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NCC Roads Oy, Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen luonto- ja maisemaselvitys

1

JOHDANTO

NCC Roads Oy suunnittelee kallion louhintaa ja murskaamista Pornaisten kunnan itäosassa Tapiolan pohjoispuolella kolmella tilalla, jotka ovat yksityisessä omistuksessa. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.
Tämä luonto- ja maisemaselvitys perustuu olemassa olevan tiedon lisäksi maastokäyntiin, joka tehtiin alueelle marraskuun alussa 2010 (FM biologi Tarja Ojala). Tiedot uhanalaisten eliölajien esiintymisestä alueella on saatu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä Eliölajit-tietojärjestelmästä.

2

SUUNNITTELUALUE

2.1

Yleistä

Suunnittelualue sijaitsee noin 6 kilometrin etäisyydellä Pornaisten kuntakeskuksesta sen länsipuolella. Ottoalue rajoittuu pohjoisessa varttuneeseen taimikkoon, idässä ja etelässä varttuneeseen kasvatusmetsään ja lännessä puolukkaturvekankaaksi kuivuneeseen ojitusalueeseen. Tilalla
ei ole aikaisemmin avattuja maa-ainestenottoalueita, mutta alueen eteläpuolella sijaitsee NCC:n
ottoalue; suunnittelualueen ja jo avatun ottoalueen välinen etäisyys on noin 150 metriä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat ottoalueen itä-, etelä- ja länsipuolelle noin 500 metrin etäisyydellä.

Kuva 2-1 Suunnittelualueen sijainti.
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2.2

Hanke

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria. Alueelta louhittavan kallioaineksen kokonaismäärän on arvioitu olevan noin 1 000 000 m3ktr ja vuosittain louhittavan määrän 100 000 m3ktr.
Suunnittelualueelle ei sijoiteta massojen vastaanottoa tai asfalttiasemaa.
Suunnittelualue sijoittuu Hongankallion länsireunalle ja otto ulotetaan tasolle +70,0 m mpy. Alue
luiskataan siten, että rinteen suuntaus säilyy samana kuin se on luonnontilaisena, eikä ottotoiminta siten muuta valuma-alueen olosuhteita.
2.3

Pinta- ja pohjavedet

Suunnittelualue kuuluu Sipoonjoen vesistöalueeseen ja siinä edelleen Sipoonjoen keskiosan alueeseen. Valuma-alueen vedet virtaavat suunnittelualueen eteläpuolisen ottoalueen kautta läheisiin ojiin ja edelleen Kroopinojan ja Sipoonjoen kautta Suomenlahteen.
Suunnittelualueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita; lähimmät pohjavesialueet suunnittelualueen itä- ja länsipuolella sijaitsevat yli 2 kilometrin etäisyydellä. Ottamista ei uloteta alemmaksi
kuin tasolle, joka on vähintään 2 metriä havaittua pohjavesipintaa ylempänä.
2.4

Kaavoitus

Maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä vuonna 2006. Maakuntakaavassa tai vuonna 2010 vahvistetussa 1. vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu suunnittelualueelle aluevarauksia.
Yleis- ja asemakaavat
Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei ole laadittu yleis- tai asemakaavoja.
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3

LUONTO JA MAISEMA

3.1

Suunnittelualueen luonnonolosuhteet

Suunnittelualue kuuluu eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen ja siinä edelleen vuokkovyöhykkeeseen.
Ottoalueen luontoarvot ovat tavanomaiset ja metsät ovat intensiivisessä talouskäytössä; mänty
on valtapuulaji ja muita puulajeja, lähinnä rauduskoivua ja kuusta, kasvaa niukasti. Yleisimpiä
metsätyyppejä ovat puolukka- ja kanervatyyppi (VT ja CT). Pensaskerros puuttuu lähes kokonaan
ja pohjakerroksessa vallitsevia ovat kangasmetsien sammalet.Alueen kuviotiedot ovat:
•

Kuvio 1: Kallioista puolukka- ja mustikkatyypin (VT ja MT) rinnemetsää, missä pääpuulaji on mänty, sekapuuna kasvaa rinteen alaosissa vähän kuusta ja rauduskoivua.

•

Kuvio 2: Puolukkatyypin rinnemännikkö, joka on hakattu väljään asentoon; tämän
vuoksi kuvio on yleisilmeeltään heinäinen. Rinteessä kasvaa lisäksi vähän vadelmaa.
Sekapuuna kasvaa muutamia kuusia ja rauduskoivuja.

•

Kuvio 3: Puolukka- ja kanervatyypin varttunutta kasvatusmetsämännikköä, joka on
hakattu melko väljään asentoon. Kenttäkerroksessa kasvaa pääasiassa puolukkaa,
metsälauhaa ja vähän mustikkaa. Sekapuuna kasvaa muutamia kuusia ja rauduskoivuja, pensaskerros puuttuu. Kuvion pohjoisosa on puolukkatyyppiä ja eteläosa kanervatyyppiä.

•

Kuvio 4: Nuori mäntytaimikko.

