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Luonnonsuojelulain 42 §:nrauhoitusmääräyksistäpoikkeaminen

Espoon kaupunkisuunnjttelukeskus hakee lupaa rauhoitetun lahoka-
viosammaleen (Buxbaumia viridis) siirtämiseen nykyiseltä paikaltaan
Ruukinrannasta Elfvikin vanhan metsänsuojeluohjelma-alueelle.

Ruukinranta sijaitsee Etelä-Espoossa Espoon itärajalla.Alue jääKehä l

ja Turunväylänristeyksen kaakkoispuolelle. Alueella on vireillä Ruukin-
ranta-Tarvaspäänasemakaava, joka on ollut ehdotuksena nähtävillä
3.4.-5.5.2017.

Asemakaava-alueella tehtiin keväällä2017 ympäristöyhdistysry:n toi-
mesta kaksi havaintoa lahokaviosammalesta. Havaintojen johdosta Es-

poon kaupunkisuunnittelukeskus tilasi Ympäristösuunnittelu Envirolta
kaksi selvitystäalueen lahokaviosammalesiintymistä.Toisessa selvityk-
sessä kartoitettiin asemakaava-alueen lahokaviosammalesiintymät

(Vauhkonen: Lahokaviosammalen inventointi Espoon Ruukinrannan
alueelta, 201T) ja toisessa lahokaviosammalesiintymiä Elfvikin vanhan
metsänsuojeluohjelma-alueelta ja osittain Laaja-lahden Natura-alueelta

(Vauhkonen & Lammi: Lahokaviosammalen inventointi Espoon Elfvi-
kinmetsänalueella, 2018).

Tämäpoikkeamishakemus koskee esiintymää,jota asemakaava-aluetta
koskevassa selvityksessä kutsutaan nimellä Ruukinrannan kasvupaik-
ka. Esiintymähalutaan siirtäänykyiseltäpaikaltaan Elfvikin vanhan met-
san suojeluohjelma-atueelle. Siirrolla halutaan turvata lajin säilyminen

pitkälläaikavälilläRuukinrannan ja Elfvikin alueella. Siirtotoimenpide on
kuvattu lähemminsuojelusuunnitelmassa.

Ruukinrannan lahokaviosammalesiintymännykyiset uhkatekijät

Ruukinrannan esiintymä sijaitsee kolmen tonttikadun rajaaman pienta-
loalueen keskelläkosteapohjaisessa kuusikossa, jonka omistaa Helsin-

gin kaupunki. Lahokaviosammalen itiöpesäkkeitäon havaittu kahdelta

pitkälle lahonneelta kuusenkannolta. Kannot ovat kahden pientalopihan
välissä20 - 30 metrin etäisyydelläpihojen lähimmistänurkista. Esiinty-
man kasvupaikkojen säilyttäminen edellyttäisi selvityksen (Vauhko-
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nen:Lahokaviosammalen inventointi Espoon Ruukinrannan alueella,
2017) perusteella noin hehtaarin laajuisen kuusimetsäkuvionsäästämis-
ta.

Ruukinrannan alueella on voimassa Etelä-Espoon yleiskaava, jossa
sammaleen esiintymisalue on keskellä Laajalahden luonnonsuojelualu-
een ja Tumnväylänvälistätiiviin ja matalan asuntorakentamisen aluetta.
Alueen tehokkuusluvuksi on yleiskaavassa haarukoitu 0,2 - 0,6. Ruu-
kinrannassa ei ole asemakaavaa vaan alue on vuosien saatossa raken-
tunut vanhan palstoitussuunnitelman ja viime vuosien suunnittetutarve-
ratkaisujen avulla ilman kokonaissuunnitelmaa. Ruukinranta-
Tarvaspäänasemakaava on tullut vireille vuonna 2008, oli ehdotuksena
nähtävillävuoden 2017 alussa ja on nyt menossa hyväksymiskäsitte-
lyyn,

Noin kymmenen vuotta kestäneen asemakaavan valmistelutyön alku-
vaiheessa tutkittiin kahta kokoojakatuvaihtoehtoa: olemassa oleviin tont-
tikatuihin perustuvaa kolmionmuotoista kehäkaturatkaisua ja alueen
pääosinrakentamattoman keskiosan läpi kulkevaa uutta kokoojakatua.
Uuteen kokoojakatuun perustuvaan alueen kokonaisratkaisuun päädyt-
tiin useasta syystä. Kehäratkaisuun verrattuna uuteen kokoojakatuun
perustuvassa ratkaisussa katuverkko on geometrialtaan selkeämpi, lii-
kenneturvallisuus on parempaa, joukkoliikenne sujuvampaa, meluntor-
junta helpompaa, ratkaisusta on vähemmänhaittaa jo rakennetuille kiin-
teistöille sekä Ruukinrannantien arvokas historiallinen katukuva kivi-
muureineenja pihaportteineen saadaan paremmin säilytettyä.

