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1 Johdanto 

Kurttilassa sijaitsevan Åminnen kartanon ympäristössä tutkitaan kaavamuutosta, joka 

tavoitteena on Åminnen kartanon käyttötarkoituksen muuttaminen yleisten raken-

nusten korttelialueesta toimisto-, palvelu- ja/tai asuinkäyttöön. Alueella tällä hetkellä 

sijaitsevista rakennuksista kartanon päärakennus sekä pihan tiilinen varastorakennus 

ovat asemakaavalla suojeltuja. Lisäksi muutoksella poistetaan purkuluvan saaneen 

suojellun Ural-kasarmirakennuksen asemakaavallinen suojelu ja mahdollistetaan uu-

sien pientalojen rakentaminen sen tilalle. Alue on paikallisesti arvokasta kulttuuriym-

päristöä, mistä syystä selvityksessä kiinnitetään erityisestä huomiota kulttuurikasvilli-

suuteen ja merkittävään jalopuustoon. 

Toimeksiantajan yhteyshenkilönä on hankkeen alussa toiminut maisema-arkkitehti 

Marie Nyman ja hänen työtänsä on jatkanut maisema-arkkitehti Anja Karhula Es-

poon kaupunkisuunnittelukeskuksesta. Ohjausryhmään ovat hänen lisäkseen kuulu-

neet arkkitehti Sonja Sahlstén, aluearkkitehti Outi Reitmaa kaupunkisuunnittelukes-

kuksesta ja ympäristöasiantuntijat Laura Lundgren ja Tia Lähteenmäki Espoon ym-

päristökeskuksesta.  

Luontoselvityksen maastotyön ja raportin ovat tehneet biologit, FM Anu Luoto (kas-

vit, elinympäristöt, lepakot, liito-orava) ja FM Janne Koskinen (linnut), FM Susanna 

Pimenoff (kulttuurikasvit ja jalopuut, lepakot), dendrologi Antti Autio (kulttuurikas-

vit, jalopuut). Työtä on ohjannut biologi, FM Susanna Pimenoff Luontotieto Keiron 

Oy:stä. Raportin kuvat ovat Anu Luodon ja Susanna Pimenoffin. 

2 Selvitysalueen sijainti ja taustatiedot 

Åminnen selvitysalue sijaitsee Kurttilan pientalovaltaisella alueella. Pohjoisessa ja 

idässä selvitysalue rajautuu Åminnenmäki-nimiseen katuun, joka jatkuu Pulkkatienä 

alueen länsipuolella. Kaakossa raja kulkee Åminnentietä pitkin. Etelässä rajana toimii 

rakennettu tontti. Selvitysalueen pinta-ala on noin 3,3 hehtaaria. 
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Kuva 1 Selvitysalueen sijainti Kurttilassa. 

Åminnen selvitysalue on vanhaa kulttuuriympäristöä 1900-luvun alkupuolelta peräi-

sin olevine rakennuksineen. Selvitysalueella sijaitsee jugendhenkinen hirsirakennus ja 

Åminnentien varrelle sijoittuva pieni, tiilinen varastorakennus sekä näiden eteläpuo-

lella kaksikerroksinen Ural-niminen työläisasuntola (Härö & Lehto 1991). Tilan his-

toria on tunnettu 1835 lähtien ja se on ollut monivaiheinen. Nykyisessä päärakennuk-

sessa asui tiilitehtaan johtaja Knut Selin 1908–1912, joka oli rakennuttanut ylellisen 

Villa Miniaton Soukanrantaan. Tiilitehdas muutti myöhemmin Kallvikin rannasta ja 

muuttui Kauklahden lasitehtaaksi. Tilalla toimi maatalouskoulu 1912–1923 ja Espoon 

ensimmäinen suomenkielinen kansakoulu vuodesta 1891. Åminnen tilan peltomaat 

palstoitettiin Alkon toimesta vuonna 1945 ja loput tilasta siirtyi Espoon kaupungin 

omistukseen v. 1975. Jo silloin rakennukset olivat purku-uhan alla, josta sittemmin 

on purettu kansakoulu 1979. Ural-niminen työläisasuntola on ollut tarkoitus purkaa 

v. 2020. Paikan asutushistoria näkyy myös kasvillisuudessa, joka on osittain puisto-

maista.  

Selvitysalueella peruskallio on lähellä maanpintaa, mistä syystä GTK:n karttapalvelun 

mukaan maalajina on kallio. Espoon karttapalvelun maaperäkartassa maalajiksi mää-

ritellään kallion lisäksi moreeni. Alueen kallioperä on kvartsi-maasälpägneissiä. (Geo-

logian tutkimuskeskus 2020 ja Espoon karttapalvelu 2020). 

Alueelta ei ollut tiedossa aiempia tietoja tärkeistä luontotyypeistä tai metsälakikoh-

teista. Uhanalaisista lajeista liito-oravasta oli muutama papanahavainto vuodelta 2014 

sekä elinympäristörajaus (Espoon liito-oravatietokanta 2020). 
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3 Kartoitusmenetelmät 

3.1 Elinympäristöjen ja kasvillisuuden kartoitus 

Esityönä alueen luontotietoihin perehdyttiin tutustumalla luonnonhoitosuunnitel-

man paikkatietoihin ja kuvauksiin. Lisäksi käytettiin kaupungin ortokuvaa hyödyksi 

kuvioiden rajaamisessa maastokartoille.  

