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NURMIJÄRVI (147)

LUO-aluerajaus perustuu elinympäristöjen osalta erityisesti lajistollisesti
merkittävään harju- tai reunamuodostuma-alueeseen, joka sijaitsee alueen länsija keskiosissa, sekä muihin arvokkaisiin
elinympäristöihin (rehevä korpi, puro).

ja peltopientareet) sekä puustotiedot
(puulajit, kasvupaikka, erityisyys ja metsänkäyttötiedot). Kohteelta on havaittu
uhanalainen (vaarantunut) rämelehtimittari (Scopula virgulata) ja siellä on pesinyt viirupöllö (Strix uralensis). Alueelta
ja sen lähiympäristöstä on havaintoja
vaarantuneesta ilveksestä (Lynx lynx),
joka on luontodirektiivin liitteiden II ja
IV laji.

Alueen prioriteettiarvoa Zonation-tuloksessa selittävät vähäisemmässä määrin myös ruohostomaat (erityisesti nurmi- ja niittyalueet sekä lisäksi laitumet

Alue on kohtalaisen hyvin kytkeytynyt
ympäristön muihin arvokkaisiin luontoalueisiin. Siellä on huomattavia ihmisen
aiheuttamia ekologisia häiriötekijöitä:

LUO-alue sijaitsee Nurmijärven luoteisosissa Kassakummun ja Röykän kylien
eteläpuolella. Alue on pääosin metsäinen.

turvemaat on ojitettu ja osia alueesta on hakattu. Kohteen ympäristössä
on runsaasti hakkuita sekä asutusta ja
pienteollisuutta.
Alueelta on Zonation-analyysissä käytetyissä aineistoissa tietoja arvokkaista
luontopiirteistä 2,1-kertaisesti verrattuna
samankokoiseen alueeseen Uudellamaalla keskimäärin (tiheysarvo 2,1). Zonation-tarkastelussa, jossa hehtaariruudut
pisteytetään prioriteettijärjestykseen niiden luontoarvojen mukaan, alueen Zonation-ruutujen keskiarvoksi tulee 94,7
pistettä (maksimi 100).

LUO-alueeseen sisältyvät maakunnalliset luontoarvot on tunnistettu Zonation-paikkatietoanalyysissä. Aluerajaukset perustuvat eri elinympäristöistä
ja lajeista koottuihin paikkatietoihin (pois lukien liito-oravatiedot), elinympäristöjen väliseen kytkeytyvyyteen sekä nykyisen maankäytön luontoarvoja
heikentäviin vaikutuksiin. Menetelmä on raportoitu laajemmin selvityksessä Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-menetelmällä.
Tiedot alueen luontoarvoista perustuvat Suomen metsäkeskuksen, Uudenmaan ELY-keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Maanmittauslaitoksen,
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen, Maaseutuviraston, Luonnontieteellisen keskusmuseon, Birdlife Suomen ja sen jäsenyhdistysten,
Suomen riistakeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen (nykyisin Luonnonvarakeskus) aineistoihin.
Lisätietoja: Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-menetelmällä (Uudenmaan liiton julkaisuja E 145 - 2015)
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HYVINKÄÄ–NURMIJÄRVI (41)
LUO-alue sijaitsee Hyvinkään eteläosassa
ja Nurmijärven koillisosassa Suomiehen
(Nurmijärvi) kylän länsipuolella. Pääosa
kohteesta on rakenteellisen keidassuon
aluetta (Suomiehensuo eli Hanhisuo),
joka on arvioitu luonnontilaisuudeltaan
kohtalaiseksi (ojitukset pääosin vanhoja)
ja ekologisesti merkittäväksi.
LUO-aluerajaus perustuu elinympäristöjen osalta suoalueen lisäksi erityisesti
arvokkaaseen luontotyyppiesiintymään
(Suomiehen katajaketo, luonnonsuojelualue), joka on myös maakunnallisesti
arvokas perinnebiotooppi (Jaakkolan keto). Muita arvokkaita luontopiirteitä ovat
lähteet sekä pohjois- ja lounaisosissa sijaitseva lajistollisesti merkittävä harju- tai
reunamuodostuma-alue.

Alueen prioriteettiarvoa Zonation-tuloksessa selittävät vähäisemmässä määrin
myös muut ruohostomaat (peltopientareet, nurmet ja niityt, laitumet) ja puustotiedot (puulajit, kasvupaikka, erityisyys
ja metsänkäyttötiedot). Kohteella on
havaittu erittäin uhanalainen saunionoidanlukko (Botrychium matricariifolium),
uhanalainen (vaarantunut) kultapiiskumaamehiläinen (Andrena coitana) ja silmälläpidettävä ketonoidanlukko (Botrychium lunaria).
Alue on kohtalaisesti kytkeytynyt ympäristön muihin arvokkaisiin luontoalueisiin. Kohteella on mainittavia ihmisen
aiheuttamia ekologisia häiriötekijöitä:
pienialaisia hakkuita ja laajoja ojituksia.

Ympäristössä on lisäksi maa-ainesten ottoalue, laajoja hakkuita, ojituksia ja länsipuolella moottoritie.
Alueelta on Zonation-analyysissä käytetyissä aineistoissa tietoja arvokkaista
luontopiirteistä 4,0-kertaisesti verrattuna
samankokoiseen alueeseen Uudellamaalla keskimäärin (tiheysarvo 4,0). Zonation-tarkastelussa, jossa hehtaariruudut
pisteytetään prioriteettijärjestykseen niiden luontoarvojen mukaan, alueen Zonation-ruutujen keskiarvoksi tulee 94,5
pistettä (maksimi 100).

LUO-alueeseen sisältyvät maakunnalliset luontoarvot on tunnistettu Zonation-paikkatietoanalyysissä. Aluerajaukset perustuvat eri elinympäristöistä
ja lajeista koottuihin paikkatietoihin (pois lukien liito-oravatiedot), elinympäristöjen väliseen kytkeytyvyyteen sekä nykyisen maankäytön luontoarvoja
heikentäviin vaikutuksiin. Menetelmä on raportoitu laajemmin selvityksessä Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-menetelmällä.
Tiedot alueen luontoarvoista perustuvat Suomen metsäkeskuksen, Uudenmaan ELY-keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Maanmittauslaitoksen,
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen, Maaseutuviraston, Luonnontieteellisen keskusmuseon, Birdlife Suomen ja sen jäsenyhdistysten,
Suomen riistakeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen (nykyisin Luonnonvarakeskus) aineistoihin.
Lisätietoja: Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-menetelmällä (Uudenmaan liiton julkaisuja E 145 - 2015)