Mikäli nykyinen noin hehtaarin laajuinen kuusimetsäkuvio säilytettäisiin
tulevassa asemakaavassa koskemattomana metsänä,se rajautuisi poh-
joissivultaan alueen kokoojakadun viereiseen kevyen liikenteen raittiin ja
muilta sivuiltaan pientaloalueeseen (tehokkuus e= 0,25 - 0,30). Kokoo-
jakadun ja uusien pientalotonttien rakentumisen ja nykyistentonttien
täydentämisrakentamisenmyötäsäilytettäväksiesitetyn kuusikeon väli-
tönympäristötulisi muuttumaan merkittävästi.

Säästettävänmetsäsaarekkeen reunat muuttuisivat valoisammiksi Ja
kuivemmiksi. Kadun ja pihapiirien reunoilla paineet vaarallisten puiden
poistoon ja reunapuuston harvennukseen olisivat kovemmat kuin tällä
hetkellä esiintymän lähiympäristössä.Metsäiset ekologiset yhteydet
esiintymän ja Elfvikin vanhan metsän välilläkatkeaisivat täydennysra-
kentamisen myötä.Lahopuujatkumon turvaaminen olisi hankalaa pie-
nessä, pientaloasutuksen keskellä olevassa metsikössä. Lahoka-
viosammalta varten säästetynkuusikon sijainti keskeisen kevyen liiken-
teen raitin vieressä ison pientaloalueen keskellä aiheuttaisi säästettä-
väänmetsikköönmerkittävääkulutuspainetta.

Lähiympäristönrakentumisesta johtuvat kosteus- ja valaistusolosuhtel-
den muutokset, muutokset pienilmastossa, lahopuujatkumon epävar-
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muus sekätallautumisen riski tekevätRuukinrannan esiintymänsäilymi-
sestäpitkälläaikavälilläepävarmaa,vaikka metsikkörauhoitettaisiin.

Poikkeamisella haettava ratkaisu - tulevan tilanteen kuvaus ja suotui-
san suojelutason säilyminen

Ruukinrannan lahokaviosammalesiintymälläei ole turvattuja pitkän ai-
kavalin säilymisenedellytyksiänykyisessä paikassa. Esiintymänsiirrolla
Elfvikin vanhan metsän alueelle tavoitellaan sen elinolosuhteiden tur-
vaamista.

Tehdyt selvitykset osoittavat, että lahokaviosammaleella on luontaista
elinympäristöäElfvikin vanhassa metsässä.Elfvikin metsistä valtaosa
kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelman mukaiseen rajaukseen ja Es-
paon valtuuston tammikuussa 2018 hyväksymässäasemakaavassa

(221800 Lahdenpohja) Elfvikin metsät on kaavoitettu luonnonsuojelu-
alueeksi. Ympäristöministeriöon vuonna 2017 aloittanut valmistelut Etf-
vikin vanhojen metsien suojeluohjelman mukaisen luonnonsuojelualu-
een perustamiseksi.

Lahopuu on keskeinen vanhojen metsien ominaispiirre, minkä takia la-
hopuujatkumosta tullaan pitämäänhuolta Elfvikin metsänhoidon ja käy-
tön suunnittelussa. Elfvikin metsän rakenne tullaan säilyttämäänyhte-
naisena, jolloin metsänmikroilmasto on mahdollisimman varjoisa ja kos-
tea. Elfvikin vanhassa metsässälahokaviosammalen esiintymien välillä
ekologiset yhteydet ovat hyvät ja lajilla on pidemmälläaikavälilläpa-
remmat mahdollisuudet siirtyäuusille kasvupaikoille kuin Ruukinrannas-
sa. Elfvikin vanhan metsän alueella riski pienilmaston ja valaistuksen
muutoksista tai tallautumisesta on oleellisesti pienempi kuin asuinalu-
een keskelläolevalla metsäsaarekkeella.

On mahdollista, että lahokaviosammalkantojen siirto Ruukinrannan
asemakaava-alueelta epäonnistuu ja lahokaviosammalyksilöt kuolevat
siirron yhteydessä. Esiintymäntyrehtymisen riski on kuitenkin olemassa
myösnykyisellä kasvupaikalla. Vaikka siirto epäonnistuisi, Elfvikin met-
sästähavaitut kolme muuta lahokaviosammalesiintymääjäisivätkos-
kemattomiksi. Mahdollisuudet lajin esiintymiseen alueella säilyisivät.

Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudullalajia on 2010 - luvulla löydetty
lukuisista paikoista. PelkästäänHelsingistä tiedetäänlähes 30 kasvu-

paikkaa. Espoossa lajia on Ruukinrannan esiintymien lisäksi ainakin
Elfvikin vanhan metsänalueella, Blominmäessäja Mankkaan länsiosis-
sa. Vaikka Ruukinrannan sammalesiintymän siirto epäonnistuisi, yhden
esiintymänhäviäminenei vaikuttaisi merkittävästilajin suotuisaan suoje-
lutasoon, silläuusia esiintymiäon viime vuosina löydettyUudeltamaalta
kymmeniä. Jos siirto taas onnistuisi, osana vanhojen metsien luonnon-
suojelualuetta, lajilla olisi nykyistäsijaintia turvatummat elinolosuhteet.

Mikäli Ruukinrannan esiintymäaluejätetäänrakentamatta, jääRuukin-
rannan kaava-alueen keskeisimmälle paikalle, pääkadunvarteen kau-
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punkirakenteeseen aukko, jota ei voida käyttääkulutuspaineen esiinty-
mälleaiheuttaman uhkan vuoksi virallisesti edes virkistysalueena. Tont-
tikatu Viivi Paarmion kuja joudutaan siirtämäänkokoojakadun yhteydes-
säyhdyskuntarakenteen kannalta huonompaan paikkaan, toisen tontti-
kadun, Ruukinrannantien yhteyteen. Yleisen edun kannalta kaupunkira-
kenteellisesti keskeisen kohdan rakentaminen olisi tärkeää.

Jos poikkeamislupaa siirrolle ei saada, noin 2900 k-m2 rakennusoikeutta
jääkäyttämättä.Helsingin ja Espoon kaupungeille aiheutuu suoraa ta-
loudellista haittaa maanmyyntitulojen ja maankäyttösopimusmaksujen
menetyksistä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusmyöntääEspoon
kaupunkisuunnittelukeskukselle luvan hakemuksen mukaisesti lahoka-
viosammaleen {Buxbaumia viridis) siirtämiseen.

Lupa on voimassa 31.12.2019 saakka.

Siirto on tehtäväasiantuntijan ohjauksessa.

Lajin nykyisenä kasvualustana toimivien kantojen läheisyydestäon siir-
rettävämyös muuta lajille soveltuvaa Ja soveltuvaksi kehittymässäote-
vaa kuusilahopuuta.

Siirron onnistumista on seurattava 10 vuotta siirron toteuttamisesta al-
käen hakemuksen liitteenä olevassa suojelusuunnitelmassa tarkemmin
kuvatulla tavalla.

Seurannan tuloksista on toimitettava ELY-keskukselle vuosittain seuran-
taraportti 31.12. mennessä, viiden vuoden Jälkeenväliraporttija seuran-
nan päätyttyäloppuyhteenveto.

PÄÄTÖKSENPERUSTELUT

Lahokaviosammat (Buxbaumia viridis) on luonnonsuojelulain 42 §:n
mukaisesti luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu kasvilaji, jonka kasvin
tai sen osan poimiminen, kerääminen,irtileikkaaminen, juurineen otta-
minen tai hävittäminenon kielletty, Sama koskee soveltuvin osin rauhoi-
letun kasvin siemeniä. Lahokaviosammat on [uonnonsuojeluasetuksen
22 §liitteen 4 tarkoittama erityisesti suojeltava laji. Esiintymispaikan
suojelusta ei ole tehty 47 §:nrajauspäätöstä,

