ja valmistelut 
	5. Käytännön toimenpiteiden suunnittelu ja valmistelut 


	Siirroista tulisi laatia kirjallinen suunnitelma jossa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:  
	- Milloin ja missä laajuudessa siirrot toteutetaan: kokonaissuunni-telma siirtojen jakautumisesta eri vuosille 
	- Milloin ja missä laajuudessa siirrot toteutetaan: kokonaissuunni-telma siirtojen jakautumisesta eri vuosille 
	- Milloin ja missä laajuudessa siirrot toteutetaan: kokonaissuunni-telma siirtojen jakautumisesta eri vuosille 

	- Kuka toteuttaa siirrot ja millä kalustolla. Käytännön toteutuksesta huolehtivia on perehdytettävä ajoissa.  
	- Kuka toteuttaa siirrot ja millä kalustolla. Käytännön toteutuksesta huolehtivia on perehdytettävä ajoissa.  

	- Miten siirtoja dokumentoidaan 
	- Miten siirtoja dokumentoidaan 

	- Hoidon ja seurannan suunnittelu. Ennen siirtojen aloittamista sekä siirtojen aikana on tärkeää sopia alueen huolto- ja kunnossapito-toimista ja varmistettava, että siirrettävään lajistoon ei kohdistu merkittäviä lajistoa heikentäviä toimenpiteitä. Lisäksi on huomioi-tava mahdollisten haitallisten vieraslajien vaatimat toimenpiteet. 
	- Hoidon ja seurannan suunnittelu. Ennen siirtojen aloittamista sekä siirtojen aikana on tärkeää sopia alueen huolto- ja kunnossapito-toimista ja varmistettava, että siirrettävään lajistoon ei kohdistu merkittäviä lajistoa heikentäviä toimenpiteitä. Lisäksi on huomioi-tava mahdollisten haitallisten vieraslajien vaatimat toimenpiteet. 

	- Mahdollinen lajiston palautuksen suunnittelu 
	- Mahdollinen lajiston palautuksen suunnittelu 

	- Miten työturvallisuudesta huolehditaan. Siirroissa on noudatetta-va Väyläviraston työturvallisuusohjeita, joihin tulee tutustua ajoissa, jotta ehtii tehdä tarvittavat etukäteisvalmistelut. Väylä-virasto edellyttää tie- tai rautatiealueella töitä tekeviltä osallistu-mista turvallisuuskoulutuksiin; Yleisellä tiellä tehtävään työhön ja 
	- Miten työturvallisuudesta huolehditaan. Siirroissa on noudatetta-va Väyläviraston työturvallisuusohjeita, joihin tulee tutustua ajoissa, jotta ehtii tehdä tarvittavat etukäteisvalmistelut. Väylä-virasto edellyttää tie- tai rautatiealueella töitä tekeviltä osallistu-mista turvallisuuskoulutuksiin; Yleisellä tiellä tehtävään työhön ja 


	työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä edellytetään Tieturva-koulutuksen antamaa pätevyyttä. Tieturva 1 on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville ja Tieturva 2 -kurssi on liikennealueella liikenne- ja työturvallisuu-desta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Lisäksi tiealueella saatetaan siirtojen aikana tarvita liikenteenohjausta. Rautatiealueella tehtävään työhön osallistuvalta henkilöltä edel-lytetään lisäksi Rataturva 1-pätevyyt
	työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä edellytetään Tieturva-koulutuksen antamaa pätevyyttä. Tieturva 1 on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville ja Tieturva 2 -kurssi on liikennealueella liikenne- ja työturvallisuu-desta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Lisäksi tiealueella saatetaan siirtojen aikana tarvita liikenteenohjausta. Rautatiealueella tehtävään työhön osallistuvalta henkilöltä edel-lytetään lisäksi Rataturva 1-pätevyyt
	työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä edellytetään Tieturva-koulutuksen antamaa pätevyyttä. Tieturva 1 on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville ja Tieturva 2 -kurssi on liikennealueella liikenne- ja työturvallisuu-desta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Lisäksi tiealueella saatetaan siirtojen aikana tarvita liikenteenohjausta. Rautatiealueella tehtävään työhön osallistuvalta henkilöltä edel-lytetään lisäksi Rataturva 1-pätevyyt


