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Tiivistelmä 

Maanteiden säännöllisesti niitettävät varret ovat muodostuneet merkittäviksi 

korvaaviksi elinympäristöiksi niitty- ja ketolajistolle. Tämän projektin tarkoituk-

sena oli saada nykyistä parempi käsitys lounaisen Suomen tieluiskien 

merkityksestä uuselinympäristöinä ja pilotoida paikkatiedon käytettävyyttä 

lajistoltaan erityisen merkittävien kohteiden tunnistamisessa sekä menettelyä 

näiden kohteiden huomioimisessa käytännön tienpidossa. Maastoinventoinnin 

tavoitteena oli tarkentaa käsitystä tienvarsien merkityksestä paahdealueiden 

uhanalaisen hyönteislajiston uuselinympäristöinä, sekä arvioida tienhoidon 

käytäntöjen vaikutusta elinympäristöjen laatuun ja lajiesiintymien säilymiseen.  

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueelta määriteltiin esiselvityksenä silmäl-

läpidettävien ja uhanalaislajien paikkatietoaineistojen ja asiantuntija-arvioiden 

perusteella joukko monimuotoisia tienvarsiympäristöjä. Esiselvityksessä 

tunnistetusta 14 ns. hot spot -alueesta valittiin seitsemän kohdetta, joissa 

tehtiin maastoinventointi kesällä 2018. Maastoinventoinnissa tienvarsia kartoi-

tettiin yhteensä 235 km matkalla. Tienvarsilta rajattiin 63 huomionarvoisten 

hyönteislajien elinympäristökohdetta. Yhteensä 38 huomionarvoisen lajin 

esiintymää paikannettiin.  

Inventointitulosten perusteella voitiin todeta, että nykyiset tienvarsien niitto-

käytännöt ovat valtaosin paahdelajistoa hyödyttäviä, ja monet esiintymät ovat 

säilyneet nimenomaan säännöllisen niiton vuoksi. Poikkeamia normaali-

käytäntöön suositeltiin vain painavin perustein kuuteen kohteeseen, joissa 

normaali niitto hävittää kohteessa esiintyvän lajin toukan ravintokasvin tai sen 

osan. Muita kuin niittoon liittyviä, elinympäristön avoimuuteen liittyviä kunnos-

tussuosituksia annettiin 14 kohteelle. 

Nykyisin käytössä olevat maanteiden viherhoidon ohjeet ja järjestelmät antavat 

pääosin hyvän pohjan kohteiden hallitulle huomioon ottamiselle teiden 

päivittäisessä hoidossa, kuten niitoissa ja vesakoiden raivauksessa. Erityis-

toimenpiteiden vieminen käytännön työhön on kuitenkin haasteellista. Tärkeät, 

pienialaiset kohteet kannattaa merkitä maastoon.  

Uhanalaislajiston kannalta tärkeiden kohteiden kartoitusta kannattaa jatkaa 

samoin menetelmin kuin pilottiprojektissa, mutta kohteiksi kannattaisi valita 

jatkossa tunnettujen lajikeskittymäalueiden ohella myös muita potentiaalisia, 

aiemmin kartoittamattomia alueita. Esiselvitys ja yksi lajiselvityskäynti 

potentiaalisten kohteiden mahdollisten esiintymien kartoitukseen maastossa 

riittää lähes aina pohjaksi riittävän ohjeistuksen laadintaan. Lajiselvityskäynti on 

perusteltu siksi, että yhdenkin merkittävän laji esiintymän varmistaminen 

vaikuttaa oleellisesti arvioon kohteen merkittävyydestä.  
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Lajistonsuojelua koskevan tiedon ajantasaisuudesta ja kattavuudesta vastaa 

ympäristöhallinto. Tienvarsialueiden uhanalaisesiintymiä koskevan ajantasai-

sen tiedon saatavuus tarkoituksenmukaisella karkeusasteella ja tietosisällöllä 

tiealuetta koskevien lupapäätösten valmistelijoiden käyttöön edistäisi kyseisten 

lajien suojelua. Myös suunnittelijoilla ja kaivuutöiden valvojilla tulisi olla 

mahdollisuus tietojen käyttöön. 

Jatkoselvitystarpeet liittyvät uhanalaistiedon käytettävyyteen tiealueen kaivuu-

töiden lupaprosessissa, uhanalaiskohteiden inventointia ja huomioon ottamista 

koskevan toimintamallin edelleen kehittämiseen, erityiskohteiden maasto-

merkintään ja monimuotoisuutta edistävien uusien hoitotoimien kokeiluun 

tiealueella. 
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Sammanfattning  

Landsvägskanter med regelbunden slåtter har blivit viktiga ersättande livs-

miljöer för ängs- och fältarter. Syftet med detta projekt var att få en klarare 

uppfattning om vilken betydelse vägslänterna i sydvästra Finland har som nya 

livsmiljöer samt att genomföra ett pilotprojekt om den geografiska 

informationens användbarhet för att identifiera objekt med särskilt betydande 

arter och om ett förfarande för att beakta dessa objekt i den praktiska väg-

hållningen. Målet med terränginventeringen var att precisera uppfattningen om 

vägkanternas betydelse som nya livsmiljöer för hotade insektsarter i sol-

exponerade områden samt att bedöma hur väghållningspraxis inverkar på livs-

miljöernas kvalitet och på bevarandet av artförekomsterna. 

Inom området för Egentliga Finlands NTM-central identifierades ett antal mång-

fasetterade vägkantsmiljöer genom en förstudie av geografiskt informations-

material för nära hotade och hotade arter och utifrån expertutlåtanden om 

dessa. Bland de 14 s.k. hot spot-områden som identifierades i förstudien valdes 

sju objekt där terränginventering gjordes sommaren 2018. I terränginventering-

en kartlades totalt 235 km vägkanter. Livsmiljöobjekt för 63 beaktansvärda 

insektsarter avgränsades längs vägarna. Totalt 38 beaktansvärda arters före-

komst lokaliserades. 

Utifrån inventeringsresultaten kunde man konstatera att nuvarande praxis för 

slåtter av vägkanter till övervägande del gynnar arter i solexponerade miljöer, 

och många förekomster har uttryckligen bevarats på grund av regelbunden 

slåtter. Avvikelser från normal praxis rekommenderades endast på vägande 

grunder vid sex objekt där normal slåtter utplånar en näringsväxt eller en del av 

den för larven av en art som förekommer i objektet. Upprustnings-

rekommendationer som gällde att hålla livsmiljön öppen, men som inte inne-

fattade slåtter, gavs för 14 objekt. 

Nuvarande anvisningar och system för skötseln av grönområden intill lands-

vägar ger i regel en god grund för att beakta objekten på ett kontrollerat sätt i 

den dagliga väghållningen, såsom slåtter och slyröjning. Att införa särskilda 

åtgärder i det praktiska arbetet är emellertid en utmaning. Viktiga objekt med 

liten areal lönar det sig att märka ut i terrängen. 

Objekt som är viktiga för hotade arter lönar det sig att fortsätta kartlägga med 

samma metoder som i pilotprojektet, men framöver lönar det sig att som objekt 

– vid sidan av kända artkoncentrationer – även välja andra potentiella områden 

som inte tidigare har kartlagts. En förstudie och ett artutredningsbesök i 

terrängen för att kartlägga eventuella förekomster i potentiella objekt räcker 

nästan utan undantag som grund för att utarbeta anvisningar. Artutrednings-

besöket är motiverat eftersom bedömningen av objektets betydelse väsentligt 

påverkas av om förekomsten av redan en enda betydande art kan säkerställas. 
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Miljöförvaltningen ansvarar för att informationen om skyddet av arter är aktuell 

och heltäckande. Skyddet av de ifrågavarande arterna skulle främjas av om de 

som bereder tillståndsbeslut för vägområdet har tillgång till uppdaterad 

information med ändamålsenlig detaljnivå och ändamålsenligt innehåll gällande 

förekomsten av hotade arter i vägkantsområdena. Även planerare och de som 

övervakar grävarbete bör ha möjlighet att använda informationen. 

Behovet av fortsatta utredningar hänför sig till hur användbar informationen om 

hotade arter är i tillståndsprocessen för grävarbeten i vägområdet, till vidare-

utvecklingen av handlingsmodellen för inventering och beaktande av objekt med 

hotade arter, till märkning av specialobjekt i terrängen och till försök med nya 

vårdmetoder som främjar den biologiska mångfalden. 
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Abstract 

The regular practice of roadside clearing has proved to create a significant 

alternative habitat for meadow and grassland flora and fauna. The purpose of 

the present project was to gain a better understanding of the importance of road 

verges in southwestern Finland as ‘neo-habitats’ and to pilot the use of 

geographical information in identifying sites with a particularly significant range 

of species and also to pilot a procedure for treating these sites with particular 

care in practical road maintenance. An on-site inventory was performed to gain 

a more detailed understanding of how road verges function as neo-habitats for 

threatened insect species in sunlit areas and to estimate the impact of road 

maintenance practices on the quality of habitats and on the preservation of 

species populations. 

A number of biodiverse roadside habitats were identified in the domain of the 

Southwest Finland Centre for Economic Development, Transport and the 

Environment in a preliminary study based on geographical information on near-

threatened and endangered species and on expert evaluations. There were 14 

‘hot spots’ identified in the preliminary survey; of these, seven were selected for 

an on-site inventory that was performed in summer 2018. In the on-site 

inventory, a total of 235 km of road verges were charted, and 63 habitats for 

notable insect species were identified. In all, 38 populations of notable species 

were observed. 

The inventory results led to the conclusion that current roadside clearing 

practices largely favour species adapted to sunlit environments, and many 

populations have survived specifically because of regular clearing. Exceptions 

to the normal practice were only recommended for weighty reasons at six sites 

where the normal clearing practices destroy plants (in whole or in part) 

providing nutrition to the larvae of species occurring at those sites. 

Refurbishment recommendations concerning not clearing practices but the 

openness of the habitat were given for 14 sites. 

The current instructions and systems for green area maintenance along roads 

basically provide a good foundation for the controlled consideration of these 

sites in everyday road maintenance, such as roadside clearing and brush 

removal. However, introducing special measures into practical operations is a 

challenge. Important small sites should be marked out in situ. 

Surveys of sites important for endangered species should be continued using the 

same methods as in the pilot project, but the sites selected should include not 

only those with known population clusters but also other potential areas not 

previously surveyed. A preliminary survey and one on-site visit to survey 

potential species population sites will almost always provide a sufficient basis 

for drawing up instructions. A species survey visit is justified because confirming 

even one significant species population will have a crucial impact on the 

evaluation of how important a site is. 
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The environmental administration is responsible for keeping species protection 

information up to date and comprehensive. Providing officials preparing permit 

decisions with access to up-to-date information on populations of endangered 

species in roadside areas, presented with the appropriate granularity and data 

content, would promote the protection of such species. Planners and excavation 

supervisors should also have access to this information. 

The identified needs for further study have to do with the usability of 

information on endangered species in the permit process for excavations in road 

areas; further development of an operating model for making an inventory of 

endangered species sites and taking them into consideration; the marking of 

special interest sites in situ; and experimenting with new maintenance 

procedures promoting biodiversity in road areas. 
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Esipuhe  

Väylävirasto (aikaisemmin Liikennevirasto) ohjaa maanteiden viherhoitoa. ELY-

keskukset tilaavat viherhoitotyöt palveluntuottajilta osana hoidon alueurakkaa. 

Hoitotyöt hankitaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti ottaen 

samalla huomioon turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.  

Väyläviraston toiminnalla on tärkeä merkitys mm. perinnebiotooppilajien 

suojelua tukevien uuselinympäristöjen synnylle. Virasto kehittää luonnon moni-

muotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten tutkimusta sekä yhteistyössä 

ympäristöpaikkatiedon hallintaa ja hyödyntämistä. Monimuotoisuuden säily-

mistä edistetään väyläympäristöissä päivittäisen kunnossapidon toimilla ja 

niiden ajoituksella.  

Tämän projektin tarkoituksena oli saada nykyistä parempi käsitys lounaisen 

Suomen tienvarsien merkityksestä uhanalaisten hyönteislajien uuselinympäris-

töinä. Tarkoituksena oli pilotoida paikkatiedon käytettävyyttä lajistoltaan 

erityisen merkittävien kohteiden tunnistamisessa sekä näiden kohteiden 

huomioimisessa käytännön tienpidossa.  

Faunatica Oy on vastannut maastoinventointien teosta ja inventointitulosten 

raportoinnista sekä hoitosuositusten laadinnasta. Faunatica Oy:stä työhön ovat 

osallistuneet FM Kari Nupponen ja FT Marko Nieminen. MMM Tiina Myllymäki 

TM-suunnittelusta on vastannut esiselvitysvaiheesta, hoitotoimenpiteiden 

tarkastelusta tienhoidollisesta näkökulmasta sekä selvitystulosten kokoami-

sesta yhtenäiseksi raportiksi. Itsenäisen tutkimuskatsauksen on raporttiin 

tuottanut Jussi Lampinen Turun yliopistosta.  

Liikennevirastosta työtä on ohjannut ympäristöasiantuntija Marketta Hyvärinen.  

Työn ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa. Ohjausryhmän jäseninä ovat olleet 

edellä mainittujen lisäksi Niina Anttila, Timo Laaksonen ja Markus Salminen 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelta 

sekä Iiro Ikonen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnon-

varat -vastuualueelta. Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta on osallis-

tunut työn aloituskokoukseen asiantuntijana.  

Helsingissä huhtikuussa 2019  

Väylävirasto 

Tekniikka ja ympäristö -osasto/ ympäristö- ja kiinteistöyksikkö  
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1 Johdanto 

Väyläviraston (aikaisemmin Liikenneviraston) tavoitteena on vuoteen 2020 

mennessä määritellä toimet arvokkaiden olemassa olevien korvaavien 

elinympäristöjen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Erityisesti monille paahteisia 

elinympäristöjä suosiville lajeille säännöllisesti niitettävät tienvarret ovat 

muodostuneet merkittäviksi kasvupaikoiksi, koska niitty- ja laidunalueet koko 

ajan vähenevät ja luontainen metsäpalodynamiikka harjualueilla on estetty. 

Tieluiskat pitävätkin yllä tärkeitä yhteyksiä ja leviämisreittejä pieniksi laikuiksi 

jääneiden, perinteisten keto- ja niittyalueiden ja paahdeympäristöjen välillä.  

Suomen uhanalaisista lajeista elää noin 23 % perinneympäristöissä ja muissa 

ihmisen muuttamissa ympäristöissä. Uhanlaisista lajeista noin 26 %:lla uhan-

alaisuuden ensisijainen syy on niittyjä, ketoja, rantoja, harjunrinteitä ja muita 

avoimia elinympäristöjä heikentävä avoimien alueiden sulkeutuminen.  Samalla 

kun tienvarsien merkitys keto- ja niittylajien korvaavina elinympäristöinä 

jatkuvasti kasvaa, kasvaa myös tarve tietää harvinaistuvan lajiston merkittävät 

esiintymispaikat sekä hallita ja kehittää menetelmiä näiden sekä niitä 

yhdistävien ekologisten käytävien säilyttämiseen ja hoitoon. 

Tämän projektin tarkoituksena oli saada nykyistä parempi käsitys lounaisen 

Suomen tieluiskien merkityksestä uuselinympäristöinä ja ekologisina käytävinä 

niitty-, keto- ja paahdeympäristöjen välillä sekä testata paikkatiedon käytettä-

vyyttä erityisen merkittävien kohteiden tunnistamisessa sekä näiden kohteiden 

huomioimisessa käytännön tienpidossa. Tarkoituksena on suunnata räätälöidyt 

hoitotoimet kustannustehokkaasti palvelemaan laajemman ekologisen verkos-

ton säilymistä ja kehittymistä. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan mutkaton 

menettely tiealueella olevien uhanalaisten lajien esiintymien turvaamiseksi. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakun-

nat) alueelta määriteltiin vuoden 2017 lopussa paikkatietoaineistojen ja 

asiantuntija-arvioiden perusteella joukko tienvarsiympäristöjä, joiden hoidolla 

ja sen kehittämisellä voitaisiin edistää luonnon monimuotoisuutta sekä tien 

varressa että siihen kytkeytyneessä elinalueiden verkostossa. Vuonna 2018 

työtä jatkettiin siten, että valikoiduissa kohteissa tehtiin maastoinventoinnit ja 

tarkasteltiin toimenpiteitä, joilla havaitun arvolajiston menestymistä tieympä-

ristössä ja sen läheisyydessä voidaan edistää. Samalla testattiin toimintamallia, 

jonka tavoitteena on parantaa monimuotoisten tienvarsiympäristöjen tunnista-

mista, huomioon ottamista ja hoitomenetelmien kehittämistä. 

Tähän raporttiin on koottu keskeiset osat vuoden 2017 esiselvityksestä, vuonna 

2018 tehdyn maastoinventoinnin tulokset sekä katsaus tutkimuksista, jotka 

käsittelevät harvinaistuvia niittyjen kasvilajeja tieympäristössä. 
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2 Tienvarsien lajisto tienpitoon ja ympäristöön 

liittyvissä ohjeissa ja ohjelmissa 

Liikenne- ja viestintäministeriön ympäristöstrategia 

Liikenneviraston ympäristötoimintalinjaa ohjaa liikenne- ja viestintäministeriön 

liikenteen ympäristöstrategia, joka määrittelee ympäristötyön keskeiset tavoit-

teet ja toimintalinjat kaikille liikennemuodoille vuosille 2013–2020. Ympäristö-

strategian taustaosassa on kiinnitetty huomiota paitsi liikenneväylien 

rakentamisesta aiheutuvaan luonnonalueiden pirstoutumiseen ja ekologisten 

verkostojen huomioon ottamisen tärkeyteen, myös liikenneväylien merkityk-

seen korvaavana elinympäristönä monille uhanalaisille kasvi- ja hyönteislajeille.  

Liikenneviraston ympäristötoimintalinja 

Liikenneviraston ympäristötoimintalinja on laadittu vuonna 2014 ja siinä on 

kuvattu ympäristötyön periaatteet ja linjaukset, joiden mukaan virasto toimii 

väylänpidon ja liikenteen ympäristökysymyksissä. Toimintalinja sisältää 

viraston ympäristöpolitiikan, tavoitteet ja käytettävissä olevat keinot sekä 

nostaa esille lähivuosien ympäristötyön painopistealueet. Ympäristötoiminta-

linjassa on todettu, että Liikenneviraston toiminnalla on tärkeä merkitys mm. 

perinnebiotooppien turvaamiselle ja lajien suojelua tukevien uuselinympäris-

töjen synnylle. Lisäksi on nostettu esille vieraslajien torjunta. Toimista on 

nostettu esille mm. lupiinista vapaiden tiejaksojen säilyttäminen sekä tehos-

tetut lupiinin, jättiputken ja muiden haitallisten vieraslajien torjuntatoimet 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Ympäristötoimintalinjan mukaan Liikennevirasto kehittää luonnon monimuotoi-

suuteen kohdistuvien vaikutusten tutkimusta ja seurantaa sekä kehittää ja lisää 

systemaattisesti yhteistyössä ympäristöpaikkatietoa ja sen hallintaa sekä 

hyödyntämistä. Väylänpidon yhtenä toimena on tuotu esille monimuotoisuuden 

säilymisen edistäminen väyläympäristöissä päivittäisen kunnossapidon toimilla 

ja niiden ajoituksella (esimerkkinä niittotöiden ajoitus ja mahdolliset niitto-

rajoitukset). Lisäksi on nostettu esille väyläympäristöä koskevan paikkatiedon 

päivittäminen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja ympäristötiedon 

hallinnan edistäminen. (Liikennevirasto 2014a) 

Liikenneviraston ympäristötoimintalinjan mukaisesti on selvitetty luonnon 

monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden olemassa olevien korvaavien elin-

ympäristöjen määrää ja merkitystä tie- ja rataverkolla. (Erävuori ym. 2018)  

Liikenneviraston ympäristöohjelma 2017-2020 

Liikenneviraston ympäristöohjelmassa on esitetty ympäristötoimintalinjan 

mukaisten painopistealueiden mukaisesti jaoteltuna lähivuosien toimenpiteet, 

joilla Liikenneviraston ympäristötyötä viedään eteenpäin.  

Liikenneviraston ja ELY-keskusten keskeisiksi keinoiksi luonnon monimuotoi-

suuden edistämiseksi on nostettu esille kansallisten strategioiden (biodiversi-

teetti, vieraslajit) toimenpiteiden toteuttaminen, tutkimuksen ja seurannan 

kehittäminen, väylänpidon kehittäminen sekä hankintojen ja ohjeistuksen 

kehittäminen. Väylänpidon kehittämisalueina on erikseen mainittu mm. 
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päivittäisen kunnossapidon/viherhoidon toimet ja niiden ajoittaminen 

(esimerkiksi niitto) sekä paikkatiedon kehittäminen ja ympäristötiedon hallinta. 

Uhanalaisia lajeja ja paikkatietoja koskevana tutkimus- ja kehittämistoimen-

piteenä on listattu vuosivälille 2016–2017 ohjelmoitu selvitys luonnon moni-

muotoisuuden kannalta arvokkaista korvaavista elinympäristöistä väylä-

verkolla ja niiden merkityksestä sekä tarvittavista hoitotoimista. Lisäksi 

vieraslajeja koskevina tehtävinä ja toimenpiteinä on tuotu esille vieraslajien, 

erityisesti jättiputken, torjuntatoimenpiteet yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

sekä jättiputken hävittämiseksi maantie- ja rataverkolla tehtyjen toimen-

piteiden määrän raportointi. (Liikennevirasto 2017.) 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat korvaavat elinympäristöt 

Liikenneviraston ympäristötoimintalinjassa ja -ohjelmassa esille nostetun 

korvaavien elinympäristöjen määrän, merkityksen ja niiden säilyttämiseksi 

tehtävien toimien selvitystyö käynnistyi esiselvityksen laatimisella, joka 

valmistui alkuvuonna 2017.   

Esiselvityksen tulosten pohjalta selvitystyötä jatkettiin koko päätieverkolla ja 

valtion hallinnassa olevalla rataverkolla. Päätieverkko kattaa valta- ja kantatiet 

ja on noin 17 % Suomen koko maantieverkosta. Selvityksen kohteena olivat 

luontaisia paahdeympäristöjä korvaavat elinympäristöt. Maanteiden osalta 

paikkatietoanalyysi keskittyi lämpimään ilmansuuntaan avautuviin harjujen 

maaleikkauksiin.  

Tämän selvityksen ja pilottivaiheen selvityksen perusteella päätieverkolta 

tunnistettiin 386 korvaavaa elinympäristöä, joiden yhteispituus on 66 kilometriä.  

Selvityksessä löydettyjen kohteiden karkeasti arvioitu yhteenlaskettu pinta-ala 

oli 13,2 hehtaaria, joka on 1,1 % koko Suomen arvioidusta paahderinteiden pinta-

alasta. Selvityksessä on todettu kohteiden pinta-alan suhteessa koko Suomen 

paahdeympäristöjen pinta-alaan olevan pieni ja kohteiden pääosin suhteellisen 

pienialaisia. Kohteiden merkittävyyttä nostaa niiden kytkeytyneisyys paahde-

ympäristöjen muodostamaan elinympäristöjen verkostoon. Selvityksen 

tulosten perusteella voitiin vetää johtopäätös, että rata- ja tiealueiden korvaa-

villa paahteisilla elinympäristöillä on merkittävä, tärkeille harju- ja 

reunamuodostumille keskittyvä rooli luonnon monimuotoisuuden kannalta. 

Paahteisten maaleikkausten hoidossa on tärkeintä ylläpitää rinteen paahtei-

suutta ja valoisuutta. Haitallisesti varjostavaa puustoa ja pensaikkoa syntyy 

eniten rinteiden yläosaan, jonne säännölliset vesakoinnit eivät ulotu. Nykyistä 

laajemmilla ja säännöllisillä raivauksilla pystytään parantamaan peittä-

vyydeltään tiheimpien, tunnistettujen kohteiden elinympäristöjä. Koneellinen 

raivaus pohjavedensuojausalueita lukuun ottamatta on mahdollista, koska 

samalla maanpintaa rikotaan ja kivennäismaata paljastuu. Tämä suosii kilpailu-

kyvyltään heikkojen paahdelajien levittäytymistä alueella.  

Tienvarsien vesakonraivauksen todetaan pääosin suosivan potentiaalisten 

paahdeympäristöjen ekologisten olosuhteiden säilymistä. Riistavaara-alueiden 

raivaukseen on mahdollista liittää maaleikkausten hoitoa. Tärkeimmille ja 

edustavimmille maaleikkausten paahdealueille voidaan laatia viherhoitokortit. 

(Erävuori ym. 2018.) 
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Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 

Vuonna 2014 voimaan tullut ohje Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 

määrittelee maanteiden varsien viheralueiden hoidon periaatteet ja laatu-

vaatimukset. Ohjeen esipuheessa on todettu, että olemassa olevan kasvilli-

suuden ja alueen luontaisen lajiston suosiminen sekä pyrkiminen sellaisiin 

ratkaisuihin, jotka vähentävät hoidon tarvetta, sopivat yhteen monimuotoisuus-

tavoitteiden kanssa. 

Ohjeessa on käsitelty aiempaa versiota laajemmin vihertyökohteiden liittäminen 

paikkatietoaineistoihin, uhanalaislajien esiintymät viherrakentamisessa ja -hoi-

dossa sekä korvaavien elinympäristöjen tuottaminen. 

Liikenneviraston viheralueiden hoidon sisältöä ja laatua määritellään viher-

hoitoluokilla, jotka on jaettu kolmeen pääluokkaan: normaalit hoitoluokat N 

(jonka sisällä jaottelu N1, N2 ja N3), taajamien hoitoluokat T (jonka sisällä 

jaottelu T1 ja T2) ja erityisalueiden hoitoluokat E (jonka sisällä jaottelu E1 ja E2). 

Lisäksi hoitoon voivat vaikuttaa ympäristötekijät (Y), jotka ovat edellä 

mainittujen hoitoluokkien sisällä olevia kohteita ja alueita, joiden hoitotavoitteet 

poikkeavat hoitoluokan tavoitteista. Näitä alueita hoidetaan erillisen hoito-

suunnitelman mukaan. 

Viherhoitoluokat kuvaavat alueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa. 

Laatuvaatimukset on määritelty hoitoluokittain. Laatuvaatimuksissa kuvataan 

mm. niitto- ja vesakointikerrat, niiden ajankohta ja laajuus. Niittoja ja 

vesakointeja koskevia yleisiä laatuvaatimuksia on koottu liitteenä 1 olevaan 

taulukkoon. 

Ohje sisältää yleistietoa uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien suojelun 

periaatteista ja tavoitteista. Lajit on kuvattu huomioitavaksi hoitourakoissa 

siten, että esiintymille annetaan tierekisterin alku- ja loppupiste. Lisäksi kohde 

merkitään maastoon. Merkintätavaksi on suositeltu valkopohjaista kylttiä 

tekstillä Niittorajoitus, rajoituksen voimassaolon metrimäärä ja suunta nuolella.  

Tietoja voidaan täydentää erillisellä kartalla koordinaattitietoineen. Niiton ja 

vesakonraivauksen osalta määritellään työn ajankohta ja toimenpiteiden 

uusintaväli. Lisäksi kuvataan erikseen mahdolliset muut rajoitukset tai 

työmenetelmiin liittyvät poikkeukset. 

Korvaavat elinympäristöt on ohjeessa kuvattu lähinnä kompensaatiotarpeena, 

kun väylähanke aiheuttaa luontoarvojen heikentymistä. Ohjeessa on kuvattu 

toteutustyön eri vaiheet ja menettelyt. 

Niittyjen ja ketojen hoidon kuvauksen yhteydessä on nostettu esille se, että 

tieympäristössä kasvupaikat ovat yleensä sopivimpia kuiville niityille eli kedoille 

sekä paahdeniityille. Lisäksi on todettu, että luontaisten paahdeympäristöjen 

kadotessa umpeenkasvun, ympäristön rehevöitymisen ja rakentamisen myötä 

voidaan uusia paahdeympäristöjä luoda esimerkiksi teiden luiskiin. 

(Liikennevirasto 2014b.) 
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Kohdekohtainen viherhoito tieympäristössä 

Kohdekohtainen viherhoito tieympäristössä -ohje täydentää Liikenneviraston 

ohjetta Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä. Siinä on määritelty viher-

alueiden inventointitasot ja -tavat sekä hoidon suhteen ohjeistettavat kohteet. 

Kohdekohtaisella viherhoidolla tarkoitetaan tiealueen istutusalueiden sekä 

luontoarvoiltaan merkittävien tai muuten erityistä hoitoa vaativien kohteiden 

yksityiskohtaisempaa viherhoitoa. 

Ohjeessa on todettu, että yhä laajempia alueita on tarve hoitaa entistä pienem-

millä resursseilla, joten työn painopisteet on määriteltävä tarkasti. Ympäristö-

tietoisuus ja luontoarvojen merkitys ohjaavat yhä enemmän myös tieympäristön 

hoitoa. Viherhoidon yhdeksi lähtökohdaksi ja tavoitteeksi on asetettu tunnistaa 

olemassa olevat arvokkaat tieympäristön luontokohteet ja -alueet ja edistää 

niiden säilymistä ja uusien alueiden syntymistä.  

Viherhoito perustuu Liikenneviraston ohjeistuksessa määriteltyihin luokituksiin 

ja laatuvaatimuksiin. ELY-keskus määrittelee urakkaan sisältyvät työt ja hoidon 

laatutason Liikenneviraston toimintalinjojen ja laatuvaatimusten perusteella. 

ELY-keskus vastaa hoitourakan inventointien teettämisestä, viherhoitoluokituk-

sesta, mahdollisten viherhoitokorttien laadinnasta sekä urakan tilaamisesta ja 

valvonnasta. Urakoitsijat toteuttavat viherhoitotyöt valitsemillaan menetel-

millä vastaten töiden laadusta ja raportoinnista. Hoidon alueurakat ovat yleensä 

viisivuotisia. 

Viheralueiden inventoinnissa viherkuviotiedot pinta-aloineen tallennetaan 

tierekisteriin. Ohjeen mukaan luonnonarvoiltaan merkittävät kohteet ja niiden 

rajaukset määritellään tarvittaessa erillisen asiantuntijan avulla. Uhanalaislajit 

ja -kohteet kirjataan hoitoluokkaan Y. Luontokohteiden viherhoitotoimenpiteet 

voidaan esittää esimerkiksi tierekisterissä, tierekisteritietoja tarkentavassa 

urakkakohtaisessa tarkennuksessa tai viherhoitokortissa.  

Uhanalais- ja vieraslajikohteista ohjeistetaan annettavaksi seuraavat tiedot: 

Kartta- ja kuva-aineistona 

 sijaintikartta, josta ilmenee kohteen sijainti tieverkolla ja paikkakunta 

 yleiskartta, jossa esitetään uhanalais- tai vieraslajikohteen sijainti ja 

lajille sovelias alue (niittorajoitusalue) 

 valokuvat ja niiden sijainti kartalla 

 havainnolliset kuvat uhanalaislajista tai vieraslajista näiden tunnista-

miseksi 

Täydentävässä tekstissä kuvataan 

 havaintopaikan yleiskuvaus 

 kasvuston sijoittuminen 

 tienpidon vaikutus kasvustoon 

 ohjeet ja suositukset 

 muuta huomioitavaa 

Viheralueiden inventointitieto tallennetaan ohjeen mukaan siis pääosin tie-

rekisteriin. Liikenneviraston Harja-järjestelmän kautta mm. viheralueita 

koskevat päivitystiedot on tarkoitus tulevaisuudessa viedä tierekisteriin. 

(Soosalu & Karhunen 2017.) 
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3 Tutkimustietoa tienvarsista harvinaistuvien 

niittykasvien elinympäristönä 

Jussi Lampinen, Turun yliopisto 

Tienvarret korvaavina elinympäristöinä 

Korvaavan elinympäristön käsitteellä tarkoitetaan elinympäristöä, joka tiettyjen 

rakenteellisten tai toiminnallisten piirteidensä ansiosta voi tarjota tietylle lajille 

soveltuvat elinolosuhteet lajin muiden, aiempien elinympäristöjen harvinais-

tuttua tai kadottua kokonaan (Lundholm & Richardson 2010). Tienvarret 

pientareineen ja luiskineen ovat esimerkkejä niityille, kedoille ja muille perinne-

biotoopeille sopeutuneiden kasvien korvaavista elinympäristöistä (Tikka ym. 

2000, Huhta & Rautio 2007). 

Tienvarsien soveltuvuus niitty- ja ketokasveille perustuu ennen kaikkea tien-

varsien säännölliseen niittoon. Niitto lisää valon määrää ja lämpötilojen 

äärevyyttä tienvarren kenttäkerroksessa ja estää suurikokoisia ja peittäviä lajeja 

valtaamasta alaa muiden lajien kustannuksella (Pykälä 2001). Tämä suosii 

avoimiin olosuhteisiin sopeutuneita pienikasvuisia heiniä ja ruohovartisia 

kasvilajeja. Tienvarsien valtava niitetty pinta-ala mahdollistaa sen, että tien-

varsille kerran levinneet tai kylvetyt lajit voivat levittäytyä niitä pitkin laajalle, 

joko omin avuin tai niittokoneiden mukana (Tikka ym. 2001, Auffret & Cousins 

2013). 

Niiton lisäksi myös tienvarren maaperä, pienilmasto, ympäröivä maisema ja 

maata muokkaavasta tienpidosta kulunut aika vaikuttavat siihen, kuinka 

runsaasti niittylajistoa tietyllä tienvarrella esiintyy.  Valoa ja lämpöä suosivia 

niittylajeja voi esiintyä etenkin etelään aukeavilla, paahteisilla, kuivilla ja 

vähäravinteisilla tienvarsilla, joiden kasvillisuutta ei ole tuhottu esimerkiksi 

kunnostusojituksilla (Jantunen ym. 2004, 2006). 

Kaikki tienvarret eivät kuitenkaan kuki näyttävinä niittyinä, mikä johtuu useista 

eroista tienvarsien ja niittyjen välillä. Merkittävimmät näistä ovat niiton myötä 

kertyvän heinän jättäminen tienvarsilla paikoilleen, niiton ajoittuminen kukinnan 

ja siementuoton kannalta väärään aikaan, ja niitto murskaavilla terillä. Heinän 

jättäminen paikoilleen lisää karikkeen määrää tienvarsilla niittyihin verrattuna 

(Auestad ym. 2011), eikä köyhdytä maaperää samalla tavoin kuin heinän korjuu 

niityiltä, mitkä molemmat rajoittavat niittylajiston menestymistä tienvarsilla. 

Myös maantiesuolaus, liikenteen päästöt, päällystettyjen teiden korkea pinta-

lämpötila, ojitukset ja muut tienparannushankkeet ovat tienvarsille ominaisia 

piirteitä, jotka voivat rajoittaa niillä tavattavien niittylajien menestymistä. Tien-

varsia, jotka ovat niittylajiston kannalta kehnoimpia elinympäristöjä, yhdistää 

rehevä maaperä, vastikään toteutettu maanmuokkaus (Jantunen ym. 2006), ja 

etenkin vieraslaji lupiinin (Lupinus polyphyllus) leviäminen tienvarrelle 

(Valtonen ym. 2006).  
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Tienvarsien niittyjen kasvilajisto 

Edellä kuvattujen tienvarsien erityispiirteiden vuoksi valtaosa tienvarsilla 

esiintyvistä niittylajeista käsittää yleisiä, elinympäristövaatimuksiltaan melko 

väljiä lajeja (Jantunen ym. 2004, 2006). Vertailut tienvarsien ja varsinaisten 

niittyjen välillä ovatkin osoittaneet, ettei tienvarsien lajisto ole identtistä 

niittyjen lajiston kanssa (Tikka ym. 2000, Auestad ym. 2011). Esimerkiksi 

vaateliaammat kasvilajit, jotka niityillä ja muilla perinnebiotoopeilla liittyvät 

vahvimmin juuri pitkään jatkuneeseen laidunnukseen tai heinäntekoon, ovat 

pientareilla pääosin harvinaisempia kuin niityillä (Tikka ym. 2000, Jantunen ym. 

2006). 

Tienvarsilta on kuitenkin tehty useita havaintoja myös niityille tyypillisistä 

uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista. Uhanalaisuusluokat ovat tässä 

vuoden 2010 arvioinnin mukaiset. Pohjois-Suomessa esimerkiksi horkkakatkero 

(Gentianella amarella, EN) (Ryttäri 2012) ja ketokatkero (Gentianella campestris, 

EN) muodostavat paikoin laajoja tienvarsiesiintymiä (Huhta & Rautio, Hallman 

2012), Etelä-Suomessa puolestaan idänkurho (Carlina biebersteinii, EN) 

(Puhakainen ym. 2012), lännenkurho (Carlina vulgaris, VU) (Ranta 2012) ja 

hirvenkello (Campanula cervicaria, VU) (Kypärä 2012) tavataan paikoin 

tienvarsilta. Silmälläpidettävistä lajeista myös ahonoidanlukko (Botrychium 

multifidum, NT) kelpuuttaa tienvarret joskus kasvupaikakseen (Raatikainen & 

Marjakangas 2015). 

Niittyjen ja muiden perinnebiotooppien lajiston lisäksi myös harjuluonnolle 

tyypilliset uhanalaiset lajit voivat paikoin esiintyä tienvarsilla. Tällaisia ovat 

esimerkiksi hietaneilikka (Dianthus arenarius subsp. borassicus, EN) (Laine & 

Ryttäri 2012) ja idänmasmalo (Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla, CR), joskin 

jälkimmäisen lajin kohdalla tienvarsiesiintymät katsotaan tulokasluonteisiksi 

(Kämäräinen 2012, Lampinen 2012).  Alkujaan puronvarsille tyypillinen hoikka-

rölli (Agrostis clavata, VU) voi myös muodostaa lyhytikäisiä esiintymiä 

tienvarsilla (Ulvinen 2012) ja letoille tyypillinen suoneidonvaippakin (Epipactis 

palustris, EN) on eksynyt tietyille tienvarsikasvupaikoille (Ranta 2012, Lampinen 

& Annala 2014).  

Kalkkivaikutteisilla alueilla tienvarsilta voi löytää lehtoneidonvaipan (Epipactis 

helleborine) ja tummaneidonvaipan (Epipactis atrorubens) (Iiro Ikonen sähkö-

posti 21.1.2019). 

Tienpidon vaikutukset tienvarsien lajistoon ja kirjallisuudessa ehdotetut 

hoitotoimenpiteet arvokkaille lajiesiintymille 

Tienvarsiniiton lajistovaikutukset riippuvat tarkasteltavasta lajiryhmästä, 

niittokertojen määrästä kasvukautta kohden ja siitä, kerätäänkö niittojäte pois 

tienvarrelta (Parr & Way 1988, Jantunen ym. 2007, Jacobsson ym. 2018). Myös 

tienvarren kasvupaikkatekijät, leveys, ikä ja ympäröivä maisema voivat 

vaikuttaa siihen, kuinka niitto muovaa tienvarren lajistoa (Jacobsson et al. 2018). 