Alueen maastotyöt tehtiin kesäkuun lopussa, 29.6.2020. Maastokartoitukseen käytet-

tiin yhteensä puoli maastopäivää. Selvitysalue kuljettiin läpi jalan. Elinympäristöt luo-

kiteltiin metsätyyppeihin ja muihin elinympäristötyyppeihin. Metsiä arvotettiin mm. 

puuston iän, rakenteen ja luonnontilaisuuden perusteella. Kasvillisuuden yleispiirteet 

kartoitettiin elinympäristöjä määritettäessä. Yleiset ja havaitut huomionarvoiset kas-

vilajit kirjattiin, mutta selvityksen tavoitteena ei ollut laatia kattavaa putkilokasvilistaa.  

Toimeksiantoon kuului päärakennuksen vanhaan puistoon kuuluvien kasvien kartoi-

tus. Rinnanympärysmitaltaan 30 cm suuremmat jalopuut kartoitettiin ja sijoitettiin 

kartalle Susanna Pimenoffin toimesta 2.7.2020. Puiden ikää ja kuntoa kävi arvioi-

massa dendrologi Antti Autio. Maastossa pyrittiin hahmottamaan rakennetun puiston 

sommitelmaa ja istutusperäisen kasvillisuuden ikäkerrostumia. Samassa yhteydessä 

kartoitettiin ruohovartisia puutarhakasveja sekä niittykasvillisuutta.  

Maastokarttana käytettiin Espoon kaupungin laatimaa vektoripohjaista pohjakarttaa 

mittakaavassa 1:2500. Kuvioiden rajaamisessa käytettiin apuna GPS-paikanninta, 

jolta siirrettiin lokitiedot paikkatieto-ohjelmaan. 

3.2 Linnuston kartoitus 

Selvitysalueen linnusto laskettiin Koskimiehen ja Väisäsen (1988) kuvaamaa kartoi-

tusmenetelmää soveltaen. Maalintulaskentaan käytettiin kaksi laskentakierrosta. Kar-

toitustyö suoritettiin kulkemalla selvitysalueella mahdollisimman kattavasti, jottei yk-

sikään selvitysalueen maastokohta jäisi 20 metriä kauemmaksi laskijasta. Kierrokset 

ajoitettiin huomioiden lintujen lauluaktiivisuus ja pesintä sekä muuttolintujen saapu-

minen. Edellä kuvatulla tavalla voidaan kattavasti ja luotettavasti kartoittaa selvitys-

alueen linnusto, aikaisin pesintänsä aloittavat sekä myöhään saapuvat lajit mukaan 

lukien. 

Kartoituslaskennat suoritettiin 14.5. ja 10.6.2020 Aikaväli kattaa ainakin osittain kaik-

kien Etelä-Suomessa pesivien lajien pesimäkauden. Maalinnustoa kartoittaessa on 

olennaista huomioida lajien väliset erot lauluaktiivisuuden huipun ajoittumisessa ja 

saapumisessa pesimäpaikoille.  

Lintujen parimäärä arvioitiin yhdistämällä kartoituslaskentojen tulokset kokoamalla 

lajikohtaiset havainnot erilliselle kartalle. Tällä tavalla yhdistetyt havainnot kuvaavat 

lajikohtaisesti pysyvien reviirien sijainnit sekä parimäärän. Lajikohtaisten reviirien tul-

kinnassa huomioitiin erityisesti kaikki reviirin pitoon viittaava käyttäytyminen. Revii-

rien tulkinnassa huomioitiin myös löydettyjen pesien sekä maastopoikueiden sijainnit. 

Reviiriksi tulkittiin useassa eri laskennassa samalla paikalla havaittu koiras tai pari, tai 

yhdeltä laskentakäynniltä selkeä reviiriin tai pesintään viittaava havainto 
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3.3 Lepakoiden kartoitus 

Lepakkokartoituksessa on sovellettu kirjallisuudessa esiteltyjä menetelmiä. Perustie-

toja lepakkokartoituksen menetelmistä antavat esimerkiksi Hundt (2012) ja Sierla ym. 

(2004). Suomen lepakkotieteellinen yhdistys on laatinut oman ohjeistuksensa lepak-

koselvityksen tekemistä varten (SLTY 2012). 

Tässä selvityksessä lepakoita havainnoitiin öisin ns. aktiividetektorin, eli ultraääni-il-

maisimen, avulla. Selvitysalueella käveltiin rauhallista vauhtia päiväsaikaan suunnitel-

tua, mahdollisimman kattavaa reittiä seuraten. Liikkumisessa hyödynnettiin mahdol-

lisuuksien mukaan polkuja sekä teitä, koska niiden ulkopuolella kuljettaessa aiheutuu 

runsaasti havainnointia vaikeuttavaa häiriöääntä. Kartoitusreitin pituus oli noin 1,5 

kilometriä, ja sen kiertämiseen kului noin 1-1,5 tuntia havaintomääristä riippuen. Ak-

tiivikartoituksessa käytettiin Petterssonin detektoria (Pettersson Elektronik D240X). 