Elinkeino", liikenne- ja ympäristökeskusvoi myöntääluvan poiketa 42

§:ssäsäädetyistärauhoitussäännöksistä,jos lajin suojelutaso säilyy
suotuisana. Poikkeusta koskevaan päätökseenvoidaan liittäätarpeelli-
siäehtoja.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuskatsoo, ettärauhoi-
letun lahokaviosammaleen (Buxbaumia vindis) siirtäminen hakemuk-
sessa esitetyn suojelusuunnitelman mukaisesti on luonnonsuojelun
kannalta perusteltua. Sammaleen säilyminen pitkälläaikavälillänykyi-
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sellä paikalla on maankäyttöpaineidenvuoksi epävarmaa. Siirtäminen
läheiselle vanhan metsänsuojelualueelle lajille pitkältäaikavälillähyvin
soveltuvaan elinympäristöönei todennäköisestiole suurempi riski lajin
säilymisen kannalta kuin nykyisen esiintymän säilyttäminen. ELY-
keskus katsoo, ettäonnistuessaan siirto voi varsinkin pitkälläaikavälillä
vahvistaa lahokaviosammalen kantaa alueella. Koska tutkimustietoa tai
aikaisempaa kokemusta lahokaviosammalen siirroista ei ole, ELY-
keskus katsoo, että pitkän seurantajakson määrääminenlupaehdoksi
on perusteltua. Siirtämisen seurannasta saatavia tuloksia voidaan hyö-
dynläämahdollisissa tulevissa siirtotilanteissa. Ottaen huomioon tie-
dossa olevien lahokaviosammalesiintymien kokonaismääräUudenmaan
alueella ja lajin koko levinneisyysalueella Suomessa, yksittäiseen ja
varsin pienialaiseen esiintymäänkohdistuvalla siirtotoimenpiteelläei ole
vaikutusta lahokaviosammaleen (Buxbaumia viridis) suotuisaan suojelu-
tasoon.

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 42 §ja 48 §

Luonnonsuojeluasetus (160/1997) 20 §liite 3 (a) ja 4

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksense-
ka työ- Ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2018

(1066/2017)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksenpäätökseentyytymätönsaa
hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituk-
sella.

Valitusosoitus on päätöksenliitteenä.

Johtava asiantuntija Ilpo Huolman
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Tapid Korhonen

KÄSITTELYMAKSU

TIEDOKSI

150

Ympäristöministeriö,luontoympäristöosasto
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaanpiiri ry

Valitusosoitus on päätöksenliitteenä.



VALITUSOSOITUS
Liite eliiikeino; liikeiine-ja ympciristökeskuksenpäätökseen

Valitusviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksenpäätökseensaa hakea muutosta Helsingin haliinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimiteltava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika
Valitus on tehtävä30 päivänkuluessa päätöksentiedoksisaantipäivästä,sitäpäiväälukuun ottamatta. Jos valitusajan
viimeinen päiväon pyhäpäivä,lauantai, itsenäisyyspäivä,vapunpäivä,jouluaalto lai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
vieläseuraavana arkipäivänä.

Tavallisella kirjeellä toimitetussa tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenäpäivänä
kirjeen lahcltämisestä,jollei muuta näytetä.Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumis-
päivänä.Todisteellisesti toimitetussa tiedoksiannossa tiedoksisaantipäivänosoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Mil-
loin kysymyksessa on sijaistiecloksianto, päätöskatsotaan tiedoksi saaduksi kolmantena päivänätiecioksianlolodistukscn
osoittamasta päiväsiä.

Yleisticdoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemämenii päivänäilmoituksen julkaisemisesta viralli-
sessa lehdessä.

Valituskirjelmänsisältöjäallekirjoittaminen
Valituskirjelmässäon ilmoitettava
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valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyäkoskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös,johon haetaan muutosta
miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseenvaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttaii hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valiluksen laatijana on joku
muu henkilö, on valituskirjelmässäilmoitettava myöstiiman nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asia-
miehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmänliitteet
Valituskirjelmäänon liitetlävii

elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksenpäätösalkuperäisenätai jäljennöksenä
todistus siitä, minä piiivänapäätöson annettu tiedoksi tai muu selvilys valitusajan alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimilettu viran-
omaiselle.

Asiamiehen, jollei hiin ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävävalitukseen vallakirja,
jollei valittaja ole valtuuttanut häntäsuullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan lulee
esittäävaltakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä perille valittaja itse tai hiincn valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää
postitse tai lähetin välityksellä.Postiin valituskirjelmäonjätetläväniin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimci-
senäpäivänäennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritäänasian käsittelystähallinto-oikeudessa oikeudenkäynlimaksu 250 euroa. Tuomioistuinten
ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorilteista perittävistämaksuista annetussa laissa (1455/2015) on erikseen
säädettyeräistätapauksista, joissa maksua ei peritä.

Helsingin hallinto-oikeus
Postiosoite; Radanrakenlajantie 5,00520 Helsinki
Käyntiosoiie: Radanrakentajanlie 5
Puhelin: 029 56 42000, Faksi 029 56 42079
Aukioloaika: 8-16.15
Sähköposli:helsinki.hao@oikeus.fi

Suoritemaksua koskeva muutoksenhaku
Maksuvelvollinen, joka katsoo, ettäjulkisoikeudellisesta suoritteesta määrätynmaksun määräämisessäon tapahtunut
virhe, voi vaatia oikaisua Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukseltakuuden kuukauden kuluessa mak-
sun määräämisestä.