Siinä missä kerran kesässä, loppukesällä, tapahtuva niitto varmistaa kasvien 

kukinnan ja siementuoton (Jantunen ym. 2007), voi niitto kahdesti kesässä 

auttaa köyhdyttämään ravinteisten tienvarsien maaperää ja lisätä tienvarren 

lajimäärää (Parr & Way 1988, Jantunen ym. 2007, Svensson 2013). Niitto kahdesti 

kasvukaudessa verrattuna yhteen niittokertaan kuitenkin kasvattaa lajimäärää 

vain, mikäli niittojäte kerätään tienvarrelta pois (Jacobsson ym. 2018). Niittojäte 

tulisi myös kerätä pois pian (1-2 viikon sisällä), etteivät maatuvan kasvimassan 
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ravinteet huuhtoudu takaisin tienvarren maaperään (Schaffers ym. 1998). Niiton 

kahdesti kesässä on myös osoitettu olevan haitallista sekä niittyjen kasveille 

että hyönteisille, ja alkukesällä tapahtuva niitto on haitallista erityisesti 

hyönteisille (Saarinen ym. 2005). 

Mikäli tienvarsien monimuotoisuutta ja soveltuvuutta niittylajiston elinympä-

ristöksi halutaan entisestään lisätä, on tienvarren eri osissa ja ympäröivällä 

tieverkolla mosaiikkimaisesti vaihteleva hoitointensiteetti todennäköisesti hyvä 

keino (Auestad ym. 2010). Myös tienpidon käytäntöjen paikallinen muuttaminen 

arvokkailla lajiesiintymillä on tarpeen. Huolimatta eri lajien erilaisista tarpeista, 

ovat tietyt yleispätevät keinot tähän kirjallisuuden perusteella selviä:  

1) Tienvarsilla, jotka jo käsittävät niittylajistoltaan arvokkaita alueita tai uhan-

alaisten lajien esiintymiä, tulisi niitto pääasiassa ajoittaa kukinnan jälkeiseen 

aikaan loppukesään (Jantunen ym. 2007), ja maanmuokkaus tulisi minimoida 

(Jantunen ym. 2006). Mikäli tienvarsi on turvallisuuden vuoksi niitettävä 

kahdesti kesässä, voi ensimmäisellä kerralla niittää esimerkiksi vain tietä 

lähinnä olevan kaistaleen kasvillisuudesta (Auestad ym. 2010). Mikäli 

mahdollista, tulisi niitossa syntyvä niittojäte kerätä pois (Svensson 2013, 

Jacobsson ym. 2018). 

2) Tienvarsilla, joiden lajimäärää halutaan kasvattaa ja maaperää köyhdyttää, 

voi kahdesti kasvukaudessa toteutuva niitto olla hyödyllistä, mutta vain 

mikäli niittojäte kerätään niittoa seuraavien viikkojen aikana pois (Jacobsson 

ym. 2018). 

3) Tienparannushankkeiden ja uusien tienvarsien perustamisen yhteydessä 

tulisi suosia vähäravinteista maaperää (Jantunen ym. 2006) etenkin etelään 

aukeavilla, paahteisilla tieosuuksilla. 

Tienpidon toimien paikallinen muuttaminen etenkin uhanalaisten kasvilajien 

esiintymien osalta on tarpeen, sillä usein pienet esiintymät voivat tuhoutua 

satunnaistekijöiden tai vääränlaisen hoidon myötä peruuttamattomasti. 

Merkittävimmät tienvarsien uhanalaisten lajien esiintymiä uhkaavat tekijät ovat 

maata muokkaavat tien kunnossapito- ja parannustoimet (ojanperkaukset) 

(Jantunen ym. 2006, Ryttäri 2012), lupiinin ja paikoin myös kurtturuusun 

leviäminen kasvupaikoille (Valtonen ym. 2006, Laine & Ryttäri 2012) ja liian 

tehokas tai kukinnan ja siementuoton kannalta väärään aikaan tapahtuva niitto 

(Jantunen ym. 2007). Vaikka tietyt häiriöihin sopeutuneet lajit, kuten keto-

katkero, voivat kompensoida esimerkiksi kesken kukinnan tapahtuvaa niittoa 

runsaalla haaromisella (Huhta & Rautio 2007), on valtaosan lajeista vaikeampi 

pärjätä esimerkiksi lupiinin kilpailukyvylle (Valtonen ym. 2006, Ramula & Pihlaja 

2012) tai kasvupaikan kertakaikkiselle tuhoutumiselle maanmuokkauksen 

johdosta. 
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4 Uhanalaiset lajit ja tienpito 

Tienvarsien kasvi- ja eläinlajistoon vaikuttavia hoitotoimenpiteitä ovat niitot, 

vesakoiden raivaukset sekä ojien perkaukset. Myös tierumpujen korjaukset ja 

uusimiset saattavat vaikuttaa vesiympäristössä eläviin uhanalaisiin lajeihin. 

Lisäksi tiealueella tehdään paljon kaapeli- ja putkitöitä, joiden lupia käsitellään 

ELY-keskuksissa ja joiden toteutusta valvotaan maanteiden hoitourakoissa.  

4.1 Uhanalaiskohteet hoitourakoissa 

Tiealueen uhanalaisten lajien esiintymät on ilmoitettu Varsinais-Suomen ELY-

keskuksessa hoitourakoitsijoille tieosoitetietona normaalisti 5-vuotisen hoito-

urakan käynnistyessä. Vain muutamalle kohteelle on annettu erillisellä hoito-

kortilla niittoa ja sen ajoitusta koskeva ohjeistus. Kohteet on huomioitu 

yksittäisinä lajeina, ei niinkään elinympäristöinä. Viherhoitoon liittyvien katsel-

musten yhteydessä on muistutettu ottamaan esiintymät huomioon erityisesti 

ojituksissa. Niittojen ja vesakonraivausten merkitys kohteisiin on tulkittu 

vähäiseksi. Uhanalaisia koskeva tieto on päivitetty käytännössä 5 vuoden välein.  

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialue on jaettu kymmeneen hoito-

urakkaan. Hoitourakka-alueet on esitetty kuvassa 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1.  Maanteiden hoito-

urakka-alueet 

Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen 

alueella. 
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Niittoajankohdat määräytyvät tuotevaatimusten mukaisesti (ks. liite 1). 

Vuotuiset kasvuolosuhteet vaikuttavat jonkin verran aikatauluihin ja niitto-

kertoihin. Niittoa ei voida jättää tekemättä, koska korkea kasvusto lisää etenkin 

tietä jalan kulkevien turvattomuutta ja pitkä korsisto vaikeuttaisi talvella lumen 

kunnollista aurausta. Nurmien niittoihin käytetään silppuavia ja murskaavia 

laitteita. (Suullinen tiedonanto Jarno Nikkanen, Destia Oy 20.12.2017).   

Urakoitsijoille tehdyn pikaisen sähköpostikyselyn perusteella yhdellä hoito-

urakka-alueella toimii tavallisesti useita niittourakoitsijoita. Niitettävä tiepituus 

urakoitsijaa kohden vaihtelee 30 km ja 830 km välillä, mutta on yleisimmin 

keskimäärin 200–300 kilometriä. Vesakointia tekee tavallisimmin 1–2 

urakoitsijaa hoitourakkaa kohden.  

Ojitusten määrä vaihtelee hoitourakka-alueen koon mukaan keskimäärin välillä 

30 000–60 000 jm/vuosi. Ojitustyöt painottuvat soratiestölle.   

Hoitourakoitsijan haastattelun mukaan (Suullinen tiedonanto Jarno Nikkanen, 

Destia Oy 20.12.2017) tiedon välittyminen urakka-asiakirjoista niitto- tai ojitus-

työtä tekevälle on monen vaiheen takana. Kriittisimmän tiedon tulisi välittyä 

irrallisen tienumero- tai karttakuvatiedon sijasta suoraan tiealueella työsken-

televälle. Tärkeiden kohteiden maastoon merkintä olisi tehokkain ja varmin tapa 

niistä tiedottamiseen.  

Hoitourakoitsijoilla on kattavasti käytössään mobiilisovellukset, jotka näyttävät 

reaaliaikaisesti tierekisterin mukaiset perustiedot. Tähän olisi ainakin Destian 

käyttämässä Kunto-sovelluksessa kytkettävissä hälytystoiminto, kun työ-

koneella lähestytään erityiskohdetta (Suullinen tiedonanto Seppo Kaarto, Destia 

OY 22.12.2017). Hälytyksen kuuleminen tai huomaaminen työn touhussa saattaa 

kuitenkin olla haasteellista.  

Niitoissa sovellus on käytössä melko kattavasti, mutta ojituksissa toimijaryhmä 

on monimuotoisempi ja kännykkäsovelluksen kautta asian hallitseminen 

vaikeampaa. Ojituksessa tärkeiden kohteiden maastomerkintä olisi toimivampi 

keino.  

Vaikka ohjeessa Kohdekohtainen viherhoito tieympäristöissä on kuvattu 

niittorajoitus-kyltin ominaisuudet ja tekniset vaatimukset, ei näitä ole vielä 

juurikaan otettu käyttöön hoidon urakoissa. 

4.2 Muut toimijat tiealueella 

ELY-keskukset ohjaavat tiealueella ja sen läheisyydessä ulkopuolisia toimijoita 

lupapäätöksillä ja sopimuksilla sekä antavat lausuntoja. Osa lupa-asioiden 

käsittelystä on keskitetty valtakunnallisesti yhteen toimipisteeseen, osa 

käsitellään paikallisessa ELY-keskuksessa. 

Tieluiskia muuttavia toimenpiteitä ovat erityisesti kaapeleiden, johtojen ja 

putkien sijoittaminen tiealueelle. Näihin toimenpiteisiin tarvitaan aina tien-

pitäjän lupa tai joissakin tapauksissa pelkkä ilmoitus laitteiden sijoittamisesta 

tiealueelle riittää. Lupapäätökset tehdään keskitetysti Pirkanmaan ELY-

keskuksessa. Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto) on antanut maantielain nojalla 

määräyksen johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 

(Määräys johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle. 
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Annettu12.10.2018. Liikenneviraston määräys LIVI/44/06.04.01/2018). Siinä 

annetaan tarkempia määräyksiä lupahakemusten ja ilmoitusten sisällöstä, 

rakenteiden teknisistä ominaisuuksista sekä sijoittamisesta maantien tie-

alueelle.  

Lupapalveluun tulevien lupahakemusten ympäristöasioita tarkistetaan pää-

asiassa Väyläviraston ylläpitämästä Tiemappi-sivustosta. Tiemapissa on 

ympäristöhallinnon avoimet tiedot pohjavesialueista, luonnonsuojelu- ja 

Natura-alueista, arvokkaista kallioalueista jne. Uhanalaisten lajien tietoja ei ole 

mahdollista tarkistaa tätä kautta. Ainakin isommat toimijat selvittävät itse 

ympäristöön liittyvät rajoitukset, jolloin nämä on ilmoitettu jo lupa-

hakemuksessa. Mikäli näin ei ole tehty ja luvan käsittelijä havaitsee esimerkiksi 

luonnonsuojelualueen läheisyyden, tulee lupapäätökseen selonottovelvollisuus 

kohteen vaikutuksesta. Selonottovelvollisuus on mainittu lihavoidulla tekstillä, 

jotta se tulisi huomioiduksi. Lisäksi sijoitusluvissa on aina mainittu, että 

luvansaaja on velvollinen hankkimaan muutkin tarvittavat luvat. Jyrkkiin sisä-

luiskiin ei voi sijoittaa kaapeleita, joten kaapelit sijoitetaan usein ulkoluiskaan tai 

poikkeustapauksissa sivuojan pohjalle. Ojan pohjalla ja ulkoluiskassa saattaa 

tulla vastaan arvolajien esiintymiä ja näin on toisinaan käynytkin. Myös 

ilmajohtojen pylväiden perustustyön yhteydessä voi tulla vahinkoja. (Esko Viiri, 

Pirkanmaan ELY-keskus, suullinen tiedonanto 22.12.2017). 

ELY-keskuksen hoitourakoitsijat toimivat pääasiassa edellä mainittujen kaivuu-

lupien valvojina. 

4.3 Uhanalaislajisto Varsinais-Suomen ja 

Satakunnan maanteiden varsilla 

Maanteiden varsien erityislajiston tarkastelemiseksi Hertta-tietokannasta 

poimittiin uhanalaiset ja silmällä pidettävät lajit 50 metrin puskurivyöhykkeen 

sisältä maanteiden keskilinjasta. Aineistoa ei ensi vaiheessa karsittu sijainti-

tiedon tarkkuuden tai havainnon varmuuden mukaan. 

Edellä mainitulla tavalla poimittu maanteiden läheisyydessä oleva uhanalais-

lajisto jakautui eliöryhmittäin kuvan 2 mukaisesti. Nisäkkäistä kirjatut havainnot 

ovat liito-oravia (288 kpl) ja saukkoja (2 kpl). Liito-oravien jälkeen eniten on 

havaintoja lajeista, joista on yleisestikin tallennettu Hertta-tietojärjestelmään 

eniten tietoja. 
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Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit maanteiden läheisyydessä

Kuva 2.  Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havainnot maanteiden  
  läheisyydessä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. 
  Lähde:  Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietokanta 2017.

Havainnoista suuri osa, noin 40 %, sijoittuu Paimion hoitourakan alueelle (kuva 
3). Paimion hoitourakan alueeseen kuuluu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
lounaisin osuus, mukaan lukien Paraisten ja Kemiönsaaren saariston alueet. 
Seuraavana prosenttiosuuksissa tulevat Salon, Raision ja Porin hoitourakoiden 
alueet. Paimion urakka-alueen osuus korostuu, kun aineistosta poistetaan ni-
säkkäät (kuva 4). Salon hoitourakan alueella on kirjattu paljon liito-oravahavain-
toja erityisesti moottoritien E18 läheisyydessä.Uhanalaislajien lukumäärä jakautuminen urakka‐alueittain  

teiden läheisyydessä kun mukana ei ole nisäkkäitä ja lintuja 

Paimion urakka

Salon urakka

Liedon urakka

Raision urakka

Loimaan urakka

Huittisten urakka

Harjavallan urakka

Porin urakka

Merikarvian urakka

Kuva 3.  Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien lukumäärä teiden 
  läheisyydessä, jakautuminen urakka-alueittain, kun aineistossa 
  ei ole mukana nisäkäshavaintoja. Lähde: Suomen ympäristö-
  keskuksen Hertta-tietokanta 2017.
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Kuva 4.  Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havaintopaikkojen 
  määrät tien läheisyydessä eri tieluokissa Varsinais-   
  Suomen ELY-keskuksen alueella ilman nisäkäshavaintoja. 
  Lähde: Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietokanta 2017.

Asiantuntija-arvion mukaan (Kari Nupponen, sähköposti 2.1.2019) saaristossa 
on hyvälaatuisia tienvarsien paahdeympäristöjä suhteellisesti paljon enemmän 
kuin sisämaassa. Lisäksi monet ilmastorajoitteiset (paahdeympäristöjen) la-
jit eivät ole levittäytyneet sisämaahan, joten potentiaalisesti esiintyvien lajien 
lukumäärä on saaristossa oleellisesti suurempi. Aineistosta on nähtävissä, että 
sisämaan merkittävät hot spot-kohteet ovat keskittyneet tietyn tyyppisille sup-
peille alueille, kuten harjuille, lentokentille, perinnemaisemakohteille (useimmi-
ten hiekkaperäisille alueille), ja niiden ulkopuolella on hyvin vähän lajistoltaan 
merkittäviä kohteita. Saaristossa puolestaan löytyy uhanalaista lajistoa melko 
laajalti tienvarsilta, vaikka elinympäristöt eivät poikkea kovinkaan paljon sisä-
maan vastaavista.

Kun lajistoa ilman nisäkäshavaintoja tarkastellaan tietyypeittäin, havaitaan 
suurimman osan Hertta-tietokantaan tallennetusta lajistosta sijoittuvan yh-
dysteiden ja seututeiden varsille. Soratieosuudet on kuvassa 8 laskettu pois 
muista yhdysteistä. Suhteessa tiepituuteen sorateiden varsilta on kirjattu vä-
hemmän tietoja uhanalaisista lajeista kuin muilta tietyypeiltä. Seututeiden var-
silla on uhanalaislajitietoa keskimäärin 9,6 kpl/100 km, sorateiden varsilla noin  
2,5 kpl/100 km. Tilasto muuttuu, kun otetaan mukaan nisäkäshavainnot (kuva 
5). Tuolloin valtateiden varressa on suhteellisesti eniten uhanalaislajihavaintoja.
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Kuva 5.  Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havaintopaikkojen 
  määrät tien läheisyydessä eri tieluokissa Varsinais-Suomen ELY-
  keskuksen alueella, kun nisäkäshavainnot ovat mukana. 
  Lähde: Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietokanta 2017.

Soratiet ovat säännöllisen ojituksen piirissä, minkä vuoksi niiden luiskat ovat 
epävakaita kasvupaikkoja myös uhanalaiselle lajistolle. Sorateiden sijainti syr-
jäisemmillä alueilla voi myös olla syynä siihen, että niiden varsilta on vähemmän 
tietoa uhanalaisista lajeista. Päällystettyjen yhdysteiden ja seututeiden luiskat 
lienevät iäkkäimmästä päästä. Lisäksi otanta 50 metriä tien keskilinjasta katta-
nee näillä teillä enemmän varsinaisen tiealueen ulkopuolista aluetta kuin kanta- 
ja valtateillä.
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5 Hot spot -alueiden määrittely 

Lajistoltaan arvokkaiden tienvarsikohteiden ja -alueiden määrittelyä varten 

uhanalaisen ja silmällä pidettävän lajiston sijoittumista tarkasteltiin yhdessä 

muiden ympäristöarvoja ilmaisevien paikkotietojen kanssa. Aineistona käytet-

tiin maaperätietoja, perinnemaisema-alueita, muinaismuistoalueita ja -pisteitä, 

luonnonsuojelualueita sekä teiden tyyppiä ja viherhoitoluokkia. Uhanalaisuus-

luokat ovat vuoden 2010 arvioinnin mukaisia (Rassi ym. (toim.) 2010). 

Koska työn tavoitteena oli löytää kohteita, joiden säilyminen ja hoito pystyt-

täisiin ottamaan huomioon erityisesti olemassa olevien teiden hoitourakoissa, 

karsittiin aineistosta pois nisäkäshavainnot. Niittojen, vesakoiden raivausten ja 

ojitustoimien vaikutukset tähän eliöryhmään ovat marginaaliset. Yleis-

tarkastelussa myös linnut jätettiin pois (yksi havaintotieto koko aineistossa). 

Lajitietojen tarkkuuden tai kohteen säilyneisyyden perusteella ei lajeja karsittu, 

koska haluttiin saada esille potentiaaliltaan monimuotoiset ja arvokkaat 

tienvarsialueet. 

Kartta-aineiston, lajitietojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella rajattiin 

alustavasti kaikkiaan 14 kohdetta ns. hot spot -alueiksi. Valintaan vaikuttivat 

erityisesti lajiston monipuolisuus ja riippuvuus avoimena säilyvästä 

ympäristöstä, lajien uhanalaisuusluokka, liittyminen ympäristön arvoalueisiin, 

kuten perinnemaisemiin ja luonnonsuojelualueisiin sekä alueiden monipuoli-

suus.   

Valituista kohteista 8 sijoittuu Paimion hoitourakan alueelle, 2 Raision hoito-

urakan alueelle ja 2 Porin hoitourakan alueelle. Salon ja Huittisten hoito-

urakoiden alueelle sijoittuu kumpaankin yksi hot spot -alue. Valitut alueet on 

esitetty yleiskartalla kuvassa 6. 
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Kuva 6.  Valitut hot spot -alueet (oranssit ympyrät) ja tienvarsien uhan-

alaiset ja silmälläpidettävät kohteet (vihreät pallot). 
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Kuvassa 7 on esitetty vastaava kartta siten, että aineistossa ovat mukana 

ainoastaan ns. varmat havaintopaikat (paikan tilanne järjestelmässä +) ja 

koordinaattitarkkuus on 1 tai 10 metriä. Tälläkin tarkastelulla valitut kohteet 

säilyvät huomionarvoisen lajiston keskittyminä.  

 

Kuva 7. Valitut hot spot -alueet (oranssit ympyrät) ja tienvarsien uhan-

alaiset ja silmälläpidettävät kohteet, mukana ns. varmat kohteet 

(vihreät pallot). 
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Seuraavassa luvussa hot spot -kohteet on kuvattu tarkemmin ja kohteille on 

määritelty alustavat jatkotoimenpiteet.   

Hot spot -alueiden lajiston monimuotoisuutta ja suojeluarvoa tarkennettiin 

hyönteislajistoon kohdistuneella maastoinventoinnilla kesällä 2018. Inven-

tointiin valittiin seitsemän kohdetta. Valintaan vaikuttivat kohteiden moni-

puolisuus, maantieteellinen sijainti sekä inventoinnin arvioidut kustannukset. 
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6 Valitut hot spot -alueet 

6.1 Houtskari 

Tieosuudet 

Houtskarin tiestö mutkittelee mosaiikkimaisen, kallioiden ja pienten pelto- ja 

niittylohkojen luonnehtiman maiseman läpi. Uhanalaista ja silmällä pidettävää 

lajistoa löytyy maanteiden 1800, 12001, 12002, 12003 ja 12005 varsilta. Paimion 

hoitourakka. 

Lajisto 

Tienvarsilla esiintyy erityisesti kuivilla kedoilla ja kivikkoisissa kasvupaikoissa 

viihtyvä, vaarantunut isolinnunruoho. Muita kasvilajeja ovat erittäin uhanalaiset 

peltorusojuuri ja lehtotakiainen, sekä silmälläpidettävä seljakämmekkä ja 

vaarantunut katkeralinnunruoho. Teiden varsilla on myös tavattu vaarantunutta 

pikkuapolloa. Lisäksi on aikoinaan tallennettu tieto äärimmäisen uhanalaisesta, 

erityisesti suojeltavasta lampaanvahakkaasta Kittuisten lauttarannan läheisyy-

dessä.     

Perustelu 

Kapeat tienpientareet tarjoavat monin paikoin sopivaa elinympäristöä kedoilla 

viihtyville kasvilajeille ja niistä hyötyville hyönteisille. Tienvarsialueiden hoidolla 

on mahdollista edesauttaa ketolajien menestymistä esimerkiksi niittojen 

ajoituksissa sekä ottamalla huomioon arvoympäristöt mahdollisissa ojitus-

toimissa ja muissa mahdollisissa kaivutöissä. 

Ehdotetut toimenpiteet 

Uhanalaislajistolle erityisen merkittävien tieosuuksien inventointi ja hoito-

ohjeet. Mahdollisten maastoon merkittävien alueiden tarkennukset ja hoito-

ohjeet. Lupiinikasvustojen havainnointi ja mahdollinen lupiinien torjunta-

suunnitelma. 
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Kuva 8.  Houtskarin hot spot -alue. 
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6.2 Korppoo 

Tieosuudet 

Maantiet 180, 1800, 1801 sekä 12012. Paimion hoitourakka. 

Lajisto 

Korppoon paikoin ketomaisilla tienvierustoilla on tavattu seuraavia uhanalaisia 

kasvilajeja: erittäin uhanalainen harmaahorsma, erittäin uhanalainen, erityisesti 

suojeltava pikkupunka, vaarantunut isolinnunruoho, vaarantunut hakahiippa-

sammal. Saaren pohjoisosasta on tallennettu tietoja useasta uhanalaisesta tai 

silmälläpidettävästä hyönteislajista: silmälläpidettävä koipeloinen, silmällä-

pidettävä mustasurukärpänen, vaarantunut hietalantiainen, vaarantunut 

vähähyrrä, silmälläpidettävä päivänkakkaranirppu sekä erittäin uhanalainen, 

erityisesti suojeltava vaskilyhytsiipi.     

Perustelu 

Säännöllisesti niitetyt tienvarret saattavat tarjota leviämisreittejä ja elin-

ympäristöjä lajeille, joiden elinympäristöt ovat harventuneet laidunalueiden 

vähetessä. Oikea-aikainen niitto ja vesakoiden tehostettu raivaus riistavaara-

alueilla voivat lisätä suotuisia korvaavia elinympäristöjä. Lupiini on paikoin 

leviämässä tieympäristössä. 

Ehdotetut toimenpiteet 

Uhanalaislajistolle erityisen merkittävien tieosuuksien inventointi ja hoito-

ohjeet. Mahdollisten maastoon merkittävien alueiden tarkennukset ja hoito-

ohjeet. Mahdollinen lupiinien torjuntasuunnitelma. 
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Kuva 9.  Korppoon hot spot -alue. 



Väyläviraston julkaisuja 1/2019 34 

 

 

6.3 Nauvo-Storlandet 

Tieosuudet 

Erityisesti Storlandetin pohjoisosaa kiertävä maantie 12017. Lisäksi erityisesti 

perinnemaisemiin liittyvin osin maantie 180 (noin tieosa 10/250–12/0) sekä 

maantie 12019 (noin tieosa 1/0–1/1200). Paimion hoitourakka. 

Lajisto 

Teiden varressa on useita juurilasisiiven ja kaunokkipussikoin esiintymiä. 

Molemmat ovat kuivien niittyjen ja ketojen erittäin uhanalaisia ja erityisesti 

suojeltavia lajeja. Lisäksi on tavattu erittäin uhanalainen viirupussikoi. Muita 

avoimien alueiden lajeja ovat maitepunatäplä (vaarantunut) ja kirjoantikainen 

(silmälläpidettävä). Erittäin uhanalaisista kasvilajeista on tavattu rantakatkero 

ja keltakynsimö. Ketoraunikkia ja rohtorastia on tavattu tien läheisyydessä 

kirkonkylän osuudella. Yhteisenä uhkatekijänä edellä mainituille lajeille on 

avoimien alueiden sulkeutuminen.  

Alueella saattaa olla kalkkivaikutteisuutta. 

Perustelut 

Alue on mosaiikkimaista, pienialaisia peltoja ja niittyjä sekä kallioisia metsä-

alueita. Tienvarret voivat toimia niittyalueita yhdistävinä tekijöinä. Pohjoisosaa 

kiertävä maantie 12017 (Norrstrandintie) seurailee kallioisen selänteen rajoja ja 

tarjoaa etelään ja länteen suuntautuvia lämpimiä, ketomaisia tieluiskia, joiden 

niittoajankohdalla sekä huomioimisella ojitustoimissa voidaan edistää niitty- ja 

ketolajiston menestymistä. Sorateillä tehdään enemmän ojitustoimia kuin 

päällystetyillä teillä. Myös perinnemaisemien kohdalla voisi olla mahdollista 

tarkentaa toimenpiteiden ohjeistusta ja tiedostaa kyseisillä alueilla tehtävät 

hoitotoimet. Esimerkiksi Väcklaxin laitumet maantien 12019 liittymän 

läheisyydessä Saaristotien varrella liittyvät suoraan tiealueeseen. Osa keto-

maisesta alueesta lienee tiealuetta. 

Ehdotetut toimenpiteet 

Uhanalaislajiston tarkistukset, tieosuuksien tarkempi kartoitus. Näiden pohjalta 

ohjeistus hoitourakkaan koskien erityisesti yhdysteiden niittoajankohtia ja 

ojitustoimenpiteitä. Perinnemaisemien hoitotoimien ja tienvarsialueen hoidon 

mahdollisen synergian tarkastelu ja mahdollisten tiealuetta koskevien erityis-

toimenpiteiden määrittely. 
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Kuva 10.  Nauvon Storlandetin hot spot -alue. 
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6.4 Nauvo-Lillandet 

Tieosuudet 

Uhanalaiskohteet ja perinnemaisemat ovat keskittyneet maanteiden 12021 ja 

12023 varsille. Paimion hoitourakka. 

Lajisto 

Erityisesti Käldingen alueella on huomattava määrä uhanalaisia lajeja. Alueelle 

on rajattu erityisesti suojeltavan lajin, palosirkan, esiintymispaikka. Toinen 

alueella esiintyvä erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava laji on kaunokki-

kätkökääriäinen. Vaarantuneita lajeja ovat punamykerökoi, maitepunatäplä, 

aholattakoi ja kirjolahokoi. Huomionarvoista kasvilajistoa edustavat keto-

noidanlukko ja saunionoidanlukko. 

Lähempänä perinnemaisemiksi inventoituja Dalkarbyn ja Piparbyn laidunalueita 

on tavattu vaarantunut peltomaitikka ja erittäin uhanalainen, erityisesti 

suojeltava pikkupunka.  

Perustelut 

Käldingen alueella erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajaus ulottuu 

tiealueen reunaan. Erityisesti ojitustoimenpiteet saattavat olla uhkana lajistolle. 

Lisäksi niiton ajoituksella on merkitystä niittylajiston ja siitä riippuvien 

hyönteislajien menestymiseen.  

Yhdysteiden tieluiskat ovat kapeat, mutta kuivia ketomaisia osuuksia on paljon. 

Maantie 12021 sivuaa arvokasta kallioaluetta ja Lillandet kalkberg -luonnon-

suojelualuetta. Toisaalta ainakin paikoin esiintyy lupiinia (ainakin tieosa 

12021/1/3500–1/3700), jonka kasvustot ovat vielä niin maltillisia, että ne olisivat 

pitkäjänteisellä niittojen ajoituksella hoidettavissa pois.  

Ehdotetut toimenpiteet 

Uhanalaislajiston tarkistukset, tieosuuksien tarkempi kartoitus. Lupiinin valtaa-

mien tieosuuksien kartoitus. Käldingen kohteessa tienhoitotoimien yksilöllinen 

määrittely. Lupiinin poistamiseen tarkoitettujen toimenpiteiden määrittely ja hot 

spot-alueen yhdysteiden varsien niittosuositukset. 
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Kuva 11.  Nauvon Lillandetin hot spot -alue. 
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6.5 Parainen-E 

Tieosuudet 

Suuri osa uhanalaisesta lajistosta keskittyy Lenholmenin alueelle Saaristotien 

(mt 180) varressa. Lajistoa lisäksi maanteiden 1802 ja 12027 varressa. Paimion 

hoitourakka. 

Lajisto 

Lenholmenin hakamaa-alueella Saaristotien eteläpuolella on tien läheisyydessä 

runsaasti havaintoja erityisesti uhanalaisista jäkälälajeista, kuten ruskoneula-

jäkälä, härmähuhmarjäkälä, saarnenpistejäkälä, jalokultajäkälä, keltalaikka-

jäkälä. Pohjoispuolella, Abborrhåletin metsälaidunalueella, on tien viereltä 

tavattu silmälläpidettävä helmihopeatäplä ja vaarantunut tammiritariyökkönen. 

Lisäksi hot spot-alueella on tavattu erittäin uhanalainen apollo ja vaarantunut 

tummahäränsilmä.     

Alueen kasvilajistohavainnot teiden läheisyydessä ovat lähinnä jäkäliä, 

sammalia ja sieniä.  

Perustelut 

Alueella on erityisen rikas perhosmaailma. Maanteiden 12027 ja 12029 niittoja on 

pyritty myöhäistämään, tarkoituksena säästää ahdekaunokin kukintaa 

mahdollisimman pitkään. Alueen tienvarsikasvillisuus on paikoin aika rehevää, 

minkä takia myöhäistäminen on haasteellista. Lisäksi maantien 1802 varressa 

Norrbyn laitumien perinnemaiseman kohdalla ja läheisyydessä on tehty paljon 

huomionarvoisia perhoshavaintoja. Niiton kannalta oleellisten tieosuuksien 

inventoiminen ja niittorajoitusalueiden merkitseminen olisi suotavaa. 

Lenholmen on luonnonarvoiltaan merkittävä alue. Mahdollisuudet luonto-

arvojen huomioimiseen tien hoidossa tulee tarkastella.  

Ehdotetut toimenpiteet 

Perhosille merkittävien tieosuuksien inventointi ja hoito-ohjeet. Mahdollisten 

niittorajoitusalueiden määritteleminen. 
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Kuva 12.  Parainen E hot spot -alue. 
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6.6 Kemiö 

Tieosuudet 

Kemiön kirkonkylässä maantie 12062 sekä maantie 1835 Västergårdiin saakka. 

Lisäksi maantie 183 hot spot -rajauksen alueella. Paimion hoitourakka.  

Lajisto 

Kemiön kirkonkylän alueella maantien 12062 varressa on tavattu useita uhan-

alaisia tai silmälläpidettäviä lajeja, mm. erityisesti suojeltava kaunokkipeili-

kääriäinen, jota on tavattu myös maantien 1835 varressa.  

Yksittäisinä esiintyminä alueella on tavattu silmälläpidettävät juhannus-

kimalainen ja ketoneilikka. 

Perustelu 

Arvokkain lajisto esiintyy taajama-alueella, jossa tienvarsialueita niitetään 

useaan kertaan kesässä. ELY:n hoitoluokka on T2, jonka mukaan niitto tapahtuu 

kolme kertaa kesässä. Kunta niittää todennäköisesti tienvarsia useammin. 

Niittoajankohdat saattavat olla uhanalaisen lajiston kannalta ongelmallisia. 

Ainakin keskeisimmän esiintymän kohdalla tien toisella puolella kasvaa lupiinia.  

Maantien 183 luiskilla saattaa olla merkitystä niitty- ja ketolajistolle ja sen 

leviämiselle.  

Ehdotetut toimenpiteet 

Uhanalaislajien tarkistus ja arvoalueiden havainnointi esiintymien läheisyy-

dessä. Mahdollisten lupiinikasvustojen inventointi ja hävityssuunnitelma. Hoito-

ohjeistus. Maantien 183 tienvarsialueiden lajiston yleispiirteinen tarkastelu ja 

merkityksen arviointi. 
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Kuva 13.  Lupiinia maantien 12062 varressa. Kuva: Tiina Myllymäki. 
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Kuva 14.  Kemiön hot spot -alue. 
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6.7 Dragsfjärd-Taalintehdas 

Tieosuudet 

Tieosuudet Taalintehtaan taajama-alueella 183/9/6000–9/7096, 12053/1/ 

2785–1/3675 ja Dragsfjärdissä tieosuudet 1830/1/0–2/0 sekä Purunpääntie 

12049, erityisesti alkuosuus. Paimion hoitourakka. 

Lajisto 

Taalintehtaan taajama-alueella on useita uhanalaishavaintoja teiden läheisyy-

dessä. Näitä ovat neidonkielellä elävät erityisesti suojeltavat varjotäpläkoi ja 

neidonkielikoisa, sekä kasvilajeista kallioilla kasvava, vaarantunut vuorimunkki 

(VU) ja lehtomaisten metsien vaarantunut suomukka. 

Dragsfjärdissä maantien 1830 alussa on tavattu erittäin uhanalainen, erityisesti 

suojeltava horkkakatkero sekä vaarantuneet kirjokorukultiainen ja hietikko-

kiertomehiläinen. Maantien 12049 alkuosuudella on aikoinaan tavattu erittäin 

uhanalainen, erityisesti suojeltava ketokatkero ja soratieosuudella silmällä 

pidettävät saarnenpistejäkälä, punalehtojäkälä ja viherneulajäkälä. 

Perustelu 

Taalintehtaan taajama-alue kuuluu taajamateiden T2-viherhoitoluokkaan ja 

tienvarsinurmet niitetään kolmeen kertaan kesässä. Kunnan organisaatio on 

niittänyt aluetta ilmeisesti useamminkin. Uhanalaisen lajiston elinvoimaisuuden 

turvaamiseksi tienvarsialueiden niittokertoja ja -tapoja on syytä tarkastella 

tarkemmin. Hoitomenetelmiä on jo alustavasti tarkasteltu raportissa Neidon-

kielen ja sillä elävien uhanalaisten perhoslajien selvitys Taalintehtaalla 2011 

(Nupponen 2011).    

Dragsfjärdin hiekkapohjainen maasto saattaa olla otollista paahdeympäris-

töissä menestyville lajeille. Maantien 12049 varrelta tavattu ketokatkero antaa 

viitteitä siitä, että alueella voi olla muitakin perinneympäristöille ominaisia 

lajeja. 

Ehdotetut toimenpiteet 

Taalintehtaan lajiston sekä Dragsfjärdin paahde- ja perinneympäristöjen uhan-

alaislajiston tarkistukset, sekä uhanalaislajistolle soveliaiden tieosuuksien 

kartoitus. Maastoon merkittävien alueiden tarkennukset ja hoito-ohjeet. 

Merkittäviä tieosuuksia uhkaavien lupiinikasvustojen havainnointi. 
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Kuva 15.  Paahdeluiskaa maantien 183 varrella. Kuva: Tiina Myllymäki. 
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Kuva 16.  Taalintehtaan hot spot -alue. 
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6.8 Hiittinen 

Tieosuudet 

Hiittisten läpi kulkeva maantie 12052. Paimion hoitourakka. 

Lajisto 

Hiittisten maantien läheisyydessä on tavattu useita uhanalaisia tai silmällä-

pidettäviä lajeja, erityisesti perhosia ja kovakuoriaisia. Keskittymiä on Hiittisten 

kirkon sekä Rosalan kylän alueilla. Rosalassa on tavattu erittäin uhanalainen, 

erityisesti suojeltava myyräkangaslude, vaarantunut tummahäränsilmä ja 

silmälläpidettävä korentolude. Kirkon ketoalueella ja sen läheisyydessä on 

havaittu erittäin uhanalainen, erityisesti suojeltava vyösieniäinen, äärimmäisen 

uhanalainen, erityisesti suojeltava isoharmokääriäinen, erittäin uhanalainen 

kohokkipussikoi silmälläpidettävät lehmuslude ja hietikkomatalude sekä jo 

aiemmin mainitut korentolude ja myyräkangaslude. 

Perustelu 

Hiittisten tienvarsialueet saattavat tarjota uhanalaiselle lajistolle kulkureittejä 

ja elinympäristöjä. Rosalan alueen ja kirkon seudun lisäksi näiden välisellä tie-

osuudella voi olla hyviä tienvieriympäristöjä, joiden menestymistä on 

mahdollista edesauttaa hoitotoimissa. 

Ehdotetut toimenpiteet 

Uhanalaislajistoa edesauttavan kasvillisuuden arviointi erityisesti Rosalassa ja 

kirkon seudulla, hoitosuositukset tienvarsialueelle. Lisäksi arvioidaan, mitkä 

hoitotoimet tiestöllä vaikuttavat eliöstön monimuotoisuuteen ja annetaan tältä 

pohjalta hoitosuositukset. 
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Kuva 17.  Hiittisten hot spot -alue. 
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6.9 Kiikala, Hyyppärä 

Tieosuudet 

Hyyppäränharjulla tieosuus 12227/1/0–1/6800 sekä maantie 12221 ja maantie 

2410/1/3600–2/4800. Salon hoitourakka. 

Lajisto 

Suurin osa arvolajistosta on maantien 12227 varrella. Uhanalaisia lajeja ovat 

erittäin uhanalaiset hietaneilikka ja kangasraunikki ja silmälläpidettävistä 

kangasajuruoho sekä ahokissankäpälä. Maantien 12221 varressa on tavattu 

vaarantunut korpinotkosammal ja silmälläpidettävä notkoritvasammal.  

Perustelu 

Erityisesti maantien 12227 varsi Hyyppärän Natura-alueen reunalla hiekka-

kankaalla muodostaa mahdollisen paahdeympäristöjen ketjun. Tienvarsi-

alueiden hoidolla on mahdollista edesauttaa paahdeympäristön lajien 

menestymistä esimerkiksi vesakonraivauksilla ja niittojen ajoituksissa sekä 

ottamalla huomioon arvoympäristöt mahdollisissa ojitustoimissa ja muissa 

mahdollisissa kaivutöissä. Sama koskee harjualueelle sijoittuvaa osaa 

maantiestä 2410.  