Tarvittaessa havaitut lepakoiden kaikuluotausäänet nauhoitettiin digitaalisella Roland 

R-09HR tallentimella. Kuljetut reitit ja havaintopisteet tallennettiin GPS- paikanti-

mella (Garmin GPS 62S). Lajit tunnistettiin joko maastossa tai jälkikäteen analysoi-

malla nauhoitettuja ääniä tietokoneella BatSound® -ohjelmalla. 

Aktiivikartoituksen ajaksi selvitysalueelle jätettiin kaksi passiivilaitetta eri puolille alu-

etta. Passiivilaitteina käytettiin Anabat Express detektoreita. Laite tallentaa äänet 

muistikortille, josta ne voidaan siirtää tietokoneelle. Tallennetut tiedostot analysoitiin 

AnaLook – ohjelmistolla.  

Kartoituskierroksia oli kolme: 12.6., 13.7. ja 17.8.2019. Ensimmäisellä kierroksella 

kohteella käytiin heti auringonlaskun jälkeen. Seuraavilla kierroksilla kartoitus tehtiin 

2-3 tuntia myöhemmin kartoittajan käytyä ensin toisella kohteella. Kartoittajana toimi 

kaikilla kierroksilla Anu Luoto.  

Selvitysalueella havaittiin heinäkuussa lepakoiden parveilukäyttäytymistä purettavan 

autiotalon (Ural työläisasuntola) läheisyydessä. Tästä syystä kyseisessä rakennuksessa 

tehtiin sisätilatarkastus elokuussa, 21.8.2020. Tarkastuksessa tutkittiin silmämääräi-

sesti rakennuksen yläkerta, joka oli osittain avoin vesikattoon saakka. Rakennuksesta 

etsittiin merkkejä lepakoiden esiintymisestä kuten ulostepapanoita tai levähtäviä lepa-

koita. Vinttikerrokseen jätettiin yksi passiivilaite, joka ajastettiin havainnoimaan mah-

dollisia lepakoiden ääniä klo 20–07. Tarkoituksena oli saada tietoa siitä, onko talossa 

lepakoita heti auringonlaskun jälkeen ja vastaavasti lähellä auringon nousua. Tämän 

lisäksi talon ulkopuolelle sijoitettiin toinen detektori, joka havainnoin talon ulkopuo-

lelta kuuluvia lepakoiden ääniä. Sisätilan detektori oli käynnissä 21.8.-5.9.2020 ja ul-

kodetektori 21.-27.8.2020. 
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Kuva 2 Lepakoiden ulosteita löytyy yleensä savuhormien tyveltä. Kuvassa tarkistetaan tilan-

netta välikatolla. SP 

3.4 Liito-oravan kartoitus 

Liito-oravan esiintyminen todetaan ulostepapanoiden perusteella. Maastossa etsitään 

papanoita liito-oravien suosimien suurten puiden, yleensä kuusten ja haapojen juu-

rilta. Maastotyö tehdään papanoiden löytämisen kannalta parhaiten soveltuvaan ai-

kaan keväällä. 

Papanoiden esiintymisestä ei aina voida päätellä, että jokainen metsäinen alue, josta 

löytyy liito-oravan yksittäisiä papanoita, olisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-

paikka. Perusteena tähän on se, että liito-oravat, varsinkin koiraat, liikkuvat elinpii-

rinsä eri osissa laajalla alueella. Liito-orava käyttää elinpiirinsä osia vaihtelevasti eri 

vuodenaikoina ja vuosina.  

Maastokartoitus tehtiin kevään 2020 poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kahdella 

maastokäynnillä 2.4. ja 28.4.2020. Edeltävän talven lumettomuus sekä runsaat sateet 

ovat vaikuttaneet papanoiden säilymiseen ja sitä myötä myös niiden löytymiseen kai-

killa liito-oravakartoituskohteilla. Kartoitus tehtiin jalan GPS-paikanninta hyödyn-

täen. Maastotyön teki FM Anu Luoto. 

Papanoita etsittiin suurimpien kuusten ja lehtipuiden tyviltä. Lisäksi kartoituksessa 

pyrittiin löytämään koloja potentiaalisista puista. Kolopuu tulkitaan liito-oravan pe-

säpuuksi, mikäli se kolon sopivan koon ja papanahavaintojen perusteella vaikuttaa 

asutulta. Pesäpuuksi voidaan tulkita myös puut, joiden alla on runsaasti papanoita ja 

puussa on risupesä tai soveltuvan kokoinen pönttö. Papanapuut, arvio papanoiden 

määrästä ja kolopuiden sijainnit tallennettiin GPS-paikantimeen. Laitteen osoittama 

sijainti voi metsäisessä ympäristössä heittää +-2–10 m.  