•

Kuvio 5: Kuvio käsittää suunnittelualueen nuorta kasvatusmetsää olevat kalliomänniköt. Metsätyypiltään ne ovat joko kanervatyyppiä tai vastaavat puuntuotannollisesti karukkokankaita (ClT). Puusto on kaksijaksoista, sillä edellisen sukupolven ilmeisesti siemenpuiksi jätetyt männyt kasvavat paikalla edelleen. Kenttä- ja pohjakerroksen yleistä lajistoa ovat kanerva, metsälauha ja jäkälät sekä paikoitellen puolukka. Kuviolla tehtiin havainto teerestä.

Kuva 3‑1 Suunnittelualueen metsikkökuviot.
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Kuva 3-2 Näkymä kuviolta 3.

Kuva 3-3 Kalliomännikköä.
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3.2

Uhanalaiset eliölajit

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia uhanalaisten eliölajien esiintymiä.
Myöskään maastokäynnin yhteydessä ei tehty havaintoja uhanalaisista lajeista tai niille soveltuvista elinympäristöistä.
3.3

Direktiivilajit

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien esiintymiä. Myöskään maastokäynnin yhteydessä ei tehty havaintoja direktiivilajeista tai niille soveltuvista elinympäristöistä.
3.4

Metsälakikohteet

Metsälain 10 §:n mukaan karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat ovat monimuotoisuuden säilyttämisen
kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Alueen kalliomänniköt eivät kuitenkaan ole karukkokankaita vähätuottoisempia ja osa kallionlakimänniköistä on kanervatyyppiä.
3.5

Luonnonsuojelualueet

Noin 600 metrin etäisyydellä suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee 39 hehtaarin suuruinen
Rientolan metsän Natura-alue (FI0100097). Natura-alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena
alueena (SCI) ja direktiiviluontotyyppejä alueella ovat boreaaliset luonnonmetsät, boreaaliset lehdot sekä puustoiset suot. Suunnittelualueen ja Natura-alueen välillä ei ole vesistöyhteyttä.
3.6

Maisema

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 500 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Hongankallion laki kohoaa tasolle +85 m mpy ja ympäröivä asutus sijaitsee tasolla +60 m mpy. Ottotoiminta ei näy itäpuolella sijaitseville Uusiniityn ja Suonpään tiloille, sillä ottoalue sijoittuu Hongankallion länsirinteelle. Näkymiä etelään ja länteen rajoittavat mäet, jotka estävät ottotoiminnan
näkymisen Metsänhovin tilalle tai Ukonojantien varressa sijaitsevalle tilalle.
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VAIKUTUKSET LUONTOON JA MAISEMAAN

Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon, sillä ottoalueen mäntyvaltaiset ja melko karut metsät ovat intensiivisessä metsätalouskäytössä ja alueen puustoa on käsitelty voimallisesti.
Myös hankkeen maisemalliset vaikutukset ovat vähäiset, sillä maa-ainestenottoalue sijaitsee haja-asutusalueella, missä vähäinen pysyvä asutus sijoittuu vähintään 500 metrin etäisyydelle ottoalueesta. Alueella ei myöskään ole tehty havaintoja uhanalaisista tai direktiivilajeista lukuun ottamatta teertä, joka kuuluu lintudirektiivin liitteen I lajeihin.

5

JOHTOPÄÄTÖKSET

Suunnittelualue on hakkuin käsiteltyä talousmetsää ja alueen puustorakenne on talousmetsille ominainen. Myös hankkeen maisemalliset vaikutukset ovat vähäiset, eikä hanke myöskään ole
ristiriidassa kaavoissa esitettyjen aluevarausten kanssa. Ottotoiminnan vaikutukset eivät myöskään ulotu läheiselle Natura-alueelle.

Hollolassa 15. päivänä joulukuuta 2010
RAMBOLL FINLAND OY

8

Matti Kautto				

Tarja Ojala

Yksikön päällikkö			

FM biologi, MTI

NCC Roads Oy, Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen luonto- ja maisemaselvitys

LÄHTEET
Uudenmaan maakuntakaava, www.uudenmaanliitto.fi.
Kalliola, R. 1973: Suomen kasvimaantiede. 308 s. WSOY:n kirjapaino. Porvoo.
Meriluoto, M. & Soininen, T. 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. 192 s. Karisto Oy. Hämeenlinna.
Pornaisten kunta, www.pornainen.fi.
Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 742. 114 s.
Suomen ympäristökeskus, Eliölajit –tietojärjestelmä, tietokantakysely 20.10.2010.
Ympäristöhallinnon www-sivut.

2010 Ramboll

9

YHTEYSTIEDOT

Kehitysinsinööri Jukka Viitanen
NCC Roads Oy
Automiehenkatu 2, 33840 TAMPERE
puh. (03) 343 5133, gsm 040 722 4896
sähköposti: jukka.viitanen@ncc.fi

FM biologi, MTI Tarja Ojala
Ramboll / kaavoitusyksikkö
Terveystie 2, 15870 HOLLOLA
gms 050 533 7481
sähköposti: etunimi.sukunimi@ramboll.fi