	 
	6. Siirtojen toteuttaminen  
	6. Siirtojen toteuttaminen  
	6. Siirtojen toteuttaminen  

	- Käytännön siirtoja toteuttavat pitää tuntea suunnitelmat. Paikan päällä tulee lisäksi olla lajiston erityisvaatimukset tunteva henkilö joka varmistaa, että toimenpiteet suoritetaan suunnitelmien mukaisesti. Hänellä on oltava riittävä asiantuntemus vaihto-ehtoisen ratkaisun löytämiseen, mikäli joku suunnitelman osa osoittautuu käytännössä mahdottomaksi toteuttaa.  
	- Käytännön siirtoja toteuttavat pitää tuntea suunnitelmat. Paikan päällä tulee lisäksi olla lajiston erityisvaatimukset tunteva henkilö joka varmistaa, että toimenpiteet suoritetaan suunnitelmien mukaisesti. Hänellä on oltava riittävä asiantuntemus vaihto-ehtoisen ratkaisun löytämiseen, mikäli joku suunnitelman osa osoittautuu käytännössä mahdottomaksi toteuttaa.  

	- Paikan päällä tehdään tarvittava dokumentointi siirtoprosessista. 
	- Paikan päällä tehdään tarvittava dokumentointi siirtoprosessista. 

	- Siirtojen aikana on huolehdittava työturvallisuuden toteutumises-ta. 
	- Siirtojen aikana on huolehdittava työturvallisuuden toteutumises-ta. 


	 
	7. Hoito ja seuranta 
	7. Hoito ja seuranta 
	7. Hoito ja seuranta 


	Siirtojen onnistumista tulee varmistaa seurannalla. Seurannan pituus ja seurantakäyntien ajankohdat riippuvat siirrettävästä lajistosta, ja suun-nitellaan ennen siirtojen toteuttamista. Seuranta on tärkeä, jotta erissä tehtävissä siirroissa voidaan tarvittaessa muokata siirtotoimenpiteitä kokemuksien perusteella, mikäli siirrot eivät ole onnistuneet toivotulla tavalla. Lisäksi seurannalla kerrytetään tietoa seuraavia hankkeita varten.  
	 
	Mahdolliset hoitotoimenpiteet riippuvat lajista, säästä ja siirtokohteesta. Ne voivat olla kertaluontoisia tai toistuvia, kuten esim. kastelu, alueen pitäminen avoimena tai ei-toivottujen kasvien kitkentää.  
	 
	8. Lajiston mahdollinen palautus ja jälkihoito 
	8. Lajiston mahdollinen palautus ja jälkihoito 
	8. Lajiston mahdollinen palautus ja jälkihoito 


	On lajiston kasvupaikan vaatimuksista kiinni, voidaanko lajisto palauttaa alkuperäiseen kasvupaikkaan tai sen välittömään läheisyyteen rakenta-mistoimenpiteiden jälkeen. Lajistoa voidaan myös palauttaa osittain niin, että osa lajistosta jää ekosysteemihotelliin ja osa palautetaan. Mikäli lajisto aiotaan palauttaa, tulee tämä huomioida tien tai radan ympäristösuunnittelussa. 
	 