Maastokarttana käytettiin Espoon kantakarttaa mittakaavassa 1:2 500. Kohteiden ra-

jaamisessa käytettiin apuna GPS-paikanninta, jolta siirrettiin tiedot paikkatieto-ohjel-

maan. 
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3.5 Kohteiden arvottamisen perusteet 

Arvottamisessa on käytetty Espoon kaupungin uutta luontoarvoluokittelua, joka on 

otettu käyttöön vuonna 2020. Luokittelu on laadittu luontoarvojen priorisoimiseen 

Espoossa. Kohteita arvotetaan luontotyyppien, lajien ja muiden yleiskriteerien perus-

teella. Arvotusperusteet on esitetty liitteessä 3. 

4 Elinympäristöt ja kasvillisuus 

4.1 Luontotyyppien kuvaus 

Selvitysalueelta on rajattu kaikkiaan 7 elinympäristökuviota, joiden rajaus esitetään 

kuvassa 3.  

 

Kuva 3 Åminnen elinympäristörajaukset ja niiden tyypittely, maisemallisesti tärkeät vanhat 

puut sekä haitalliset vieraslajit. 

Kuvio 1 on länsirinteeseen sijoittuva lehtometsä. Kohteella on osittain myös lehto-

maista kangasta ja lehtotyypit ovat lähinnä tuoretta sekä kuivaa lehtoa. Lehto on il-

meeltään kulttuurivaikutteinen, mitä vielä lisää äskettäin tehty puuston melko voima-

kas harvennus. Harvennuksen seurauksena lehtipuiden taimet ovat runsastuneet ja 

muodostavat paikoitellen tiivistä, matalaa kasvustoa. Kuvion eteläosassa on runsaasti 
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eri-ikäistä vaahteraa, tuomea ja haapaa. Rinteen alaosassa polun varressa kasvaa kook-

kaita kuusia. Lahopuuta esiintyy sekä maa- että pystypuuna ja osa rungoista on varsin 

järeitä. 

Ruohovartiseen lajistoon kuuluu mm. kielo, vuohenputki, käenkaali, jänönsalaatti, 

kurjenkello, ahomansikka, kevättähtimö, nuokkuhelmikkä, metsäkastikka ja etenkin 

kuvion pohjoisosassa myös mustikka. Pensaskerroksessa taikinamarja on melko run-

sas. Kuviolla on kaksi suurehkoa, selkeää jättipalsamikasvustoa. Lisäksi vieraslajeista 

tavataan myös terttuseljaa. Rinteen yläosassa kasvaa myös vanhaa tulokaslajia kelta-

moa, jota esiintyy monilla vanhoilla asuinpaikoilla. 

Lehdon keskivaiheilla rinnettä alas kulkee alamäkipyöräilijöiden pengertämä ura, joka 

tulee kuviolta 4. Ura on melko syvä ja kiemurainen (kuva 4). 

 

Kuva 4 Maastopyöräilijöiden rakentama ura. SP 

Kallioalue kuviolla 2 on pääosin avokalliota. Kalliorinteet alapuoliseen lehtoon ovat 

melko jyrkät, mutta pystysuoria seinämiä ei kuitenkaan esiinny. Rinteillä kasvaa kivik-

koalvejuurta, metsälauhaa sekä suolaheinää. Avokalliot ovat sammalvaltaisia ja jäkäliä 

esiintyy vain niukasti. Kallion lajistoon kuuluvat mm. keto-orvokki, keltamaksaruoho 

ja huopakeltano. 

Kallioalueelta on rajattu erikseen pieni kallioketo, kuvio 3. Kedolla kasvaa rannikko-

seudun kalliokedoille tyypillistä, edustavaa lajistoa. Erityisesti ruoholaukka on runsas. 

Muuta lajistoa ovat mm. kelta- ja isomaksaruoho, päivänkakkara, mäkitervakko, ki-

vikkoalvejuuri sekä kevättaskuruoho. 
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Kuva 5 Karua kallioketoa kuviolla 3. AL 

Kuvio 4 on autiotalon villiintynyttä pihapiiriä. Rakennus on vanha työväen asunto, 

joka on rakennettu 1920–30-luvulla. Huonokuntoinen rakennus on ollut jo vuosia 

tyhjillään ja siellä on tehty ilkivaltaa, mm. ikkunat on rikottu ja porrasrakenteita hajo-

tettu. Piha-alue on korkean heinän ja joutomaakasvillisuuden peitossa, jonka seassa 

kasvaa puutarhalajeista mm. suopayrttiä, saksankurjenmiekkaa ja rohtoraunioyrttiä. 

Rakennuksen lähellä kasvaa pihasyreeneitä, ränsistyneitä suuria omenapuita, jokin ta-

tar-laji, terttuseljaa ja suuria, puolikuolleita koivuja. Komea kivimuuri reunustaa 

Åminnentietä ja sen varressa havaittiin varjoliljaa. Muutoin varsinainen puutarhala-

jisto on niukkaa. Kuviolta havaittiin maastokäyntien aikana useita espanjansirueta-

noita. Erityisen runsaasti niitä oli heinäkuun alun lepakkokierroksella. 