Maantie 12221 on sorapintainen. Mahdollisten tienhoitotoimien vaikutukset 

uhanalaiskohteisiin on asiallista tarkistaa.  

Ehdotetut toimenpiteet 

Uhanalaislajien tilanteen arviointi. Merkityksellisimpien tienvarren paahde-

ympäristökohteiden inventointi ja hoito-ohjeistuksen laatiminen maantien 

12227 varrelle. Lisäksi mahdollisten hyvien paahdeympäristökohteiden 

havainnointi maantien 2410 osuudella sekä yleispiirteinen hoito-ohjeistus. 

Maantien 12221 varren uhanalaiskohteiden tarkistus. 
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Kuva 18.  Kiikalan Hyyppärän hot spot -alue. 
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6.10 Kakskerta-Satava 

Tieosuudet 

Satavan ja Kakskerran maantiet 1821/3/0–3/7242, 12151 ja 12155. Raision hoito-

urakka. 

Lajisto 

Alueella on teiden läheisyydessä rajattu kahden erittäin uhanalaisen, erityisesti 

suojeltavan lajin, palosirkan ja linnunhernetikkukoin esiintymät. Näistä toinen 

sijaitsee maantien 1821 tiealueella. Kyseisellä alueella tai sen läheisyydessä on 

tavattu muitakin uhanalaisia lajeja, kuten erittäin uhanalaiset juurilasisiipi ja 

nätkelmämaamehiläinen, vaarantunut virnasinisiipi, sekä silmällä pidettävät 

helmihopeatäplä, koipeloinen ja kirjoantikainen.  

Maantien 12155 varrella on useita linnunhernetikkukoin esiintymiä. Lisäksi 

maantien 12151 varrella on tavattu useita uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

lajeja, kuten mansikkavarsikoi (VU), mustamahlanen, jalavasysinen ja sitruuna-

kirvari. Maantien 1821 varrella on aiemmin mainitun Kakskerran esiintymän 

lajiston lisäksi tavattu silmälläpidettävät rantulehtikärpänen ja valjusiipi-

kärpänen. 

Perustelut 

Useat edellä mainituista lajeista menestyvät parhaiten avoimilla niitty- ja 

ketoalueilla. Satavan ja Kakskerran tienvarsilla on karuhkosta maastosta 

johtuen ketomaisia, paahteisiakin luiskia, joiden niiton ajoittaminen uhanalais-

lajiston menestymisen kannalta suotuisimpaan ajankohtaan voisi olla 

perusteltua. Lisäksi niittorajoitusalueiden merkitseminen erityisesti suojelta-

vien lajien kohdalla sekä hoitosuositukset tulee tarkentaa. Maantie 1821 

niitetään 2 kertaa kesässä, minkä vuoksi kertaalleen niitettävät kohteet tulisi 

merkitä selkeästi maastoon. Niittorajoitettu alue niitetään ainoastaan toisella 

niittokerralla. 

Maantien 12155 varsilla on paikoin lupiinia, josta saattaa muodostua uhkaa 

tienvarsien nykyiselle melko monimuotoiselle kasvillisuudelle. Sen hävittämis-

mahdollisuus ja keinot olisi syytä tarkastella. 

Ehdotetut toimenpiteet 

Uhanalaislajistolle erityisen merkittävien tieosuuksien inventointi ja hoito-

ohjeet. Maastoon merkittävien alueiden tarkennukset ja hoito-ohjeet. Mahdolli-

nen lupiinien torjuntasuunnitelma. Keltamaitekasvustojen inventointi alueen 

tiestöllä. 
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Kuva 19.  Niittorajoitettua aluetta maantiellä 1821. Kuva: Tiina Myllymäki. 
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Kuva 20.  Kakskerran–Satavan hot spot -alue. 
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6.11 Rymättylä E 

Tieosuudet 

Naantalin Rymättylän eteläisimpien saarien tieosuudet 1890/1/0–4/5314, 

12140/1/0–1/5807 ja 12132/1/0-1/646. Raision hoitourakka. 

Lajisto 

Teiden varressa on usea juurilasisiiven esiintymä. Lisäksi pihlajakempin, mäki-

apilan ja isolinnunruohon esiintymät. 

Juurilasisiipeä tavataan Suomessa vain Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa. Se 

on erityisesti suojeltava laji, luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja on rauhoitettu. 

Esiintymispaikkana ovat kuivat niityt ja kedot, ruderaattialueet sekä tienvieret 

savikko- ja kalkkimaiden kuivilla paikoilla. Toukat elävät keltamaitteen juuris-

tossa. Lentoaika heinä-elokuussa. Uhkatekijöinä ovat erityisesti umpeenkasvu ja 

rakentaminen. 

Pihlajankukkakemppi on puutteellisesti tunnettu, tuoreiden ja lehtomaisten 

kankaiden laji. 

Isolinnunruohoa tavataan Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa. Uhanalainen 

(vaarantunut) ketojen, niittyjen, laidunmaiden ja pientareiden kasvi. Uhka-

tekijänä on avoimien alueiden sulkeutuminen. 

Mäkiapila on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi. Se kasvaa niityillä, kedoilla ja 

kallioilla sekä tienvierillä. Kalkkikallioilla ja -mailla. Uhkatekijöinä ovat avoimien 

alueiden sulkeutuminen ja rakentaminen. 

Perustelut  

Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkoja useita tien vieressä. Tien hoidolla 

voidaan vaikuttaa lajin menestymiselle tärkeään kasvillisuuteen. Tiet kuuluvat 

viherhoitoluokkaan 3, eli ne niitetään kerran kesässä. Niittoaikaan voidaan 

vaikuttaa, lisäksi ojituksissa tulee ottaa huomioon tärkeät keltamaitteen, mäki-

apilan ja isolinnunruohon kasvupaikat. Ilmeisesti kalkkivaikutteista aluetta. 

Tienvarrella saattaa olla muuallakin arvolajistoa. Tieluiskat ovat vanhoja. Aasla-

Kramppi Natura-alue rajautuu maantiehen 1890 vajaan puolen kilometrin 

matkalla.  

Tien vieressä on kaksi pienialaista perinnemaisema-aluetta: Saramäen kallio-

keto ja Alakylän keto. Kumpikin on hoitamattomana heinittynyt. 

Ehdotetut toimenpiteet 

Uhanalaislajiston tarkistukset, tieosuuksien tarkempi kartoitus. Tarkastellaan 

mahdollinen synergia tien ja perinnemaisemien niitossa ja Saramäen kedon 

osalta myös vesakointi laajemmalta alalta. Näiden pohjalta ohjeistus hoito-

urakkaan. 
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Kuva 21.  Rymättylä E hot spot -alue. 
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6.12 Laitila-Untamala 

Tieosuudet 

8/112/4550-113/1100, 12489/1/0–1/5698, 12487/1/0–1/7200 ja 12499/1/0–

1/4014. Raision hoitourakka. 

Lajisto 

Valkoreunapussikoi ja ketoharmokääriäinen ovat erittäin uhanalaisia (EN) erityi-

sesti suojeltavia lajeja, jotka esiintyvät kuivilla niityillä ja kedoilla, ruderaatti-

alueilla ja tienvierillä. Viheryökkönen on erittäin uhanalainen (EN) yöperhoslaji, 

joka kuivien niittyjen ja ketojen sekä tienvierien lisäksi esiintyy metsäpalo-

alueiden ja luontaisen sukkession alkuvaiheen kuivahkoilla ja sitä karummilla 

kankailla. Nykyesiintymät sijaitsevat erilaisilla hiekkapohjaisilla joutomailla, 

kuten lentokentillä ja vanhoilla hiekkakuopilla. Valtatien itäpuolella sijaitsevalle 

valkoreunapussikoin esiintymisalueelle on tehty rajauspäätös.  

Silmälläpidettäviä (NT) perhoslajeja alueella ovat ruusuviiruponsikas, pikku-

vahakoisa, ketolattakoi, pyöröneilikkayökkönen, pilkkumorsiusyökkönen. 

Kasvilajistossa esiintyvät saunionoidanlukko sekä niittylaukkaneilikka, kuivilla 

niityillä ja kedoilla esiintyvät erittäin uhanalaiset (EN), erityisesti suojeltavat lajit 

ja ketonoidanlukko, silmälläpidettävä (NT) laji. 

Edellä mainitun lajiston havaintopaikat sijaitsevat pääasiassa Untamalan 

perinnemaisema- ja muinaisjäännösalueilla. Seudulla on myös useita luonto-

tyyppeinä suojeltuja pähkinäpensaslehtoja. 

Perustelut 

Alueella on useampia erittäin uhanalaisia lajeja. Rapakivialueen kivikkoiset 

kedot ja muinaisjäännösalueet muodostavat perinneympäristöjen mosaiikin. 

Tienpientareiden on mahdollista olla esimerkiksi hyönteislajien liikkumisväyliä 

ja hyönteisille sopivan kasvillisuuden kasvupaikkoja. Juhani Itämies on Laitilan 

alueen perinneympäristöjen perhosinventoinnin raportissa todennut, että 

teiden ja viljelysten reunat voivat toimia hyvinä kulkureitteinä ja yhdistävinä 

käytävinä ja ilmeisesti melko monille lajeille myös ketojen ja niittyjen 

korvikkeena (Itämies 2010). Niittoajankohdalla on merkitystä esimerkiksi 

perhoslajien menestymiselle ja ojitukset saattavat vaikuttaa haitallisesti 

tiettyjen lajien toukkavaiheisiin. 

Perinnemaisemien kohdalla vesakon raivaukselle voitaisiin antaa erikois-

ohjeistusta. 

Ehdotetut toimenpiteet 

Uhanalaislajiston tarkistukset, tieosuuksien tarkempi kartoitus. Näiden pohjalta 

ohjeistus hoitourakkaan ja mahdollisten erillisten hoitotoimenpiteiden 

määrittely. 
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Kuva 22.  Valtatien 8 vartta Untamalan kohdalla. Kuva: Tiina Myllymäki. 
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Kuva 23.  Laitilan Untamalan hot spot -alue. 
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6.13 Pori Reposaari 

Tieosuudet 

Vt 2/51, mt 269. Porin hoitourakka. 

Lajisto 

Reposaaresta on viimeisen sadan vuoden ajalta löydetty lähes 140 vieras-

peräistä painolastikasvia, joista kaukaisimmat ovat tulleet Etelä-Amerikasta. 

Nykyään saaren painolastikasvistoon kuuluu yli 70 lajia, joista vuosittain 

tavataan noin 50.  Painolasti- eli paarlastikasveiksi kutsutaan laivojen paino-

lastinaan käyttämien maa-ainesten mukana levinneitä vieraslajeja. Purjelaivat 

eivät voineet purjehtia tyhjinä, vaan niiden ruumassa piti olla aina tietty määrä 

painoa laivan vakauttamiseksi. Usein painolastina kuljetettiin lähtösataman 

maa-ainesta, jonka mukana kasvien siemenet ja juuret matkasivat ja asettuivat 

perillä uusille kasvupaikoille. Painolastikasveja levisi Suomeen lähinnä purje-

laivojen aikakaudella ennen 1900-luvun alkua. Reposaaren lajistoon kuuluvat 

esimerkiksi nuokkukarhiainen, karvasara, rohtorasti, ketokaunokki, jaakon-

villakko, valkomesikkä, masmalo, keltamaite ja isomesikkä.  

Perustelut 

Lajiston voidaan katsoa olevan osa kulttuuriperintöämme ja niitä voidaan yllä-

pitää myös tienvarsien oikein mitoitetulla hoidolla.  Porin Reposaaren 

(painolastialueen) perhoslajistoa ei ole riittävän hyvin tutkittu, mutta 

mahdollisia lajeja ovat mailaskiiltokääriäinen (Cydia medicaginis), juurilasisiipi 

(Bembecia ichneumoniformis) sekä mm. rohtorastilajit (Epascestia pustulalis ja 

Tinagma anchusella), joiden esiintymiä voisi löytyä myös Suomesta. 

Ehdotetut toimenpiteet 

Tienvarsilajiston kartoitus erityisesti painolastilajiston kannalta. Huomion-

arvoisten tieosuuksien hoitosuositukset.  
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Kuva 24. Reposaaren hot spot -alue. 
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6.14 Säkylän seutu 

Tieosuudet 

Pääasiassa Virtaanharjulla sijaitsevat tieosuudet maanteistä 212, 213, 2044, 

12693, 12705 ja 12571 (Huittisten hoitourakka ja Loimaan hoitourakka).  

Lajisto 

Maanteiden hoidon osalta huomionarvoinen laji on alueella tavattu äärim-

mäisen uhanalainen, erityisesti suojeltava harjusinisiipi. Hiekkakankaiden lajin 

toukka elää kangasajuruoholla, joka on silmälläpidettävä laji.   

Maantien 12571 varrella on lisäksi tavattu erittäin uhanalainen, erityisesti 

suojeltava lähdesara.  

Perustelu 

Harjualueella kulkevan tiestön pientareilla voi olla suurta merkitystä paahde-

ympäristöjen tarjoajana. Lisäksi vaikka harjualueella ojitustarve lienee vähäinen, 

aivan tien pientareella asfaltin reunassa kasvava kangasajuruoho saattaa kärsiä 

esimerkiksi palteenpoistosta (maantie 12705). Maantiellä 213 on paljon pohja-

vesisuojattua osuutta, mutta suojaamattomalla tieosuudella saattaa olla hyviä, 

paahteisia harjurinteitä uhanalaisille lajeille.  

Toimenpiteet 

Uhanalaisten lajien tarkistukset sekä maantiellä 12705 maastoon merkittävän 

alueen tarkistus. Tiealueella olevien huomionarvoisten paahdeympäristöjen 

inventointi ja hoito-ohjeistus. 
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7 Hot spot -alueiden maastoinventointi 

Uhanalaisia lajeja koskeva sijaintitieto ei ole julkista tietoa. Tämän vuoksi 

maastoinventoinnin raportista esitetään seuraavassa keskeisten tulosten 

yleispiirteinen tiivistelmä, ilman tarkkoja lajikohtaisia esiintymätietoja.  

Kari Nupponen ja Marko Nieminen, Faunatica Oy 

Biodiversiteetin hot spot -kohteita inventoitiin Lounais-Suomen tienvarsilla 

kesällä 2018. Työn tavoitteena oli tarkentaa käsitystä Lounais-Suomen tien-

varsien merkityksestä paahdealueiden uhanalaisen hyönteislajiston uuselin-

ympäristöinä, sekä arvioida tienhoidon käytäntöjen vaikutusta elinympäristöjen 

laatuun ja lajiesiintymien säilymiseen.  

Kartoitettaviksi alueiksi valittiin seitsemän aiemmin paikkatietoaineiston 

perusteella hot spot-alueiksi määritellyistä kohteista: 

 Kiikala Hyyppärä (kohde 6.9),  

 Hiittinen (kohde 6.8),  

 Kakskerta-Satava (kohde 6.10) 

 Rymättylä E (kohde 6,11)  

 Laitila-Untamala (kohde 6.12)  

 Säkylän seutu (kohde 6.14) ja  

 Pori Reposaari (kohde 6.13)  

Yhteensä tienvarsia kartoitettiin 235 km matkalla.  

Tienvarsilta rajattiin 63 kohdetta, joilla on merkitystä huomionarvoisten lajien 

elinympäristöinä. Yhteensä 38 huomionarvoisen lajin esiintymää paikannettiin; 

lajeista 32 on uhanalaisia ja 19 erityisesti suojeltavia. Osa esiintymistä oli 

ennakolta tiedossa, mutta useita erityisesti suojeltavien ja muiden uhanalaisten 

lajien uusia esiintymiä löytyi tässä kartoituksessa.  

7.1 Kartoitusmenetelmä 

Esiselvitys ja perhosten havainnointi  

Tämä työ perustuu ns. esiselvitykseen, jonka lähtökohtana on, että monet 

kasveja syövät hyönteislajit käyttävät toukkana (ja jotkin myös aikuisena) vain 

yhtä tai muutamaa kasvilajia ravinnokseen. Toisaalta joillakin lajeilla lähtö-

kohtana on sopivien elinympäristöjen esiintyminen, sillä näille lajeille kelpaavat 

monenlaiset ravintokasvit (ns. polyfagit lajit), mutta vain tietynlaisessa 

elinympäristössä (esimerkiksi useat hietikkoalueiden lajit). Monilla uhanalaisilla 

lajeilla molempien edellä mainittujen ehtojen pitää täyttyä, jotta kohde 

soveltuisi lajin elinpaikaksi. Kun tiedetään soveliaat ravintokasvien esiintymät 

ja/tai lajien elinympäristöt, voidaan varsinaiset laji- ja lajistoselvitykset 

kohdistaa tarkasti juuri niihin maastokohtiin, joissa kohteena olevat hyönteislajit 

voivat elää.  
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Esiselvityksen jälkeen voidaan siis rajata kohdealueen potentiaaliset uhan-

alaiset lajit ja tarkat paikat, joita varsinaisessa selvityksessä tulisi painottaa. 

Esiselvityksen avulla voidaan siten nopeasti arvioida alueiden potentiaalinen 

lajisto ja selvitystarve sekä mitä lajeja voidaan käyttää mahdollisesti 

toteutettavassa hyönteisseurannassa. Esiselvitystyö on vaativaa, sillä tutkit-

tavan elinympäristötyypin lajisto ja lajien elintavat pitää tuntea perusteellisesti. 

Tässä esiselvityksessä kartoitettiin erityisesti avoimien tienvarsien uhan-

alaisten hyönteislajien (eritoten perhosten) ravintokasvien ja sopivien elin-

ympäristöjen esiintyminen, ja tehtiin niille kuviorajaukset (’uudet kuviot’). 

Maastotyössä tarkastettiin myös tunnettujen uhanalaisten hyönteisten 

esiintymien tila ja rajattiin ao. kuviot (’vanhat kuviot’) silloin, kun soveltuva elin-

ympäristö oli tulkittavissa havaintopaikan ja elinympäristön sopivuuden 

perusteella. Kaikki rajatut kuviot luokiteltiin perustuen niiden nykyiseen laatuun 

ja tärkeyteen uhanalaisille lajeille, ja annettiin tarvittaessa kuviokohtaiset 

hoitosuositukset.  

Esiselvityksen yhteydessä kartoitettiin havaittavissa olevia uhanalaisia ja muita 

huomionarvoisia lajeja. Lisäksi kullekin kohdealueelle tehtiin toinen maasto-

käynti, jonka päämääränä oli uusien kohteiden arvon varmistamiseksi kartoittaa 

niillä potentiaalisesti esiintyviä uhanalaisia lajeja. Pilottiprojektin kartoitettavat 

alueet oli rajattu etukäteen. Alueet valittiin seuduilta, joissa tiedettiin esiintyvän 

uhanalaista hyönteislajistoa tienvarsilla. Selvitysalueen rajaus tehtiin siten, että 

potentiaaliseksi ennakoidun alueen päälle sijoitettiin halkaisijaltaan 10 km 

ympyrä, jonka sisään jääneet tienhoidon piirissä olevat Liikenneviraston 

hallinnoimat tienvarret inventoitiin. Kullakin kohteella tehtiin esiselvitys, jossa 

paikallistettiin alueella potentiaalisesti esiintyville huomionarvoisille perhos-

lajeille sopivat elinympäristöt ja niiden ravintokasvien esiintymät tienvarsien 

niillä kaistaleilla, joiden tilaan voidaan vaikuttaa tienpidon rutiineilla. Kartoitus-

alueet käytiin läpi kokonaisuudessaan sillä tarkkuudella, että huomionarvoisten 

perhosten kannalta oleelliset alueet saatiin paikannetuiksi. Hyvälaatuisiksi 

arvioiduilla kohteilla tarkastettiin potentiaalisten lajien esiintyminen joko 

esiselvityksen yhteydessä tai erillisillä maastokäynneillä. Kartoitukset tehtiin 

kesäkuun alun ja syyskuun alun välisenä aikana siten, että alueiden poten-

tiaalinen huomionarvoinen lajisto saatiin mahdollisimman kattavasti 

selvitetyksi. 

Lajistokartoitusten maastotyöt tehtiin aktiivimenetelmin: kaikilla käynneillä 

aikuisia yksilöitä havainnoitiin sekä kasvillisuutta haavimalla että lentäviä 

yksilöitä pyydystämällä, ja toukkia ja niiden syömäjälkiä havainnoitiin ravinto-

kasveiltaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin niiden uhanalaisten ja silmällä-

pidettävien lajien havainnointiin, jotka on aiemmin havaittu lähialueiden vastaa-

vissa elinympäristöissä, tai arvioitu potentiaalisiksi aiemmissa (esi)selvi-

tyksissä. Havaittujen huomionarvoisten perhosten löytökohdat/-alueet 

paikannettiin GPS-maastotietokoneen avulla (Trimble GeoXT 6000). Laji-

esiintymien tila kirjattiin, ja arvioitiin tarve tienpidon rutiineista poikkeamiseen 

esiintymän säily(ttä)misen kannalta.  
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Rajattujen kohteiden laatua ja merkittävyyttä huomionarvoisille perhosille 

arvioitiin kolmiportaisella asteikolla seuraavasti:   

I    Valtakunnallisesti arvokas 

II   Alueellisesti arvokas 

III  Paikallisesti arvokas 

Luokittelun perusteina olivat kohteissa esiintyvä lajisto sekä kohteiden tila ja 

laajuus. Valtakunnallisesti arvokkaiksi tulkituilla kohteilla on erityisesti suojel-

tavien uhanalaisten lajien esiintymiä, ja lisäksi ne ovat laadultaan sellaisia, että 

esiintymät säilyvät vähintään useita vuosia ilman erityisiä hoitotoimia. 

Alueellisesti arvokkailla kohteilla on muiden (kuin erityisesti suojeltavien) 

uhanalaisten ja/tai muiden huomionarvoisten lajien esiintymiä, ja kohteiden 

laatu on hieman heikentynyt umpeenkasvun tai muiden vastaavien syiden 

vuoksi. Paikallisesti arvokkaissa kohteissa on jäljellä mainittavia paahdealue-

/niittykasvien jäänteitä, ja/tai huomionarvoisten perhoslajien esiintymiä. 

Näiden kohteiden laatu on voinut heikentyä merkittävästikin, mutta niiden tilan 

oleellinen parantaminen kohtuullisilla toimenpiteillä on edelleen mahdollista. 

Esiselvitykseen sisältyneiden huomionarvoisille perhoslajeille tärkeiden 

paahdekasvien runsaustieto kuvaa kasvin suhteellista runsautta asteikolla 1-5 

(1 = yksitellen, …, 5 = hyvin runsas). Runsautta ei pidä suoraan tulkita kasvin 

määrän arvioksi kohteessa, koska suhteellisessa runsaudessa painotetaan 

kohdelaj(e)ille sopivilla paikoilla kasvavien versojen runsautta.   

Vuoden 2018 kevään ja alkukesän poikkeuksellisen kuivuuden vuoksi ruoho-

vartinen kasvillisuus oli jo kesäkuun alkupuolella pahoin palanut, ja 

paahteisimmilla paikoilla monien kasvilajien runsautta ei siksi ollut mahdollista 

arvioida. Näillä kohteilla todettiin vain kasvin esiintyminen, ja esiselvityksen 

kasvitaulukoissa käytettiin merkintää ’+’, kun kasvi havaittiin.  

Vieraslajien kasvupaikkoja ei merkitty systemaattisesti, vaan lajit mainitaan vain 

silloin, kun niistä aiheutuu merkittävä akuutti uhka uhanalaisen lajin esiinty-

mälle, tai kasvusto on aggressiivisesti levittäytymässä aiemmin ’puhtaalle’ 

alueelle. Erityisesti lupiinia kasvaa tienvarsilla monin paikoin yhtenäisinä 

kasvustoina satojen metrien matkalla, eikä niiden järjestelmällinen hävittä-

minen ole käytännössä realistista. Lupiinin hävittäminen on hyvin työlästä, ja 

käytännössä kaikki kasvustot tulisi repiä juurineen maasta useina peräkkäisinä 

vuosina, jotta niiden levittäytyminen pysähtyisi. Kaikissa kohteissa lupiini- ja 

kurtturuusukasvustot tulee niittää tienvarsilta muun niiton yhteydessä. 

7.2 Kohdekohtaiset tulokset 

7.2.1 Kiikala Hyyppärä 

Kartoitusalue sijaitsee Kiikalassa Hyyppäränharjun–Kirkonkylän seudulla. 

Kartoitettuja tienvarsia oli yhteensä n. 31 km (tienumerot 2410, 2411, 12221, 12223 

ja 12227), joista itäosan tie (12227) kulkee hiekkamaiden läpi. Maastotyöt tehtiin 

11.6., 13.6. ja 13.7.2018. 
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Esiselvityksessä rajattiin 17 kohdetta, jotka tulkittiin arvokkaiksi luonnon 

monimuotoisuuden kannalta. Kaksi kohdetta on valtakunnallisesti arvokkaita 

uhanalaisten perhoslajien esiintymien vuoksi. Neljä kohdetta arvioitiin maa-

kunnallisesti arvokkaiksi ja 11 kohdetta paikallisesti arvokkaiksi. Merkittävimmät 

kohteet ovat selvästi keskittyneet harjualueen läpi kulkevan maantien 12227 

varteen. Tien tuntumassa sijaitsee Kiikalan lentokenttä, joka on yksi Etelä-

Suomen merkittävimmistä uhanalaisten perhoslajien keskittymistä. Muualla 

selvitysalueella tien 12221 varrelta löytyi kaksi tiehen rajautuvaa laajaa ja 

hyvälaatuista keto-/niittyaluetta, jotka kuitenkin sijaitsevat oleellisilta osiltaan 

normaalin tienhoidon vaikutusalueen ulottumattomissa. 

Lajikartoituksissa havaittiin kolme uhanalaista ja kolme silmälläpidettävää 

(Kaitila ym. 2010) perhoslajia. 

Haitalliset vieraslajit 

Selvitysalueen tienvarsilla on massiivinen lupiiniongelma. Erityisesti alueen 

tärkeimmän tien (maantiet 2410 ja 2411) luiskilla lupiini muodostaa monin 

paikoin useiden satojen metrien pituisia melko yhtenäisiä kasvustoja. Harju-

alueen läpi kulkevan tien 12227 varrella lupiinia on toistaiseksi vain laikuittain, 

mutta se on silmämääräisesti arvioiden selvästi runsastunut viimeisten 

kymmenen vuoden aikana. Maanteiden 2410 ja 2411 varsilla lupiinin 

hävittäminen tuskin on enää mahdollista ilman laajoja myrkytyksiä, joiden haitat 

taas olisivat merkittävät alueen muulle lajistolle. Lupiinin runsastuminen tien 

12227 varressa tulisi estää kaikin keinoin, ennen kuin kasvi valtaa tärkeät uhan-

alaislajien esiintymisalueet. Normaaleilla tienhoidon menetelmillä lupiinin 

levittäytyminen tuskin on estettävissä, vaan hävittäminen tulisi toteuttaa muilla 

keinoilla, kuten kitkemällä kasvit juurineen maasta alkukesällä ennen siementen 

kypsymistä.  

Selvitysalueella kasvaa myös laikuittain kurtturuusua. Kasvustot ovat kuitenkin 

pieniä, eivätkä ne vaikuta kovin aggressiivisesti levittäytyviltä. Hot spot -

kohteiden kannalta kurtturuusu ei ole ongelma ainakaan lähivuosina. Tienvarsia 

niitettäessä kannattaisi samalla niittää myös kurtturuusukasvustot, jolloin 

niiden levittäytyminen todennäköisesti pysähtyisi. Toimenpide ei vaatine muuta 

kuin sen, että niittoaluetta hieman levennetään esiintymien kohdalla.    

Hoitosuositukset 

Tienpidon rutiinien kannalta Kiikalan alueen ainoa huomioitava osa on Hyyp-

päränharjun läpi kulkeva Oinasjärventie (maantie 12227), jonka varrella on useita 

huomionarvoisten putkilokasvi- ja perhoslajien esiintymiä. Niittorajoituksia 

alueella ei tarvita, mutta niiton myöhäistäminen loppukesään (heinäkuun 

jälkipuoliskolle tai elokuun alkuun) hyödyttäisi sekä kasvien että perhosten 

esiintymiä. Näin siksi, että alkukesällä tehty niitto osuu erityisesti suojeltavan 

lajin toukka-aikaan sekä kangasraunikin, hietaneilikan ja keulankärjen kukinta-

aikaan, ja on näille lajeille haitallinen. Niiton myöhäistämisestä ei ole haittaa 

tienvarren huomionarvoiselle lajistolle, eikä harjumaastojen matala kasvillisuus 

myöskään heikennä näkyvyyttä maantiellä.  

Kuudessa rajatussa kohteessa on tarvetta muihin kuin normaaliin tienpitoon 

liittyviin hoitotoimiin. Viidessä kohteessa maanpinta on sammaloitunut ja 

varjostavia puuntaimia on melko runsaasti. Näissä kohteissa maanpintaa tulee 

rikkoa ja taimet poistaa luiskilta ja reuna-alueelta. Kolmessa kohteessa tulee 
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lisäksi poistaa tienvarren varjostavaa puustoa paahteisuuden säilyttämiseksi. 

Yhdessä kohteessa lupiini on levittäytymässä luiskia pitkin, ja kaikki lupiini-

kasvustot tulisi kitkeä maasta juurineen ensi tilassa, ennen kuin kasvustot 

levittäytyvät liiaksi. 

Tie- ja ympäristöviranomaisen yhteistyönä arvokkainta tien paahteista reuna-

aluetta Oinasjärventien varrelta tulisi niittää normaalia leveämmältä alueelta 

noin 200 metrin matkalta. Työ on tärkeää umpeenkasvun estämiseksi uhan-

alaisten kasvien siirtoistutusalueella. Alue on osa laajempaa toteutettavaa 

paahdeympäristöverkostoa (Kiikalan lentokenttä – seurakunnan alueet- Saint 

Gobain). 

 

Kuva 25.  Kurtturuusua on Kiikalassa toistaiseksi varsin niukasti. Kasvustot 

tulee niittää normaalin niiton yhteydessä, jotta levittäytyminen 

pysähtyisi. Kuva: Kari Nupponen. 
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Kuvat 26 ja 27.  Kangasajuruohoa kasvava tienvarsi Kiikalan 

Hyyppärän tienvarressa. Maanpinnan rikkominen 

ulkoluiskalla ja reuna-alueella parantaisi kohteen 

tilaa merkittävästi. Kuvat: Kari Nupponen. 
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7.2.2 Hiittinen 

Kartoitusalue sijaitsee Kemiönsaarella Hiittisten pääsaarella. Kartoitettuja tien-

varsia oli yhteensä n. 11 km (tienumerot 12052 ja 12054), eli saaren läpi kulkeva 

tie ja Kasnäsin lautan lauttarannan tie. Hiittisten kirkonkylän alueella selvitys-

alue ainoastaan sivuaa arvokasta ketoaluetta sen länsipäädyssä. Maastotyöt 

tehtiin 30.5., 16.–17.7. ja 4.9.2018.      

Esiselvityksessä rajattiin neljä kohdetta, jotka tulkittiin arvokkaiksi luonnon 

monimuotoisuuden kannalta. Kaksi kohdetta eli kirkonkylän ja Rosalan kylien 

alueet ovat valtakunnallisesti arvokkaita, ja niillä esiintyy lukuisia uhanalaisia 

hyönteislajeja. Kaksi pienialaista kohdetta arvioitiin paikallisesti arvokkaiksi 

niissä esiintyvien paahdekasvien vuoksi, vaikka kummallakaan kohteella ei 

havaittu huomionarvoisia hyönteislajeja. Saaren keskiosien tienvarret ovat 

karuja ja monin paikoin umpeutuneita tai varjostuneita. Niillä ei esiinny 

huomionarvoista lajistoa, eikä alue ole kohtuulisin keinoin kunnostettavissa 

merkittäväksi paahdeympäristöksi. Valtaosa kirkonkylän ja Rosalan arvokkaista 

kedoista sijaitsee normaalin tienhoidon vaikutusalueen ulottumattomissa, 

mutta myös tieluiskilla on hyönteisten kannalta merkittäviä laikkuja, jotka 

joiltakin osin tarvitsevat poikkeamia niittorutiineihin. 

Lajikartoituksissa havaittiin 15 uhanalaista hyönteislajia, joista seitsemän on 

erityisesti suojeltavia ja neljä kiireellisesti suojeltavia.  

Huomionarvoisten hyönteislajien kannalta selvitysalueen merkittävimmät 

kohteet ovat saaren päädyissä sijaitsevat kirkonkylän ja Rosalan ketoalueet 

tienvarsineen ja pihapiireineen. Molemmissa kohteissa elää lukuisia uhanalaisia 

lajeja, joilla on muualla Suomessa vain hyvin harvoja esiintymiä. 

Haitalliset vieraslajit 

Hiittisten selvitysalueella ei esiinny mainittavia määriä lupiinia tai kurtturuusua. 

Muitakaan aggressiivisesti levittäytyviä haitallisia vieraslajeja ei havaittu. 

Hiittisten pääsaarella ei siis ainakaan tällä hetkellä ole sellaista vieraslaji-

ongelmaa, jonka torjuntaan pitäisi käyttää resursseja. Sekä lupiini että 

kurtturuusu voivat kuitenkin levittäytyä nopeasti saariston hiekkaperäisillä 

mailla, joten tilannetta tulee seurata vähintään arvokkailla kirkonkylän ja 

Rosalan ketoalueilla, jotta torjuntatoimet voidaan tarvittaessa aloittaa ennen 

vieraslajien runsastumista. 

Hoitosuositukset 

Tienpidon rutiinien kannalta Hiittisten selvitysalueen huomioitavat osat 

sijaitsevat Rosalan kylän tienvarsilla. Kohteessa sijaitsee kaksi erillistä osa-

aluetta, joissa on erityistarpeita tienpidon rutiinien suhteen: 

(1) Niittorajoitusalue Rosalantien länsiluiskalle Båtmansvägenin risteyksen 

molemmin puolin: pohjoiseen 5 metriä risteyksestä ja etelään Reimarintien 

risteykseen saakka. Laikulla sijaitsee saaren laajin yhtenäinen koiruoho-

kasvusto. Kohteessa on koiruoholla elävien uhanalaisten lajien esiintymiä, 

joiden toukat elävät syksyllä kasvin kukinnoissa. Niittorajoitus tarvitaan siksi, 

että niitossa kasvin yläosissa sijaitsevat kukinnot tuhoutuvat, jolloin myös 

kukintoja ravintonaan käyttävät toukat kuolevat. Niittorajoitusalueen pituus on 

n. 40 metriä. 
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(2) Niittokorkeuden nosto Rosalantien pohjoisluiskalla Klobbviksvägenin ja 

Sandviksvägenin risteysten välisellä kaistaleella siten, että luiskien ja 

niitettävän kapean reuna-alueen niittokorkeus on 15–20 cm. Korkeammalta 

niitettävän kaistaleen pituus on noin 110 metriä. Kohteessa on useiden 

kangasajuruohoon sidoksissa olevien uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien 

lajien esiintymiä. Kaksi näistä lajeista esiintyy laikuilla, joissa on kangasaju-

ruohon lisäksi hieman korkeampaa muuta kasvillisuutta, erityisesti heiniä. 

Toisen lajin toukka siirtyy talvehdittuaan syömään heiniä ajuruohon sijasta, 

toisen lajin kohdalla syy korkeamman kasvillisuuden laikkujen suosiminen ei ole 

tiedossa, mutta havaintojen perusteella ilmiö on hyvin selvä. Tien reuna-

alueisiin rajoittuvissa pihoissa on laajempia säännöllisesti hyvin mataliksi 

leikattavia kangasajuruohoa kasvavia alueita, joten kasvi tai sillä elävät 

äärimmäisen paahteisia laikkuja suosivat lajit eivät ole vaarassa taantua 

niittokorkeuden noston seurauksena. Niiton ajoituksella ei tässä tapauksessa 

ole merkitystä uhanalaisten lajien kannalta, vaan niitto/niitot voidaan tehdä 

tarvittaessa mihin aikaan kesästä tahansa. 

Muualla kuin yllä mainituissa kahdessa kohteessa ei ole tarvetta poiketa 

tienpidon rutiineista. 

 

Kuva 28.  Hiittisten kirkonkylässä selvitysalueen tienvarsi ainoastaan sivuaa 

arvokasta ketoaluetta, eikä siellä ole tarvetta tienvarsien hoito-

käytäntöjen muutoksiin. Kuva Kari Nupponen. 
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Kuva 29.  Rosalan tapaan Hiittisten kirkon ympäristön ketoalueista valtaosa 

sijaitsee muualla kuin tieluiskilla. Pihapiireissä on useita laajahkoja 

koiruohokasvustoja tienpidon vaikutusalueen ulkopuolella. Kuva: 

Kari Nupponen. 

7.2.3 Kakskerta-Satava 

Kartoitusalue sijaitsee Turussa, ja kattaa Kakskerran ja Satavan saarten sekä 

Hirvensalon saaren eteläosan pääväylät. Kartoitettuja tienvarsia oli yhteensä n. 

33 km. Maastotyöt tehtiin 1.7. ja 10.7.2018.  

Esiselvityksessä rajattiin 13 kohdetta, jotka tulkittiin arvokkaiksi luonnon moni-

muotoisuuden kannalta. Kaksi kohdetta on valtakunnallisesti arvokkaita 

laadukkaan elinympäristön ja useiden uhanalaisten perhoslajien esiintymien 

vuoksi. Kuusi kohdetta arvioitiin maakunnallisesti arvokkaiksi ja viisi kohdetta 

paikallisesti arvokkaiksi. Merkittävimmät kohteet ovat Kakskerran luoteisosan 

etelärinteen tieluiska ja reuna-alue, sekä Brinkhallin hoidetun kedon tienvarsi, 

joista jälkimmäinen on aiemmin tiedossa ollut uhanalaisten lajien keskittymä. 

Luokkien II ja III kohteista enemmistö rajattiin syylälinnunhernekasvustojen ja 

sillä elävän uhanalaisen perhoslajin esiintymien vuoksi. Kyseisiä kohteita löytyi 

kaikista selvitysalueen saarista.  

Lajikartoituksissa havaittiin kaksi uhanalaista ja yksi muu huomionarvoinen 

perhoslaji.  
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Haitalliset vieraslajit 

Selvitysalueella ei toistaiseksi ole merkittävää vieraslajiongelmaa. Lupiinia 

kasvaa lähinnä yksitellen; laajempia kasvustoja on tienvarsissa kahdessa 

kohdassa Kakskerran itäosassa. Suurehko kasvusto sijaitsee Lehtisen kohdalla 

alueen kaakkoisnurkassa, jossa lupiinia on n. 50 metrin matkalla melko yhte-

näisenä kasvustona. Pienempi ja ilmeisesti paikalla jo kauan ollut lupiini-

kasvusto sijaitsee saaren koillisosassa Nunnavuoren tienvarressa. Pieniä 

erillisiä lupiiniesiintymiä on etenkin Kakskerran eteläosassa, mutta ne eivät 

ainakaan toistaiseksi vaikuta aggressiivisesti levittäytyviltä. 