	 
	9  Väylähankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavaa 
	Liikenneväylien merkitys uhanalaisten kasvi- ja hyönteislajien korvaavana elin-ympäristönä on tunnistettu liikenne- ja viestintäministeriön ympäristöstrate-giassa, joka määrittelee keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat vuosille 2013–2020 kaikille liikennemuodoille. Väyläviraston ympäristötyötä ohjaa vuonna 2014 hyväksytty Liikenneviraston ympäristötoimintalinja, jossa todetaan viraston toiminnalla olevan tärkeä merkitys mm. perinnebiotooppien turvaamiselle ja lajien suojelua tukevien uuselinympäristöjen sy
	 
	Ympäristötoimintalinjan mukaan Väylävirasto on sitoutunut selvittämään arvokkaiden korvaavien elinympäristöjen (teiden pientareet, rautatiealueet) määrää ja merkitystä. Luonnonarvot ja luonnon monimuotoisuutta koskeva tieto sekä väyläympäristöjen uhanalaisen kasvuston säilyminen otetaan huomioon uusissa ja parantamishankkeissa. Monimuotoisuuden säilymistä edistetään väyläympäristöissä päivittäisen kunnossapidon toimilla, mukaan lukien niitto-töiden ajoitus ja mahdolliset niittorajoitukset. (Liikenneviraston
	 
	Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden olemassa olevien korvaavien elinympäristöjen määrää ja merkitystä tie- ja rataverkolla on kuvattu Liikenne-viraston vuonna 2018 julkaistussa selvityksessä Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat korvaavat elinympäristöt. Selvitys elinympäristöjen määrästä ja merkityksestä maantie- ja rataverkoilla. Liikenneviraston tutki-muksia ja selvityksiä 10/2018. (Erävuori ym., 2018) 
	 
	Väylähankkeiden suunnittelun yhteydessä laaditaan tarkempia inventointeja merkittävistä luontoarvoista hankealueella. Keskeiset, luonnon monimuotoi-suuden kannalta merkittävät elinympäristöt tulisi ensisijaisesti pyrkiä säilyttä-mään. Aina vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole, ja näissä tilanteissa on tärkeää, että ympäristöviranomaisten (ELY-keskus, kuntien ympäristötoimi) kanssa käynnis-tetään keskustelu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen vaikutuk-sista ja haittojen torjunta- ja lievennyskeinoista.  
	 
	Suunnitelmissa tulee riittävän varhaisessa vaiheessa, käytännössä jo yleis-suunnitelmaa laadittaessa, tunnistaa esimerkiksi korvaavien elinympäristöjen luomiseen liittyvät aluevaraustarpeet. Mikäli korvaavaa elinympäristöä ei ole mahdollista toteuttaa nykyisen rata- tai tiealueen sisällä, tulee varautua soveltuvien alueiden lunastamiseen. Soveltuvien alueiden löytyminen lähi-alueelta voi olla haastavaa, joten alueiden kartoittamiseen tulee varata riittävästi aikaa. Korvaavien elinympäristöjen selvittäminen 
	 
	Lunastuksen ohella on mahdollista sopia alueen pitkäaikaisesta vuokrauksesta, mikäli kumpikin osapuoli on sitoutunut korvaavan elinympäristön vaatimiin rajoituksiin maankäytölle ja lajiston vaatimien hoito- ja ylläpitotoimenpiteiden suorittamiseen siten, että siirrettävä lajisto säilyy elinvoimaisena. Mahdollisia yhteistyökumppaneita, joilla voi olla ekosysteemihotellihankkeisiin soveltuvia kohteita, ovat esimerkiksi kunnat (mm. virkistysalueet) sekä ELY-keskukset. Lisäksi yksityisistä toimijoista esimerkik
	 
	Kun soveltuva korvaava elinympäristö on löytynyt, tulee korvaavan elin-ympäristön luomiseen liittyvien toimenpiteiden suunnitteluun ja siirtojen toteu-tukseen varata riittävästi aikaa. Siirtoja on suositeltavaa suorittaa useassa erässä, jotta voidaan seurata niiden onnistumista ennen rakentamistoimen-piteiden aloittamista. Ennen siirtoja tulee myös huolehtia, että siirrettävä lajisto on riittävän elinvoimainen. Esimerkiksi hoitotoimenpiteiden ajoittamisessa tulee huomioida tuleva siirto, ja tarvittaessa jak
	 
	Korvaavien elinympäristöjen luominen on usein vuosia kestävä prosessi, jossa on hyvä varautua myös siihen, että työn aikana tulee eteen yllättäviä tilanteita ja vastoinkäymisiä. Luontoarvojen turvaaminen edellyttää lajiston erityis-piirteiden ja elinympäristön erityistuntemuksen lisäksi huolellista suunnittelua ja pitkäjänteistä työtä. Monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää lisäksi sitoutumista hoitotoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korvaavan elinympäristön elinvoimaisuuden säilyminen.  
	 