 

Kuva 6 Espanjansiruetanat herkuttelevat haperolla kuviolla 4. AL 
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Kuviolla 5 on kuusivaltainen kangasmetsä, joka on tyypiltään tuoretta ja lehtomaista 

kangasmetsää. Kuvion läpi kulkee selkeästi paljon käytetty polku. Kuuset ovat vart-

tuneita, mutta joukossa on muutamia järeämpiäkin yksilöitä. Eteläosassa on runsaasti 

pihlajan ja vaahteran taimia. Maanpinta on osittain paljas varjostuksesta ja karikkeesta 

johtuen. Ruohovartisia lajeja ovat mm. käenkaali, kielo ja mustikka. Kuvion rajalla, 

Ural työläisasuntolan lähellä on kaivo, jossa on erikoinen huppumallinen katto.  

 

Kuva 7 Polku halkoo kuusivaltaista kangasmetsää kuviolla 5. AL 

Kuvio 6 on harvapuustoista lehtoa, jossa ylispuina kasvaa vanhoja koivuja, vaahte-

roita ja haapoja. Puuston harvennuksen seurauksena aluskasvillisuus on lähtenyt voi-

makkaaseen kasvuun. Lehtipuiden taimet muodostavat paikoin tiheää pensaikkoa yh-

dessä vadelman kanssa. Aluskasvillisuuden muodostavat leveälehtiset ruohot kuten 

vuohen- ja koiranputki, nokkonen, hiirenporras. Heinistä koiranheinä on runsas.  

Åminnentien varren varastorakennuksen ja Uralin työläisasunnon välissä maasta nou-

see vanhoja jätteitä kuten kengänpohjia, lasipurkkeja ja muovinukkeja, mistä päätellen 

pihan reunalla on ollut tunkio.  

Åminnenmäki-nimisen tien varressa on pienen rakennuksen kivijalasta rippeet ja rik-

koontuneita tiiliä. Sen ympäristössä kasvaa runsaasti metsävaahteraa ja koivua.  
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Kuva 8 Harvapuustoista lehtoa kuviolla 6 Åminnen päärakennuksen luoteispuolella.AL 

Kuviolla 7 sijaitsee vuonna 1908 valmistunut Åminnen kartanon päärakennus. Ra-

kennus on tällä hetkellä asumaton. Rakennuksen edessä on puistomainen piha-alue, 

jossa kasvaa kahdeksan suurempaa jalopuuta ja valtava määrä nuoria metsävaahte-

roita. Näistä kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa.  

Pääsisäänkäynnin edessä on sisäänajon reitin keskellä istutusalue. Sisäänajoa reunus-

tavat komeat kiviportit, jonka itäpuolella on vanha pihasyreeni. Lipputankoa ympä-

röivät puolikuun muotoon istutetut pihasyreenit. Muut keskiosan istutukset näyttävät 

uudemmilta ja vähemmän suunnitelluilta sommittelultaan, ne lienevätkin myöhem-

pien vuokralaisten laittamia. Seassa on pihlaja-angervoa, pietarinruusun kaltainen 

ruusu ja siperiankurjenmiekkaa. Päärakennuksen lounaispuolella kasvaa kolme van-

haa omenapuuta rivissä. 

 

Kuva 9 Päärakennuksen etupiha (kuvio 7) talon kulmalta kaakkoon. Keskellä kuvaa pensasryh-

män takana näkyy metsätammi ja oikealla takana metsälehmus. SP 
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Talon portaiden kupeessa kasvaa vanhaa puutarhakasvia päiväliljaa. Kivijalan vierestä 

kasvaa useita nuoria vaahteroita, joiden juuret rapauttavat talon perustuksia ja hait-

taavat seinää. Kivijalasta havaittiin ilmeisesti supikoiran pesä, jonka kulkuaukko oli 

kaivettu kivijalan alta.  

 Talon luoteispuolella on terassoitu rinne, jonka ylätasanteella on villiintynyt hedel-

mätarha. Vanha luonnonkivinen tukimuuri on aikoinaan rajannut takapihaa. Yläta-

santeen ylitiheässä viidakossa kasvaa mm. hapankirsikkaa, kriikunaa, herukoita ja kar-

viaista sekaisin luonnonvaraisen kasvillisuuden kanssa. Etupihan koillisrinteessä kas-

vaa tiheä puusto ja pensaikko, jonka seassa on metsävaahteraa, kriikunaa, ome-

napuuta, hapankirsikkaa, pihasyreeniä, vadelmaa ja tuomea.  

4.2 Jalopuut 

Pihapiirissä kasvaa neljä suurta ja kaksi keskikokoista metsävaahteraa ja kymmenittäin 

metsävaahteran nuoria puita tai siementaimia, sekä näiden lisäksi komea metsälehmus 

portinpielessä ja kookas metsätammi etupihan kaakkoislaidalla. Suurten puiden sijain-

nit esitetään kuvassa 3.  