Hoitosuositukset 

Selvitysalueella ei ole sellaisia kohteita tai lajiesiintymiä, jotka hyötyisivät 

tienpidon rutiineista poikkeavista toimenpiteistä. Alueen merkittävät tien-

varsilla elävät lajit ovat sidoksissa syylälinnunherneeseen, jonka lehdillä niiden 

toukat elävät. Useimmiten syylälinnunhernekasvustot sijaitsevat tien ulko-

luiskalla, ja osa niistä jää niittoalueen ulkopuolelle. Sisäluiskan niitto puolestaan 

hidastaa tai jopa estää peittävämpien kasvien levittäytymistä ulkoluiskalle, 

joten ulkoluiskalla elävät paahdelajit selvästi hyötyvät nykyisestä 

niittokäytännöstä.   

Kakskerran Brinkhallin kedolla rinteen heinittynyt ja rehevöitynyt alaosa tulisi 

sisällyttää säännöllisesti niitettäviin alueisiin. Ketoalue ei kuitenkaan kuulu 

tienhoidon vaikutusalueeseen eikä sitä ylärinteen puuston vuoksi edes voi 

niittää tieltä käsin, joten ketoalueen hoito tulisi järjestää muulla tavoin. 

 

Kuva 30.  Kakskerrassa tien takaluiskan paahteisissa laikuissa elää useita 

huomionarvoisia perhoslajeja. Nykyinen niittokäytäntö estää 

takaluiskan rehevöitymisen, mikä hyödyttää paahdeympäristöissä 

eläviä lajeja oleellisesti. Kuva: Kari Nupponen. 
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7.2.4 Rymättylä E 

Kartoitusalue sijaitsee Rymättylässä pääsaarella sekä Airismaan ja Aaslaluodon 

saarilla. Se kattaa maantien 1890 Rymättylän keskustasta Krampinrauman 

satamaan, sekä siitä haarautuvat tiet 12138–12140 pääsaarella ja tien 12132 

Aaslaluodossa. Kartoitettuja tienvarsia oli yhteensä n. 30 km. Maastotyöt tehtiin 

15.6. ja 10.7.2018.  

Esiselvityksessä rajattiin 14 kohdetta, jotka tulkittiin arvokkaiksi luonnon moni-

muotoisuuden kannalta. Kahdessa hyvälaatuisessa kohteessa havaittiin 

enemmän kuin yksi uhanalainen perhoslaji, ja ne arvioitiin valtakunnallisesti 

arvokkaiksi. Viisi kohdetta arvioitiin maakunnallisesti arvokkaiksi ja seitsemän 

kohdetta paikallisesti arvokkaiksi. Merkittävimmät kohteet sijaitsevat selvitys-

alueen eteläosassa Aaslaluodon saaressa, jossa tieluiskien tila on yleisesti 

parempi kuin alueen muissa osissa. Puolet rajatuista kohteista ja viisi 

seitsemästä vähintään maakunnallisesti arvokkaasta kohteesta sijaitsee Aasla-

luodossa, jonka tienvarret kattavat vain viidesosan koko selvitysalueen tien-

varsien pituudesta. Aaslaluodossakin hyvälaatuiset alueet ovat keskittyneet 

noin kolmen kilometrin matkalle Lehtimäen ja Länsitalon väliselle tieosuudelle. 

Lajikartoituksissa havaittiin kolme uhanalaista (Kaitila ym. 2010) perhoslajia. 

Haitalliset vieraslajit 

Selvitysalueella ei toistaiseksi ole mainittavaa vieraslajiongelmaa. Lupiinia 

esiintyy vain pieniä kasvustoja Rymättylän keskustan itä- ja länsipuolisilla 

tienvarsilla, runsaimmin keskustan ja kohteen 11 välisellä tieosuudella, jossa osa 

kasvustoista sijaitsee joutomailla tienvarsien ulkopuolella. Airismaan ja 

Aaslaluodon saarilla ei ole mainittavia lupiinikasvustoja. Aaslaluodon itäosassa 

kohteiden pohjoispuolen luiskalla on laajahko kasvusto rohtorastia, mutta 

kasvusto tuskin on levittäytymässä laajemmalle, koska tie kulkee peitteisen ja 

kasville soveltumattoman metsän läpi pellon molemmin puolin.  

Hoitosuositukset 

Selvitysalueen tienvarsien niitto tulisi myöhäistää heinäkuun alkuun. Tieluiskilla 

kasvaa monin paikoin runsaasti ahdekaunokkia, jolla elää alueella esiintyviä 

uhanalaisia perhoslajeja. Pussikoilajien toukat syövät ahdekaunokin lehtiä 

kesäkuussa, ja alkukesän niitto on toukille hyvin haitallista. Lisäksi Aasla-

luodossa tiellä 12132 niittoaluetta kannattaisi leventää kattamaan myös 

nykyisin heinittyneet ulkoluiskan ja reuna-alueen metrin leveydeltä. Muilta osin 

nykyinen niittokäytäntö on hyvä. Pientareen niitto on erityisen hyödyllistä 

keltamaitteelle ja sen juurissa toukkana elävälle erittäin uhanalaiselle ja 

erityisesti suojeltavalle lajille, jonka elinympäristöt pientareiden ja pihojen 

ulkopuolella ovat käytännössä hävinneet umpeenkasvun vuoksi.   

Aaslaluodon Lehtimäen tienvarren tila on uhanalaisten lajien kannalta heiken-

tynyt tien eteläreunalla tien ja pellon välissä kasvavien puiden (koivuja & 

mäntyjä) varjostuksen vuoksi. Puut tulisi poistaa kyseiseltä kaistaleelta. Katajia 

sen sijaan ei pidä poistaa, koska ne ovat hyviä suojapaikkoja monille 

hyönteislajeille eivätkä lisää varjostusta merkitsevästi. Toimenpide on kerta-

luonteinen. 
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Kuva 31.  Valtaosa Rymättylän keltamaitekasvustoista sijaitsee kapeilla 

pientareilla, jotka säilyvät niiton ansiosta riittävän paahteisina 

uhanalaiselle, erityisesti suojeltavalle lajille. Kuva: Kari Nupponen. 

7.2.5 Laitila-Untamala 

Kartoitusalue sijaitsee Laitilassa keskustan ja Untamalan ympäristöissä. 

Kartoitettuja tienvarsia oli yhteensä n. 51 km. Alueella sijaitseva valta-

kunnallisesti arvokas Untamalan perinnemaisema- ja ketoalue ei sisältynyt 

tähän selvitykseen lukuun ottamatta ketoaluetta halkovan Raumantien (tie nro 

8) luiskia. Maastotyöt tehtiin 26.6., 27.6. ja 5.7.2018.  

Esiselvityksessä rajattiin kymmenen kohdetta, jotka tulkittiin arvokkaiksi 

luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kolme kohdetta arvioitiin valtakunnalli-

sesti arvokkaiksi. Niistä kaksi on hoidon piirissä olevia perinnemaisemakohteita, 

joita maantie vain sivuaa, eivätkä ne ole tienhoidon vaikutusalueella (keskustan 

koulun eteläpuolen ketokumpare ja Kaukolan hakamaa). Kolmas valtakunnalli-

sesti arvokas kohde on Untamalan perinnemaisema-alueen läpi kulkevan 

maantien varsi. Valtaosa arvokkaista ketoalueista sijaitsee tienpidon vaikutus-

alueen ulkopuolella, mutta rajatun kohteen pohjoisosassa uhanalaisen ja 

erityisesti sekä kiireellisesti suojeltavan perhoslajin esiintymä ulottuu tien 

pohjoiselle reuna-alueelle.  

Maakunnallisesti arvokkaiksi arvioitiin kaksi kohdetta niissä esiintyvän uhan-

alaisen perhoslajin vuoksi. Lisäksi rajattiin viisi paikallisesti arvokasta kohdetta, 

joista osassa tie ainoastaan sivuaa laajahkoa kohdealuetta.  

Lajikartoituksissa havaittiin vain kaksi huomionarvoista perhoslajia. Yhden 

taksonin määritys jäi lajiparin tasolle koska selvityksen aikaan havaittavissa oli 

vain tyhjiä toukan tekemiä koverteita, joiden perusteella lajia ei voi varmasti 

määrittää.  
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Laitilan keskustan länsipuolella Utovuoren niityn kohdalla tien vastapuolen 

tammissa havaittiin useita silmälläpidettävän tammikovertajakoin (Acrocercops 

brongniardellus) toukkia. Laji on kuitenkin runsastunut 2000-luvulla, ja nykyisin 

se esiintyy monin paikoin Etelä-Suomen tammikoissa, myös sisämaassa. 

Uudessa 2019 valmistuvassa uhanalaisuusarvioinnissa laji luokitellaan elin-

voimaiseksi, eikä lajia enää voi pitää huomionarvoisena.    

Erittäin uhanalaisen sekä erityisesti ja kiireellisesti suojeltavan perhoslajin 

esiintymä Untamalan Kalliolassa ulottuu maantien reuna-alueelle. Esiintymä on 

vanhastaan tunnettu, eikä lajin esiintymistä tarkastettu tässä työssä. 

Elinympäristön tila on edelleen hyvä, eikä nykyisillä tienvarsien hoito-

käytännöillä ole haitallisia vaikutuksia esiintymälle. 

Untamalan alueen kedoilla tiedetään esiintyvän useita uhanalaisia lajeja, mutta 

käytännössä koko ketoalue sijaitsee tämän työn selvitysalueen ulkopuolella.    

Haitalliset vieraslajit 

Selvitysalueella on moniin vastaaviin alueisiin verrattuna hyvin vähän haitallisia 

vieraslajeja. Lupiinia esiintyy jokseenkin yksitellen ja lähinnä keskustaajaman 

alueella. Merkittäviä vieraslajien tienvarsiesiintymiä ei alueella havaittu.  

Hoitosuositukset 

Laitilan selvitysalueella nykyiset niittokäytännöt eivät ole haitallisia huomion-

arvoisille perhoslajeille, eikä niiden muuttamiselle ole tarvetta. Untamalan 

Kalliolassa tien reuna-alueelle ulottuva erittäin uhanalaisen sekä erityisesti ja 

kiireellisesti suojeltavan lajin esiintymä tulee huomioida, mikäli Raumantien (tie 

nro 8) ojitus ja siinä yhteydessä luiskien kaavinta tulee ajankohtaiseksi. Tällöin 

kohteelle tulee laatia erillinen ohjeistus lajin elinympäristön tilan säilyttä-

miseksi. 
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Kuva 32.  Huomionarvoisen kuusamakoilajin elinympäristöä Laitilassa 

Raumantien varrella. Nykyiset tienvarren hoitokäytännöt 

hyödyttävät lajia, jos metsänreunan lehtokuusamapensaisiin ei 

kajota. Kuva: Kari Nupponen. 

 

Kuva 33.  Takaluiskan kangasajuruohokasvusto taantuu varjostuksen 

lisääntyessä Laitilan maantien 12487 varressa. Tien vastapuolen 

varjostavien puiden poisto parantaisi kohteen tilaa. Kuva Kari 

Nupponen. 

7.2.6 Säkylän seutu 

Kartoitusalue sijaitsee Säkylänharjun ympäristössä Säkylän ja Oripään sekä 

entisen Köyliön kunnan alueella. Valtakunnallisesti arvokas ja lajistoltaan 

poikkeuksellinen harjualue ei sisältynyt tähän selvitykseen lukuun ottamatta 

harjun poikki kulkevan tien 12705 luiskia sekä Köyliön puolelle ulottuvaa harjun 

läntisintä laakeaa osaa. Kartoitettuja tienvarsia oli yhteensä n. 54 km. 

Maastotyöt tehtiin 13.6. ja 14.7.2018.  

Esiselvityksessä rajattiin viisi kohdetta, jotka tulkittiin arvokkaiksi luonnon 

monimuotoisuuden kannalta. Kolme kohdetta arvioitiin maakunnallisesti 

arvokkaiksi ja kaksi paikallisesti arvokkaiksi. Kaikki kohteet on kartoitettu jo 

aiemmin (Nupponen ym. 2007) lukuun ottamatta Köyliön Kaltinhaan luiskaa, 

joka ei kuulunut silloiseen selvitysalueeseen, ja lienee muodostunut vasta viime 

vuosina luiskien kaavinnan ja tietä varjostaneen vastapuolen metsän avo-

hakkuun seurauksena.  
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Maantien 212 reuna-alueille on hiljattain muodostunut uutta paljasta 

hiekkamaata putkilinjan kaivuun sivutuotteena. Kohteen kasvillisuus on vasta 

kehittymässä, mutta reuna-alueilla vielä yksitellen esiintyvien paahdekasvien 

(mm. kangasajuruoho ja kissankäpälä) levittäytyessä siitä voi lähivuosina 

muodostua ainakin maakunnallisesti arvokas paahdeympäristö.  

Harjualueen ulkopuolella selvitysalueen tienvarsien elinympäristöt ja kasvilli-

suus ovat hyvin tavanomaisia, eikä niillä ole merkitystä uhanalaisten 

perhoslajien kannalta.  

Lajikartoituksissa ei havaittu huomionarvoisia perhoslajeja.  

Aiemmin merkittävien kahden tienvarsikohteen tila on 2000-luvulla jatkuvasti ja 

merkitsevästi heikentynyt. Kohteissa vielä vuonna 2006 esiintynyt äärimmäisen 

uhanalainen, erityisesti suojeltava laji on hävinnyt, koska lajia ei myöhemmissä 

tarkastuksissa ole enää havaittu. Kyseisille esiintymille on laadittu erillinen 

kunnostussuunnitelma (Nupponen & Nieminen 2015), jolloin umpeenkasvu oli 

perhosen kannalta edennyt jo kriittiseen vaiheeseen. Sen jälkeen umpeutuminen 

on edelleen jatkunut. 

Haitalliset vieraslajit 

Selvitysalueen tienvarsilla ei tällä hetkellä esiinny vieraslajeja kuin marginaali-

sesti. Yksittäiset lupiinikasvustot ovat pienialaisia, ja ne sijaitsevat teiden 213 ja 

12693 varsilla eli harjualueen ulkopuolella. Varsinaisella harjualueella lupiineja 

ei havaittu, ja mahdollisesti maaperä harjulla on liian karu soveltuakseen 

lupiinille. Lisäksi havaittiin vain yksittäisiä kurtturuusuja Säkylän taajaman 

alueella, jossa niitä on istutettu koristekasveiksi pihapiirien reunamille.  

Tienvarsien lupiinikasvustot sijaitsevat pääosin luiskilla. Kasvustot tulee niittää 

normaalien niittorutiinien yhteydessä, erillisiä toimenpiteitä lupiinien suhteen ei 

toistaiseksi tarvita. 

Hoitosuositukset 

Selvitysalueella ei ole tarvetta nykyisten niittokäytäntöjen muuttamiseen. 

Kolmella umpeutuvalla kohteella tarvittaisiin kertaluonteisia kunnostustoimia 

paahdearvojen palauttamiseksi. Porsaanharjun ja Konsilon tienvarsilla puusto 

pitäisi poistaa leveältä kaistaleelta tien reuna-alueelta ja myös sen takaiselta 

kaistaleelta varjostuksen vähentämiseksi, ja lisäksi rikkoa maanpintaa reuna-

alueella. Kohteiden nykytila on vaativien paahdelajien kannalta niin huono, ettei 

pelkkiä pienimuotoisia kunnostuksia kannata enää tehdä. Kohteille on tehty 

erillinen hoitosuunnitelma (Nupponen & Nieminen 2015), jossa kuvataan 

tarvittavat kunnostustoimet yksityiskohtaisesti. Kunnostustarpeiden sisältö ei 

ole muuttunut, eikä tarvittavia toimia siksi toisteta tässä raportissa. 



Väyläviraston julkaisuja 1/2019 76 

 

 

 

 

Kuvat 34 ja 35.  Paahteinen töyräs Köyliön tienvarressa (Säkylä). 

Maanpinnan rikkominen ja taimien poisto parantai-

sivat kohteen tilaa merkittävästi. Kuvat: Kari 

Nupponen. 
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7.2.7 Pori Reposaari 

Kartoitusalue sijaitsee Porissa Tahkoluodon, Lampaluodon ja Reposaaren 

alueilla. Kartoitettuja tienvarsia oli yhteensä n. 25 km. Reposaaren kylä paino-

lastialueineen ei kuulunut selvitykseen. Maastotyöt tehtiin 27.6.2018.  

Esiselvityksessä ei todettu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiksi 

tulkittavia kohteita, eikä kohderajauksia tehty. Mäntyluodosta Mäntykallon 

saarelle kulkevan pengertien reunamat ovat monin paikoin tiheän kurtturuusu-

kasvuston peitossa, ja alkuperäinen hietikoiden kasvillisuus on hävinnyt. 

Muualla selvitysalueen tienvarret ovat hyvin tavanomaisia, eikä niillä esiinny 

huomionarvoisille perhoslajeille sopivia elinympäristöjä. Reposaaren taajaman 

alueella esiintyy merkittävässä määrin harvinaisia painolastikasveja ja myös 

muuta paahdealueiden kasvillisuutta, ja alueella voi hyvin esiintyä uhanalaista 

hyönteislajistoa. Valitettavasti Reposaaren taajama ei kuitenkaan kuulunut 

selvitysalueeseen. 

Lajikartoituksissa ei havaittu huomionarvoisia perhoslajeja eikä niille soveltuvia 

elinympäristöjä.   

Selvitysalueen tuntumassa on valtakunnallisesti merkittäviä hiekkaranta-

alueita, joilla tiedetään esiintyvän uhanalaista lajistoa. Hiekkarantojen 

ja -dyynien lajit ovat kuitenkin hyvin vaativia elinympäristönsä suhteen, eikä 

niiden löytyminen tavanomaisista tienvarsikohteista ole realistista. 

Haitalliset vieraslajit 

Selvitysalueella esiintyy haitallisia vieraslajeja melko suppeilla alueilla, jotka 

keskittyvät merenrannoille. Mäntyluodosta Mäntykallon saarelle kulkevan 

pengertien reunamilla on akuutti kurtturuusuongelma, ja kasvi on levittäyty-

mässä myös Mäntykallon tienvarsilla sekä mantereen puolella sijaitsevalle 

dyynilaikulle. Muualla tienvarsilla kurtturuusua ja lupiinia esiintyy harvak-

seltaan ja vain hyvin pieninä kasvustoina, eikä niiden hävittäminen erillis-

projektina ole tarpeen. Tieluiskien niiton yhteydessä kannattaisi samalla niittää 

sekä lupiinit että kurtturuusut niiden levittäytymisen estämiseksi. 

Hoitosuositukset 

Mäntykallossa sekä pengertiellä ja sen Mäntyluodon puoleisella dyynialueella 

tulisi hävittää kurtturuusukasvustoja mahdollisimman laajalti. Tien- varsien 

kurtturuusut kannattaisi niittää rutiininomaisesti tienvarsien muun ylläpidon 

yhteydessä. Muualla kasvustot pitäisi hävittää repimällä juurineen maasta, 

mutta työ lienee toteutettavissa vain erillisenä projektina, koska monet kurttu-

ruusukasvustot sijaitsevat tienhoitoalueen ulkopuolella. Erityisen tärkeää 

kurtturuusujen hävittäminen on dyynialueiden reunoilla ja dyynejä sivuavilla 

teillä, koska kasvustot ovat jo levittäytymässä dyyneille tukahduttaen alku-

peräisen kasvillisuuden. 
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Kuva 36.  Porin selvitysalueen tienvarsilla oli ainoastaan triviaaleja ja valta-

osin umpeutuneita ympäristöjä, joilla ei ole merkitystä uhan-

alaisten perhoslajien elinympäristöinä.  Kuva Kari Nupponen. 

 

Kuva 37.  Porin Tahkoluodon kedoilla esiintyy merkittäviä painolastikasveja, 

kuten rohtorastia ja nuokkukarhiaista. Tahkoluodon taajama-alue 

ei kuitenkaan kuulunut tämän projektin selvitysalueeseen. Kuva: 

Kari Nupponen. 



Väyläviraston julkaisuja 1/2019 79 

 

 

7.3 Maastoinventoinnin yhteenveto 

Biodiversiteetin hot spot -kohteita inventoitiin Lounais-Suomen tienvarsilla 

kesällä 2018. Työn tavoitteena oli tarkentaa käsitystä Lounais-Suomen tien-

varsien merkityksestä paahdealueiden uhanalaisen hyönteislajiston uuselin-

ympäristöinä, sekä arvioida tienhoidon käytäntöjen vaikutusta elinympäristöjen 

laatuun ja lajiesiintymien säilymiseen. Kartoitettavia alueita oli yhteensä 

seitsemän (Kiikala, Hiittinen, Turun Kakskerta-Satava, Rymättylä, Laitila Säkylä 

ja Pori) ja yhteensä tienvarsia kartoitettiin 235 km matkalla. Kartoituskohteet 

valittiin sillä perusteella, että kyseisiltä alueilta tunnettiin useiden uhanalaisten 

hyönteislajien esiintymiä tai yksittäislöytöjä.   

Tienvarsilta rajattiin 63 kohdetta, joilla on merkitystä huomionarvoisten lajien 

elinympäristöinä. Yhteensä 38 huomionarvoisen lajin esiintymää paikannettiin; 

lajeista 32 on uhanalaisia ja 19 erityisesti suojeltavia. Osa esiintymistä oli 

ennakolta tiedossa, mutta useita erityisesti suojeltavien ja muiden uhanalaisten 

lajien uusia esiintymiä löytyi tässä kartoituksessa.   

Nykyiset tienvarsien niittokäytännöt ovat valtaosin paahdelajistoa hyödyttäviä, 

ja monet esiintymät ovat säilyneet nimenomaan säännöllisen niiton vuoksi. 

Joissakin kohteissa pienet poikkeamat normaaliin niittokäytäntöön paran-

taisivat uhanalaisten lajien elinoloja merkittävästi. Poikkeamia normaalikäytän-

töön suositellaan kuudessa kohteessa, ja ne liittyvät niiton ajoitukseen, niitto-

korkeuteen tai -leveyteen sekä niittorajoitukseen. Muutoksia on suositeltu vain 

painavin perustein, ja ne liittyvät käytännössä aina sellaisiin lajiesiintymiin, 

joissa normaali niitto hävittää kohteessa esiintyvän lajin toukan ravintokasvin 

tai sen osan. Muita kuin niittoon liittyviä kunnostussuosituksia annetaan 14 

kohteelle, ja ne liittyvät avoimuuden ylläpitoon, käytännössä joko umpeutuneen 

maanpinnan avaamiseen sekä varjostavan puuston ja/tai puuntaimien poistoon. 
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8 Maastoinventoinnin tulosten tarkastelu 

Kari Nupponen ja Marko Nieminen, Faunatica Oy 

8.1 Kartoituskohteiden valinnasta 

Tämän työn kartoituskohteet valittiin sillä perusteella, että kyseisiltä alueilta 

tunnettiin useiden uhanalaisten hyönteislajien esiintymiä tai yksittäislöytöjä. 

Lähtökohta on periaatteessa hyvä, kun kyseessä on pilottityö. Osassa kohteista 

on kuitenkin aiemmin tehty paahdealueiden perhoslajiston selvityksiä (Kiikala, 

Säkylä, Turku [Kakskerta]), tai kohteiden lajistoa on kartoitettu muissa 

yhteyksissä (Laitila). 

Aiemmin inventoiduilla alueilla uhanalaisten lajien esiintyminen tunnetaan niin 

hyvin, että uusien esiintymien löytyminen on epätodennäköistä, ellei selvitysten 

jälkeen ole syntynyt uusia elinympäristöjä maankäytön muutosten seurauk-

sena. Esimerkiksi Kiikalassa putkilinjan kunnostus paahdeympäristöksi ja 

luiskan kaavinta ovat luoneet uusia hyvälaatuisia paahdelaikkuja, joista löytyi 

uhanalaisten lajien uusia esiintymiä. Päinvastainen esimerkki on Säkylä, jossa 

tiedossa olleet uhanalaisten lajien esiintymät tienvarsikohteilla ovat mitä ilmei-

simmin hävinneet umpeenkasvun seurauksena, eikä uusia potentiaalisia alueita 

ole muodostunut edellisten kartoitusten jälkeen. Säkylästä ei löytynyt uusia 

merkittäviä lajiesiintymiä, ja lisäksi on tiedossa, että Säkylänharjun paahde-

lajistokeskittymät sijaitsevat puolustusvoimien harjoitusalueilla, jotka eivät 

kuuluneet tämän työn kohteisiin.  

Edellisistä selvästi poikkeava kohde on Hiittinen, jossa tiedettiin esiintyvän 

lukuisia uhanalaisia lajeja, mutta aluetta ei ollut kartoitettu systemaattisesti. 

Hiittisten tapaisessa kohteessa lajikartoitusten hyötysuhde on kertaluokkaa 

parempi kuin useimmissa mantereen kohteissa, koska hyvälaatuiset elin-

ympäristöt sijaitsevat suppealla alueella, ja toisaalta lajien pienialaisille esiinty-

mille on suhteellisen helppo ohjeistaa lajeja merkittävästi hyödyttäviä yksin-

kertaisia täsmähoitoja, kuten niittokorkeuden nosto.  

Porin rannikkoalueella uhanalaisten lajien tiedossa olevat esiintymät keskitty-

vät rantahietikoille ja painolastialueille. Oli kuitenkin yllättävää, että niiden 

tuntumassa kulkevien teiden varsilta ei löytynyt lainkaan huomionarvoisten 

lajien esiintymiä. Porin selvitysalue on hyvä esimerkki siitä, että tienvarsien 

umpeenkasvun astetta ja niitä sivuavien joutomaiden tilaa ei voi päätellä ilman 

maastoinventointia, vaikka alueella tiedettäisiin sijaitsevan huomionarvoisten 

lajien esiintymiä.  

Pilottiprojektin tulosten perusteella kohteet kannattaisi valita jatkossa siten, 

että osa kohteista on tunnetuilla lajikeskittymäalueilla, ja osa sellaisilla poten-

tiaalisilla alueilla, joissa ei ole aiemmin tehty kartoituksia. Viimeksi mainittuja 

alueita löytyy runsaasti lounaissaaristosta ja rannikon vähän tutkituilta 

seuduilta, esimerkiksi Uudenkaupungin ja Kemiönsaaren alueilta. 



Väyläviraston julkaisuja 1/2019 81 

 

 

8.2 Poikkeavien hoitokäytäntöjen ohjeistus 

Toistuvat tienhoidon rutiinit lisäävät tienvarsien paahteisuutta, ja siten 

hyödyttävät erityisesti paahdeympäristöissä ja muissa avoimissa ympäristöissä 

eläviä lajeja. Uhanalaisen lajin esiintyminen tienvarressa osoittaa lähtö-

kohtaisesti sen, että kyseinen laji hyötyy nykyisestä hoitokäytännöstä. 

Useimmiten esiintymän olemassaolo on myös seuraus siitä, että nykyiset 

tienpidon rutiinit ylläpitävät kohteen laatua lajin kannalta riittävänä. Siksi 

hoitokäytäntöjä ei kannata räätälöidä erikseen jokaiselle huomionarvoisen lajin 

esiintymälle ilman painavia perusteita. Painava peruste on esimerkiksi se, että 

lajin toukka elää keski- tai loppukesällä ravintokasvinsa kukinnossa tai varren 

yläosassa, jolloin alkukesän niitto tuhoaa toukan ravinnonlähteet. Tällaisia 

lajeja ovat esimerkiksi koiruohopussikoi (Coleophora absinthii) ja kaunokki-

kätkökääriäinen (Cochylimorpha alternana), joista jälkimmäisen harvoista 

tunnetuista esiintymistä useimmat sijaitsevat tieluiskilla.                               

Jos erityisohjeita tehdään kevyin perustein tai huonolla asiantuntemuksella, niin 

todennäköisin seuraus on se, että ohjeistusta tulee liikaa ja käytännössä mitään 

ei huomioida. Lisäksi turhat suositukset lisäävät kustannuksia, kun 

’tarpeettomien tarpeiden’ huomiointi lisää työaikaa merkittävästi.    

Vaikka rutiineista poikkeavia toimenpiteitä olisi vain niukalti, ohjeistuksen 

realisoituminen käytännön työhön lienee silti haasteellista. Tarkat kartta-

merkinnät ja erityistarpeista ilmoittava navigaattori tms. riittänevät useimpien 

kohteiden paikallistamiseen, mutta haasteellisimmat kohteet kannattaa merkitä 

maastoon esimerkiksi pystyttämällä merkkikepit tien reuna-alueelle. Sen lisäksi 

olisi varmasti hyödyllistä informoida työn suorittavia henkilöitä siitä, mitä 

ohjeistus koskee ja miksi kohteessa tulee toimia tietyllä tavalla. Tietoisuus työn 

tarkoituksesta pääsääntöisesti lisää motivaatiota toteuttaa se ohjeen mukai-

sesti, vaikka aikaa kuluisi hieman tavallista enemmän.  

Kun tienvarsille kaavaillaan tehtäväksi kertaluonteisia tai harvoin toistettavia 

käsittelyitä (luiskien kaavinta tms.) uhanalaisten lajien esiintymien kohdille, 

tulisi toimenpiteiden vaikutuksia esiintymiin arvioida etukäteen, ja mahdolli-

suuksien mukaan toteuttaa ne siten, että lajiesiintymille ei aiheudu merkitseviä 

haittoja. Vaikutukset esiintymiin tulee arvioida tapauskohtaisesti ainakin 

korkeimmissa uhanalaisluokissa (CR - äärimmäisen uhanalaiset, EN - erittäin 

uhanalaiset) olevien lajien osalta. Toimenpiteet vaikuttavat eri lajien esiintymiin 

niin vaihtelevasti, että yleispätevän ohjeistuksen laadinta ei ole mielekästä.  

8.3 Tienvarsien huomionarvoisten lajien 

kartoituksen työmäärästä ja kustannuksista 

Pilottiprojekti vahvisti ennakkokäsitystä siitä, että sekä työmäärä että kohteista 

löytyvien huomionarvoisten lajiesiintymien määrä vaihtelevat merkitsevästi 

siitä huolimatta, että kartoitusalueet on etukäteen rajattu samankokoisilla 

ympyröillä. Useimmissa kohteissa esiselvitys on mahdollista tehdä yhden 

vuorokauden aikana, jos maastotyö tehdään alkukesällä eli vuoden 

valoisimpaan aikaan. Ajankäyttöön vaikuttavia muuttujia on niin paljon, ettei 

kustannuksia voi yleisessä tapauksessa arvioida kuin vaihteluvälin puitteissa.  
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Työmäärään vaikuttavat ainakin kohdealueen sijainti (sisämaakohteissa 

voidaan sulkea pois monien lajien esiintyminen), elinympäristötyyppi (erityisesti 

hiekka-alueet lisäävät tienvarsien potentiaalia) ja laatu (hyvälaatuinen alue-

>enemmän rajattavia kuvioita), alueen aiemmat inventoinnit (ennakkotiedot 

nopeuttavat maastotyötä), teiden tyyppi (pääteiden varsilla ei voi pysähtyä joka 

paikkaan vilkkaan liikenteen vuoksi) ja säätila monessa mielessä (sadekuuron 

aikana ei kannata havainnoida, kuivana kesänä työ hidastuu kasvillisuuden 

kuivumisen vuoksi, jne.).  

Taustatietojen hankinta sekä tulosten tulkinta ja raportointi vievät tyypillisesti 

2–3 kertaa kauemmin kuin maastotyö, ja vastaavasti puutteellinen valmistelu 

pidentää maastotyöaikaa merkittävästi. Raportoinnin ajankäyttö riippuu 

oleellisesti rajattujen kuvioiden lukumäärästä ja kohteen yleisestä poten-

tiaalista. Jos lähtökohtana on se, että kartoitusalueet valitaan samalla tavalla 

kuin pilottiprojektissa, niin kustannusarvio mahtuu välille 3000–5500 €/kohde, 

mikä ei sisällä matkakuluja. 

8.4 Jatkosuositukset 

Hot spot -kohteiden kartoitusta kannattaa jatkaa samoin menetelmin kuin 

pilottiprojektissa. Maastotöiden osalta esiselvitys ja yksi lajiselvityskäynti 

potentiaalisten kohteiden mahdollisten esiintymien kartoitukseen riittää lähes 

aina pohjaksi riittävän ohjeistuksen laadintaan. Lajiselvityskäynti on perusteltu 

siksi, että lajit ovat havaittavissa kesän eri aikoihin, ja lisäksi yhdenkin merkittä-

vän laji esiintymän varmistaminen vaikuttaa oleellisesti arvioon kohteen 

merkittävyydestä.  

Merkittävien lajiesiintymien paikantaminen on tärkeää biodiversiteetin 

säilyttämisen kannalta, koska tiedossa olevat esiintymät eivät tule vahingossa 

hävitetyiksi. Elinympäristönsä suhteen vaativat lajit ovat usein myös ns. 

sateenvarjolajeja, eli niiden elinolojen ylläpidosta ja parantamisesta hyötyvät 

useat muut samassa elinympäristössä elävät lajit, joiden elinpaikkavaatimukset 

ovat väljemmät.   
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9 Kohteiden huomiointi tienpidossa 

9.1 Huomiointi päivittäisessä kunnossapidossa 

Maanteiden varsien niittojen ja vesakoiden raivausten on todettu hyödyttävän 

erityisesti paahdeympäristöissä ja muissa avoimissa ympäristöissä eläviä lajeja. 

Nykyiset hoitokäytännöt pitävät yllä uhanalaisten lajien esiintymien ympäristön 

laatua lajien kannalta suotuisana.  

Maastoinventoinnin perusteella nykyisiä maanteiden tiealueeseen kohdistuvia 

niitto- ja vesakointikäytäntöjä voidaan inventointiin sisältyneillä hot 

spot -alueilla pääasiassa jatkaa nykyisellään.  

9.1.1 Niitot 

Myöhäisen niittoajankohdan suositukset kohdistuivat N3-hoitoluokan yhden 

kerran kesässä niitettäville teille ja vastaavat pääasiassa jo nyt käytössä olevaa 

niittokäytäntöä. Käytännössä tietyn kohteen myöhäistetty niitto tarkoittaa 

niiton myöhäistämistä tiestöllä laajemminkin, niittoreiteistä riippuen. Lisäksi 

Liikenneviraston määrittelemiin nurmetusten hoidon laatuvaatimuksiin sisältyy 

vaatimus niitosta tiejaksoittain siten, että työ valmistuu keskeytyksittä tien 

molemmin puolin mukaan lukien kevyen liikenteen väylät ja välikaistat.  

Myöhäisen niittoajankohdan vaatimus voidaan kirjata hoitourakoiden urakka-

asiakirjoihin urakkakohtaisena tarkennuksena. Myöhäistetyn niittoajankohdan 

syy on suositeltavaa tuoda esiin tarkennuksessa. Tarkennus kohdistuu tiettyyn 

tieosoiteväliin, jonka urakoitsija ottaa huomioon niittosuunnittelussa. Huomioi-

tavat kohteet voivat olla pienialaisia ja sijaita vain toisella puolella tietä, mutta 

tieosoiteväli kannattaa määritellä väljemmin siten, että se voidaan tunnistaa 

helposti maastossa esimerkiksi liittymien avulla. Tämä helpottaa sekä työn 

toteuttamista että valvontaa. Kesän 2018 inventointikohteissa niiton ajoituksen 

määrittely koskee teitä tai tieosuuksia, jotka sijaitsevat Salon Kiikalassa ja 

Naantalin Rymättylässä.  

Niiton tavanomaisesta poikkeava toteutustapa tai niittorajoitus pienialaisessa 

kohteessa vaatii tarkemman ohjeistuksen, joka voidaan toteuttaa hoitokortin 

laatimisella ja/tai kohteen viherhoitoluokan määrittelemisellä urakan käyttä-

mään tieosoitepohjaiseen tietojärjestelmään Y-kohteena. Y on hoitoon vaikut-

tava ympäristötekijä, jonka hoito poikkeaa normaalien viherhoitoluokkien 

vaatimuksista. Hoitoon vaikuttavana tekijänä voi olla esimerkiksi uhanalaisen 

kasvin tai vieraslajin esiintyminen.  

Uhanalaiskohde ja hoidon toteutustapa voidaan myös tallentaa tierekisterin 

viheralueiden ja viherkuvioiden tietolajiin kohdistuvana. Viherhoitoluokkana 

viheralueessa on tällöin Y (ympäristötekijä) ja viherkuviossa erityiskohde. 

Tavanomaisesta poikkeava toteutustapa kannattaa kohdistaa tarkasti ja työn 

toteutuksen sekä valvonnan kannalta tällaiset kohteet on suositeltavaa merkitä 

maastoon. Kesän 2018 inventointikohteissa niiton ajoituksen määrittely koskee 

kahta kohdetta Hiittisissä. 
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Nurmetusten hoidon laatuvaatimusten mukaan niitot tehdään silppuavalla 

laitteella. Niittojätteen poisto ei sisälly normaaliin hoitoon lukuun ottamatta 

kuivatusrakenteiden toimintaa haittaavan niittojätteen poistoa. Niittojätteen 

poiston hyödyllisyys uhanalaisten lajien menestymiselle tuotiin esille koskien 

erityisesti Hiittisten Rosalan kylän osuutta. Myös Rymättylän eteläosan tiestöllä 

poistosta olisi hyötyä. Niittojätteen poisto olisi tarvittaessa mahdollista 

sisällyttää urakkakohtaiseen tarkennukseen rajatuilla tieosuuksilla. Poisto 

vaatisi kuitenkin tavanomaisesta poikkeavaa niittokalustoa. Poiston kohdista-

misesta ja toteuttamisesta olisi suositeltavaa laatia hoitokortti ja/tai sisällyttää 

toimenpide viheralueena ja viherkuviona tierekisteriin. Uhanalaisten lajien 

nimeäminen näissä asiakirjoissa ei ole välttämätöntä. 

Maanteille asetetut viherhoitoluokat määräävät sen, kuinka pitkälle päällysteen 

reunasta niitto ulotetaan (ks. liite 1). Tarkastellut kohteet sijoittuivat pääasiassa 

viherhoitoluokan N3 tiestölle, joilla niittoleveys on 2 metriä päällysteen 

reunasta. Niittoalueen laajentamista oli esitetty Naantalin Rymättylässä ja 

Turun Kakskerrassa. Tiealueelle kohdistuva niittoalueen pieni laajennus lienee 

toteutettavissa urakkakohtaisena tarkennuksena, mikäli tieosuudella käytettä-

vä kalusto on sopiva toteutukseen. Tällaiset kohteet tulisi lisäksi merkitä 

maastoon. Erilaista kalustoa vaativista sekä tiealueen ulkopuolelle ulottuvista 

toimista sovitaan erikseen.  

9.1.2 Vesakoiden raivaukset 

Maastoinventoinnin perusteella vesakoiden raivaukseen ei esitetty muutoksia. 

Vesakoiden raivauksella pidetään yllä tienvarsialueiden avoimuutta, mikä 

edistää uhanalaisten lajien menestymistä.  