	Rakentamistoimenpiteiden valmistuttua ekosysteemihotellista palautetaan vastaavasti lajistoa alkuperäiseen esiintymään. Nämäkin siirrot edellyttävät vastaavasti suunnittelua ja riittävän pitkän aikajänteen. Mikäli lajisto on kotiutunut siirtokohteeseen, voidaan ekosysteemihotelli-periaatteella luoda uusia pysyviä elinympäristöjä, jotka vahvistavat uhanalaisten lajien esiintymien ympäristön laatua pysyvästi. 
	 
	 
	10  Yhteenveto 
	Hausjärven Monnin alueella sijaitsee valtakunnallisesti tärkeä uhanalaisten lajien esiintymiskeskittymä radan lännen puoleisella ulkoluiskalla alueella, johon on suunniteltu uusi raide. Suunnittelun yhteydessä käynnistettiin korvaa-van elinympäristön luomiseen tähtäävän turvaamissuunnitelman laatiminen. Tehtävänä oli suunnitella alueen uhanalaisten perhosten ravintokasvien, keltasauramon ja ketomarunan, sekä alueella esiintyvän rauhoitetun ketonukin siirrot uuteen soveltuvaan kasvupaikkaan ekosysteemihotell
	 
	Turvaamissuunnittelu käynnistyi alueelle suunnitellun tavaraliikenneraiteen suunnittelun yhteydessä, joka sisältyi Pasila-Riihimäki ratasuunnitelman 2. vaiheen ratasuunnitelmaan. Työn alkuvaiheessa kohteen huomionarvoinen lajisto inventoitiin ja laadittiin ohjeistusta siirtojen vaiheistuksesta, aikataulusta ja seurannasta. Lisäksi käynnistettiin mahdollisten siirtoalueiden selvityksen laatiminen. Työtä jatkettiin syyskuussa 2018, jolloin käynnistyi tässä raportissa esitetty turvaamissuunnitelman laatiminen.
	 
	Työn aikana koottiin myös aineistoa, jota voidaan käyttää apuna vastaavissa hankkeissa jatkossa, sekä koottiin muutamia kokemuksia vastaavista hank-keista. Tässä raportissa on avattu ekosysteemihotelliperiaatetta, ex situ -suo-jelua, kompensaatioperiaatetta sekä uhanalaisten ja erityisesti suojeltujen lajien siirtoihin liittyviä lupatarpeita. Lisäksi on koottu yhteen ohjeita korvaavien elinympäristöjen luomisen vaiheista muissa vastaavissa hankkeissa sovellet-tavaksi. Työssä on hyödynnetty Suomen Ympäristök
	 
	Radan varsien merkitys paahdelajiston elinympäristönä on tunnistettu Liikenne-viraston ympäristöstrategiassa, ja Väyläviraston ympäristötoimintalinjan mukaisesti Väylävirasto on sitoutunut selvittämään arvokkaiden korvaavien elinympäristöjen, kuten teiden pientareiden ja rautatiealueiden määrää ja merki-tystä. Väyläviraston toimintaohjeiden mukaisesti luonnonarvot ja luonnon monimuotoisuutta koskeva tieto sekä väyläympäristöjen uhanalaisen kasvus-ton säilyminen otetaan huomioon uusissa ja parantamishankkeis
	periaatteiden toteutumiseksi on tärkeää, että suunnitelmia laadittaessa varmis-tetaan riittävät selvitykset alueen lajistosta sekä varaudutaan korvaavien elin-ympäristöjen luomiseen rakentamistoimenpiteiden ajaksi. Esimerkiksi korvaa-vien elinympäristöjen luomiseen liittyvät aluevaraustarpeet tulisi tunnistaa riittävän varhaisessa vaiheessa, käytännössä jo yleissuunnitelmaa laadittaessa, sekä varata riittävä aika siirtojen toteuttamiselle ja seurannalle ennen rakenta-mistoimenpiteiden käynnistymistä. 
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	Tutkitut siirtoalueet  
	 