Metsävaahteroista neljä kasvaa pihan länsireunalla ja ne ovat kookkaita, kun taas itä-

reunalla on kaksi nuorehkoa metsävaahteraa. Suurin metsävaahtera on ympärysmital-

taan 264 cm ja läpimitaltaan 84 cm. Siltä on katkennut toinen päähaara melko korke-

alta. Muiden länsireunan vaahteroiden läpimitta on karkeasti mitattuna 60-75 cm, jo-

ten nekin ovat kookkaita. Näistä yhdellä on kolme runkoa. Yksi paikalleen mittaama-

ton kookas vaahtera on kuollut pystyyn ja maassa makaa kookas, lahoava metsävaah-

tera.  

Vaahtera kasvaa harvoin yksirunkoiseksi ja vanhaksi, jonka takia tämä Åminnen suu-

rin metsävaahtera on Suomenkin mittakaavassa suurimmasta päästä. Suomen pak-

suimman metsävaahteran ympärysmitta on 463 cm (Väre & Kiuru 2006). Åminnen 

suurimpien vaahteroiden koko viittaa alkuperäiseen puiston istutusaikaan noin 1900-

luvun alkuun, kun taas nuoremmat puut lienevät näiden siementaimia.  

 

Kuva 10 Suuret metsävaahterat kasvavat lähekkäin etupihan länsireunalla. SP 
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Suuret metsävaahterat ovat ikäisikseen yllättävän hyväkuntoisia, vaikka ympäristöä ei 

todennäköisesti ole hoidettu pitkään aikaan. Niissä on runsaasti kaarnavaurioita ja 

oksien kuivumista, joten hyväkuntoisiksi puistopuiksi niitä ei voi kutsua. Tyypillistä 

metsävaahteralle on halkeilu oksanhaaroista, mikä johtuu aikaisemmista pakkasvauri-

oista ja lajin kasvutavasta. Puista on pudonnut oksia maahan. Useita yksilöitä vaivaa 

lajille tyypillinen ja yleinen vaahterankääpä, joka lahottaa kovaa puuainesta hitaasti. 

Lahovikaisenakin vaahtera saattaa pysyä pystyssä vuosikymmeniä.  

Iäkkäiden metsävaahteroiden jäljellä olevan elinajan ennustaminen on vaikeaa, mutta 

ne ovat selvästi elämänsä ehtoopuolella. Niistä repeilee suurella todennäköisyydellä 

vähintäänkin oksia lähivuosina, ellei lahon rungon katkeaminen kaada koko puuta. 

Oksien katkeamispaikka vaikuttaa jäljellä olevaan elinaikaan ja lahon etenemiseen.  

Parhaiden vaahteroiden vaalimiseksi voidaan vielä tehdä toimenpiteitä: elinvoimaa 

voidaan arvioida rungon ultraäänimittauksella yhdistettynä arboristin kuntoarvioon, 

johon kannattaa sisällyttää hoitosuosituksia. Latvuksen hoitoleikkauksella ja keventä-

misellä metsävaahterat saattavat saada vähän lisäelinaikaa. Myös ympäröivää puustoa 

voisi harventaa varovasti ja antaa latvuksille enemmän valoa ja tilaa, jos arboristi ar-

vioi säästettävien puiden kestävän muuttuvia tuuliolosuhteita.  

Etupihan reunassa kasvavan metsätammen rungon ympärysmitta on 295 cm ja läpi-

mitta on noin 95 cm. Tammi on iältään nuori ja kooltaan keskikokoinen, ks. kuva 12. 

Tammi on tyypillisesti kasvutavaltaan leveä, jos se saa riittävästi valoa ja kasvutilaa. 

Tästä yksilöstä on katkennut alaosasta oksa ja sen kohdalle on muodostunut onkalo, 

jossa oli rastaan pesä. Tämä metsätammi on hyväkuntoinen ja sillä on edessään vielä 

runsaasti elinaikaa, kunhan valosta kilpailevaa puustoa poistetaan säännöllisesti sen 

ympäriltä. Tammi voi kasvaa hyväkuntoisena 200-300 vuotta ja tämänkin jälkeen ont-

tona vielä ainakin 100 vuotta. Suomen puista tammelta on tavattu eniten seuralaisla-

jeja, jotka tarvitsevat onton tammen lahoavaa puuainesta.  

Åminnentien kiviportin länsipielessä kasvavan metsälehmuksen rungon ympärys-

mitta on 220 cm ja läpimitta on noin 70 cm. Puu on nuori ja hyväkuntoinen. Sillä on 

hyvissä olosuhteissa jäljellä elinikää vähintään 100-150 vuotta. Metsälehmus on pit-

käikäinen ja hitaasti kasvava, pakkasenkestävä puu, johon eivät iske hyönteistuhot. 

Puu kestää suuriakin lahovikoja ilman elinvoiman heikentymistä. Ontossa lehmuk-

sessa on rikas ja monipuolinen lahottajaeliöstö, jonka takia puu on vanhanakin vaali-

misen arvoinen.  



 

Espoon kaupunki, Åminne ak 
Luontoselvitys 2020 30.11.2020 

 

14 

 

Kuva 11 Metsätammi kasvaa pihatien itäpuolella. SP 

 

Kuva 12 Metsälehmus kasvaa lähellä kiviporttia. SP 
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5 Linnusto 

Åminnen kartanoalueen linnusto on kaupunkialueille tyypillinen yhdistelmä erilaisten 

elinympäristöjen lajeja. Alueella yhdistyvät vanha kulttuurimaisema sekä kangasmet-

sät, ja linnusto ilmentää tätä yhdistelmää. Alueelta havaittiin 23 pesimälinnustoon tul-

kittua lajia ja muutama heti alueen ulkopuolella pesinyt laji.  