Kiikalassa on suositeltu useassa kohteessa taimikon poistoa tien vierustan 

alueelta. Taimikon poisto vesakoinnin menetelmällä ei tuota samanlaista 

tulosta, koska vesottu taimi monesti haaroo ja kasvaa nopeasti uudelleen. Harju-

kohteissa taimikon poisto vetämällä taimet maasta juurineen on tarkoituksen-

mukaista, koska samalla rikotaan laikuittain maanpintaa. Tämä edistää 

paahdealueiden lajiston monimuotoista kehittymistä. Taimikon poisto tie-

alueelta tällä menetelmällä vaatii erillistä sopimista ja hyvää ohjeistusta.  

9.1.3 Haitallisten vieraslajien torjunta 

Maastoinventoinnin yhteydessä tehtiin kohteittaiset havainnot lupiinin ja 

kurtturuusun esiintymistä. Inventoiduista kohteista Kiikalassa lupiini on 

kehittynyt ongelmaksi, mutta muissa kohteissa kasvustot olivat vielä maltillisia. 

Näissä kohteissa riittää toistaiseksi, että lupiini- ja kurtturuusukasvustot 

niitetään kunnolla normaalin niiton yhteydessä. 

Kiikalassa lupiinin tehokas hävittäminen erityisen arvokkaan kohteen läheisyy-

dessä on suositeltavaa hoitaa erillisenä projektina.  

Kohteet, joissa haitallisen vieraslajin niittoon on kiinnitettävä erityistä huomiota, 

voidaan nostaa esille urakkakohtaisessa tarkennuksessa ja määritellä 

viherhoitoluokaksi Y (ympäristötekijä). 
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9.2 Kohteiden huomiointi ojituksissa ja 

kaivuutöissä 

Tienvarsien niitot ja vesakoiden raivaukset hyödyttävät yleisesti uhanalaisia, 

avoimia ympäristöjä suosivia lajeja. Niitoilla ja vesakoinneilla ei tavallisesti ole 

haitallisia seurauksia ja normaalia tienvarsialueiden hoitoa voidaan tehdä ilman, 

että uhanalaisten lajien esiintymistä on käytössä täsmällistä paikkatietoa. 

Tiealueella tehdään kuitenkin myös kaivuutöitä. Vaikka maanpinnan rikkominen 

usein hyödyttää paahdelajeja, voidaan kaivuulla myös hävittää pienialainen 

uhanalaislajin esiintymä kokonaan. 

Hot spot -alueiden inventoinnilla saadaan tarkennettua uhanalaislajien 

kannalta erityisen tärkeiden tieosuuksien arvokkaimmat, tiealueella sijaitsevat 

kohteet. Kun kohteiden sijainti annetaan tiedoksi alueen hoitourakoitsijalle, ne 

pystytään ottamaan huomioon ojitus- ja muissa kaivuutöissä. Hot spot -aluei-

den ulkopuolelle mahdolliset jäävät, maantien läheisyydessä olevat korkeim-

pien uhanalaisuusluokkien (CR, EN) kohteiden tila ja sijainti tulisi lisäksi tarkistaa 

maastoinventoinnein. Myös maantiealueella tai sen välittömässä läheisyydessä 

sijaitsevat erityisesti suojeltavien lajien rajauspäätökset tulee antaa tiedoksi 

urakoitsijalle.  

On huomattava, että ojien perkauksien yhteydessä maanpinnan rikkominen on 

usein hyödyllistä paahteisissa ympäristöissä viihtyville lajeille. Tästä syystä 

tärkeintä on ojituksen hallittu toteuttaminen siten, että pienialaisia uhanalais-

kohteita ei tuhota vahingossa. 

Kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen tiealueelle tarvitaan aina 

tienpitäjän lupa tai sijoittamisesta on tehtävä ilmoitus. Näiden rakenteiden 

sijainnin suunnittelija on vastuussa uhanalaislajitiedon selvittämisestä. Hot spot 

-alueiden tieosuuksien osalta luvituksen yhteydessä olisi syytä tehostetusti 

huomioida se, että uhanalaiskohteet on selvitetty.  

9.3 Erillisenä toteutettavat projektit 

Maastoinventoinnin yhteydessä tunnistettiin useita toimenpiteitä, jotka 

kohdistuvat tiealueen ulkopuolelle tai eivät sisälly tavanomaiseen tienhoitoon. 

Näitä olivat mm. laajemmat vieraslajien hävitykset ja puuston poistot. Näiden 

toteuttaminen vaatii toimien tarkempaa suunnittelua, priorisointia ja 

rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä.  

Osa hankkeen alussa tunnistetuista hot spot –kohteista jäi inventoimatta 

maastossa. Jatkoinventoinnista päätetään erikseen. 
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10 Loppupäätelmät ja jatkoselvitystarpeet 

Uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien paikkatietoihin perustuva hot spot -alueiden 

inventointi ja kohteiden tarkentavat maastokartoitukset antavat hyvän pohjan 

monimuotoisten tienvarsialueiden paikantamiselle ja niiden huomioimiselle 

tienpidossa.  

Pilotissa käytetyllä menetelmällä voi kuitenkin jäädä ottamatta huomioon 

sellaisia eliölajiston kannalta tärkeitä kohteita, joissa ei ole tehty kartoituksia 

aiemmissa yhteyksissä. Pilottiprojektin tulosten perusteella kohteet kannattaisi 

valita jatkossa siten, että osa kohteista on tunnetuilla lajikeskittymäalueilla, ja 

osa sellaisilla potentiaalisilla alueilla, joissa ei ole aiemmin tehty kartoituksia.  

Maastokartoitus vaatii erityisasiantuntemusta. Lyhyt kesä ja lajikohtaisen 

kartoituksen kohdistaminen oikeaan aikaan rajoittaa yhden kesän aikana 

inventoivissa olevien kohteiden määrää. Inventoinnit voidaan ajoittaa 

esimerkiksi hoitourakoiden kilpailutusaikatauluun, jolloin tarkasteltava tiestö 

pysyy rajallisena. Inventointi on syytä toistaa ainakin jossain muodossa 

urakkakilpailutusten tahtiin. Tämä palvelisi myös tienvarsien monimuotoi-

suuden tilan seurantaa. 

Nykyisin käytössä olevat maanteiden viherhoidon ohjeet ja järjestelmät antavat 

pääosin hyvän pohjan kohteiden hallitulle huomioon ottamiselle maanteiden 

päivittäisessä hoidossa, kuten niitoissa ja vesakoiden raivauksessa. Tietoisuus 

kohteista, niiden arvosta sekä toimenpiteiden tarkoituksesta todennäköisesti 

lisää onnistumisen mahdollisuutta hoitotoimissa. Kohteiden huomioon 

ottamista tehostaa se, että vältetään turhaa ohjeistusta ja osoitetaan rutiineista 

poikkeavat toimenpiteitä vain painavin perustein. Maanteiden hoitourakoissa 

toimijoita on paljon ja työntekijät vaihtuvat. Erityistoimenpiteiden vieminen 

käytännön työhön on haasteellista. Laajempia tieosuuksia koskevat niitto-

ajankohtien määrittelyt tuskin aiheuttavat isoja ongelmia, mutta tärkeät, 

pienialaiset kohteet kannattaa merkitä maastoon. Merkinnästä on olemassa 

suositus ohjeessa Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, mutta merkin-

nän toimivuudesta ei ole laajaa kokemusta.  Merkinnöistä olisi hyötyä myös 

tienvarsilla tapahtuvien kaivutöiden aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisessä.  

Tieto monimuotoisista, erityisen arvokkaista tieympäristöistä on syytä siirtää 

kaikkien tienvarsialueilla toimivien käyttöön mieluiten ladattavana kartta-

aineistona. Hot spot -alueiden paikkatietopohjainen määrittely antaa jo kuvan 

alueista, joilla tienvarsiin kohdistuvia toimia on syytä puntaroida tarkemmin. 

Maastoinventoinnin avulla arvokkaat tieosuudet on mahdollista paikantaa 

tarkemmin ja ohjata päivittäistä teiden hoitoa ja kertaluonteisempia toimia siten, 

että luonnonarvot säilyvät ja jopa monipuolistuvat. Monimuotoiset tienvarsi-

alueet voisivat olla huomioituna esimerkiksi maakuntakaavassa. 

Uhanalaisten lajien huomioon ottamista maanteiden hoidossa on mahdollista 

tehostaa sisällyttämällä tieto ja ohjeistus kohteista nykyisin käytössä oleviin 

käytäntöihin ja järjestelmiin. Tiedon kulkuun on kuitenkin kiinnitettävä huomiota.  
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Tiealueella tapahtuviin kaivuutöihin tarvitaan aina tienpitäjän lupa tai työstä on 

tehtävä ilmoitus. Töiden suunnittelija on vastuussa uhanalaislajitiedon selvittä-

misestä. Hot spot -alueiden tieosuuksien osalta luvituksen yhteydessä olisi 

syytä tehostetusti tarkistaa se, että uhanalaiskohteet on selvitetty. Lajiston-

suojelua koskevan tiedon ajantasaisuudesta ja kattavuudesta vastaa 

ympäristöhallinto. Tienvarsialueiden uhanalaisesiintymiä koskevan ajantasai-

sen tiedon saatavuus tarkoituksenmukaisella karkeusasteella ja tietosisällöllä 

lupapäätösten valmistelijoiden käyttöön edistäisi kyseisten lajien suojelua. 

Myös suunnittelijoilla ja kaivuutöiden valvojilla tulisi olla mahdollisuus tietojen 

tarkistukseen. Tällainen käytäntö vähentäisi myös uhanalaistietojen turhien 

kyselyjen määrää. 

Nykyiset hoitokäytännöt pääasiassa pitävät yllä uhanalaisten lajien esiintymien 

ympäristön laatua lajien kannalta suotuisana. Tavanomaisista tienhoitokäytän-

nöistä poikkeavana on tuotu esille niittoalueen laajentamista, niittojätteen 

poistoa sekä puuntaimien poistoa vetämällä. Näiden toteuttamisesta käytän-

nössä, tienhoitoon liittyvänä ei ole juuri kokemuksia.  

Pilotin pohjalta esitetään jatkoselvitystä seuraavista kokonaisuuksista: 

 Menettelyt uhanalaistiedon riittävään saatavuuteen suunniteltaessa 

toimia tiealueella, luvista päätettäessä ja valvottaessa lupien mukaisia 

töitä. 

 Toimintamallin jatkokehittäminen uhanalaiskohteiden ja moni-

muotoisten tienvarsialueiden inventoimiseen sekä inventoinnin pohjalta 

tehtyjen hoito-ohjeistusten viemiseen hoitoa ohjaaviin asiakirjoihin ja 

järjestelmiin. 

 Maastoon merkinnän tavan kehittäminen: merkintäkokeilut ja niistä 

saadut kokemukset. 

 ”Uusien”, monimuotoisuutta edistävien hoitotoimien kokeilu: niitto-

jätteen keräys, puuntaimien poisto vetämällä, niittoalueen kohde-

kohtainen laajentaminen. 
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	Jatkoselvitystarpeet liittyvät uhanalaistiedon käytettävyyteen tiealueen kaivuu-töiden lupaprosessissa, uhanalaiskohteiden inventointia ja huomioon ottamista koskevan toimintamallin edelleen kehittämiseen, erityiskohteiden maasto-merkintään ja monimuotoisuutta edistävien uusien hoitotoimien kokeiluun tiealueella. 
	 
	 
	 
	 
	  
	Tiina Myllymäki, Kari Nupponen och Marko Nieminen: Pilotprojekt om biologisk mångfald vid vägkanterna i sydvästra Finland. Trafikledsverket. Helsingfors 2019. Trafikledsverkets publikationer 1/2019. 91 sidor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-656-0. 
	 
	Sammanfattning  
	Landsvägskanter med regelbunden slåtter har blivit viktiga ersättande livs-miljöer för ängs- och fältarter. Syftet med detta projekt var att få en klarare uppfattning om vilken betydelse vägslänterna i sydvästra Finland har som nya livsmiljöer samt att genomföra ett pilotprojekt om den geografiska informationens användbarhet för att identifiera objekt med särskilt betydande arter och om ett förfarande för att beakta dessa objekt i den praktiska väg-hållningen. Målet med terränginventeringen var att preciser
	Inom området för Egentliga Finlands NTM-central identifierades ett antal mång-fasetterade vägkantsmiljöer genom en förstudie av geografiskt informations-material för nära hotade och hotade arter och utifrån expertutlåtanden om dessa. Bland de 14 s.k. hot spot-områden som identifierades i förstudien valdes sju objekt där terränginventering gjordes sommaren 2018. I terränginventering-en kartlades totalt 235 km vägkanter. Livsmiljöobjekt för 63 beaktansvärda insektsarter avgränsades längs vägarna. Totalt 38 be
	Utifrån inventeringsresultaten kunde man konstatera att nuvarande praxis för slåtter av vägkanter till övervägande del gynnar arter i solexponerade miljöer, och många förekomster har uttryckligen bevarats på grund av regelbunden slåtter. Avvikelser från normal praxis rekommenderades endast på vägande grunder vid sex objekt där normal slåtter utplånar en näringsväxt eller en del av den för larven av en art som förekommer i objektet. Upprustnings-rekommendationer som gällde att hålla livsmiljön öppen, men som
	Nuvarande anvisningar och system för skötseln av grönområden intill lands-vägar ger i regel en god grund för att beakta objekten på ett kontrollerat sätt i den dagliga väghållningen, såsom slåtter och slyröjning. Att införa särskilda åtgärder i det praktiska arbetet är emellertid en utmaning. Viktiga objekt med liten areal lönar det sig att märka ut i terrängen. 
	Objekt som är viktiga för hotade arter lönar det sig att fortsätta kartlägga med samma metoder som i pilotprojektet, men framöver lönar det sig att som objekt – vid sidan av kända artkoncentrationer – även välja andra potentiella områden som inte tidigare har kartlagts. En förstudie och ett artutredningsbesök i terrängen för att kartlägga eventuella förekomster i potentiella objekt räcker nästan utan undantag som grund för att utarbeta anvisningar. Artutrednings-besöket är motiverat eftersom bedömningen av 
	Miljöförvaltningen ansvarar för att informationen om skyddet av arter är aktuell och heltäckande. Skyddet av de ifrågavarande arterna skulle främjas av om de som bereder tillståndsbeslut för vägområdet har tillgång till uppdaterad information med ändamålsenlig detaljnivå och ändamålsenligt innehåll gällande förekomsten av hotade arter i vägkantsområdena. Även planerare och de som övervakar grävarbete bör ha möjlighet att använda informationen. 
	Behovet av fortsatta utredningar hänför sig till hur användbar informationen om hotade arter är i tillståndsprocessen för grävarbeten i vägområdet, till vidare-utvecklingen av handlingsmodellen för inventering och beaktande av objekt med hotade arter, till märkning av specialobjekt i terrängen och till försök med nya vårdmetoder som främjar den biologiska mångfalden. 
	 
	 
	  
	Tiina Myllymäki, Kari Nupponen and Marko Nieminen: Roadside biodiversity pilot project in southwestern Finland. Finnish Transport Infrastructure Agency. Helsinki 2019. Publications of the Finnish Transport Infrastructure Agency 1/2019. 91 pages. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-656-0. 
	 
	Abstract 
	The regular practice of roadside clearing has proved to create a significant alternative habitat for meadow and grassland flora and fauna. The purpose of the present project was to gain a better understanding of the importance of road verges in southwestern Finland as ‘neo-habitats’ and to pilot the use of geographical information in identifying sites with a particularly significant range of species and also to pilot a procedure for treating these sites with particular care in practical road maintenance. An
	A number of biodiverse roadside habitats were identified in the domain of the Southwest Finland Centre for Economic Development, Transport and the Environment in a preliminary study based on geographical information on near-threatened and endangered species and on expert evaluations. There were 14 ‘hot spots’ identified in the preliminary survey; of these, seven were selected for an on-site inventory that was performed in summer 2018. In the on-site inventory, a total of 235 km of road verges were charted, 
	The inventory results led to the conclusion that current roadside clearing practices largely favour species adapted to sunlit environments, and many populations have survived specifically because of regular clearing. Exceptions to the normal practice were only recommended for weighty reasons at six sites where the normal clearing practices destroy plants (in whole or in part) providing nutrition to the larvae of species occurring at those sites. Refurbishment recommendations concerning not clearing practice
	The current instructions and systems for green area maintenance along roads basically provide a good foundation for the controlled consideration of these sites in everyday road maintenance, such as roadside clearing and brush removal. However, introducing special measures into practical operations is a challenge. Important small sites should be marked out in situ. 
	Surveys of sites important for endangered species should be continued using the same methods as in the pilot project, but the sites selected should include not only those with known population clusters but also other potential areas not previously surveyed. A preliminary survey and one on-site visit to survey potential species population sites will almost always provide a sufficient basis for drawing up instructions. A species survey visit is justified because confirming even one significant species populat
	The environmental administration is responsible for keeping species protection information up to date and comprehensive. Providing officials preparing permit decisions with access to up-to-date information on populations of endangered species in roadside areas, presented with the appropriate granularity and data content, would promote the protection of such species. Planners and excavation supervisors should also have access to this information. 
	The identified needs for further study have to do with the usability of information on endangered species in the permit process for excavations in road areas; further development of an operating model for making an inventory of endangered species sites and taking them into consideration; the marking of special interest sites in situ; and experimenting with new maintenance procedures promoting biodiversity in road areas. 
	 
	 
	  
	Esipuhe  
	Väylävirasto (aikaisemmin Liikennevirasto) ohjaa maanteiden viherhoitoa. ELY-keskukset tilaavat viherhoitotyöt palveluntuottajilta osana hoidon alueurakkaa. Hoitotyöt hankitaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti ottaen samalla huomioon turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.  
	Väyläviraston toiminnalla on tärkeä merkitys mm. perinnebiotooppilajien suojelua tukevien uuselinympäristöjen synnylle. Virasto kehittää luonnon moni-muotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten tutkimusta sekä yhteistyössä ympäristöpaikkatiedon hallintaa ja hyödyntämistä. Monimuotoisuuden säily-mistä edistetään väyläympäristöissä päivittäisen kunnossapidon toimilla ja niiden ajoituksella.  
	Tämän projektin tarkoituksena oli saada nykyistä parempi käsitys lounaisen Suomen tienvarsien merkityksestä uhanalaisten hyönteislajien uuselinympäris-töinä. Tarkoituksena oli pilotoida paikkatiedon käytettävyyttä lajistoltaan erityisen merkittävien kohteiden tunnistamisessa sekä näiden kohteiden huomioimisessa käytännön tienpidossa.  
	Faunatica Oy on vastannut maastoinventointien teosta ja inventointitulosten raportoinnista sekä hoitosuositusten laadinnasta. Faunatica Oy:stä työhön ovat osallistuneet FM Kari Nupponen ja FT Marko Nieminen. MMM Tiina Myllymäki TM-suunnittelusta on vastannut esiselvitysvaiheesta, hoitotoimenpiteiden tarkastelusta tienhoidollisesta näkökulmasta sekä selvitystulosten kokoami-sesta yhtenäiseksi raportiksi. Itsenäisen tutkimuskatsauksen on raporttiin tuottanut Jussi Lampinen Turun yliopistosta.  
	Liikennevirastosta työtä on ohjannut ympäristöasiantuntija Marketta Hyvärinen.  
	Työn ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa. Ohjausryhmän jäseninä ovat olleet edellä mainittujen lisäksi Niina Anttila, Timo Laaksonen ja Markus Salminen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelta sekä Iiro Ikonen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnon-varat -vastuualueelta. Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta on osallis-tunut työn aloituskokoukseen asiantuntijana.  
	Helsingissä huhtikuussa 2019  
	Väylävirasto 
	Tekniikka ja ympäristö -osasto/ ympäristö- ja kiinteistöyksikkö  
	 
	 
	  
	Sisällysluettelo 
	1 JOHDANTO .................................................................................................................. 
	1 JOHDANTO .................................................................................................................. 
	1 JOHDANTO .................................................................................................................. 
	12
	 

	2 TIENVARSIEN LAJISTO TIENPITOON JA YMPÄRISTÖÖN  LIITTYVISSÄ OHJEISSA JA OHJELMISSA.............................................................. 
	2 TIENVARSIEN LAJISTO TIENPITOON JA YMPÄRISTÖÖN  LIITTYVISSÄ OHJEISSA JA OHJELMISSA.............................................................. 
	13
	 

	3 TUTKIMUSTIETOA TIENVARSISTA HARVINAISTUVIEN  NIITTYKASVIEN ELINYMPÄRISTÖNÄ .................................................................. 
	3 TUTKIMUSTIETOA TIENVARSISTA HARVINAISTUVIEN  NIITTYKASVIEN ELINYMPÄRISTÖNÄ .................................................................. 
	17
	 

	4 UHANALAISET LAJIT JA TIENPITO ....................................................................... 
	4 UHANALAISET LAJIT JA TIENPITO ....................................................................... 
	20
	 

	4.1 Uhanalaiskohteet hoitourakoissa ..................................................................... 
	4.1 Uhanalaiskohteet hoitourakoissa ..................................................................... 
	20
	 

	4.2 Muut toimijat tiealueella ....................................................................................... 
	4.2 Muut toimijat tiealueella ....................................................................................... 
	21
	 

	4.3 Uhanalaislajisto Varsinais-Suomen ja Satakunnan   maanteiden varsilla ............................................................................................... 
	4.3 Uhanalaislajisto Varsinais-Suomen ja Satakunnan   maanteiden varsilla ............................................................................................... 
	22
	 

	5 HOT SPOT -ALUEIDEN MÄÄRITTELY ................................................................. 
	5 HOT SPOT -ALUEIDEN MÄÄRITTELY ................................................................. 
	26
	 

	6 VALITUT HOT SPOT ALUEET ................................................................................ 
	6 VALITUT HOT SPOT ALUEET ................................................................................ 
	30
	 

	6.1 Houtskari ................................................................................................................... 
	6.1 Houtskari ................................................................................................................... 
	30
	 

	6.2 Korppoo ..................................................................................................................... 
	6.2 Korppoo ..................................................................................................................... 
	32
	 

	6.3 Nauvo-Storlandet .................................................................................................. 
	6.3 Nauvo-Storlandet .................................................................................................. 
	34
	 

	6.4 Nauvo-Lillandet ...................................................................................................... 
	6.4 Nauvo-Lillandet ...................................................................................................... 
	36
	 

	6.5 Parainen-E ................................................................................................................ 
	6.5 Parainen-E ................................................................................................................ 
	38
	 

	6.6 Kemiö .......................................................................................................................... 
	6.6 Kemiö .......................................................................................................................... 
	40
	 

	6.7 Dragsfjärd-Taalintehdas ..................................................................................... 
	6.7 Dragsfjärd-Taalintehdas ..................................................................................... 
	43
	 

	6.8 Hiittinen ..................................................................................................................... 
	6.8 Hiittinen ..................................................................................................................... 
	46
	 

	6.9 Kiikala, Hyyppärä .................................................................................................... 
	6.9 Kiikala, Hyyppärä .................................................................................................... 
	48
	 

	6.10 Kakskerta-Satava ................................................................................................... 
	6.10 Kakskerta-Satava ................................................................................................... 
	50
	 

	6.11 Rymättylä E .............................................................................................................. 
	6.11 Rymättylä E .............................................................................................................. 
	53
	 

	6.12 Laitila-Untamala ..................................................................................................... 
	6.12 Laitila-Untamala ..................................................................................................... 
	55
	 

	6.13 Pori Reposaari ......................................................................................................... 
	6.13 Pori Reposaari ......................................................................................................... 
	58
	 

	6.14 Säkylän seutu .......................................................................................................... 
	6.14 Säkylän seutu .......................................................................................................... 
	60
	 

	7 HOT SPOT -ALUEIDEN MAASTOINVENTOINTI ................................................. 
	7 HOT SPOT -ALUEIDEN MAASTOINVENTOINTI ................................................. 
	61
	 

	7.1 Kartoitusmenetelmä .............................................................................................. 
	7.1 Kartoitusmenetelmä .............................................................................................. 
	61
	 

	7.2 Kohdekohtaiset tulokset ...................................................................................... 
	7.2 Kohdekohtaiset tulokset ...................................................................................... 
	63
	 

	7.2.1 Kiikala Hyyppärä .................................................................................... 
	7.2.1 Kiikala Hyyppärä .................................................................................... 
	63
	 

	7.2.2 Hiittinen  ................................................................................................ 
	7.2.2 Hiittinen  ................................................................................................ 
	67
	 

	7.2.3 Kakskerta-Satava .................................................................................. 
	7.2.3 Kakskerta-Satava .................................................................................. 
	69
	 

	7.2.4 Rymättylä E .............................................................................................. 
	7.2.4 Rymättylä E .............................................................................................. 
	71
	 

	7.2.5 Laitila-Untamala ..................................................................................... 
	7.2.5 Laitila-Untamala ..................................................................................... 
	72
	 

	7.2.6 Säkylän seutu .......................................................................................... 
	7.2.6 Säkylän seutu .......................................................................................... 
	74
	 

	7.2.7 Pori Reposaari .......................................................................................... 77 
	7.3 Maastoinventoinnin yhteenveto ....................................................................... 
	7.3 Maastoinventoinnin yhteenveto ....................................................................... 
	79
	 

	8 MAASTOINVENTOINNIN TULOSTEN TARKASTELU ....................................... 
	8 MAASTOINVENTOINNIN TULOSTEN TARKASTELU ....................................... 
	80
	 

	8.1 Kartoituskohteiden valinnasta .......................................................................... 
	8.1 Kartoituskohteiden valinnasta .......................................................................... 
	80
	 

	8.2 Poikkeavien hoitokäytäntöjen ohjeistus .......................................................... 
	8.2 Poikkeavien hoitokäytäntöjen ohjeistus .......................................................... 
	81
	 

	8.3 Tienvarsien huomionarvoisten lajien kartoituksen  työmäärästä ja kustannuksista .......................................................................... 
	8.3 Tienvarsien huomionarvoisten lajien kartoituksen  työmäärästä ja kustannuksista .......................................................................... 
	81
	 

	8.4 Jatkosuositukset ..................................................................................................... 
	8.4 Jatkosuositukset ..................................................................................................... 
	82
	 


	9 KOHTEIDEN HUOMIOINTI TIENPIDOSSA .......................................................... 
	9 KOHTEIDEN HUOMIOINTI TIENPIDOSSA .......................................................... 
	9 KOHTEIDEN HUOMIOINTI TIENPIDOSSA .......................................................... 
	83
	 

	9.1 Huomiointi päivittäisessä kunnossapidossa ................................................. 
	9.1 Huomiointi päivittäisessä kunnossapidossa ................................................. 
	83
	 

	9.1.1 Niitot  ............................................................................................... 
	9.1.1 Niitot  ............................................................................................... 
	83
	 

	9.1.2 Vesakoiden raivaukset ......................................................................... 
	9.1.2 Vesakoiden raivaukset ......................................................................... 
	84
	 

	9.1.3 Haitallisten vieraslajien torjunta ...................................................... 
	9.1.3 Haitallisten vieraslajien torjunta ...................................................... 
	84
	 

	9.2 Kohteiden huomiointi ojituksissa ja kaivuutöissä ....................................... 
	9.2 Kohteiden huomiointi ojituksissa ja kaivuutöissä ....................................... 
	85
	 

	9.3 Erillisenä toteutettavat projektit ...................................................................... 
	9.3 Erillisenä toteutettavat projektit ...................................................................... 
	85
	 

	10 LOPPUPÄÄTELMÄT JA JATKOSELVITYSTARPEET .......................................... 
	10 LOPPUPÄÄTELMÄT JA JATKOSELVITYSTARPEET .......................................... 
	86
	 

	LÄHTEET ..................................................................................................................................... 
	LÄHTEET ..................................................................................................................................... 
	88
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Johdanto 
	Väyläviraston (aikaisemmin Liikenneviraston) tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä määritellä toimet arvokkaiden olemassa olevien korvaavien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Erityisesti monille paahteisia elinympäristöjä suosiville lajeille säännöllisesti niitettävät tienvarret ovat muodostuneet merkittäviksi kasvupaikoiksi, koska niitty- ja laidunalueet koko ajan vähenevät ja luontainen metsäpalodynamiikka harjualueilla on estetty. Tieluiskat pitävätkin yllä tärkeitä yhteyksiä ja leviämisre
	Suomen uhanalaisista lajeista elää noin 23 % perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muuttamissa ympäristöissä. Uhanlaisista lajeista noin 26 %:lla uhan-alaisuuden ensisijainen syy on niittyjä, ketoja, rantoja, harjunrinteitä ja muita avoimia elinympäristöjä heikentävä avoimien alueiden sulkeutuminen.  Samalla kun tienvarsien merkitys keto- ja niittylajien korvaavina elinympäristöinä jatkuvasti kasvaa, kasvaa myös tarve tietää harvinaistuvan lajiston merkittävät esiintymispaikat sekä hallita ja kehittää mene
	Tämän projektin tarkoituksena oli saada nykyistä parempi käsitys lounaisen Suomen tieluiskien merkityksestä uuselinympäristöinä ja ekologisina käytävinä niitty-, keto- ja paahdeympäristöjen välillä sekä testata paikkatiedon käytettä-vyyttä erityisen merkittävien kohteiden tunnistamisessa sekä näiden kohteiden huomioimisessa käytännön tienpidossa. Tarkoituksena on suunnata räätälöidyt hoitotoimet kustannustehokkaasti palvelemaan laajemman ekologisen verkos-ton säilymistä ja kehittymistä. Lisäksi tavoitteena 
	Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakun-nat) alueelta määriteltiin vuoden 2017 lopussa paikkatietoaineistojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella joukko tienvarsiympäristöjä, joiden hoidolla ja sen kehittämisellä voitaisiin edistää luonnon monimuotoisuutta sekä tien varressa että siihen kytkeytyneessä elinalueiden verkostossa. Vuonna 2018 työtä jatkettiin siten, että valikoiduissa kohteissa tehtiin maastoinventoinnit ja tarkasteltiin toimenpiteitä, joilla havaitun arvolajisto
	Tähän raporttiin on koottu keskeiset osat vuoden 2017 esiselvityksestä, vuonna 2018 tehdyn maastoinventoinnin tulokset sekä katsaus tutkimuksista, jotka käsittelevät harvinaistuvia niittyjen kasvilajeja tieympäristössä. 
	 
	 
	 
	 
	2 Tienvarsien lajisto tienpitoon ja ympäristöön liittyvissä ohjeissa ja ohjelmissa 
	Liikenne- ja viestintäministeriön ympäristöstrategia 
	Liikenneviraston ympäristötoimintalinjaa ohjaa liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen ympäristöstrategia, joka määrittelee ympäristötyön keskeiset tavoit-teet ja toimintalinjat kaikille liikennemuodoille vuosille 2013–2020. Ympäristö-strategian taustaosassa on kiinnitetty huomiota paitsi liikenneväylien rakentamisesta aiheutuvaan luonnonalueiden pirstoutumiseen ja ekologisten verkostojen huomioon ottamisen tärkeyteen, myös liikenneväylien merkityk-seen korvaavana elinympäristönä monille uhanalaisille 
	Liikenneviraston ympäristötoimintalinja 
	Liikenneviraston ympäristötoimintalinja on laadittu vuonna 2014 ja siinä on kuvattu ympäristötyön periaatteet ja linjaukset, joiden mukaan virasto toimii väylänpidon ja liikenteen ympäristökysymyksissä. Toimintalinja sisältää viraston ympäristöpolitiikan, tavoitteet ja käytettävissä olevat keinot sekä nostaa esille lähivuosien ympäristötyön painopistealueet. Ympäristötoiminta-linjassa on todettu, että Liikenneviraston toiminnalla on tärkeä merkitys mm. perinnebiotooppien turvaamiselle ja lajien suojelua tuk
	Ympäristötoimintalinjan mukaan Liikennevirasto kehittää luonnon monimuotoi-suuteen kohdistuvien vaikutusten tutkimusta ja seurantaa sekä kehittää ja lisää systemaattisesti yhteistyössä ympäristöpaikkatietoa ja sen hallintaa sekä hyödyntämistä. Väylänpidon yhtenä toimena on tuotu esille monimuotoisuuden säilymisen edistäminen väyläympäristöissä päivittäisen kunnossapidon toimilla ja niiden ajoituksella (esimerkkinä niittotöiden ajoitus ja mahdolliset niitto-rajoitukset). Lisäksi on nostettu esille väyläympär
	Liikenneviraston ympäristötoimintalinjan mukaisesti on selvitetty luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden olemassa olevien korvaavien elin-ympäristöjen määrää ja merkitystä tie- ja rataverkolla. (Erävuori ym. 2018)  
	Liikenneviraston ympäristöohjelma 2017-2020 
	Liikenneviraston ympäristöohjelmassa on esitetty ympäristötoimintalinjan mukaisten painopistealueiden mukaisesti jaoteltuna lähivuosien toimenpiteet, joilla Liikenneviraston ympäristötyötä viedään eteenpäin.  
	Liikenneviraston ja ELY-keskusten keskeisiksi keinoiksi luonnon monimuotoi-suuden edistämiseksi on nostettu esille kansallisten strategioiden (biodiversi-teetti, vieraslajit) toimenpiteiden toteuttaminen, tutkimuksen ja seurannan kehittäminen, väylänpidon kehittäminen sekä hankintojen ja ohjeistuksen kehittäminen. Väylänpidon kehittämisalueina on erikseen mainittu mm. 
	päivittäisen kunnossapidon/viherhoidon toimet ja niiden ajoittaminen (esimerkiksi niitto) sekä paikkatiedon kehittäminen ja ympäristötiedon hallinta. 
	Uhanalaisia lajeja ja paikkatietoja koskevana tutkimus- ja kehittämistoimen-piteenä on listattu vuosivälille 2016–2017 ohjelmoitu selvitys luonnon moni-muotoisuuden kannalta arvokkaista korvaavista elinympäristöistä väylä-verkolla ja niiden merkityksestä sekä tarvittavista hoitotoimista. Lisäksi vieraslajeja koskevina tehtävinä ja toimenpiteinä on tuotu esille vieraslajien, erityisesti jättiputken, torjuntatoimenpiteet yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä jättiputken hävittämiseksi maantie- ja rataverkoll
	Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat korvaavat elinympäristöt 
	Liikenneviraston ympäristötoimintalinjassa ja -ohjelmassa esille nostetun korvaavien elinympäristöjen määrän, merkityksen ja niiden säilyttämiseksi tehtävien toimien selvitystyö käynnistyi esiselvityksen laatimisella, joka valmistui alkuvuonna 2017.   
	Esiselvityksen tulosten pohjalta selvitystyötä jatkettiin koko päätieverkolla ja valtion hallinnassa olevalla rataverkolla. Päätieverkko kattaa valta- ja kantatiet ja on noin 17 % Suomen koko maantieverkosta. Selvityksen kohteena olivat luontaisia paahdeympäristöjä korvaavat elinympäristöt. Maanteiden osalta paikkatietoanalyysi keskittyi lämpimään ilmansuuntaan avautuviin harjujen maaleikkauksiin.  
	Tämän selvityksen ja pilottivaiheen selvityksen perusteella päätieverkolta tunnistettiin 386 korvaavaa elinympäristöä, joiden yhteispituus on 66 kilometriä.  
	Selvityksessä löydettyjen kohteiden karkeasti arvioitu yhteenlaskettu pinta-ala oli 13,2 hehtaaria, joka on 1,1 % koko Suomen arvioidusta paahderinteiden pinta-alasta. Selvityksessä on todettu kohteiden pinta-alan suhteessa koko Suomen paahdeympäristöjen pinta-alaan olevan pieni ja kohteiden pääosin suhteellisen pienialaisia. Kohteiden merkittävyyttä nostaa niiden kytkeytyneisyys paahde-ympäristöjen muodostamaan elinympäristöjen verkostoon. Selvityksen tulosten perusteella voitiin vetää johtopäätös, että ra
	Paahteisten maaleikkausten hoidossa on tärkeintä ylläpitää rinteen paahtei-suutta ja valoisuutta. Haitallisesti varjostavaa puustoa ja pensaikkoa syntyy eniten rinteiden yläosaan, jonne säännölliset vesakoinnit eivät ulotu. Nykyistä laajemmilla ja säännöllisillä raivauksilla pystytään parantamaan peittä-vyydeltään tiheimpien, tunnistettujen kohteiden elinympäristöjä. Koneellinen raivaus pohjavedensuojausalueita lukuun ottamatta on mahdollista, koska samalla maanpintaa rikotaan ja kivennäismaata paljastuu. T
	Tienvarsien vesakonraivauksen todetaan pääosin suosivan potentiaalisten paahdeympäristöjen ekologisten olosuhteiden säilymistä. Riistavaara-alueiden raivaukseen on mahdollista liittää maaleikkausten hoitoa. Tärkeimmille ja edustavimmille maaleikkausten paahdealueille voidaan laatia viherhoitokortit. (Erävuori ym. 2018.) 
	Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
	Vuonna 2014 voimaan tullut ohje Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä määrittelee maanteiden varsien viheralueiden hoidon periaatteet ja laatu-vaatimukset. Ohjeen esipuheessa on todettu, että olemassa olevan kasvilli-suuden ja alueen luontaisen lajiston suosiminen sekä pyrkiminen sellaisiin ratkaisuihin, jotka vähentävät hoidon tarvetta, sopivat yhteen monimuotoisuus-tavoitteiden kanssa. 
	Ohjeessa on käsitelty aiempaa versiota laajemmin vihertyökohteiden liittäminen paikkatietoaineistoihin, uhanalaislajien esiintymät viherrakentamisessa ja -hoi-dossa sekä korvaavien elinympäristöjen tuottaminen. 
	Liikenneviraston viheralueiden hoidon sisältöä ja laatua määritellään viher-hoitoluokilla, jotka on jaettu kolmeen pääluokkaan: normaalit hoitoluokat N (jonka sisällä jaottelu N1, N2 ja N3), taajamien hoitoluokat T (jonka sisällä jaottelu T1 ja T2) ja erityisalueiden hoitoluokat E (jonka sisällä jaottelu E1 ja E2). Lisäksi hoitoon voivat vaikuttaa ympäristötekijät (Y), jotka ovat edellä mainittujen hoitoluokkien sisällä olevia kohteita ja alueita, joiden hoitotavoitteet poikkeavat hoitoluokan tavoitteista. 
	Viherhoitoluokat kuvaavat alueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa. Laatuvaatimukset on määritelty hoitoluokittain. Laatuvaatimuksissa kuvataan mm. niitto- ja vesakointikerrat, niiden ajankohta ja laajuus. Niittoja ja vesakointeja koskevia yleisiä laatuvaatimuksia on koottu liitteenä 1 olevaan taulukkoon. 
	Ohje sisältää yleistietoa uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien suojelun periaatteista ja tavoitteista. Lajit on kuvattu huomioitavaksi hoitourakoissa siten, että esiintymille annetaan tierekisterin alku- ja loppupiste. Lisäksi kohde merkitään maastoon. Merkintätavaksi on suositeltu valkopohjaista kylttiä tekstillä Niittorajoitus, rajoituksen voimassaolon metrimäärä ja suunta nuolella.  Tietoja voidaan täydentää erillisellä kartalla koordinaattitietoineen. Niiton ja vesakonraivauksen osalta määrit
	Korvaavat elinympäristöt on ohjeessa kuvattu lähinnä kompensaatiotarpeena, kun väylähanke aiheuttaa luontoarvojen heikentymistä. Ohjeessa on kuvattu toteutustyön eri vaiheet ja menettelyt. 
	Niittyjen ja ketojen hoidon kuvauksen yhteydessä on nostettu esille se, että tieympäristössä kasvupaikat ovat yleensä sopivimpia kuiville niityille eli kedoille sekä paahdeniityille. Lisäksi on todettu, että luontaisten paahdeympäristöjen kadotessa umpeenkasvun, ympäristön rehevöitymisen ja rakentamisen myötä voidaan uusia paahdeympäristöjä luoda esimerkiksi teiden luiskiin. (Liikennevirasto 2014b.) 
	Kohdekohtainen viherhoito tieympäristössä 
	Kohdekohtainen viherhoito tieympäristössä -ohje täydentää Liikenneviraston ohjetta Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä. Siinä on määritelty viher-alueiden inventointitasot ja -tavat sekä hoidon suhteen ohjeistettavat kohteet. Kohdekohtaisella viherhoidolla tarkoitetaan tiealueen istutusalueiden sekä luontoarvoiltaan merkittävien tai muuten erityistä hoitoa vaativien kohteiden yksityiskohtaisempaa viherhoitoa. 
	Ohjeessa on todettu, että yhä laajempia alueita on tarve hoitaa entistä pienem-millä resursseilla, joten työn painopisteet on määriteltävä tarkasti. Ympäristö-tietoisuus ja luontoarvojen merkitys ohjaavat yhä enemmän myös tieympäristön hoitoa. Viherhoidon yhdeksi lähtökohdaksi ja tavoitteeksi on asetettu tunnistaa olemassa olevat arvokkaat tieympäristön luontokohteet ja -alueet ja edistää niiden säilymistä ja uusien alueiden syntymistä.  
	Viherhoito perustuu Liikenneviraston ohjeistuksessa määriteltyihin luokituksiin ja laatuvaatimuksiin. ELY-keskus määrittelee urakkaan sisältyvät työt ja hoidon laatutason Liikenneviraston toimintalinjojen ja laatuvaatimusten perusteella. ELY-keskus vastaa hoitourakan inventointien teettämisestä, viherhoitoluokituk-sesta, mahdollisten viherhoitokorttien laadinnasta sekä urakan tilaamisesta ja valvonnasta. Urakoitsijat toteuttavat viherhoitotyöt valitsemillaan menetel-millä vastaten töiden laadusta ja raporto
	Viheralueiden inventoinnissa viherkuviotiedot pinta-aloineen tallennetaan tierekisteriin. Ohjeen mukaan luonnonarvoiltaan merkittävät kohteet ja niiden rajaukset määritellään tarvittaessa erillisen asiantuntijan avulla. Uhanalaislajit ja -kohteet kirjataan hoitoluokkaan Y. Luontokohteiden viherhoitotoimenpiteet voidaan esittää esimerkiksi tierekisterissä, tierekisteritietoja tarkentavassa urakkakohtaisessa tarkennuksessa tai viherhoitokortissa.  
	Uhanalais- ja vieraslajikohteista ohjeistetaan annettavaksi seuraavat tiedot: 
	Kartta- ja kuva-aineistona 
	 sijaintikartta, josta ilmenee kohteen sijainti tieverkolla ja paikkakunta 
	 sijaintikartta, josta ilmenee kohteen sijainti tieverkolla ja paikkakunta 
	 sijaintikartta, josta ilmenee kohteen sijainti tieverkolla ja paikkakunta 

	 yleiskartta, jossa esitetään uhanalais- tai vieraslajikohteen sijainti ja lajille sovelias alue (niittorajoitusalue) 
	 yleiskartta, jossa esitetään uhanalais- tai vieraslajikohteen sijainti ja lajille sovelias alue (niittorajoitusalue) 

	 valokuvat ja niiden sijainti kartalla 
	 valokuvat ja niiden sijainti kartalla 

	 havainnolliset kuvat uhanalaislajista tai vieraslajista näiden tunnista-miseksi 
	 havainnolliset kuvat uhanalaislajista tai vieraslajista näiden tunnista-miseksi 