	Tämä liite on laadittu osana Hausjärven Monnin suoran erityisesti suojeltavan lajiston turvaamissuunnitelman ohjelmointia. Alue sisältyy osana Pasila–Riihi-mäki ratahankkeen 2. vaihetta.  
	 
	Tässä liitteessä esitetään työn yhteydessä laadittua potentiaalisten siirtoaluei-den vertailua. Tätä työtä edeltäviä siirtoalueiden valinnan vaiheita on tiiviste-tysti esitetty raportissa luvussa 6. 
	 
	Siirtokohteiksi soveltuvat 
	 
	Ryttylän Kakslammin luonnonsuojelualue 
	 
	 
	Figure
	Hausjärven Ryttylän Kakslammin luonnonsuojelualueen sijainti. 
	 
	 
	Figure
	Hausjärven Ryttylän Kakslammin mahdollisia sijoituskohtia. 
	Kunta 
	Hausjärvi 
	 
	Kiinteistötunnus  
	086-414-1-1168 
	 
	Alueen kuvaus 
	Vanha käytöstä poistunut hiekkakuoppa, josta on tehty luonnonsuojelualue. Lisäksi alueella sijaitsee liitokiekkorata. Alue tarkistettiin 1.10.2018. Alueen pohjoisosassa kuopan pohja on metsittynyt; alueella kasvaa parimetristä männyn taimikkoa. Lupiinin lehtiä näkyy siellä täällä alueella kulkevien teiden ja polkujen varsilla.  
	 
	Alueen eteläosa on avoimempi, lupiineja on vähän ja myös avoimia paahteisia rinteitä on muutamassa paikassa. Paikalla kasvaa ennestään keltasauramoa, erityisesti eteläosan hiekkatasangolla. 
	 
	Suojelualuetta omistaa ja hoitaa Vuokon Luonnonsuojelusäätiö. 
	 
	Kaavatilanne 
	 
	Yleiskaavoitus 
	Ryttylän osayleiskaavassa (vuodelta 1979) alueen kaavamerkintä on MM (Maa- ja metsätaloustoimintojen alue). Kaava on valtuuston hyväksymä, ei oikeus-vaikutteinen. 
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	Figure
	Ote Ryttylän osayleiskaavasta 
	 
	Vireillä ollut Ryttylän osayleiskaavahanke on lakkautettu (Hausjärven kunnalta sähköpostilla saatu tieto). 
	 
	Asemakaavoitus 
	Ei voimassa olevaa asemakaavaa. 
	 
	Soveltuvuus siirtokohteeksi 
	 
	Alue soveltuu kasvuolosuhteiltaan hyvin siirtokohteeksi.  
	 
	Koska alue on suojeltu, tulevaisuudessa ei synny ristiriitoja maankäytön osalta. Aluetta hoidetaan aktiivisesti Vuokon Luonnonsuojelusäätiön toimesta, jolloin alue pysyy avoimena myös tulevaisuudessa.  
	 
	Alueella toimivan liitokiekkoseuran toimesta aluetta tallataan, mikä edistää paahdekasvillisuutta. Alue soveltuu hyvin kasvien siirtoalueeksi, kun istutus-kohdat pystytään turvaamaan alueen muulta ulkoilukäytöltä.  
	 
	Keltasauramoa kasvaa valmiina, minkä takia on mahdollista siirtää jo aikaisem-min perhosia alueelle. 
	 