Suomessa runsaslukuisia lajeja edustavat mustarastas, räkättirastas, punarinta, peippo 

ja pajulintu. Muita yleisiä lajeja olivat tikli, kirjosieppo, sinitiainen ja sepelkyyhky. Ka-

nahaukan vanhoja syönnöksiä havaittiin, mutta itse linnusta ei tehty havaintoa.  

Seuraavassa kuvataan alueella havaitut metsän rakennetta hyvin ilmentävät lintulajit: 

Nokkavarpunen on suurikokoinen, Uudellamaalla yleistyvä siemeniä ja marjoja 

syövä peippolintu. Laji on vaikea havaita, mutta se on nykyään sangen tavallinen pää-

kaupunkiseudulla. Nokkavarpusen pesintää on äärimmäisen vaikea havaita; alueelle 

on tulkittu yksi reviiri. 

Kultarinta on lehtometsien ja kulttuurimaisemien, kuten kartanopuistojen, taitava ja 

voimakas laulaja. Laji on pääkaupunkiseudulla tavanomainen juuri Åminnen kohteen 

kaltaisilla paikoilla. Kultarintoja tulkittiin paikalle yksi reviiri. 

Mustapääkerttu on tiheäpuustoisessa ja rehevässä aluskasvillisuudessa viihtyvä laji, 

joka suosii lehtoja. Niitä pesi alueen ulkopuolella 1–2 paria.  

Hippiäinen suosii havupuuvaltaista varttunutta kangasmetsää. Se pesi alueella 1–2 

parilla. Laji oli vuonna 2020 huomiota herättävän runsas, todennäköisesti lauhan tal-

ven ansiosta – laji on osittaismuuttaja, ja kylmät talvet verottavat kantaa ankarasti. 

Närhi on kuusi- ja sekametsien tyypillinen varislintu, joka on pesimäaikaan hiljainen 

ja huomaamaton. Laji on silmälläpidettävä yksilöiden määrän vähenemisen vuoksi. 

Yksi pari havaittiin kiusaamassa savupiipussa pesivää lehtopöllöä. Parin havaittiin liik-

kuvan hiljaa puiden oksilla, ja sen tulkittiin pesivän jossain Åminnen kuusikon alu-

eella.  

Muita huomionarvoisia lajeja Åminnessa olivat: 

Lehtokerttu pesi alueen koillisosassa yhden parin voimin. 

Lehtopöllö on kulttuurimaisemien ja Etelä-Suomen tavallisin pöllölaji, joka pesii 

säännöllisesti ihmisasutuksen keskellä, ja jopa talojen rakenteissa. Åminnen kartanon 

savupiipussa oli pesintä, ja poikasia näkyi ainakin kaksi kappaletta emon lisäksi. Leh-

topöllö voi olla pesimäaikaan aggressiivinen puolustaessaan maastopoikasiaan. 

Harakka on silmälläpidettäväksi luokiteltu varislintu. Alueen itäpuolella on yksi ha-

rakkareviiri, joka kattaa myös selvitysalueen. Pesimäaikaan harakka on piilotteleva ja 

hiljainen laji.  

Kottarainen on kulttuurivaikutteisten avomaiden laji, joka tarvitsee koloja pesimä-

paikakseen. Sen löytää siksi usein vanhoista jalopuista tai maatalojen pihapöntöistä. 

Kottarainen pesi hieman yllättäen länsirinteen kolohaavassa. 

Käpytikka pesii alueen länsiosissa ainakin yhden parin voimin. Tikat luovat muille 

lajeille pesäkoloja ja ovat siksi merkille pantavia, vaikka käpytikka onkin yleinen laji 
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Suomessa. Tikan kovertamassa kolossa voi seuraavina vuosina levähtää esim. liito-

orava tai lepakko.  

 

Kuva 13 Huomionarvoiset pesimälinnut selvitysalueella v. 2020.  
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6 Lepakot 

6.1 Koko alueen lepakkokartoitus 

Åminnen selvitysalueella tehtiin kolmen kartoituskierroksen aikana kaikkiaan 22 ak-

tiivihavaintoa lepakoista (taulukko 1). Suuri osa havainnoista tehtiin Suomen yleisim-

mästä lepakkolajista pohjanlepakosta, mutta myös siippoja havaittiin. Toisella kartoi-

tuskierroksella havaittiin autiotalon läheisyydessä parveilukäyttäytymistä, mikä viittaa 

päiväpiiloon. Tästä syystä ko. rakennuksessa päätettiin tehdä sisätilatarkastus, jonka 

tuloksista tarkemmin luvussa 6.2. 

Taulukko 1 Havainnot aktiivikartoituksessa 

Laji 1. kierros 2. kierros 3.kierros Yht. 