	Täydentävässä tekstissä kuvataan 
	 havaintopaikan yleiskuvaus 
	 havaintopaikan yleiskuvaus 
	 havaintopaikan yleiskuvaus 

	 kasvuston sijoittuminen 
	 kasvuston sijoittuminen 

	 tienpidon vaikutus kasvustoon 
	 tienpidon vaikutus kasvustoon 

	 ohjeet ja suositukset 
	 ohjeet ja suositukset 

	 muuta huomioitavaa 
	 muuta huomioitavaa 


	Viheralueiden inventointitieto tallennetaan ohjeen mukaan siis pääosin tie-rekisteriin. Liikenneviraston Harja-järjestelmän kautta mm. viheralueita koskevat päivitystiedot on tarkoitus tulevaisuudessa viedä tierekisteriin. (Soosalu & Karhunen 2017.) 
	3 Tutkimustietoa tienvarsista harvinaistuvien niittykasvien elinympäristönä 
	Jussi Lampinen, Turun yliopisto 
	Tienvarret korvaavina elinympäristöinä 
	Korvaavan elinympäristön käsitteellä tarkoitetaan elinympäristöä, joka tiettyjen rakenteellisten tai toiminnallisten piirteidensä ansiosta voi tarjota tietylle lajille soveltuvat elinolosuhteet lajin muiden, aiempien elinympäristöjen harvinais-tuttua tai kadottua kokonaan (Lundholm & Richardson 2010). Tienvarret pientareineen ja luiskineen ovat esimerkkejä niityille, kedoille ja muille perinne-biotoopeille sopeutuneiden kasvien korvaavista elinympäristöistä (Tikka ym. 2000, Huhta & Rautio 2007). 
	Tienvarsien soveltuvuus niitty- ja ketokasveille perustuu ennen kaikkea tien-varsien säännölliseen niittoon. Niitto lisää valon määrää ja lämpötilojen äärevyyttä tienvarren kenttäkerroksessa ja estää suurikokoisia ja peittäviä lajeja valtaamasta alaa muiden lajien kustannuksella (Pykälä 2001). Tämä suosii avoimiin olosuhteisiin sopeutuneita pienikasvuisia heiniä ja ruohovartisia kasvilajeja. Tienvarsien valtava niitetty pinta-ala mahdollistaa sen, että tien-varsille kerran levinneet tai kylvetyt lajit voiva
	Niiton lisäksi myös tienvarren maaperä, pienilmasto, ympäröivä maisema ja maata muokkaavasta tienpidosta kulunut aika vaikuttavat siihen, kuinka runsaasti niittylajistoa tietyllä tienvarrella esiintyy.  Valoa ja lämpöä suosivia niittylajeja voi esiintyä etenkin etelään aukeavilla, paahteisilla, kuivilla ja vähäravinteisilla tienvarsilla, joiden kasvillisuutta ei ole tuhottu esimerkiksi kunnostusojituksilla (Jantunen ym. 2004, 2006). 
	Kaikki tienvarret eivät kuitenkaan kuki näyttävinä niittyinä, mikä johtuu useista eroista tienvarsien ja niittyjen välillä. Merkittävimmät näistä ovat niiton myötä kertyvän heinän jättäminen tienvarsilla paikoilleen, niiton ajoittuminen kukinnan ja siementuoton kannalta väärään aikaan, ja niitto murskaavilla terillä. Heinän jättäminen paikoilleen lisää karikkeen määrää tienvarsilla niittyihin verrattuna (Auestad ym. 2011), eikä köyhdytä maaperää samalla tavoin kuin heinän korjuu niityiltä, mitkä molemmat ra
	Tienvarsien niittyjen kasvilajisto 
	Edellä kuvattujen tienvarsien erityispiirteiden vuoksi valtaosa tienvarsilla esiintyvistä niittylajeista käsittää yleisiä, elinympäristövaatimuksiltaan melko väljiä lajeja (Jantunen ym. 2004, 2006). Vertailut tienvarsien ja varsinaisten niittyjen välillä ovatkin osoittaneet, ettei tienvarsien lajisto ole identtistä niittyjen lajiston kanssa (Tikka ym. 2000, Auestad ym. 2011). Esimerkiksi vaateliaammat kasvilajit, jotka niityillä ja muilla perinnebiotoopeilla liittyvät vahvimmin juuri pitkään jatkuneeseen la
	Tienvarsilta on kuitenkin tehty useita havaintoja myös niityille tyypillisistä uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista. Uhanalaisuusluokat ovat tässä vuoden 2010 arvioinnin mukaiset. Pohjois-Suomessa esimerkiksi horkkakatkero (Gentianella amarella, EN) (Ryttäri 2012) ja ketokatkero (Gentianella campestris, EN) muodostavat paikoin laajoja tienvarsiesiintymiä (Huhta & Rautio, Hallman 2012), Etelä-Suomessa puolestaan idänkurho (Carlina biebersteinii, EN) (Puhakainen ym. 2012), lännenkurho (Carlina vulga
	Niittyjen ja muiden perinnebiotooppien lajiston lisäksi myös harjuluonnolle tyypilliset uhanalaiset lajit voivat paikoin esiintyä tienvarsilla. Tällaisia ovat esimerkiksi hietaneilikka (Dianthus arenarius subsp. borassicus, EN) (Laine & Ryttäri 2012) ja idänmasmalo (Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla, CR), joskin jälkimmäisen lajin kohdalla tienvarsiesiintymät katsotaan tulokasluonteisiksi (Kämäräinen 2012, Lampinen 2012).  Alkujaan puronvarsille tyypillinen hoikka-rölli (Agrostis clavata, VU) voi myös 
	Kalkkivaikutteisilla alueilla tienvarsilta voi löytää lehtoneidonvaipan (Epipactis helleborine) ja tummaneidonvaipan (Epipactis atrorubens) (Iiro Ikonen sähkö-posti 21.1.2019). 
	Tienpidon vaikutukset tienvarsien lajistoon ja kirjallisuudessa ehdotetut hoitotoimenpiteet arvokkaille lajiesiintymille 
	Tienvarsiniiton lajistovaikutukset riippuvat tarkasteltavasta lajiryhmästä, niittokertojen määrästä kasvukautta kohden ja siitä, kerätäänkö niittojäte pois tienvarrelta (Parr & Way 1988, Jantunen ym. 2007, Jacobsson ym. 2018). Myös tienvarren kasvupaikkatekijät, leveys, ikä ja ympäröivä maisema voivat vaikuttaa siihen, kuinka niitto muovaa tienvarren lajistoa (Jacobsson et al. 2018). Siinä missä kerran kesässä, loppukesällä, tapahtuva niitto varmistaa kasvien kukinnan ja siementuoton (Jantunen ym. 2007), vo
	ravinteet huuhtoudu takaisin tienvarren maaperään (Schaffers ym. 1998). Niiton kahdesti kesässä on myös osoitettu olevan haitallista sekä niittyjen kasveille että hyönteisille, ja alkukesällä tapahtuva niitto on haitallista erityisesti hyönteisille (Saarinen ym. 2005). 
	Mikäli tienvarsien monimuotoisuutta ja soveltuvuutta niittylajiston elinympä-ristöksi halutaan entisestään lisätä, on tienvarren eri osissa ja ympäröivällä tieverkolla mosaiikkimaisesti vaihteleva hoitointensiteetti todennäköisesti hyvä keino (Auestad ym. 2010). Myös tienpidon käytäntöjen paikallinen muuttaminen arvokkailla lajiesiintymillä on tarpeen. Huolimatta eri lajien erilaisista tarpeista, ovat tietyt yleispätevät keinot tähän kirjallisuuden perusteella selviä:  
	1) Tienvarsilla, jotka jo käsittävät niittylajistoltaan arvokkaita alueita tai uhan-alaisten lajien esiintymiä, tulisi niitto pääasiassa ajoittaa kukinnan jälkeiseen aikaan loppukesään (Jantunen ym. 2007), ja maanmuokkaus tulisi minimoida (Jantunen ym. 2006). Mikäli tienvarsi on turvallisuuden vuoksi niitettävä kahdesti kesässä, voi ensimmäisellä kerralla niittää esimerkiksi vain tietä lähinnä olevan kaistaleen kasvillisuudesta (Auestad ym. 2010). Mikäli mahdollista, tulisi niitossa syntyvä niittojäte kerät
	1) Tienvarsilla, jotka jo käsittävät niittylajistoltaan arvokkaita alueita tai uhan-alaisten lajien esiintymiä, tulisi niitto pääasiassa ajoittaa kukinnan jälkeiseen aikaan loppukesään (Jantunen ym. 2007), ja maanmuokkaus tulisi minimoida (Jantunen ym. 2006). Mikäli tienvarsi on turvallisuuden vuoksi niitettävä kahdesti kesässä, voi ensimmäisellä kerralla niittää esimerkiksi vain tietä lähinnä olevan kaistaleen kasvillisuudesta (Auestad ym. 2010). Mikäli mahdollista, tulisi niitossa syntyvä niittojäte kerät
	1) Tienvarsilla, jotka jo käsittävät niittylajistoltaan arvokkaita alueita tai uhan-alaisten lajien esiintymiä, tulisi niitto pääasiassa ajoittaa kukinnan jälkeiseen aikaan loppukesään (Jantunen ym. 2007), ja maanmuokkaus tulisi minimoida (Jantunen ym. 2006). Mikäli tienvarsi on turvallisuuden vuoksi niitettävä kahdesti kesässä, voi ensimmäisellä kerralla niittää esimerkiksi vain tietä lähinnä olevan kaistaleen kasvillisuudesta (Auestad ym. 2010). Mikäli mahdollista, tulisi niitossa syntyvä niittojäte kerät

	2) Tienvarsilla, joiden lajimäärää halutaan kasvattaa ja maaperää köyhdyttää, voi kahdesti kasvukaudessa toteutuva niitto olla hyödyllistä, mutta vain mikäli niittojäte kerätään niittoa seuraavien viikkojen aikana pois (Jacobsson ym. 2018). 
	2) Tienvarsilla, joiden lajimäärää halutaan kasvattaa ja maaperää köyhdyttää, voi kahdesti kasvukaudessa toteutuva niitto olla hyödyllistä, mutta vain mikäli niittojäte kerätään niittoa seuraavien viikkojen aikana pois (Jacobsson ym. 2018). 

	3) Tienparannushankkeiden ja uusien tienvarsien perustamisen yhteydessä tulisi suosia vähäravinteista maaperää (Jantunen ym. 2006) etenkin etelään aukeavilla, paahteisilla tieosuuksilla. 
	3) Tienparannushankkeiden ja uusien tienvarsien perustamisen yhteydessä tulisi suosia vähäravinteista maaperää (Jantunen ym. 2006) etenkin etelään aukeavilla, paahteisilla tieosuuksilla. 


	Tienpidon toimien paikallinen muuttaminen etenkin uhanalaisten kasvilajien esiintymien osalta on tarpeen, sillä usein pienet esiintymät voivat tuhoutua satunnaistekijöiden tai vääränlaisen hoidon myötä peruuttamattomasti. Merkittävimmät tienvarsien uhanalaisten lajien esiintymiä uhkaavat tekijät ovat maata muokkaavat tien kunnossapito- ja parannustoimet (ojanperkaukset) (Jantunen ym. 2006, Ryttäri 2012), lupiinin ja paikoin myös kurtturuusun leviäminen kasvupaikoille (Valtonen ym. 2006, Laine & Ryttäri 2012
	4 Uhanalaiset lajit ja tienpito 
	Tienvarsien kasvi- ja eläinlajistoon vaikuttavia hoitotoimenpiteitä ovat niitot, vesakoiden raivaukset sekä ojien perkaukset. Myös tierumpujen korjaukset ja uusimiset saattavat vaikuttaa vesiympäristössä eläviin uhanalaisiin lajeihin. Lisäksi tiealueella tehdään paljon kaapeli- ja putkitöitä, joiden lupia käsitellään ELY-keskuksissa ja joiden toteutusta valvotaan maanteiden hoitourakoissa.  
	4.1 Uhanalaiskohteet hoitourakoissa 
	Tiealueen uhanalaisten lajien esiintymät on ilmoitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa hoitourakoitsijoille tieosoitetietona normaalisti 5-vuotisen hoito-urakan käynnistyessä. Vain muutamalle kohteelle on annettu erillisellä hoito-kortilla niittoa ja sen ajoitusta koskeva ohjeistus. Kohteet on huomioitu yksittäisinä lajeina, ei niinkään elinympäristöinä. Viherhoitoon liittyvien katsel-musten yhteydessä on muistutettu ottamaan esiintymät huomioon erityisesti ojituksissa. Niittojen ja vesakonraivausten merki
	Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialue on jaettu kymmeneen hoito-urakkaan. Hoitourakka-alueet on esitetty kuvassa 1.    
	 
	Figure
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kuva 1.  Maanteiden hoito-urakka-alueet Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella. 
	Niittoajankohdat määräytyvät tuotevaatimusten mukaisesti (ks. liite 1). Vuotuiset kasvuolosuhteet vaikuttavat jonkin verran aikatauluihin ja niitto-kertoihin. Niittoa ei voida jättää tekemättä, koska korkea kasvusto lisää etenkin tietä jalan kulkevien turvattomuutta ja pitkä korsisto vaikeuttaisi talvella lumen kunnollista aurausta. Nurmien niittoihin käytetään silppuavia ja murskaavia laitteita. (Suullinen tiedonanto Jarno Nikkanen, Destia Oy 20.12.2017).   
	Urakoitsijoille tehdyn pikaisen sähköpostikyselyn perusteella yhdellä hoito-urakka-alueella toimii tavallisesti useita niittourakoitsijoita. Niitettävä tiepituus urakoitsijaa kohden vaihtelee 30 km ja 830 km välillä, mutta on yleisimmin keskimäärin 200–300 kilometriä. Vesakointia tekee tavallisimmin 1–2 urakoitsijaa hoitourakkaa kohden.  
	Ojitusten määrä vaihtelee hoitourakka-alueen koon mukaan keskimäärin välillä 30 000–60 000 jm/vuosi. Ojitustyöt painottuvat soratiestölle.   
	Hoitourakoitsijan haastattelun mukaan (Suullinen tiedonanto Jarno Nikkanen, Destia Oy 20.12.2017) tiedon välittyminen urakka-asiakirjoista niitto- tai ojitus-työtä tekevälle on monen vaiheen takana. Kriittisimmän tiedon tulisi välittyä irrallisen tienumero- tai karttakuvatiedon sijasta suoraan tiealueella työsken-televälle. Tärkeiden kohteiden maastoon merkintä olisi tehokkain ja varmin tapa niistä tiedottamiseen.  
	Hoitourakoitsijoilla on kattavasti käytössään mobiilisovellukset, jotka näyttävät reaaliaikaisesti tierekisterin mukaiset perustiedot. Tähän olisi ainakin Destian käyttämässä Kunto-sovelluksessa kytkettävissä hälytystoiminto, kun työ-koneella lähestytään erityiskohdetta (Suullinen tiedonanto Seppo Kaarto, Destia OY 22.12.2017). Hälytyksen kuuleminen tai huomaaminen työn touhussa saattaa kuitenkin olla haasteellista.  
	Niitoissa sovellus on käytössä melko kattavasti, mutta ojituksissa toimijaryhmä on monimuotoisempi ja kännykkäsovelluksen kautta asian hallitseminen vaikeampaa. Ojituksessa tärkeiden kohteiden maastomerkintä olisi toimivampi keino.  
	Vaikka ohjeessa Kohdekohtainen viherhoito tieympäristöissä on kuvattu niittorajoitus-kyltin ominaisuudet ja tekniset vaatimukset, ei näitä ole vielä juurikaan otettu käyttöön hoidon urakoissa. 
	4.2 Muut toimijat tiealueella 
	ELY-keskukset ohjaavat tiealueella ja sen läheisyydessä ulkopuolisia toimijoita lupapäätöksillä ja sopimuksilla sekä antavat lausuntoja. Osa lupa-asioiden käsittelystä on keskitetty valtakunnallisesti yhteen toimipisteeseen, osa käsitellään paikallisessa ELY-keskuksessa. 
	Tieluiskia muuttavia toimenpiteitä ovat erityisesti kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittaminen tiealueelle. Näihin toimenpiteisiin tarvitaan aina tien-pitäjän lupa tai joissakin tapauksissa pelkkä ilmoitus laitteiden sijoittamisesta tiealueelle riittää. Lupapäätökset tehdään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto) on antanut maantielain nojalla määräyksen johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle (Määräys johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maa
	Annettu12.10.2018. Liikenneviraston määräys LIVI/44/06.04.01/2018). Siinä annetaan tarkempia määräyksiä lupahakemusten ja ilmoitusten sisällöstä, rakenteiden teknisistä ominaisuuksista sekä sijoittamisesta maantien tie-alueelle.  
	Lupapalveluun tulevien lupahakemusten ympäristöasioita tarkistetaan pää-asiassa Väyläviraston ylläpitämästä Tiemappi-sivustosta. Tiemapissa on ympäristöhallinnon avoimet tiedot pohjavesialueista, luonnonsuojelu- ja Natura-alueista, arvokkaista kallioalueista jne. Uhanalaisten lajien tietoja ei ole mahdollista tarkistaa tätä kautta. Ainakin isommat toimijat selvittävät itse ympäristöön liittyvät rajoitukset, jolloin nämä on ilmoitettu jo lupa-hakemuksessa. Mikäli näin ei ole tehty ja luvan käsittelijä havait
	ELY-keskuksen hoitourakoitsijat toimivat pääasiassa edellä mainittujen kaivuu-lupien valvojina. 
	4.3 Uhanalaislajisto Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteiden varsilla 
	Maanteiden varsien erityislajiston tarkastelemiseksi Hertta-tietokannasta poimittiin uhanalaiset ja silmällä pidettävät lajit 50 metrin puskurivyöhykkeen sisältä maanteiden keskilinjasta. Aineistoa ei ensi vaiheessa karsittu sijainti-tiedon tarkkuuden tai havainnon varmuuden mukaan. 
	Edellä mainitulla tavalla poimittu maanteiden läheisyydessä oleva uhanalais-lajisto jakautui eliöryhmittäin kuvan 2 mukaisesti. Nisäkkäistä kirjatut havainnot ovat liito-oravia (288 kpl) ja saukkoja (2 kpl). Liito-oravien jälkeen eniten on havaintoja lajeista, joista on yleisestikin tallennettu Hertta-tietojärjestelmään eniten tietoja. 
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	Kuva 2.  Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havainnot maanteiden    läheisyydessä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. 
	Kuva 2.  Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havainnot maanteiden    läheisyydessä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. 
	  Lähde:  Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietokanta 2017.
	Havainnoista suuri osa, noin 40 %, sijoittuu Paimion hoitourakan alueelle (kuva 3). Paimion hoitourakan alueeseen kuuluu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lounaisin osuus, mukaan lukien Paraisten ja Kemiönsaaren saariston alueet. Seuraavana prosenttiosuuksissa tulevat Salon, Raision ja Porin hoitourakoiden alueet. Paimion urakka-alueen osuus korostuu, kun aineistosta poistetaan nisäkkäät (kuva 4). Salon hoitourakan alueella on kirjattu paljon liito-oravahavaintoja erityisesti moottoritien E18 läheisyydessä.
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	Kuva 3.  Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien lukumäärä teiden 
	Kuva 3.  Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien lukumäärä teiden 
	  läheisyydessä, jakautuminen urakka-alueittain, kun aineistossa 
	  ei ole mukana nisäkäshavaintoja. Lähde: Suomen ympäristö-
	  keskuksen Hertta-tietokanta 2017.
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	Kuva 4.  Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havaintopaikkojen 
	Kuva 4.  Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havaintopaikkojen 
	  määrät tien läheisyydessä eri tieluokissa Varsinais-     Suomen ELY-keskuksen alueella ilman nisäkäshavaintoja. 
	  Lähde: Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietokanta 2017.
	Asiantuntija-arvion mukaan (Kari Nupponen, sähköposti 2.1.2019) saaristossa on hyvälaatuisia tienvarsien paahdeympäristöjä suhteellisesti paljon enemmän kuin sisämaassa. Lisäksi monet ilmastorajoitteiset (paahdeympäristöjen) lajit eivät ole levittäytyneet sisämaahan, joten potentiaalisesti esiintyvien lajien lukumäärä on saaristossa oleellisesti suurempi. Aineistosta on nähtävissä, että sisämaan merkittävät hot spot-kohteet ovat keskittyneet tietyn tyyppisille suppeille alueille, kuten harjuille, lentokenti
	-
	-
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	Kun lajistoa ilman nisäkäshavaintoja tarkastellaan tietyypeittäin, havaitaan suurimman osan Hertta-tietokantaan tallennetusta lajistosta sijoittuvan yhdysteiden ja seututeiden varsille. Soratieosuudet on kuvassa 8 laskettu pois muista yhdysteistä. Suhteessa tiepituuteen sorateiden varsilta on kirjattu vähemmän tietoja uhanalaisista lajeista kuin muilta tietyypeiltä. Seututeiden varsilla on uhanalaislajitietoa keskimäärin 9,6 kpl/100 km, sorateiden varsilla noin 2,5 kpl/100 km. Tilasto muuttuu, kun otetaan m
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	Kuva 5.  Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havaintopaikkojen 
	Kuva 5.  Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havaintopaikkojen 
	  määrät tien läheisyydessä eri tieluokissa Varsinais-Suomen ELY-
	  keskuksen alueella, kun nisäkäshavainnot ovat mukana. 
	  Lähde: Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietokanta 2017.
	Soratiet ovat säännöllisen ojituksen piirissä, minkä vuoksi niiden luiskat ovat epävakaita kasvupaikkoja myös uhanalaiselle lajistolle. Sorateiden sijainti syrjäisemmillä alueilla voi myös olla syynä siihen, että niiden varsilta on vähemmän tietoa uhanalaisista lajeista. Päällystettyjen yhdysteiden ja seututeiden luiskat lienevät iäkkäimmästä päästä. Lisäksi otanta 50 metriä tien keskilinjasta kattanee näillä teillä enemmän varsinaisen tiealueen ulkopuolista aluetta kuin kanta- ja valtateillä.
	-
	-



	5 Hot spot -alueiden määrittely 
	5 Hot spot -alueiden määrittely 
	Lajistoltaan arvokkaiden tienvarsikohteiden ja -alueiden määrittelyä varten uhanalaisen ja silmällä pidettävän lajiston sijoittumista tarkasteltiin yhdessä muiden ympäristöarvoja ilmaisevien paikkotietojen kanssa. Aineistona käytet-tiin maaperätietoja, perinnemaisema-alueita, muinaismuistoalueita ja -pisteitä, luonnonsuojelualueita sekä teiden tyyppiä ja viherhoitoluokkia. Uhanalaisuus-luokat ovat vuoden 2010 arvioinnin mukaisia (Rassi ym. (toim.) 2010). 
	Koska työn tavoitteena oli löytää kohteita, joiden säilyminen ja hoito pystyt-täisiin ottamaan huomioon erityisesti olemassa olevien teiden hoitourakoissa, karsittiin aineistosta pois nisäkäshavainnot. Niittojen, vesakoiden raivausten ja ojitustoimien vaikutukset tähän eliöryhmään ovat marginaaliset. Yleis-tarkastelussa myös linnut jätettiin pois (yksi havaintotieto koko aineistossa). Lajitietojen tarkkuuden tai kohteen säilyneisyyden perusteella ei lajeja karsittu, koska haluttiin saada esille potentiaalil
	Kartta-aineiston, lajitietojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella rajattiin alustavasti kaikkiaan 14 kohdetta ns. hot spot -alueiksi. Valintaan vaikuttivat erityisesti lajiston monipuolisuus ja riippuvuus avoimena säilyvästä ympäristöstä, lajien uhanalaisuusluokka, liittyminen ympäristön arvoalueisiin, kuten perinnemaisemiin ja luonnonsuojelualueisiin sekä alueiden monipuoli-suus.   
	Valituista kohteista 8 sijoittuu Paimion hoitourakan alueelle, 2 Raision hoito-urakan alueelle ja 2 Porin hoitourakan alueelle. Salon ja Huittisten hoito-urakoiden alueelle sijoittuu kumpaankin yksi hot spot -alue. Valitut alueet on esitetty yleiskartalla kuvassa 6. 
	 
	Figure
	Kuva 6.  Valitut hot spot -alueet (oranssit ympyrät) ja tienvarsien uhan-alaiset ja silmälläpidettävät kohteet (vihreät pallot). 
	Kuvassa 7 on esitetty vastaava kartta siten, että aineistossa ovat mukana ainoastaan ns. varmat havaintopaikat (paikan tilanne järjestelmässä +) ja koordinaattitarkkuus on 1 tai 10 metriä. Tälläkin tarkastelulla valitut kohteet säilyvät huomionarvoisen lajiston keskittyminä.  
	 
	Figure
	Kuva 7. Valitut hot spot -alueet (oranssit ympyrät) ja tienvarsien uhan-alaiset ja silmälläpidettävät kohteet, mukana ns. varmat kohteet (vihreät pallot). 
	Seuraavassa luvussa hot spot -kohteet on kuvattu tarkemmin ja kohteille on määritelty alustavat jatkotoimenpiteet.   
	Hot spot -alueiden lajiston monimuotoisuutta ja suojeluarvoa tarkennettiin hyönteislajistoon kohdistuneella maastoinventoinnilla kesällä 2018. Inven-tointiin valittiin seitsemän kohdetta. Valintaan vaikuttivat kohteiden moni-puolisuus, maantieteellinen sijainti sekä inventoinnin arvioidut kustannukset. 
	6 Valitut hot spot -alueet 
	6.1 Houtskari 
	Tieosuudet 
	Houtskarin tiestö mutkittelee mosaiikkimaisen, kallioiden ja pienten pelto- ja niittylohkojen luonnehtiman maiseman läpi. Uhanalaista ja silmällä pidettävää lajistoa löytyy maanteiden 1800, 12001, 12002, 12003 ja 12005 varsilta. Paimion hoitourakka. 
	Lajisto 
	Tienvarsilla esiintyy erityisesti kuivilla kedoilla ja kivikkoisissa kasvupaikoissa viihtyvä, vaarantunut isolinnunruoho. Muita kasvilajeja ovat erittäin uhanalaiset peltorusojuuri ja lehtotakiainen, sekä silmälläpidettävä seljakämmekkä ja vaarantunut katkeralinnunruoho. Teiden varsilla on myös tavattu vaarantunutta pikkuapolloa. Lisäksi on aikoinaan tallennettu tieto äärimmäisen uhanalaisesta, erityisesti suojeltavasta lampaanvahakkaasta Kittuisten lauttarannan läheisyy-dessä.     
	Perustelu 
	Kapeat tienpientareet tarjoavat monin paikoin sopivaa elinympäristöä kedoilla viihtyville kasvilajeille ja niistä hyötyville hyönteisille. Tienvarsialueiden hoidolla on mahdollista edesauttaa ketolajien menestymistä esimerkiksi niittojen ajoituksissa sekä ottamalla huomioon arvoympäristöt mahdollisissa ojitus-toimissa ja muissa mahdollisissa kaivutöissä. 
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Uhanalaislajistolle erityisen merkittävien tieosuuksien inventointi ja hoito-ohjeet. Mahdollisten maastoon merkittävien alueiden tarkennukset ja hoito-ohjeet. Lupiinikasvustojen havainnointi ja mahdollinen lupiinien torjunta-suunnitelma. 
	 
	Figure
	Kuva 8.  Houtskarin hot spot -alue. 
	6.2 Korppoo 
	Tieosuudet 
	Maantiet 180, 1800, 1801 sekä 12012. Paimion hoitourakka. 
	Lajisto 
	Korppoon paikoin ketomaisilla tienvierustoilla on tavattu seuraavia uhanalaisia kasvilajeja: erittäin uhanalainen harmaahorsma, erittäin uhanalainen, erityisesti suojeltava pikkupunka, vaarantunut isolinnunruoho, vaarantunut hakahiippa-sammal. Saaren pohjoisosasta on tallennettu tietoja useasta uhanalaisesta tai silmälläpidettävästä hyönteislajista: silmälläpidettävä koipeloinen, silmällä-pidettävä mustasurukärpänen, vaarantunut hietalantiainen, vaarantunut vähähyrrä, silmälläpidettävä päivänkakkaranirppu s
	Perustelu 
	Säännöllisesti niitetyt tienvarret saattavat tarjota leviämisreittejä ja elin-ympäristöjä lajeille, joiden elinympäristöt ovat harventuneet laidunalueiden vähetessä. Oikea-aikainen niitto ja vesakoiden tehostettu raivaus riistavaara-alueilla voivat lisätä suotuisia korvaavia elinympäristöjä. Lupiini on paikoin leviämässä tieympäristössä. 
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Uhanalaislajistolle erityisen merkittävien tieosuuksien inventointi ja hoito-ohjeet. Mahdollisten maastoon merkittävien alueiden tarkennukset ja hoito-ohjeet. Mahdollinen lupiinien torjuntasuunnitelma. 
	 
	Figure
	Kuva 9.  Korppoon hot spot -alue. 
	6.3 Nauvo-Storlandet 
	Tieosuudet 
	Erityisesti Storlandetin pohjoisosaa kiertävä maantie 12017. Lisäksi erityisesti perinnemaisemiin liittyvin osin maantie 180 (noin tieosa 10/250–12/0) sekä maantie 12019 (noin tieosa 1/0–1/1200). Paimion hoitourakka. 
	Lajisto 
	Teiden varressa on useita juurilasisiiven ja kaunokkipussikoin esiintymiä. Molemmat ovat kuivien niittyjen ja ketojen erittäin uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia lajeja. Lisäksi on tavattu erittäin uhanalainen viirupussikoi. Muita avoimien alueiden lajeja ovat maitepunatäplä (vaarantunut) ja kirjoantikainen (silmälläpidettävä). Erittäin uhanalaisista kasvilajeista on tavattu rantakatkero ja keltakynsimö. Ketoraunikkia ja rohtorastia on tavattu tien läheisyydessä kirkonkylän osuudella. Yhteisenä uhkateki
	Alueella saattaa olla kalkkivaikutteisuutta. 
	Perustelut 
	Alue on mosaiikkimaista, pienialaisia peltoja ja niittyjä sekä kallioisia metsä-alueita. Tienvarret voivat toimia niittyalueita yhdistävinä tekijöinä. Pohjoisosaa kiertävä maantie 12017 (Norrstrandintie) seurailee kallioisen selänteen rajoja ja tarjoaa etelään ja länteen suuntautuvia lämpimiä, ketomaisia tieluiskia, joiden niittoajankohdalla sekä huomioimisella ojitustoimissa voidaan edistää niitty- ja ketolajiston menestymistä. Sorateillä tehdään enemmän ojitustoimia kuin päällystetyillä teillä. Myös perin
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Uhanalaislajiston tarkistukset, tieosuuksien tarkempi kartoitus. Näiden pohjalta ohjeistus hoitourakkaan koskien erityisesti yhdysteiden niittoajankohtia ja ojitustoimenpiteitä. Perinnemaisemien hoitotoimien ja tienvarsialueen hoidon mahdollisen synergian tarkastelu ja mahdollisten tiealuetta koskevien erityis-toimenpiteiden määrittely. 
	 
	Figure
	Kuva 10.  Nauvon Storlandetin hot spot -alue. 
	 
	6.4 Nauvo-Lillandet 
	Tieosuudet 
	Uhanalaiskohteet ja perinnemaisemat ovat keskittyneet maanteiden 12021 ja 12023 varsille. Paimion hoitourakka. 
	Lajisto 
	Erityisesti Käldingen alueella on huomattava määrä uhanalaisia lajeja. Alueelle on rajattu erityisesti suojeltavan lajin, palosirkan, esiintymispaikka. Toinen alueella esiintyvä erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava laji on kaunokki-kätkökääriäinen. Vaarantuneita lajeja ovat punamykerökoi, maitepunatäplä, aholattakoi ja kirjolahokoi. Huomionarvoista kasvilajistoa edustavat keto-noidanlukko ja saunionoidanlukko. 
	Lähempänä perinnemaisemiksi inventoituja Dalkarbyn ja Piparbyn laidunalueita on tavattu vaarantunut peltomaitikka ja erittäin uhanalainen, erityisesti suojeltava pikkupunka.  
	Perustelut 
	Käldingen alueella erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajaus ulottuu tiealueen reunaan. Erityisesti ojitustoimenpiteet saattavat olla uhkana lajistolle. Lisäksi niiton ajoituksella on merkitystä niittylajiston ja siitä riippuvien hyönteislajien menestymiseen.  
	Yhdysteiden tieluiskat ovat kapeat, mutta kuivia ketomaisia osuuksia on paljon. Maantie 12021 sivuaa arvokasta kallioaluetta ja Lillandet kalkberg -luonnon-suojelualuetta. Toisaalta ainakin paikoin esiintyy lupiinia (ainakin tieosa 12021/1/3500–1/3700), jonka kasvustot ovat vielä niin maltillisia, että ne olisivat pitkäjänteisellä niittojen ajoituksella hoidettavissa pois.  
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Uhanalaislajiston tarkistukset, tieosuuksien tarkempi kartoitus. Lupiinin valtaa-mien tieosuuksien kartoitus. Käldingen kohteessa tienhoitotoimien yksilöllinen määrittely. Lupiinin poistamiseen tarkoitettujen toimenpiteiden määrittely ja hot spot-alueen yhdysteiden varsien niittosuositukset. 
	 
	Figure
	Kuva 11.  Nauvon Lillandetin hot spot -alue. 
	 
	6.5 Parainen-E 
	Tieosuudet 
	Suuri osa uhanalaisesta lajistosta keskittyy Lenholmenin alueelle Saaristotien (mt 180) varressa. Lajistoa lisäksi maanteiden 1802 ja 12027 varressa. Paimion hoitourakka. 
	Lajisto 
	Lenholmenin hakamaa-alueella Saaristotien eteläpuolella on tien läheisyydessä runsaasti havaintoja erityisesti uhanalaisista jäkälälajeista, kuten ruskoneula-jäkälä, härmähuhmarjäkälä, saarnenpistejäkälä, jalokultajäkälä, keltalaikka-jäkälä. Pohjoispuolella, Abborrhåletin metsälaidunalueella, on tien viereltä tavattu silmälläpidettävä helmihopeatäplä ja vaarantunut tammiritariyökkönen. Lisäksi hot spot-alueella on tavattu erittäin uhanalainen apollo ja vaarantunut tummahäränsilmä.     
	Alueen kasvilajistohavainnot teiden läheisyydessä ovat lähinnä jäkäliä, sammalia ja sieniä.  
	Perustelut 
	Alueella on erityisen rikas perhosmaailma. Maanteiden 12027 ja 12029 niittoja on pyritty myöhäistämään, tarkoituksena säästää ahdekaunokin kukintaa mahdollisimman pitkään. Alueen tienvarsikasvillisuus on paikoin aika rehevää, minkä takia myöhäistäminen on haasteellista. Lisäksi maantien 1802 varressa Norrbyn laitumien perinnemaiseman kohdalla ja läheisyydessä on tehty paljon huomionarvoisia perhoshavaintoja. Niiton kannalta oleellisten tieosuuksien inventoiminen ja niittorajoitusalueiden merkitseminen olisi
	Lenholmen on luonnonarvoiltaan merkittävä alue. Mahdollisuudet luonto-arvojen huomioimiseen tien hoidossa tulee tarkastella.  
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Perhosille merkittävien tieosuuksien inventointi ja hoito-ohjeet. Mahdollisten niittorajoitusalueiden määritteleminen. 
	 