	Kuvia Ryttylä Kakslammin luonnonsuojelualueelta 
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	Figure
	Monnin tien reuna  
	 
	 
	Figure
	Monnin tien reunan sijainti. 
	 
	 
	Figure
	Monnin tien reunan mahdollinen sijoitusalue. 
	 
	Kunta 
	Hausjärvi 
	 
	Kiinteistötunnus 
	86-895-2-13 
	 
	Alueen kuvaus  
	Tarkistettiin työryhmän maastokäynnillä 17.9.2018. Kohde sijaitsee Monnin siirrettävän kasviesiintymän välittömässä läheisyydessä, lähellä rataa tien pohjoisella reunalla. Paikalla ei ole lupiineja. Paikan erityisenä etuna on sen läheisyys nykyisiin esiintymiin.  
	Kaavatilanne 
	Yleiskaavoitus 
	Sisältyy Monnin osayleiskaavan (2.9.2015, tark. 23.12.2015). Kohde C-aluetta (Uudet ja olennaisesti muuttuvat keskustatoimintojen alueet).  
	 
	 
	Figure
	Ote Monnin osayleiskaavasta. 
	 
	Asemakaavoitus 
	Ei voimassa olevaa asemakaavaa. 
	 
	Soveltuvuus siirtokohteeksi 
	 
	Edellyttää mittavia valmisteluja, jotta kasvupaikasta saadaan sopiva. Selvi-tettävä penkan maa-aineksen soveltuvuus ja kuorittava pintamaa ja rehevä kasvillisuus.  
	 
	Hyvin lyhyt siirtomatka helpottaa siirtojen tekemistä ja vähentää kuljetus-kustannuksia. Soveltuu erityisesti rakentamisvaiheen siirtokohteeksi, jolloin alueelle voidaan myös kasata massoja.  
	 
	Mikäli siirto toteutetaan, on se huomioitava tien hoidossa. Kohde muuttuu kuivaksi, jolloin niittoväliä voidaan harventaa. On pidettävä huoli, että kasvit ehtivät siementää, joten niittoa tehtävä vuorovuosin. Niittorajaus on merkittävä maastoon. 
	Kaavatilanteen takia alue ei välttämättä sovi pysyväksi siirtokohteeksi, vaan ainoastaan lyhytaikaiseksi siirtokohteeksi. 
	Edellyttää sisäistä keskustelua Väylävirastossa sekä lupaprosessia tiehallin-nossa ja ELY-keskuksessa.  
	Kuva Monnin tien reunasta lännestä katsottuna. 
	 
	 
	Figure
	  
	Suomiehen soranottoalue 
	 
	 
	Figure
	Hyvinkään Suomiehen soranottoalueen sijainti. 
	 
	 
	Figure
	Hyvinkään Suomiehen soranottoalueen mahdollisia sijoituskohtia. 
	 
	Kunta 
	Hyvinkää 
	 
	Kiinteistötunnus 
	106-403-28-82 
	106-403-46-5 
	106-403-49-7 
	 
	Alueen kuvaus 
	Alueella toimii Rudus Oy:n soranottamo, jonka toiminta on loppumassa.  Osan alueesta omistaa Hyvinkään kaupunki, jolla tarkoitus kehittää sitä virkistys-alueeksi. Alue on jo osin maisemoitu muun muassa männyntaimilla ja kelopuu-kasoilla. Aluetta kiertää luontopolku. Jo maisemoidulla alueella on laajoja 
	hiekkatasanteita ja -rinteitä, jotka ovat paikoin laajalti sammalpeitteisiä (mahdollisesti hietikkotierasammal Racomitrium canescens). Alueella kasvaa siellä täällä myös keltasauramoa. Maisemoidun alueen rinteen alaosasta voisi löytyä sopiva sijoituskohde useastakin kohdasta. 
	 
	Maisemoimattomalla alueella on vielä maansiirtoja käynnissä. Alueella on valmiina muutamia hiekkakasoja ja avoimia rinteitä, jotka sopisivat hyvin kasvien sijoituspaikaksi.  
	 
	Kaavatilanne 
	 
	Yleiskaavoitus 
	Kuuluu Palopuron Ridasjärven osayleiskaavaan (osittainen voimaantulo 10.9.2001/kokonaan voimassa 9.4.2004). Kaavassa EO/MU-1 (maankamaran ainesten otto alue/maa-ainesten oton loputtua maa- ja metsätalousaluetta). 
	 
	 
	Figure
	Ote Palopuron Ridasjärven osayleiskaavasta 
	 
	Asemakaavoitus 
	Ei voimassa olevaa asemakaavaa. 
	 
	Soveltuvuus siirtokohteeksi 
	 
	Soveltuisi kasvuolosuhteiden puolesta hyvin siirtokohteeksi.  
	 
	Soranotto alueella loppuu pian, ja Ruduksella on tarkoitus myydä alue toiminnan loputtua. Mahdollisuutta hyödyntää aluetta siirtoihin tiedusteltiin tämän työn puitteessa Rudukselta, mutta koska alueen myynti on kohta edessä Rudus ei voi sitoutua pitkäaikaisiin siirtoihin. Oltiin yhteydessä myös Hyvinkään kaupunkiin, mutta kaupunki suhtautui siirtoihin varauksellisesti. 
	 
	Väylävirasto voisi yrittää ostaa osan alueesta siirtokohteeksi. Toinen vaihtoehto olisi selvittää, onko suojelutoimintaa harjoittavaa tahoa, joka voisi ostaa alueen, ja jonka alueelle Väylävirasto voisi tehdä siirtoja.  
	Alueen erityinen etu on, että siellä mahdollisesti voidaan vielä tehdä toiveiden mukainen siirtoalue. Niin kauan kuin alueella on vielä soranotto ja jälkihoito käynnissä, voisi olla mahdollista neuvotella alueen toimijoiden kanssa maaston muokkaustoimenpiteistä: koneilla voisi kasata lyhyt ratavallia jäljittelevä penger, jolle kasvit sijoitettaisiin.  
	 
	Kuvia Suomiehen soranottoalueelta 
	 
	 
	Figure
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	Figure
	 
	 
	Siirtokohteiksi soveltumattomat 
	 
	Arolammin liittymä 
	 
	 
	Figure
	Arolammin liittymän sijainti. 
	 
	 
	Figure
	Arolammin liittymän mahdollisia siirtokohteita. 
	 
	Kunta 
	Hausjärvi 
	Kiinteistötunnus 
	694-403-24-4 
	Alueen kuvaus  
	Tarkistettiin työryhmän maastokäynnillä 17.9.2018. Kyseessä on Helsingin-väylän (E18) ja Hämeenlinnantien (Vt 130) välillä sijaitseva alue, johon on 
	vastikään rakennettu uusi liittymä. Risteysaluetta on osin maisemoitu, mutta teiden välistä löytyi pari kasvien siirtoalueeksi sopivaa kohtaa.  
	Kaavatilanne 
	Yleiskaavoitus 
	Riihimäen yleiskaavassa 2035 alueelle on merkitty eritasoliittymä. Helsingin-väylän länsipuoli on kaavassa Uutta työpaikka-aluetta (TP). Helsinginväylän ja Hämeenlinnantien välinen kaista on Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).  
	 
	Asemakaavoitus 
	Ei voimassa olevaa asemakaavaa. 
	 
	Soveltuvuus siirtokohteeksi 
	Alueen maisemoinnista ja sen onnistumisesta on laadittu sopimus yksityisen urakoitsijan kanssa, jossa metsitys on edelleen käynnissä ja takuuaika edelleen voimassa. Väylävirasto katsoi, ettei siirtoistutuksia voi tehdä alueelle takuuajan ollessa voimassa. 
	 
	Viereiset liikenneväylät ja riista-aidat hankaloittavat pääsyä alueelle. Siirto-kohteelle tulisi olla hyvä saavutettavuus, jotta siirrot ja seuranta on mahdollista suorittaa turvallisesti.  
	Alueelle ollaan mahdollisesti sijoittamassa kuorma-auto pysäköintiä.  
	 