	Figure
	Kuva 12.  Parainen E hot spot -alue. 
	 
	6.6 Kemiö 
	Tieosuudet 
	Kemiön kirkonkylässä maantie 12062 sekä maantie 1835 Västergårdiin saakka. Lisäksi maantie 183 hot spot -rajauksen alueella. Paimion hoitourakka.  
	Lajisto 
	Kemiön kirkonkylän alueella maantien 12062 varressa on tavattu useita uhan-alaisia tai silmälläpidettäviä lajeja, mm. erityisesti suojeltava kaunokkipeili-kääriäinen, jota on tavattu myös maantien 1835 varressa.  
	Yksittäisinä esiintyminä alueella on tavattu silmälläpidettävät juhannus-kimalainen ja ketoneilikka. 
	Perustelu 
	Arvokkain lajisto esiintyy taajama-alueella, jossa tienvarsialueita niitetään useaan kertaan kesässä. ELY:n hoitoluokka on T2, jonka mukaan niitto tapahtuu kolme kertaa kesässä. Kunta niittää todennäköisesti tienvarsia useammin. Niittoajankohdat saattavat olla uhanalaisen lajiston kannalta ongelmallisia. Ainakin keskeisimmän esiintymän kohdalla tien toisella puolella kasvaa lupiinia.  
	Maantien 183 luiskilla saattaa olla merkitystä niitty- ja ketolajistolle ja sen leviämiselle.  
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Uhanalaislajien tarkistus ja arvoalueiden havainnointi esiintymien läheisyy-dessä. Mahdollisten lupiinikasvustojen inventointi ja hävityssuunnitelma. Hoito-ohjeistus. Maantien 183 tienvarsialueiden lajiston yleispiirteinen tarkastelu ja merkityksen arviointi. 
	 
	Figure
	Kuva 13.  Lupiinia maantien 12062 varressa. Kuva: Tiina Myllymäki. 
	 
	Figure
	Kuva 14.  Kemiön hot spot -alue. 
	6.7 Dragsfjärd-Taalintehdas 
	Tieosuudet 
	Tieosuudet Taalintehtaan taajama-alueella 183/9/6000–9/7096, 12053/1/ 2785–1/3675 ja Dragsfjärdissä tieosuudet 1830/1/0–2/0 sekä Purunpääntie 12049, erityisesti alkuosuus. Paimion hoitourakka. 
	Lajisto 
	Taalintehtaan taajama-alueella on useita uhanalaishavaintoja teiden läheisyy-dessä. Näitä ovat neidonkielellä elävät erityisesti suojeltavat varjotäpläkoi ja neidonkielikoisa, sekä kasvilajeista kallioilla kasvava, vaarantunut vuorimunkki (VU) ja lehtomaisten metsien vaarantunut suomukka. 
	Dragsfjärdissä maantien 1830 alussa on tavattu erittäin uhanalainen, erityisesti suojeltava horkkakatkero sekä vaarantuneet kirjokorukultiainen ja hietikko-kiertomehiläinen. Maantien 12049 alkuosuudella on aikoinaan tavattu erittäin uhanalainen, erityisesti suojeltava ketokatkero ja soratieosuudella silmällä pidettävät saarnenpistejäkälä, punalehtojäkälä ja viherneulajäkälä. 
	Perustelu 
	Taalintehtaan taajama-alue kuuluu taajamateiden T2-viherhoitoluokkaan ja tienvarsinurmet niitetään kolmeen kertaan kesässä. Kunnan organisaatio on niittänyt aluetta ilmeisesti useamminkin. Uhanalaisen lajiston elinvoimaisuuden turvaamiseksi tienvarsialueiden niittokertoja ja -tapoja on syytä tarkastella tarkemmin. Hoitomenetelmiä on jo alustavasti tarkasteltu raportissa Neidon-kielen ja sillä elävien uhanalaisten perhoslajien selvitys Taalintehtaalla 2011 (Nupponen 2011).    
	Dragsfjärdin hiekkapohjainen maasto saattaa olla otollista paahdeympäris-töissä menestyville lajeille. Maantien 12049 varrelta tavattu ketokatkero antaa viitteitä siitä, että alueella voi olla muitakin perinneympäristöille ominaisia lajeja. 
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Taalintehtaan lajiston sekä Dragsfjärdin paahde- ja perinneympäristöjen uhan-alaislajiston tarkistukset, sekä uhanalaislajistolle soveliaiden tieosuuksien kartoitus. Maastoon merkittävien alueiden tarkennukset ja hoito-ohjeet. Merkittäviä tieosuuksia uhkaavien lupiinikasvustojen havainnointi. 
	 
	Figure
	Kuva 15.  Paahdeluiskaa maantien 183 varrella. Kuva: Tiina Myllymäki. 
	 
	Figure
	Kuva 16.  Taalintehtaan hot spot -alue. 
	 
	6.8 Hiittinen 
	Tieosuudet 
	Hiittisten läpi kulkeva maantie 12052. Paimion hoitourakka. 
	Lajisto 
	Hiittisten maantien läheisyydessä on tavattu useita uhanalaisia tai silmällä-pidettäviä lajeja, erityisesti perhosia ja kovakuoriaisia. Keskittymiä on Hiittisten kirkon sekä Rosalan kylän alueilla. Rosalassa on tavattu erittäin uhanalainen, erityisesti suojeltava myyräkangaslude, vaarantunut tummahäränsilmä ja silmälläpidettävä korentolude. Kirkon ketoalueella ja sen läheisyydessä on havaittu erittäin uhanalainen, erityisesti suojeltava vyösieniäinen, äärimmäisen uhanalainen, erityisesti suojeltava isoharmo
	Perustelu 
	Hiittisten tienvarsialueet saattavat tarjota uhanalaiselle lajistolle kulkureittejä ja elinympäristöjä. Rosalan alueen ja kirkon seudun lisäksi näiden välisellä tie-osuudella voi olla hyviä tienvieriympäristöjä, joiden menestymistä on mahdollista edesauttaa hoitotoimissa. 
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Uhanalaislajistoa edesauttavan kasvillisuuden arviointi erityisesti Rosalassa ja kirkon seudulla, hoitosuositukset tienvarsialueelle. Lisäksi arvioidaan, mitkä hoitotoimet tiestöllä vaikuttavat eliöstön monimuotoisuuteen ja annetaan tältä pohjalta hoitosuositukset. 
	 
	Figure
	Kuva 17.  Hiittisten hot spot -alue. 
	 
	6.9 Kiikala, Hyyppärä 
	Tieosuudet 
	Hyyppäränharjulla tieosuus 12227/1/0–1/6800 sekä maantie 12221 ja maantie 2410/1/3600–2/4800. Salon hoitourakka. 
	Lajisto 
	Suurin osa arvolajistosta on maantien 12227 varrella. Uhanalaisia lajeja ovat erittäin uhanalaiset hietaneilikka ja kangasraunikki ja silmälläpidettävistä kangasajuruoho sekä ahokissankäpälä. Maantien 12221 varressa on tavattu vaarantunut korpinotkosammal ja silmälläpidettävä notkoritvasammal.  
	Perustelu 
	Erityisesti maantien 12227 varsi Hyyppärän Natura-alueen reunalla hiekka-kankaalla muodostaa mahdollisen paahdeympäristöjen ketjun. Tienvarsi-alueiden hoidolla on mahdollista edesauttaa paahdeympäristön lajien menestymistä esimerkiksi vesakonraivauksilla ja niittojen ajoituksissa sekä ottamalla huomioon arvoympäristöt mahdollisissa ojitustoimissa ja muissa mahdollisissa kaivutöissä. Sama koskee harjualueelle sijoittuvaa osaa maantiestä 2410.  
	Maantie 12221 on sorapintainen. Mahdollisten tienhoitotoimien vaikutukset uhanalaiskohteisiin on asiallista tarkistaa.  
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Uhanalaislajien tilanteen arviointi. Merkityksellisimpien tienvarren paahde-ympäristökohteiden inventointi ja hoito-ohjeistuksen laatiminen maantien 12227 varrelle. Lisäksi mahdollisten hyvien paahdeympäristökohteiden havainnointi maantien 2410 osuudella sekä yleispiirteinen hoito-ohjeistus. Maantien 12221 varren uhanalaiskohteiden tarkistus. 
	 
	Figure
	Kuva 18.  Kiikalan Hyyppärän hot spot -alue. 
	 
	6.10 Kakskerta-Satava 
	Tieosuudet 
	Satavan ja Kakskerran maantiet 1821/3/0–3/7242, 12151 ja 12155. Raision hoito-urakka. 
	Lajisto 
	Alueella on teiden läheisyydessä rajattu kahden erittäin uhanalaisen, erityisesti suojeltavan lajin, palosirkan ja linnunhernetikkukoin esiintymät. Näistä toinen sijaitsee maantien 1821 tiealueella. Kyseisellä alueella tai sen läheisyydessä on tavattu muitakin uhanalaisia lajeja, kuten erittäin uhanalaiset juurilasisiipi ja nätkelmämaamehiläinen, vaarantunut virnasinisiipi, sekä silmällä pidettävät helmihopeatäplä, koipeloinen ja kirjoantikainen.  
	Maantien 12155 varrella on useita linnunhernetikkukoin esiintymiä. Lisäksi maantien 12151 varrella on tavattu useita uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja, kuten mansikkavarsikoi (VU), mustamahlanen, jalavasysinen ja sitruuna-kirvari. Maantien 1821 varrella on aiemmin mainitun Kakskerran esiintymän lajiston lisäksi tavattu silmälläpidettävät rantulehtikärpänen ja valjusiipi-kärpänen. 
	Perustelut 
	Useat edellä mainituista lajeista menestyvät parhaiten avoimilla niitty- ja ketoalueilla. Satavan ja Kakskerran tienvarsilla on karuhkosta maastosta johtuen ketomaisia, paahteisiakin luiskia, joiden niiton ajoittaminen uhanalais-lajiston menestymisen kannalta suotuisimpaan ajankohtaan voisi olla perusteltua. Lisäksi niittorajoitusalueiden merkitseminen erityisesti suojelta-vien lajien kohdalla sekä hoitosuositukset tulee tarkentaa. Maantie 1821 niitetään 2 kertaa kesässä, minkä vuoksi kertaalleen niitettävä
	Maantien 12155 varsilla on paikoin lupiinia, josta saattaa muodostua uhkaa tienvarsien nykyiselle melko monimuotoiselle kasvillisuudelle. Sen hävittämis-mahdollisuus ja keinot olisi syytä tarkastella. 
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Uhanalaislajistolle erityisen merkittävien tieosuuksien inventointi ja hoito-ohjeet. Maastoon merkittävien alueiden tarkennukset ja hoito-ohjeet. Mahdolli-nen lupiinien torjuntasuunnitelma. Keltamaitekasvustojen inventointi alueen tiestöllä. 
	 
	Figure
	Kuva 19.  Niittorajoitettua aluetta maantiellä 1821. Kuva: Tiina Myllymäki. 
	 
	Figure
	Kuva 20.  Kakskerran–Satavan hot spot -alue. 
	 
	6.11 Rymättylä E 
	Tieosuudet 
	Naantalin Rymättylän eteläisimpien saarien tieosuudet 1890/1/0–4/5314, 12140/1/0–1/5807 ja 12132/1/0-1/646. Raision hoitourakka. 
	Lajisto 
	Teiden varressa on usea juurilasisiiven esiintymä. Lisäksi pihlajakempin, mäki-apilan ja isolinnunruohon esiintymät. 
	Juurilasisiipeä tavataan Suomessa vain Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa. Se on erityisesti suojeltava laji, luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja on rauhoitettu. Esiintymispaikkana ovat kuivat niityt ja kedot, ruderaattialueet sekä tienvieret savikko- ja kalkkimaiden kuivilla paikoilla. Toukat elävät keltamaitteen juuris-tossa. Lentoaika heinä-elokuussa. Uhkatekijöinä ovat erityisesti umpeenkasvu ja rakentaminen. 
	Pihlajankukkakemppi on puutteellisesti tunnettu, tuoreiden ja lehtomaisten kankaiden laji. 
	Isolinnunruohoa tavataan Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa. Uhanalainen (vaarantunut) ketojen, niittyjen, laidunmaiden ja pientareiden kasvi. Uhka-tekijänä on avoimien alueiden sulkeutuminen. 
	Mäkiapila on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi. Se kasvaa niityillä, kedoilla ja kallioilla sekä tienvierillä. Kalkkikallioilla ja -mailla. Uhkatekijöinä ovat avoimien alueiden sulkeutuminen ja rakentaminen. 
	Perustelut  
	Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkoja useita tien vieressä. Tien hoidolla voidaan vaikuttaa lajin menestymiselle tärkeään kasvillisuuteen. Tiet kuuluvat viherhoitoluokkaan 3, eli ne niitetään kerran kesässä. Niittoaikaan voidaan vaikuttaa, lisäksi ojituksissa tulee ottaa huomioon tärkeät keltamaitteen, mäki-apilan ja isolinnunruohon kasvupaikat. Ilmeisesti kalkkivaikutteista aluetta. Tienvarrella saattaa olla muuallakin arvolajistoa. Tieluiskat ovat vanhoja. Aasla-Kramppi Natura-alue rajautuu maa
	Tien vieressä on kaksi pienialaista perinnemaisema-aluetta: Saramäen kallio-keto ja Alakylän keto. Kumpikin on hoitamattomana heinittynyt. 
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Uhanalaislajiston tarkistukset, tieosuuksien tarkempi kartoitus. Tarkastellaan mahdollinen synergia tien ja perinnemaisemien niitossa ja Saramäen kedon osalta myös vesakointi laajemmalta alalta. Näiden pohjalta ohjeistus hoito-urakkaan. 
	 
	Figure
	Kuva 21.  Rymättylä E hot spot -alue. 
	 
	6.12 Laitila-Untamala 
	Tieosuudet 
	8/112/4550-113/1100, 12489/1/0–1/5698, 12487/1/0–1/7200 ja 12499/1/0–1/4014. Raision hoitourakka. 
	Lajisto 
	Valkoreunapussikoi ja ketoharmokääriäinen ovat erittäin uhanalaisia (EN) erityi-sesti suojeltavia lajeja, jotka esiintyvät kuivilla niityillä ja kedoilla, ruderaatti-alueilla ja tienvierillä. Viheryökkönen on erittäin uhanalainen (EN) yöperhoslaji, joka kuivien niittyjen ja ketojen sekä tienvierien lisäksi esiintyy metsäpalo-alueiden ja luontaisen sukkession alkuvaiheen kuivahkoilla ja sitä karummilla kankailla. Nykyesiintymät sijaitsevat erilaisilla hiekkapohjaisilla joutomailla, kuten lentokentillä ja van
	Silmälläpidettäviä (NT) perhoslajeja alueella ovat ruusuviiruponsikas, pikku-vahakoisa, ketolattakoi, pyöröneilikkayökkönen, pilkkumorsiusyökkönen. 
	Kasvilajistossa esiintyvät saunionoidanlukko sekä niittylaukkaneilikka, kuivilla niityillä ja kedoilla esiintyvät erittäin uhanalaiset (EN), erityisesti suojeltavat lajit ja ketonoidanlukko, silmälläpidettävä (NT) laji. 
	Edellä mainitun lajiston havaintopaikat sijaitsevat pääasiassa Untamalan perinnemaisema- ja muinaisjäännösalueilla. Seudulla on myös useita luonto-tyyppeinä suojeltuja pähkinäpensaslehtoja. 
	Perustelut 
	Alueella on useampia erittäin uhanalaisia lajeja. Rapakivialueen kivikkoiset kedot ja muinaisjäännösalueet muodostavat perinneympäristöjen mosaiikin. Tienpientareiden on mahdollista olla esimerkiksi hyönteislajien liikkumisväyliä ja hyönteisille sopivan kasvillisuuden kasvupaikkoja. Juhani Itämies on Laitilan alueen perinneympäristöjen perhosinventoinnin raportissa todennut, että teiden ja viljelysten reunat voivat toimia hyvinä kulkureitteinä ja yhdistävinä käytävinä ja ilmeisesti melko monille lajeille my
	Perinnemaisemien kohdalla vesakon raivaukselle voitaisiin antaa erikois-ohjeistusta. 
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Uhanalaislajiston tarkistukset, tieosuuksien tarkempi kartoitus. Näiden pohjalta ohjeistus hoitourakkaan ja mahdollisten erillisten hoitotoimenpiteiden määrittely. 
	 
	Figure
	Kuva 22.  Valtatien 8 vartta Untamalan kohdalla. Kuva: Tiina Myllymäki. 
	 
	Figure
	Kuva 23.  Laitilan Untamalan hot spot -alue. 
	 
	6.13 Pori Reposaari 
	Tieosuudet 
	Vt 2/51, mt 269. Porin hoitourakka. 
	Lajisto 
	Reposaaresta on viimeisen sadan vuoden ajalta löydetty lähes 140 vieras-peräistä painolastikasvia, joista kaukaisimmat ovat tulleet Etelä-Amerikasta. Nykyään saaren painolastikasvistoon kuuluu yli 70 lajia, joista vuosittain tavataan noin 50.  Painolasti- eli paarlastikasveiksi kutsutaan laivojen paino-lastinaan käyttämien maa-ainesten mukana levinneitä vieraslajeja. Purjelaivat eivät voineet purjehtia tyhjinä, vaan niiden ruumassa piti olla aina tietty määrä painoa laivan vakauttamiseksi. Usein painolastin
	Perustelut 
	Lajiston voidaan katsoa olevan osa kulttuuriperintöämme ja niitä voidaan yllä-pitää myös tienvarsien oikein mitoitetulla hoidolla.  Porin Reposaaren (painolastialueen) perhoslajistoa ei ole riittävän hyvin tutkittu, mutta mahdollisia lajeja ovat mailaskiiltokääriäinen (Cydia medicaginis), juurilasisiipi (Bembecia ichneumoniformis) sekä mm. rohtorastilajit (Epascestia pustulalis ja Tinagma anchusella), joiden esiintymiä voisi löytyä myös Suomesta. 
	Ehdotetut toimenpiteet 
	Tienvarsilajiston kartoitus erityisesti painolastilajiston kannalta. Huomion-arvoisten tieosuuksien hoitosuositukset.  
	 
	Figure
	Kuva 24. Reposaaren hot spot -alue. 
	6.14 Säkylän seutu 
	Tieosuudet 
	Pääasiassa Virtaanharjulla sijaitsevat tieosuudet maanteistä 212, 213, 2044, 12693, 12705 ja 12571 (Huittisten hoitourakka ja Loimaan hoitourakka).  
	Lajisto 
	Maanteiden hoidon osalta huomionarvoinen laji on alueella tavattu äärim-mäisen uhanalainen, erityisesti suojeltava harjusinisiipi. Hiekkakankaiden lajin toukka elää kangasajuruoholla, joka on silmälläpidettävä laji.   
	Maantien 12571 varrella on lisäksi tavattu erittäin uhanalainen, erityisesti suojeltava lähdesara.  
	Perustelu 
	Harjualueella kulkevan tiestön pientareilla voi olla suurta merkitystä paahde-ympäristöjen tarjoajana. Lisäksi vaikka harjualueella ojitustarve lienee vähäinen, aivan tien pientareella asfaltin reunassa kasvava kangasajuruoho saattaa kärsiä esimerkiksi palteenpoistosta (maantie 12705). Maantiellä 213 on paljon pohja-vesisuojattua osuutta, mutta suojaamattomalla tieosuudella saattaa olla hyviä, paahteisia harjurinteitä uhanalaisille lajeille.  
	Toimenpiteet 
	Uhanalaisten lajien tarkistukset sekä maantiellä 12705 maastoon merkittävän alueen tarkistus. Tiealueella olevien huomionarvoisten paahdeympäristöjen inventointi ja hoito-ohjeistus. 
	7 Hot spot -alueiden maastoinventointi 
	Uhanalaisia lajeja koskeva sijaintitieto ei ole julkista tietoa. Tämän vuoksi maastoinventoinnin raportista esitetään seuraavassa keskeisten tulosten yleispiirteinen tiivistelmä, ilman tarkkoja lajikohtaisia esiintymätietoja.  
	Kari Nupponen ja Marko Nieminen, Faunatica Oy 
	Biodiversiteetin hot spot -kohteita inventoitiin Lounais-Suomen tienvarsilla kesällä 2018. Työn tavoitteena oli tarkentaa käsitystä Lounais-Suomen tien-varsien merkityksestä paahdealueiden uhanalaisen hyönteislajiston uuselin-ympäristöinä, sekä arvioida tienhoidon käytäntöjen vaikutusta elinympäristöjen laatuun ja lajiesiintymien säilymiseen.  
	Kartoitettaviksi alueiksi valittiin seitsemän aiemmin paikkatietoaineiston perusteella hot spot-alueiksi määritellyistä kohteista: 
	 Kiikala Hyyppärä (kohde 6.9),  
	 Kiikala Hyyppärä (kohde 6.9),  
	 Kiikala Hyyppärä (kohde 6.9),  

	 Hiittinen (kohde 6.8),  
	 Hiittinen (kohde 6.8),  

	 Kakskerta-Satava (kohde 6.10) 
	 Kakskerta-Satava (kohde 6.10) 

	 Rymättylä E (kohde 6,11)  
	 Rymättylä E (kohde 6,11)  

	 Laitila-Untamala (kohde 6.12)  
	 Laitila-Untamala (kohde 6.12)  

	 Säkylän seutu (kohde 6.14) ja  
	 Säkylän seutu (kohde 6.14) ja  

	 Pori Reposaari (kohde 6.13)  
	 Pori Reposaari (kohde 6.13)  


	Yhteensä tienvarsia kartoitettiin 235 km matkalla.  
	Tienvarsilta rajattiin 63 kohdetta, joilla on merkitystä huomionarvoisten lajien elinympäristöinä. Yhteensä 38 huomionarvoisen lajin esiintymää paikannettiin; lajeista 32 on uhanalaisia ja 19 erityisesti suojeltavia. Osa esiintymistä oli ennakolta tiedossa, mutta useita erityisesti suojeltavien ja muiden uhanalaisten lajien uusia esiintymiä löytyi tässä kartoituksessa.  
	7.1 Kartoitusmenetelmä 
	Esiselvitys ja perhosten havainnointi  
	Tämä työ perustuu ns. esiselvitykseen, jonka lähtökohtana on, että monet kasveja syövät hyönteislajit käyttävät toukkana (ja jotkin myös aikuisena) vain yhtä tai muutamaa kasvilajia ravinnokseen. Toisaalta joillakin lajeilla lähtö-kohtana on sopivien elinympäristöjen esiintyminen, sillä näille lajeille kelpaavat monenlaiset ravintokasvit (ns. polyfagit lajit), mutta vain tietynlaisessa elinympäristössä (esimerkiksi useat hietikkoalueiden lajit). Monilla uhanalaisilla lajeilla molempien edellä mainittujen eh
	Esiselvityksen jälkeen voidaan siis rajata kohdealueen potentiaaliset uhan-alaiset lajit ja tarkat paikat, joita varsinaisessa selvityksessä tulisi painottaa. Esiselvityksen avulla voidaan siten nopeasti arvioida alueiden potentiaalinen lajisto ja selvitystarve sekä mitä lajeja voidaan käyttää mahdollisesti toteutettavassa hyönteisseurannassa. Esiselvitystyö on vaativaa, sillä tutkit-tavan elinympäristötyypin lajisto ja lajien elintavat pitää tuntea perusteellisesti. 
	Tässä esiselvityksessä kartoitettiin erityisesti avoimien tienvarsien uhan-alaisten hyönteislajien (eritoten perhosten) ravintokasvien ja sopivien elin-ympäristöjen esiintyminen, ja tehtiin niille kuviorajaukset (’uudet kuviot’). Maastotyössä tarkastettiin myös tunnettujen uhanalaisten hyönteisten esiintymien tila ja rajattiin ao. kuviot (’vanhat kuviot’) silloin, kun soveltuva elin-ympäristö oli tulkittavissa havaintopaikan ja elinympäristön sopivuuden perusteella. Kaikki rajatut kuviot luokiteltiin perust
	Esiselvityksen yhteydessä kartoitettiin havaittavissa olevia uhanalaisia ja muita huomionarvoisia lajeja. Lisäksi kullekin kohdealueelle tehtiin toinen maasto-käynti, jonka päämääränä oli uusien kohteiden arvon varmistamiseksi kartoittaa niillä potentiaalisesti esiintyviä uhanalaisia lajeja. Pilottiprojektin kartoitettavat alueet oli rajattu etukäteen. Alueet valittiin seuduilta, joissa tiedettiin esiintyvän uhanalaista hyönteislajistoa tienvarsilla. Selvitysalueen rajaus tehtiin siten, että potentiaaliseks
	Lajistokartoitusten maastotyöt tehtiin aktiivimenetelmin: kaikilla käynneillä aikuisia yksilöitä havainnoitiin sekä kasvillisuutta haavimalla että lentäviä yksilöitä pyydystämällä, ja toukkia ja niiden syömäjälkiä havainnoitiin ravinto-kasveiltaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin niiden uhanalaisten ja silmällä-pidettävien lajien havainnointiin, jotka on aiemmin havaittu lähialueiden vastaa-vissa elinympäristöissä, tai arvioitu potentiaalisiksi aiemmissa (esi)selvi-tyksissä. Havaittujen huomionarvoisten pe
	Rajattujen kohteiden laatua ja merkittävyyttä huomionarvoisille perhosille arvioitiin kolmiportaisella asteikolla seuraavasti:   
	I    Valtakunnallisesti arvokas 
	II   Alueellisesti arvokas 
	III  Paikallisesti arvokas 
	Luokittelun perusteina olivat kohteissa esiintyvä lajisto sekä kohteiden tila ja laajuus. Valtakunnallisesti arvokkaiksi tulkituilla kohteilla on erityisesti suojel-tavien uhanalaisten lajien esiintymiä, ja lisäksi ne ovat laadultaan sellaisia, että esiintymät säilyvät vähintään useita vuosia ilman erityisiä hoitotoimia. Alueellisesti arvokkailla kohteilla on muiden (kuin erityisesti suojeltavien) uhanalaisten ja/tai muiden huomionarvoisten lajien esiintymiä, ja kohteiden laatu on hieman heikentynyt umpeenk
	Esiselvitykseen sisältyneiden huomionarvoisille perhoslajeille tärkeiden paahdekasvien runsaustieto kuvaa kasvin suhteellista runsautta asteikolla 1-5 (1 = yksitellen, …, 5 = hyvin runsas). Runsautta ei pidä suoraan tulkita kasvin määrän arvioksi kohteessa, koska suhteellisessa runsaudessa painotetaan kohdelaj(e)ille sopivilla paikoilla kasvavien versojen runsautta.   
	Vuoden 2018 kevään ja alkukesän poikkeuksellisen kuivuuden vuoksi ruoho-vartinen kasvillisuus oli jo kesäkuun alkupuolella pahoin palanut, ja paahteisimmilla paikoilla monien kasvilajien runsautta ei siksi ollut mahdollista arvioida. Näillä kohteilla todettiin vain kasvin esiintyminen, ja esiselvityksen kasvitaulukoissa käytettiin merkintää ’+’, kun kasvi havaittiin.  
	Vieraslajien kasvupaikkoja ei merkitty systemaattisesti, vaan lajit mainitaan vain silloin, kun niistä aiheutuu merkittävä akuutti uhka uhanalaisen lajin esiinty-mälle, tai kasvusto on aggressiivisesti levittäytymässä aiemmin ’puhtaalle’ alueelle. Erityisesti lupiinia kasvaa tienvarsilla monin paikoin yhtenäisinä kasvustoina satojen metrien matkalla, eikä niiden järjestelmällinen hävittä-minen ole käytännössä realistista. Lupiinin hävittäminen on hyvin työlästä, ja käytännössä kaikki kasvustot tulisi repiä 
	7.2 Kohdekohtaiset tulokset 
	7.2.1 Kiikala Hyyppärä 
	Kartoitusalue sijaitsee Kiikalassa Hyyppäränharjun–Kirkonkylän seudulla. Kartoitettuja tienvarsia oli yhteensä n. 31 km (tienumerot 2410, 2411, 12221, 12223 ja 12227), joista itäosan tie (12227) kulkee hiekkamaiden läpi. Maastotyöt tehtiin 11.6., 13.6. ja 13.7.2018. 
	Esiselvityksessä rajattiin 17 kohdetta, jotka tulkittiin arvokkaiksi luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kaksi kohdetta on valtakunnallisesti arvokkaita uhanalaisten perhoslajien esiintymien vuoksi. Neljä kohdetta arvioitiin maa-kunnallisesti arvokkaiksi ja 11 kohdetta paikallisesti arvokkaiksi. Merkittävimmät kohteet ovat selvästi keskittyneet harjualueen läpi kulkevan maantien 12227 varteen. Tien tuntumassa sijaitsee Kiikalan lentokenttä, joka on yksi Etelä-Suomen merkittävimmistä uhanalaisten perhoslajien
	Lajikartoituksissa havaittiin kolme uhanalaista ja kolme silmälläpidettävää (Kaitila ym. 2010) perhoslajia. 
	Haitalliset vieraslajit 
	Selvitysalueen tienvarsilla on massiivinen lupiiniongelma. Erityisesti alueen tärkeimmän tien (maantiet 2410 ja 2411) luiskilla lupiini muodostaa monin paikoin useiden satojen metrien pituisia melko yhtenäisiä kasvustoja. Harju-alueen läpi kulkevan tien 12227 varrella lupiinia on toistaiseksi vain laikuittain, mutta se on silmämääräisesti arvioiden selvästi runsastunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Maanteiden 2410 ja 2411 varsilla lupiinin hävittäminen tuskin on enää mahdollista ilman laajoja myrkytyks
	Selvitysalueella kasvaa myös laikuittain kurtturuusua. Kasvustot ovat kuitenkin pieniä, eivätkä ne vaikuta kovin aggressiivisesti levittäytyviltä. Hot spot -kohteiden kannalta kurtturuusu ei ole ongelma ainakaan lähivuosina. Tienvarsia niitettäessä kannattaisi samalla niittää myös kurtturuusukasvustot, jolloin niiden levittäytyminen todennäköisesti pysähtyisi. Toimenpide ei vaatine muuta kuin sen, että niittoaluetta hieman levennetään esiintymien kohdalla.    
	Hoitosuositukset 
	Tienpidon rutiinien kannalta Kiikalan alueen ainoa huomioitava osa on Hyyp-päränharjun läpi kulkeva Oinasjärventie (maantie 12227), jonka varrella on useita huomionarvoisten putkilokasvi- ja perhoslajien esiintymiä. Niittorajoituksia alueella ei tarvita, mutta niiton myöhäistäminen loppukesään (heinäkuun jälkipuoliskolle tai elokuun alkuun) hyödyttäisi sekä kasvien että perhosten esiintymiä. Näin siksi, että alkukesällä tehty niitto osuu erityisesti suojeltavan lajin toukka-aikaan sekä kangasraunikin, hieta
	Kuudessa rajatussa kohteessa on tarvetta muihin kuin normaaliin tienpitoon liittyviin hoitotoimiin. Viidessä kohteessa maanpinta on sammaloitunut ja varjostavia puuntaimia on melko runsaasti. Näissä kohteissa maanpintaa tulee rikkoa ja taimet poistaa luiskilta ja reuna-alueelta. Kolmessa kohteessa tulee 
	lisäksi poistaa tienvarren varjostavaa puustoa paahteisuuden säilyttämiseksi. Yhdessä kohteessa lupiini on levittäytymässä luiskia pitkin, ja kaikki lupiini-kasvustot tulisi kitkeä maasta juurineen ensi tilassa, ennen kuin kasvustot levittäytyvät liiaksi. 
	Tie- ja ympäristöviranomaisen yhteistyönä arvokkainta tien paahteista reuna-aluetta Oinasjärventien varrelta tulisi niittää normaalia leveämmältä alueelta noin 200 metrin matkalta. Työ on tärkeää umpeenkasvun estämiseksi uhan-alaisten kasvien siirtoistutusalueella. Alue on osa laajempaa toteutettavaa paahdeympäristöverkostoa (Kiikalan lentokenttä – seurakunnan alueet- Saint Gobain). 
	 
	Figure
	Kuva 25.  Kurtturuusua on Kiikalassa toistaiseksi varsin niukasti. Kasvustot tulee niittää normaalin niiton yhteydessä, jotta levittäytyminen pysähtyisi. Kuva: Kari Nupponen. 
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	Kuvat 26 ja 27.  Kangasajuruohoa kasvava tienvarsi Kiikalan Hyyppärän tienvarressa. Maanpinnan rikkominen ulkoluiskalla ja reuna-alueella parantaisi kohteen tilaa merkittävästi. Kuvat: Kari Nupponen. 
	7.2.2 Hiittinen 
	Kartoitusalue sijaitsee Kemiönsaarella Hiittisten pääsaarella. Kartoitettuja tien-varsia oli yhteensä n. 11 km (tienumerot 12052 ja 12054), eli saaren läpi kulkeva tie ja Kasnäsin lautan lauttarannan tie. Hiittisten kirkonkylän alueella selvitys-alue ainoastaan sivuaa arvokasta ketoaluetta sen länsipäädyssä. Maastotyöt tehtiin 30.5., 16.–17.7. ja 4.9.2018.      
	Esiselvityksessä rajattiin neljä kohdetta, jotka tulkittiin arvokkaiksi luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kaksi kohdetta eli kirkonkylän ja Rosalan kylien alueet ovat valtakunnallisesti arvokkaita, ja niillä esiintyy lukuisia uhanalaisia hyönteislajeja. Kaksi pienialaista kohdetta arvioitiin paikallisesti arvokkaiksi niissä esiintyvien paahdekasvien vuoksi, vaikka kummallakaan kohteella ei havaittu huomionarvoisia hyönteislajeja. Saaren keskiosien tienvarret ovat karuja ja monin paikoin umpeutuneita tai va
	Lajikartoituksissa havaittiin 15 uhanalaista hyönteislajia, joista seitsemän on erityisesti suojeltavia ja neljä kiireellisesti suojeltavia.  
	Huomionarvoisten hyönteislajien kannalta selvitysalueen merkittävimmät kohteet ovat saaren päädyissä sijaitsevat kirkonkylän ja Rosalan ketoalueet tienvarsineen ja pihapiireineen. Molemmissa kohteissa elää lukuisia uhanalaisia lajeja, joilla on muualla Suomessa vain hyvin harvoja esiintymiä. 
	Haitalliset vieraslajit 
	Hiittisten selvitysalueella ei esiinny mainittavia määriä lupiinia tai kurtturuusua. Muitakaan aggressiivisesti levittäytyviä haitallisia vieraslajeja ei havaittu. Hiittisten pääsaarella ei siis ainakaan tällä hetkellä ole sellaista vieraslaji-ongelmaa, jonka torjuntaan pitäisi käyttää resursseja. Sekä lupiini että kurtturuusu voivat kuitenkin levittäytyä nopeasti saariston hiekkaperäisillä mailla, joten tilannetta tulee seurata vähintään arvokkailla kirkonkylän ja Rosalan ketoalueilla, jotta torjuntatoimet
	Hoitosuositukset 
	Tienpidon rutiinien kannalta Hiittisten selvitysalueen huomioitavat osat sijaitsevat Rosalan kylän tienvarsilla. Kohteessa sijaitsee kaksi erillistä osa-aluetta, joissa on erityistarpeita tienpidon rutiinien suhteen: 
	(1) Niittorajoitusalue Rosalantien länsiluiskalle Båtmansvägenin risteyksen molemmin puolin: pohjoiseen 5 metriä risteyksestä ja etelään Reimarintien risteykseen saakka. Laikulla sijaitsee saaren laajin yhtenäinen koiruoho-kasvusto. Kohteessa on koiruoholla elävien uhanalaisten lajien esiintymiä, joiden toukat elävät syksyllä kasvin kukinnoissa. Niittorajoitus tarvitaan siksi, että niitossa kasvin yläosissa sijaitsevat kukinnot tuhoutuvat, jolloin myös kukintoja ravintonaan käyttävät toukat kuolevat. Niitto
	(2) Niittokorkeuden nosto Rosalantien pohjoisluiskalla Klobbviksvägenin ja Sandviksvägenin risteysten välisellä kaistaleella siten, että luiskien ja niitettävän kapean reuna-alueen niittokorkeus on 15–20 cm. Korkeammalta niitettävän kaistaleen pituus on noin 110 metriä. Kohteessa on useiden kangasajuruohoon sidoksissa olevien uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä. Kaksi näistä lajeista esiintyy laikuilla, joissa on kangasaju-ruohon lisäksi hieman korkeampaa muuta kasvillisuutta, erityis
	Muualla kuin yllä mainituissa kahdessa kohteessa ei ole tarvetta poiketa tienpidon rutiineista. 
	 