	Kuvia Arolammin liittymän alueelta. 
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	Oitin käytöstä poistunut hiekkakuoppa 
	 
	 
	Figure
	Oitin käytöstä poistuneen hiekkakuopan sijainti. 
	 
	 
	Figure
	Oitin käytöstä poistuneen hiekkakuopan mahdollinen sijoitusalue. 
	 
	Kunta 
	Hausjärvi 
	 
	Kiinteistötunnus 
	086-410-1-174 
	 
	Alueen kuvaus  
	Käytöstä poistunut hiekkakuoppa tarkistettiin 1.10.2018. Hiekkakuoppa on pohjaltaan jo hyvin metsittynyt, puusto on korkeaa. Avoimet kohdat ovat heinittyneet ja pohjalla kasvaa myös lupiineja. Sopivaa avointa sorarinnettä on vain rinteen yläosissa, missä todennäköisesti jyrkkä rinneprofiili ja mahdolliset vyörymät pitävät rinnettä avoimena.  
	 
	Kaavatilanne 
	 
	Yleiskaavoitus 
	Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rakentamista ohjaa Oitin oikeus-vaikutukseton yleiskaava (hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.9.1979), jossa kyseisen alue on maa- ja metsätalousaluetta (MM). Lisäksi ylärinne on luonnon-ympäristön suojelu- ja hoitoaluetta (sl) ja alarinne kaivuutoiminta-aluetta (tk).  
	 
	 
	Figure
	 
	Asemakaavoitus 
	Ei voimassa olevaa asemakaavaa. 
	 
	Soveltuvuus siirtokohteeksi 
	Jyrkän rinneprofiilin ja alueen kasvillisuuden takia ei sovellu siirtokohteeksi. 
	 
	Hikiän Marttilan käytöstä poistettu hiekkakuoppa  
	 
	 
	Figure
	Hausjärven Hikiän Marttilan käytöstä poistuneen hiekkakuopan sijainti. 
	 
	 
	Figure
	Hausjärven Hikiän Marttilan mahdollinen sijoitusalue. 
	 
	Kunta 
	Hausjärvi 
	 
	Kiinteistötunnus  
	086-403-9-38 
	 
	Alueen kuvaus 
	Käytöstä poistunut sorakuoppa tarkistettiin 1.10.2018. Soranottoalue on oikeas-taan loiva painanne rinteessä. Alue on osin metsittynyt pienillä männyntaimilla, mutta rinteessä on myös avoimia kohtia. Jäljistä päätelleen alueella on ajeltu mopoilla tai moottoripyörillä, joten mahdolliset istutuskohdat täytyisi rajata 
	alueelle. Alue ei ole heinittynyt eikä siellä kasva lupiineja. Muutamien männyn-taimien katkaisulla rinteen keskelle saisi hyvin paahteisen aukean alueen. 
	 
	Kaavatilanne 
	Yleiskaavoitus 
	Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksessa (2011) pääosin MYg-aluetta (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja sekä geologisia arvoja. Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.) Hikiäntien varressa kaavoitettu AP-alueeksi.  
	 
	Kunnasta saadun tiedon mukaan selvitystä laadittaessa näköpiirissä ei ole, että kaavan mukainen käyttö lähtisi kovin pian toteutumaan. Kohteessa ei ole myöskään laadittu asemakaavaa.  
	 
	 
	Figure
	 
	Ote Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksesta 
	 
	Asemakaavoitus 
	Ei voimassa olevaa asemakaavaa. 
	 
	Soveltuvuus siirtokohteeksi 
	Kasvuolosuhteiltaan alue soveltuu kasvien siirtokohteeksi. Alueelle on kuitenkin kaavoitettu rakentamista, mistä syystä ei pidetty soveltuvana siirtokohteeksi. 
	 
	Kuvia Hikiän Marttilan mahdollisesta sijoitusalueesta 
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