	Figure
	Kuva 28.  Hiittisten kirkonkylässä selvitysalueen tienvarsi ainoastaan sivuaa arvokasta ketoaluetta, eikä siellä ole tarvetta tienvarsien hoito-käytäntöjen muutoksiin. Kuva Kari Nupponen. 
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	Kuva 29.  Rosalan tapaan Hiittisten kirkon ympäristön ketoalueista valtaosa sijaitsee muualla kuin tieluiskilla. Pihapiireissä on useita laajahkoja koiruohokasvustoja tienpidon vaikutusalueen ulkopuolella. Kuva: Kari Nupponen. 
	7.2.3 Kakskerta-Satava 
	Kartoitusalue sijaitsee Turussa, ja kattaa Kakskerran ja Satavan saarten sekä Hirvensalon saaren eteläosan pääväylät. Kartoitettuja tienvarsia oli yhteensä n. 33 km. Maastotyöt tehtiin 1.7. ja 10.7.2018.  
	Esiselvityksessä rajattiin 13 kohdetta, jotka tulkittiin arvokkaiksi luonnon moni-muotoisuuden kannalta. Kaksi kohdetta on valtakunnallisesti arvokkaita laadukkaan elinympäristön ja useiden uhanalaisten perhoslajien esiintymien vuoksi. Kuusi kohdetta arvioitiin maakunnallisesti arvokkaiksi ja viisi kohdetta paikallisesti arvokkaiksi. Merkittävimmät kohteet ovat Kakskerran luoteisosan etelärinteen tieluiska ja reuna-alue, sekä Brinkhallin hoidetun kedon tienvarsi, joista jälkimmäinen on aiemmin tiedossa ollu
	Lajikartoituksissa havaittiin kaksi uhanalaista ja yksi muu huomionarvoinen perhoslaji.  
	Haitalliset vieraslajit 
	Selvitysalueella ei toistaiseksi ole merkittävää vieraslajiongelmaa. Lupiinia kasvaa lähinnä yksitellen; laajempia kasvustoja on tienvarsissa kahdessa kohdassa Kakskerran itäosassa. Suurehko kasvusto sijaitsee Lehtisen kohdalla alueen kaakkoisnurkassa, jossa lupiinia on n. 50 metrin matkalla melko yhte-näisenä kasvustona. Pienempi ja ilmeisesti paikalla jo kauan ollut lupiini-kasvusto sijaitsee saaren koillisosassa Nunnavuoren tienvarressa. Pieniä erillisiä lupiiniesiintymiä on etenkin Kakskerran eteläosass
	Hoitosuositukset 
	Selvitysalueella ei ole sellaisia kohteita tai lajiesiintymiä, jotka hyötyisivät tienpidon rutiineista poikkeavista toimenpiteistä. Alueen merkittävät tien-varsilla elävät lajit ovat sidoksissa syylälinnunherneeseen, jonka lehdillä niiden toukat elävät. Useimmiten syylälinnunhernekasvustot sijaitsevat tien ulko-luiskalla, ja osa niistä jää niittoalueen ulkopuolelle. Sisäluiskan niitto puolestaan hidastaa tai jopa estää peittävämpien kasvien levittäytymistä ulkoluiskalle, joten ulkoluiskalla elävät paahdelaj
	Kakskerran Brinkhallin kedolla rinteen heinittynyt ja rehevöitynyt alaosa tulisi sisällyttää säännöllisesti niitettäviin alueisiin. Ketoalue ei kuitenkaan kuulu tienhoidon vaikutusalueeseen eikä sitä ylärinteen puuston vuoksi edes voi niittää tieltä käsin, joten ketoalueen hoito tulisi järjestää muulla tavoin. 
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	Kuva 30.  Kakskerrassa tien takaluiskan paahteisissa laikuissa elää useita huomionarvoisia perhoslajeja. Nykyinen niittokäytäntö estää takaluiskan rehevöitymisen, mikä hyödyttää paahdeympäristöissä eläviä lajeja oleellisesti. Kuva: Kari Nupponen. 
	7.2.4 Rymättylä E 
	Kartoitusalue sijaitsee Rymättylässä pääsaarella sekä Airismaan ja Aaslaluodon saarilla. Se kattaa maantien 1890 Rymättylän keskustasta Krampinrauman satamaan, sekä siitä haarautuvat tiet 12138–12140 pääsaarella ja tien 12132 Aaslaluodossa. Kartoitettuja tienvarsia oli yhteensä n. 30 km. Maastotyöt tehtiin 15.6. ja 10.7.2018.  
	Esiselvityksessä rajattiin 14 kohdetta, jotka tulkittiin arvokkaiksi luonnon moni-muotoisuuden kannalta. Kahdessa hyvälaatuisessa kohteessa havaittiin enemmän kuin yksi uhanalainen perhoslaji, ja ne arvioitiin valtakunnallisesti arvokkaiksi. Viisi kohdetta arvioitiin maakunnallisesti arvokkaiksi ja seitsemän kohdetta paikallisesti arvokkaiksi. Merkittävimmät kohteet sijaitsevat selvitys-alueen eteläosassa Aaslaluodon saaressa, jossa tieluiskien tila on yleisesti parempi kuin alueen muissa osissa. Puolet raj
	Lajikartoituksissa havaittiin kolme uhanalaista (Kaitila ym. 2010) perhoslajia. 
	Haitalliset vieraslajit 
	Selvitysalueella ei toistaiseksi ole mainittavaa vieraslajiongelmaa. Lupiinia esiintyy vain pieniä kasvustoja Rymättylän keskustan itä- ja länsipuolisilla tienvarsilla, runsaimmin keskustan ja kohteen 11 välisellä tieosuudella, jossa osa kasvustoista sijaitsee joutomailla tienvarsien ulkopuolella. Airismaan ja Aaslaluodon saarilla ei ole mainittavia lupiinikasvustoja. Aaslaluodon itäosassa kohteiden pohjoispuolen luiskalla on laajahko kasvusto rohtorastia, mutta kasvusto tuskin on levittäytymässä laajemmall
	Hoitosuositukset 
	Selvitysalueen tienvarsien niitto tulisi myöhäistää heinäkuun alkuun. Tieluiskilla kasvaa monin paikoin runsaasti ahdekaunokkia, jolla elää alueella esiintyviä uhanalaisia perhoslajeja. Pussikoilajien toukat syövät ahdekaunokin lehtiä kesäkuussa, ja alkukesän niitto on toukille hyvin haitallista. Lisäksi Aasla-luodossa tiellä 12132 niittoaluetta kannattaisi leventää kattamaan myös nykyisin heinittyneet ulkoluiskan ja reuna-alueen metrin leveydeltä. Muilta osin nykyinen niittokäytäntö on hyvä. Pientareen nii
	Aaslaluodon Lehtimäen tienvarren tila on uhanalaisten lajien kannalta heiken-tynyt tien eteläreunalla tien ja pellon välissä kasvavien puiden (koivuja & mäntyjä) varjostuksen vuoksi. Puut tulisi poistaa kyseiseltä kaistaleelta. Katajia sen sijaan ei pidä poistaa, koska ne ovat hyviä suojapaikkoja monille hyönteislajeille eivätkä lisää varjostusta merkitsevästi. Toimenpide on kerta-luonteinen. 
	 
	Figure
	Kuva 31.  Valtaosa Rymättylän keltamaitekasvustoista sijaitsee kapeilla pientareilla, jotka säilyvät niiton ansiosta riittävän paahteisina uhanalaiselle, erityisesti suojeltavalle lajille. Kuva: Kari Nupponen. 
	7.2.5 Laitila-Untamala 
	Kartoitusalue sijaitsee Laitilassa keskustan ja Untamalan ympäristöissä. Kartoitettuja tienvarsia oli yhteensä n. 51 km. Alueella sijaitseva valta-kunnallisesti arvokas Untamalan perinnemaisema- ja ketoalue ei sisältynyt tähän selvitykseen lukuun ottamatta ketoaluetta halkovan Raumantien (tie nro 8) luiskia. Maastotyöt tehtiin 26.6., 27.6. ja 5.7.2018.  
	Esiselvityksessä rajattiin kymmenen kohdetta, jotka tulkittiin arvokkaiksi luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kolme kohdetta arvioitiin valtakunnalli-sesti arvokkaiksi. Niistä kaksi on hoidon piirissä olevia perinnemaisemakohteita, joita maantie vain sivuaa, eivätkä ne ole tienhoidon vaikutusalueella (keskustan koulun eteläpuolen ketokumpare ja Kaukolan hakamaa). Kolmas valtakunnalli-sesti arvokas kohde on Untamalan perinnemaisema-alueen läpi kulkevan maantien varsi. Valtaosa arvokkaista ketoalueista sijait
	Maakunnallisesti arvokkaiksi arvioitiin kaksi kohdetta niissä esiintyvän uhan-alaisen perhoslajin vuoksi. Lisäksi rajattiin viisi paikallisesti arvokasta kohdetta, joista osassa tie ainoastaan sivuaa laajahkoa kohdealuetta.  
	Lajikartoituksissa havaittiin vain kaksi huomionarvoista perhoslajia. Yhden taksonin määritys jäi lajiparin tasolle koska selvityksen aikaan havaittavissa oli vain tyhjiä toukan tekemiä koverteita, joiden perusteella lajia ei voi varmasti määrittää.  
	Laitilan keskustan länsipuolella Utovuoren niityn kohdalla tien vastapuolen tammissa havaittiin useita silmälläpidettävän tammikovertajakoin (Acrocercops brongniardellus) toukkia. Laji on kuitenkin runsastunut 2000-luvulla, ja nykyisin se esiintyy monin paikoin Etelä-Suomen tammikoissa, myös sisämaassa. Uudessa 2019 valmistuvassa uhanalaisuusarvioinnissa laji luokitellaan elin-voimaiseksi, eikä lajia enää voi pitää huomionarvoisena.    
	Erittäin uhanalaisen sekä erityisesti ja kiireellisesti suojeltavan perhoslajin esiintymä Untamalan Kalliolassa ulottuu maantien reuna-alueelle. Esiintymä on vanhastaan tunnettu, eikä lajin esiintymistä tarkastettu tässä työssä. Elinympäristön tila on edelleen hyvä, eikä nykyisillä tienvarsien hoito-käytännöillä ole haitallisia vaikutuksia esiintymälle. 
	Untamalan alueen kedoilla tiedetään esiintyvän useita uhanalaisia lajeja, mutta käytännössä koko ketoalue sijaitsee tämän työn selvitysalueen ulkopuolella.    
	Haitalliset vieraslajit 
	Selvitysalueella on moniin vastaaviin alueisiin verrattuna hyvin vähän haitallisia vieraslajeja. Lupiinia esiintyy jokseenkin yksitellen ja lähinnä keskustaajaman alueella. Merkittäviä vieraslajien tienvarsiesiintymiä ei alueella havaittu.  
	Hoitosuositukset 
	Laitilan selvitysalueella nykyiset niittokäytännöt eivät ole haitallisia huomion-arvoisille perhoslajeille, eikä niiden muuttamiselle ole tarvetta. Untamalan Kalliolassa tien reuna-alueelle ulottuva erittäin uhanalaisen sekä erityisesti ja kiireellisesti suojeltavan lajin esiintymä tulee huomioida, mikäli Raumantien (tie nro 8) ojitus ja siinä yhteydessä luiskien kaavinta tulee ajankohtaiseksi. Tällöin kohteelle tulee laatia erillinen ohjeistus lajin elinympäristön tilan säilyttä-miseksi. 
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	Kuva 32.  Huomionarvoisen kuusamakoilajin elinympäristöä Laitilassa Raumantien varrella. Nykyiset tienvarren hoitokäytännöt hyödyttävät lajia, jos metsänreunan lehtokuusamapensaisiin ei kajota. Kuva: Kari Nupponen. 
	 
	Figure
	Kuva 33.  Takaluiskan kangasajuruohokasvusto taantuu varjostuksen lisääntyessä Laitilan maantien 12487 varressa. Tien vastapuolen varjostavien puiden poisto parantaisi kohteen tilaa. Kuva Kari Nupponen. 
	7.2.6 Säkylän seutu 
	Kartoitusalue sijaitsee Säkylänharjun ympäristössä Säkylän ja Oripään sekä entisen Köyliön kunnan alueella. Valtakunnallisesti arvokas ja lajistoltaan poikkeuksellinen harjualue ei sisältynyt tähän selvitykseen lukuun ottamatta harjun poikki kulkevan tien 12705 luiskia sekä Köyliön puolelle ulottuvaa harjun läntisintä laakeaa osaa. Kartoitettuja tienvarsia oli yhteensä n. 54 km. Maastotyöt tehtiin 13.6. ja 14.7.2018.  
	Esiselvityksessä rajattiin viisi kohdetta, jotka tulkittiin arvokkaiksi luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kolme kohdetta arvioitiin maakunnallisesti arvokkaiksi ja kaksi paikallisesti arvokkaiksi. Kaikki kohteet on kartoitettu jo aiemmin (Nupponen ym. 2007) lukuun ottamatta Köyliön Kaltinhaan luiskaa, joka ei kuulunut silloiseen selvitysalueeseen, ja lienee muodostunut vasta viime vuosina luiskien kaavinnan ja tietä varjostaneen vastapuolen metsän avo-hakkuun seurauksena.  
	Maantien 212 reuna-alueille on hiljattain muodostunut uutta paljasta hiekkamaata putkilinjan kaivuun sivutuotteena. Kohteen kasvillisuus on vasta kehittymässä, mutta reuna-alueilla vielä yksitellen esiintyvien paahdekasvien (mm. kangasajuruoho ja kissankäpälä) levittäytyessä siitä voi lähivuosina muodostua ainakin maakunnallisesti arvokas paahdeympäristö.  
	Harjualueen ulkopuolella selvitysalueen tienvarsien elinympäristöt ja kasvilli-suus ovat hyvin tavanomaisia, eikä niillä ole merkitystä uhanalaisten perhoslajien kannalta.  
	Lajikartoituksissa ei havaittu huomionarvoisia perhoslajeja.  
	Aiemmin merkittävien kahden tienvarsikohteen tila on 2000-luvulla jatkuvasti ja merkitsevästi heikentynyt. Kohteissa vielä vuonna 2006 esiintynyt äärimmäisen uhanalainen, erityisesti suojeltava laji on hävinnyt, koska lajia ei myöhemmissä tarkastuksissa ole enää havaittu. Kyseisille esiintymille on laadittu erillinen kunnostussuunnitelma (Nupponen & Nieminen 2015), jolloin umpeenkasvu oli perhosen kannalta edennyt jo kriittiseen vaiheeseen. Sen jälkeen umpeutuminen on edelleen jatkunut. 
	Haitalliset vieraslajit 
	Selvitysalueen tienvarsilla ei tällä hetkellä esiinny vieraslajeja kuin marginaali-sesti. Yksittäiset lupiinikasvustot ovat pienialaisia, ja ne sijaitsevat teiden 213 ja 12693 varsilla eli harjualueen ulkopuolella. Varsinaisella harjualueella lupiineja ei havaittu, ja mahdollisesti maaperä harjulla on liian karu soveltuakseen lupiinille. Lisäksi havaittiin vain yksittäisiä kurtturuusuja Säkylän taajaman alueella, jossa niitä on istutettu koristekasveiksi pihapiirien reunamille.  
	Tienvarsien lupiinikasvustot sijaitsevat pääosin luiskilla. Kasvustot tulee niittää normaalien niittorutiinien yhteydessä, erillisiä toimenpiteitä lupiinien suhteen ei toistaiseksi tarvita. 
	Hoitosuositukset 
	Selvitysalueella ei ole tarvetta nykyisten niittokäytäntöjen muuttamiseen. Kolmella umpeutuvalla kohteella tarvittaisiin kertaluonteisia kunnostustoimia paahdearvojen palauttamiseksi. Porsaanharjun ja Konsilon tienvarsilla puusto pitäisi poistaa leveältä kaistaleelta tien reuna-alueelta ja myös sen takaiselta kaistaleelta varjostuksen vähentämiseksi, ja lisäksi rikkoa maanpintaa reuna-alueella. Kohteiden nykytila on vaativien paahdelajien kannalta niin huono, ettei pelkkiä pienimuotoisia kunnostuksia kannat
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	Kuvat 34 ja 35.  Paahteinen töyräs Köyliön tienvarressa (Säkylä). Maanpinnan rikkominen ja taimien poisto parantai-sivat kohteen tilaa merkittävästi. Kuvat: Kari Nupponen. 
	7.2.7 Pori Reposaari 
	Kartoitusalue sijaitsee Porissa Tahkoluodon, Lampaluodon ja Reposaaren alueilla. Kartoitettuja tienvarsia oli yhteensä n. 25 km. Reposaaren kylä paino-lastialueineen ei kuulunut selvitykseen. Maastotyöt tehtiin 27.6.2018.  
	Esiselvityksessä ei todettu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiksi tulkittavia kohteita, eikä kohderajauksia tehty. Mäntyluodosta Mäntykallon saarelle kulkevan pengertien reunamat ovat monin paikoin tiheän kurtturuusu-kasvuston peitossa, ja alkuperäinen hietikoiden kasvillisuus on hävinnyt. Muualla selvitysalueen tienvarret ovat hyvin tavanomaisia, eikä niillä esiinny huomionarvoisille perhoslajeille sopivia elinympäristöjä. Reposaaren taajaman alueella esiintyy merkittävässä määrin harvinaisia paino
	Lajikartoituksissa ei havaittu huomionarvoisia perhoslajeja eikä niille soveltuvia elinympäristöjä.   
	Selvitysalueen tuntumassa on valtakunnallisesti merkittäviä hiekkaranta-alueita, joilla tiedetään esiintyvän uhanalaista lajistoa. Hiekkarantojen ja -dyynien lajit ovat kuitenkin hyvin vaativia elinympäristönsä suhteen, eikä niiden löytyminen tavanomaisista tienvarsikohteista ole realistista. 
	Haitalliset vieraslajit 
	Selvitysalueella esiintyy haitallisia vieraslajeja melko suppeilla alueilla, jotka keskittyvät merenrannoille. Mäntyluodosta Mäntykallon saarelle kulkevan pengertien reunamilla on akuutti kurtturuusuongelma, ja kasvi on levittäyty-mässä myös Mäntykallon tienvarsilla sekä mantereen puolella sijaitsevalle dyynilaikulle. Muualla tienvarsilla kurtturuusua ja lupiinia esiintyy harvak-seltaan ja vain hyvin pieninä kasvustoina, eikä niiden hävittäminen erillis-projektina ole tarpeen. Tieluiskien niiton yhteydessä 
	Hoitosuositukset 
	Mäntykallossa sekä pengertiellä ja sen Mäntyluodon puoleisella dyynialueella tulisi hävittää kurtturuusukasvustoja mahdollisimman laajalti. Tien- varsien kurtturuusut kannattaisi niittää rutiininomaisesti tienvarsien muun ylläpidon yhteydessä. Muualla kasvustot pitäisi hävittää repimällä juurineen maasta, mutta työ lienee toteutettavissa vain erillisenä projektina, koska monet kurttu-ruusukasvustot sijaitsevat tienhoitoalueen ulkopuolella. Erityisen tärkeää kurtturuusujen hävittäminen on dyynialueiden reuno
	 
	Figure
	Kuva 36.  Porin selvitysalueen tienvarsilla oli ainoastaan triviaaleja ja valta-osin umpeutuneita ympäristöjä, joilla ei ole merkitystä uhan-alaisten perhoslajien elinympäristöinä.  Kuva Kari Nupponen. 
	 
	Figure
	Kuva 37.  Porin Tahkoluodon kedoilla esiintyy merkittäviä painolastikasveja, kuten rohtorastia ja nuokkukarhiaista. Tahkoluodon taajama-alue ei kuitenkaan kuulunut tämän projektin selvitysalueeseen. Kuva: Kari Nupponen. 
	7.3 Maastoinventoinnin yhteenveto 
	Biodiversiteetin hot spot -kohteita inventoitiin Lounais-Suomen tienvarsilla kesällä 2018. Työn tavoitteena oli tarkentaa käsitystä Lounais-Suomen tien-varsien merkityksestä paahdealueiden uhanalaisen hyönteislajiston uuselin-ympäristöinä, sekä arvioida tienhoidon käytäntöjen vaikutusta elinympäristöjen laatuun ja lajiesiintymien säilymiseen. Kartoitettavia alueita oli yhteensä seitsemän (Kiikala, Hiittinen, Turun Kakskerta-Satava, Rymättylä, Laitila Säkylä ja Pori) ja yhteensä tienvarsia kartoitettiin 235 
	Tienvarsilta rajattiin 63 kohdetta, joilla on merkitystä huomionarvoisten lajien elinympäristöinä. Yhteensä 38 huomionarvoisen lajin esiintymää paikannettiin; lajeista 32 on uhanalaisia ja 19 erityisesti suojeltavia. Osa esiintymistä oli ennakolta tiedossa, mutta useita erityisesti suojeltavien ja muiden uhanalaisten lajien uusia esiintymiä löytyi tässä kartoituksessa.   
	Nykyiset tienvarsien niittokäytännöt ovat valtaosin paahdelajistoa hyödyttäviä, ja monet esiintymät ovat säilyneet nimenomaan säännöllisen niiton vuoksi. Joissakin kohteissa pienet poikkeamat normaaliin niittokäytäntöön paran-taisivat uhanalaisten lajien elinoloja merkittävästi. Poikkeamia normaalikäytän-töön suositellaan kuudessa kohteessa, ja ne liittyvät niiton ajoitukseen, niitto-korkeuteen tai -leveyteen sekä niittorajoitukseen. Muutoksia on suositeltu vain painavin perustein, ja ne liittyvät käytännös
	 
	8 Maastoinventoinnin tulosten tarkastelu 
	Kari Nupponen ja Marko Nieminen, Faunatica Oy 
	8.1 Kartoituskohteiden valinnasta 
	Tämän työn kartoituskohteet valittiin sillä perusteella, että kyseisiltä alueilta tunnettiin useiden uhanalaisten hyönteislajien esiintymiä tai yksittäislöytöjä. Lähtökohta on periaatteessa hyvä, kun kyseessä on pilottityö. Osassa kohteista on kuitenkin aiemmin tehty paahdealueiden perhoslajiston selvityksiä (Kiikala, Säkylä, Turku [Kakskerta]), tai kohteiden lajistoa on kartoitettu muissa yhteyksissä (Laitila). 
	Aiemmin inventoiduilla alueilla uhanalaisten lajien esiintyminen tunnetaan niin hyvin, että uusien esiintymien löytyminen on epätodennäköistä, ellei selvitysten jälkeen ole syntynyt uusia elinympäristöjä maankäytön muutosten seurauk-sena. Esimerkiksi Kiikalassa putkilinjan kunnostus paahdeympäristöksi ja luiskan kaavinta ovat luoneet uusia hyvälaatuisia paahdelaikkuja, joista löytyi uhanalaisten lajien uusia esiintymiä. Päinvastainen esimerkki on Säkylä, jossa tiedossa olleet uhanalaisten lajien esiintymät 
	Edellisistä selvästi poikkeava kohde on Hiittinen, jossa tiedettiin esiintyvän lukuisia uhanalaisia lajeja, mutta aluetta ei ollut kartoitettu systemaattisesti. Hiittisten tapaisessa kohteessa lajikartoitusten hyötysuhde on kertaluokkaa parempi kuin useimmissa mantereen kohteissa, koska hyvälaatuiset elin-ympäristöt sijaitsevat suppealla alueella, ja toisaalta lajien pienialaisille esiinty-mille on suhteellisen helppo ohjeistaa lajeja merkittävästi hyödyttäviä yksin-kertaisia täsmähoitoja, kuten niittokorke
	Porin rannikkoalueella uhanalaisten lajien tiedossa olevat esiintymät keskitty-vät rantahietikoille ja painolastialueille. Oli kuitenkin yllättävää, että niiden tuntumassa kulkevien teiden varsilta ei löytynyt lainkaan huomionarvoisten lajien esiintymiä. Porin selvitysalue on hyvä esimerkki siitä, että tienvarsien umpeenkasvun astetta ja niitä sivuavien joutomaiden tilaa ei voi päätellä ilman maastoinventointia, vaikka alueella tiedettäisiin sijaitsevan huomionarvoisten lajien esiintymiä.  
	Pilottiprojektin tulosten perusteella kohteet kannattaisi valita jatkossa siten, että osa kohteista on tunnetuilla lajikeskittymäalueilla, ja osa sellaisilla poten-tiaalisilla alueilla, joissa ei ole aiemmin tehty kartoituksia. Viimeksi mainittuja alueita löytyy runsaasti lounaissaaristosta ja rannikon vähän tutkituilta seuduilta, esimerkiksi Uudenkaupungin ja Kemiönsaaren alueilta. 
	8.2 Poikkeavien hoitokäytäntöjen ohjeistus 
	Toistuvat tienhoidon rutiinit lisäävät tienvarsien paahteisuutta, ja siten hyödyttävät erityisesti paahdeympäristöissä ja muissa avoimissa ympäristöissä eläviä lajeja. Uhanalaisen lajin esiintyminen tienvarressa osoittaa lähtö-kohtaisesti sen, että kyseinen laji hyötyy nykyisestä hoitokäytännöstä. Useimmiten esiintymän olemassaolo on myös seuraus siitä, että nykyiset tienpidon rutiinit ylläpitävät kohteen laatua lajin kannalta riittävänä. Siksi hoitokäytäntöjä ei kannata räätälöidä erikseen jokaiselle huomi
	Jos erityisohjeita tehdään kevyin perustein tai huonolla asiantuntemuksella, niin todennäköisin seuraus on se, että ohjeistusta tulee liikaa ja käytännössä mitään ei huomioida. Lisäksi turhat suositukset lisäävät kustannuksia, kun ’tarpeettomien tarpeiden’ huomiointi lisää työaikaa merkittävästi.    
	Vaikka rutiineista poikkeavia toimenpiteitä olisi vain niukalti, ohjeistuksen realisoituminen käytännön työhön lienee silti haasteellista. Tarkat kartta-merkinnät ja erityistarpeista ilmoittava navigaattori tms. riittänevät useimpien kohteiden paikallistamiseen, mutta haasteellisimmat kohteet kannattaa merkitä maastoon esimerkiksi pystyttämällä merkkikepit tien reuna-alueelle. Sen lisäksi olisi varmasti hyödyllistä informoida työn suorittavia henkilöitä siitä, mitä ohjeistus koskee ja miksi kohteessa tulee 
	Kun tienvarsille kaavaillaan tehtäväksi kertaluonteisia tai harvoin toistettavia käsittelyitä (luiskien kaavinta tms.) uhanalaisten lajien esiintymien kohdille, tulisi toimenpiteiden vaikutuksia esiintymiin arvioida etukäteen, ja mahdolli-suuksien mukaan toteuttaa ne siten, että lajiesiintymille ei aiheudu merkitseviä haittoja. Vaikutukset esiintymiin tulee arvioida tapauskohtaisesti ainakin korkeimmissa uhanalaisluokissa (CR - äärimmäisen uhanalaiset, EN - erittäin uhanalaiset) olevien lajien osalta. Toime
	8.3 Tienvarsien huomionarvoisten lajien kartoituksen työmäärästä ja kustannuksista 
	Pilottiprojekti vahvisti ennakkokäsitystä siitä, että sekä työmäärä että kohteista löytyvien huomionarvoisten lajiesiintymien määrä vaihtelevat merkitsevästi siitä huolimatta, että kartoitusalueet on etukäteen rajattu samankokoisilla ympyröillä. Useimmissa kohteissa esiselvitys on mahdollista tehdä yhden vuorokauden aikana, jos maastotyö tehdään alkukesällä eli vuoden valoisimpaan aikaan. Ajankäyttöön vaikuttavia muuttujia on niin paljon, ettei kustannuksia voi yleisessä tapauksessa arvioida kuin vaihteluvä
	Työmäärään vaikuttavat ainakin kohdealueen sijainti (sisämaakohteissa voidaan sulkea pois monien lajien esiintyminen), elinympäristötyyppi (erityisesti hiekka-alueet lisäävät tienvarsien potentiaalia) ja laatu (hyvälaatuinen alue->enemmän rajattavia kuvioita), alueen aiemmat inventoinnit (ennakkotiedot nopeuttavat maastotyötä), teiden tyyppi (pääteiden varsilla ei voi pysähtyä joka paikkaan vilkkaan liikenteen vuoksi) ja säätila monessa mielessä (sadekuuron aikana ei kannata havainnoida, kuivana kesänä työ 
	Taustatietojen hankinta sekä tulosten tulkinta ja raportointi vievät tyypillisesti 2–3 kertaa kauemmin kuin maastotyö, ja vastaavasti puutteellinen valmistelu pidentää maastotyöaikaa merkittävästi. Raportoinnin ajankäyttö riippuu oleellisesti rajattujen kuvioiden lukumäärästä ja kohteen yleisestä poten-tiaalista. Jos lähtökohtana on se, että kartoitusalueet valitaan samalla tavalla kuin pilottiprojektissa, niin kustannusarvio mahtuu välille 3000–5500 €/kohde, mikä ei sisällä matkakuluja. 
	8.4 Jatkosuositukset 
	Hot spot -kohteiden kartoitusta kannattaa jatkaa samoin menetelmin kuin pilottiprojektissa. Maastotöiden osalta esiselvitys ja yksi lajiselvityskäynti potentiaalisten kohteiden mahdollisten esiintymien kartoitukseen riittää lähes aina pohjaksi riittävän ohjeistuksen laadintaan. Lajiselvityskäynti on perusteltu siksi, että lajit ovat havaittavissa kesän eri aikoihin, ja lisäksi yhdenkin merkittä-vän laji esiintymän varmistaminen vaikuttaa oleellisesti arvioon kohteen merkittävyydestä.  
	Merkittävien lajiesiintymien paikantaminen on tärkeää biodiversiteetin säilyttämisen kannalta, koska tiedossa olevat esiintymät eivät tule vahingossa hävitetyiksi. Elinympäristönsä suhteen vaativat lajit ovat usein myös ns. sateenvarjolajeja, eli niiden elinolojen ylläpidosta ja parantamisesta hyötyvät useat muut samassa elinympäristössä elävät lajit, joiden elinpaikkavaatimukset ovat väljemmät.   
	 
	9 Kohteiden huomiointi tienpidossa 
	9.1 Huomiointi päivittäisessä kunnossapidossa 
	Maanteiden varsien niittojen ja vesakoiden raivausten on todettu hyödyttävän erityisesti paahdeympäristöissä ja muissa avoimissa ympäristöissä eläviä lajeja. Nykyiset hoitokäytännöt pitävät yllä uhanalaisten lajien esiintymien ympäristön laatua lajien kannalta suotuisana.  
	Maastoinventoinnin perusteella nykyisiä maanteiden tiealueeseen kohdistuvia niitto- ja vesakointikäytäntöjä voidaan inventointiin sisältyneillä hot spot -alueilla pääasiassa jatkaa nykyisellään.  
	9.1.1 Niitot 
	Myöhäisen niittoajankohdan suositukset kohdistuivat N3-hoitoluokan yhden kerran kesässä niitettäville teille ja vastaavat pääasiassa jo nyt käytössä olevaa niittokäytäntöä. Käytännössä tietyn kohteen myöhäistetty niitto tarkoittaa niiton myöhäistämistä tiestöllä laajemminkin, niittoreiteistä riippuen. Lisäksi Liikenneviraston määrittelemiin nurmetusten hoidon laatuvaatimuksiin sisältyy vaatimus niitosta tiejaksoittain siten, että työ valmistuu keskeytyksittä tien molemmin puolin mukaan lukien kevyen liikent
	Myöhäisen niittoajankohdan vaatimus voidaan kirjata hoitourakoiden urakka-asiakirjoihin urakkakohtaisena tarkennuksena. Myöhäistetyn niittoajankohdan syy on suositeltavaa tuoda esiin tarkennuksessa. Tarkennus kohdistuu tiettyyn tieosoiteväliin, jonka urakoitsija ottaa huomioon niittosuunnittelussa. Huomioi-tavat kohteet voivat olla pienialaisia ja sijaita vain toisella puolella tietä, mutta tieosoiteväli kannattaa määritellä väljemmin siten, että se voidaan tunnistaa helposti maastossa esimerkiksi liittymie
	Niiton tavanomaisesta poikkeava toteutustapa tai niittorajoitus pienialaisessa kohteessa vaatii tarkemman ohjeistuksen, joka voidaan toteuttaa hoitokortin laatimisella ja/tai kohteen viherhoitoluokan määrittelemisellä urakan käyttä-mään tieosoitepohjaiseen tietojärjestelmään Y-kohteena. Y on hoitoon vaikut-tava ympäristötekijä, jonka hoito poikkeaa normaalien viherhoitoluokkien vaatimuksista. Hoitoon vaikuttavana tekijänä voi olla esimerkiksi uhanalaisen kasvin tai vieraslajin esiintyminen.  
	Uhanalaiskohde ja hoidon toteutustapa voidaan myös tallentaa tierekisterin viheralueiden ja viherkuvioiden tietolajiin kohdistuvana. Viherhoitoluokkana viheralueessa on tällöin Y (ympäristötekijä) ja viherkuviossa erityiskohde. Tavanomaisesta poikkeava toteutustapa kannattaa kohdistaa tarkasti ja työn toteutuksen sekä valvonnan kannalta tällaiset kohteet on suositeltavaa merkitä maastoon. Kesän 2018 inventointikohteissa niiton ajoituksen määrittely koskee kahta kohdetta Hiittisissä. 
	Nurmetusten hoidon laatuvaatimusten mukaan niitot tehdään silppuavalla laitteella. Niittojätteen poisto ei sisälly normaaliin hoitoon lukuun ottamatta kuivatusrakenteiden toimintaa haittaavan niittojätteen poistoa. Niittojätteen poiston hyödyllisyys uhanalaisten lajien menestymiselle tuotiin esille koskien erityisesti Hiittisten Rosalan kylän osuutta. Myös Rymättylän eteläosan tiestöllä poistosta olisi hyötyä. Niittojätteen poisto olisi tarvittaessa mahdollista sisällyttää urakkakohtaiseen tarkennukseen raj
	Maanteille asetetut viherhoitoluokat määräävät sen, kuinka pitkälle päällysteen reunasta niitto ulotetaan (ks. liite 1). Tarkastellut kohteet sijoittuivat pääasiassa viherhoitoluokan N3 tiestölle, joilla niittoleveys on 2 metriä päällysteen reunasta. Niittoalueen laajentamista oli esitetty Naantalin Rymättylässä ja Turun Kakskerrassa. Tiealueelle kohdistuva niittoalueen pieni laajennus lienee toteutettavissa urakkakohtaisena tarkennuksena, mikäli tieosuudella käytettä-vä kalusto on sopiva toteutukseen. Täll
	9.1.2 Vesakoiden raivaukset 
	Maastoinventoinnin perusteella vesakoiden raivaukseen ei esitetty muutoksia. Vesakoiden raivauksella pidetään yllä tienvarsialueiden avoimuutta, mikä edistää uhanalaisten lajien menestymistä.  
	Kiikalassa on suositeltu useassa kohteessa taimikon poistoa tien vierustan alueelta. Taimikon poisto vesakoinnin menetelmällä ei tuota samanlaista tulosta, koska vesottu taimi monesti haaroo ja kasvaa nopeasti uudelleen. Harju-kohteissa taimikon poisto vetämällä taimet maasta juurineen on tarkoituksen-mukaista, koska samalla rikotaan laikuittain maanpintaa. Tämä edistää paahdealueiden lajiston monimuotoista kehittymistä. Taimikon poisto tie-alueelta tällä menetelmällä vaatii erillistä sopimista ja hyvää ohj
	9.1.3 Haitallisten vieraslajien torjunta 
	Maastoinventoinnin yhteydessä tehtiin kohteittaiset havainnot lupiinin ja kurtturuusun esiintymistä. Inventoiduista kohteista Kiikalassa lupiini on kehittynyt ongelmaksi, mutta muissa kohteissa kasvustot olivat vielä maltillisia. Näissä kohteissa riittää toistaiseksi, että lupiini- ja kurtturuusukasvustot niitetään kunnolla normaalin niiton yhteydessä. 
	Kiikalassa lupiinin tehokas hävittäminen erityisen arvokkaan kohteen läheisyy-dessä on suositeltavaa hoitaa erillisenä projektina.  
	Kohteet, joissa haitallisen vieraslajin niittoon on kiinnitettävä erityistä huomiota, voidaan nostaa esille urakkakohtaisessa tarkennuksessa ja määritellä viherhoitoluokaksi Y (ympäristötekijä). 
	9.2 Kohteiden huomiointi ojituksissa ja kaivuutöissä 
	Tienvarsien niitot ja vesakoiden raivaukset hyödyttävät yleisesti uhanalaisia, avoimia ympäristöjä suosivia lajeja. Niitoilla ja vesakoinneilla ei tavallisesti ole haitallisia seurauksia ja normaalia tienvarsialueiden hoitoa voidaan tehdä ilman, että uhanalaisten lajien esiintymistä on käytössä täsmällistä paikkatietoa. Tiealueella tehdään kuitenkin myös kaivuutöitä. Vaikka maanpinnan rikkominen usein hyödyttää paahdelajeja, voidaan kaivuulla myös hävittää pienialainen uhanalaislajin esiintymä kokonaan. 
	Hot spot -alueiden inventoinnilla saadaan tarkennettua uhanalaislajien kannalta erityisen tärkeiden tieosuuksien arvokkaimmat, tiealueella sijaitsevat kohteet. Kun kohteiden sijainti annetaan tiedoksi alueen hoitourakoitsijalle, ne pystytään ottamaan huomioon ojitus- ja muissa kaivuutöissä. Hot spot -aluei-den ulkopuolelle mahdolliset jäävät, maantien läheisyydessä olevat korkeim-pien uhanalaisuusluokkien (CR, EN) kohteiden tila ja sijainti tulisi lisäksi tarkistaa maastoinventoinnein. Myös maantiealueella 
	On huomattava, että ojien perkauksien yhteydessä maanpinnan rikkominen on usein hyödyllistä paahteisissa ympäristöissä viihtyville lajeille. Tästä syystä tärkeintä on ojituksen hallittu toteuttaminen siten, että pienialaisia uhanalais-kohteita ei tuhota vahingossa. 
	Kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen tiealueelle tarvitaan aina tienpitäjän lupa tai sijoittamisesta on tehtävä ilmoitus. Näiden rakenteiden sijainnin suunnittelija on vastuussa uhanalaislajitiedon selvittämisestä. Hot spot -alueiden tieosuuksien osalta luvituksen yhteydessä olisi syytä tehostetusti huomioida se, että uhanalaiskohteet on selvitetty.  
	9.3 Erillisenä toteutettavat projektit 
	Maastoinventoinnin yhteydessä tunnistettiin useita toimenpiteitä, jotka kohdistuvat tiealueen ulkopuolelle tai eivät sisälly tavanomaiseen tienhoitoon. Näitä olivat mm. laajemmat vieraslajien hävitykset ja puuston poistot. Näiden toteuttaminen vaatii toimien tarkempaa suunnittelua, priorisointia ja rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä.  
	Osa hankkeen alussa tunnistetuista hot spot –kohteista jäi inventoimatta maastossa. Jatkoinventoinnista päätetään erikseen. 
	10 Loppupäätelmät ja jatkoselvitystarpeet 
	Uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien paikkatietoihin perustuva hot spot -alueiden inventointi ja kohteiden tarkentavat maastokartoitukset antavat hyvän pohjan monimuotoisten tienvarsialueiden paikantamiselle ja niiden huomioimiselle tienpidossa.  
	Pilotissa käytetyllä menetelmällä voi kuitenkin jäädä ottamatta huomioon sellaisia eliölajiston kannalta tärkeitä kohteita, joissa ei ole tehty kartoituksia aiemmissa yhteyksissä. Pilottiprojektin tulosten perusteella kohteet kannattaisi valita jatkossa siten, että osa kohteista on tunnetuilla lajikeskittymäalueilla, ja osa sellaisilla potentiaalisilla alueilla, joissa ei ole aiemmin tehty kartoituksia.  
	Maastokartoitus vaatii erityisasiantuntemusta. Lyhyt kesä ja lajikohtaisen kartoituksen kohdistaminen oikeaan aikaan rajoittaa yhden kesän aikana inventoivissa olevien kohteiden määrää. Inventoinnit voidaan ajoittaa esimerkiksi hoitourakoiden kilpailutusaikatauluun, jolloin tarkasteltava tiestö pysyy rajallisena. Inventointi on syytä toistaa ainakin jossain muodossa urakkakilpailutusten tahtiin. Tämä palvelisi myös tienvarsien monimuotoi-suuden tilan seurantaa. 
	Nykyisin käytössä olevat maanteiden viherhoidon ohjeet ja järjestelmät antavat pääosin hyvän pohjan kohteiden hallitulle huomioon ottamiselle maanteiden päivittäisessä hoidossa, kuten niitoissa ja vesakoiden raivauksessa. Tietoisuus kohteista, niiden arvosta sekä toimenpiteiden tarkoituksesta todennäköisesti lisää onnistumisen mahdollisuutta hoitotoimissa. Kohteiden huomioon ottamista tehostaa se, että vältetään turhaa ohjeistusta ja osoitetaan rutiineista poikkeavat toimenpiteitä vain painavin perustein. M
	Tieto monimuotoisista, erityisen arvokkaista tieympäristöistä on syytä siirtää kaikkien tienvarsialueilla toimivien käyttöön mieluiten ladattavana kartta-aineistona. Hot spot -alueiden paikkatietopohjainen määrittely antaa jo kuvan alueista, joilla tienvarsiin kohdistuvia toimia on syytä puntaroida tarkemmin. Maastoinventoinnin avulla arvokkaat tieosuudet on mahdollista paikantaa tarkemmin ja ohjata päivittäistä teiden hoitoa ja kertaluonteisempia toimia siten, että luonnonarvot säilyvät ja jopa monipuolist
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