Pohjanlepakko 2 4 8 14 

Viiksisiippalaji 0 3 4 7 

Siippalaji   1 1 

Yhteensä 2 7 13 22 

Kahteen passiivilaitteeseen tallentui kaikkiaan havaintoja 144 minuutin ajalta (tau-

lukko 2). Näistä 62 oli pohjanlepakoita ja 82 koski siippalajia. Alkukesän vähäiset ha-

vaintomäärät liittyvät todennäköisesti kartoitusajankohtaan, kun 1. kierroksella alu-

eelle tultiin vasta aamuyön puolella.  

Taulukko 2 Havainnot passiivilaitteista 

Laji 1. kierros 2. kierros 3.kierros Yht. 

Pohjanlepakko 5 21 36 62 

Siippalaji 1 63 18 82 

Yhteensä 6 84 54 144 

Selvitysalueelta rajattiin laajahko lepakoille tärkeä saalistusalue (kuva 15). Aluerajaus 

perustuu tehtyihin havaintoihin sekä kyseisen alueen metsänrakenteeseen. Havainto-

jen perustella ei voi tulkita alueella saalistelevaa yksilömäärää, mutta kartoituksen yh-

teydessä tehtiin useita yhtäaikaisia näköhavaintoja 2–3 saalistelevasta lepakosta. Le-

pakot käyttävät saalistusaluetta todennäköisesti ”tankkauspaikkana” niiden lähtiessä 

öisille saalistuslennoille esim. Espoonlahdelle. Mahdolliselle autiotalossa sijaitsevalle 

lisääntymiskolonialle lähimetsä on tärkeä, varsinkin poikasaikana. 

 



 

Espoon kaupunki, Åminne ak 
Luontoselvitys 2020 30.11.2020 

 

18 

 

Kuva 14 Lepakkohavainnot, passiivilaitteiden sijainti ja kierros sekä kartoitusreitti. 

6.2 Rakennustarkastuksen tulokset 

Åminnen asumattomassa ja huonokuntoisessa Ural-rakennuksessa tehtiin lepakko-

tarkastus elokuussa 21.8.2020. Tarkastuksessa tutkittiin rakennuksen yläkerta, jossa 

on keskellä suuri avoin tila ja molemmissa päädyissä yhden huoneen ja keittiön asun-

not. Rakennuksen savuhormit sijaitsevat näiden huoneistojen yhteydessä.  

Lepakon papanamaisia ulosteita löydettiin molempien savuhormien sivustoilta. Lat-

tiatilan lisäksi papanoita löytyi hormin vierestä myös avoimelta ”välikatolta”. Lisäksi 

papanoita oli yhden sivukomeron oven suussa. Kartoituksen aikana tehtiin myös yksi 

näköhavainto savuhormin yläosassa lepäilevästä lepakosta. Lepakko oli arviolta noin 

5 metrin korkeudessa vinttitilan lattiapinnasta hormin ja vesikaton välissä. Kyseinen 

lepakko vaikutti siipalta, mutta lajinmääritys on epävarma etäisyyden ja huonon va-

laistuksen vuoksi. Lopulta lepakko siirtyi kohtaan, josta sitä ei enää voinut havaita. 

Käynnin aikana hormien reunoille asetettiin valkoiset paperiarkit, jotta seuraavalla 

käynnillä voitaisiin nähdä, onko papanoita tullut lisää.  

Vinttitilaan jätettiin passiividetektori, johon toivottiin tallentuvan lepakoiden ääniä. 

Seurantajakso kesti noin kaksi viikkoa 21.8.- 5.9.2020. Tuona aikana laitteeseen oli 

tallentunut pääasiassa siippojen ääniä. Havaintoja on auringonlaskun jälkeiseltä tun-

nilta lähes kaikilta öiltä. Sen sijaan ennen auringon nousua sijoittuvaan aikaan havain-

toja on suhteellisen vähän. Havaintoja on eniten tarkkailujakson alussa 21.–25.8., 

minkä jälkeen havaintomäärät selkeästi vähenevät. 

Rakennuksen luoteispuolelle jätettyyn detektoriin oli viikon aikana tallentunut ha-

vaintoja viitenä yönä, kahdelta yöltä ei ole lainkaan lepakkohavaintoja. Havaintoja oli 

sekä siipoista että pohjanlepakoista. Eniten havaintoja oli 25.–26.8. väliseltä yöltä 
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kaikkiaan 102 havaintominuuttia. Useimpina öinä lepakoiden aktiivisuus on ollut vil-

kasta ensimmäisen auringonlaskun jälkeisen tunnin aikana.  

Havaintojen perusteella autiotalo on rajattu 1. luokan lepakkoalueena eli lisääntymis- 

ja levähdyspaikkana.  

 

Kuva 15 Yksinäinen siippa vietti päivää autiotalon savuhormin ja vesikaton välissä 21.8.2020 

7 Liito-orava 

Åminnen selvitysalueelta ei tehty havaintoja liito-oravasta kevään 2020 maastokäyn-

neillä. Alueelta on tiedossa yksi aiempi liito-oravan papanahavainto vuodelta 2014. 

Selvitysalueelta on rajattu kaksi kohdetta (kohteet 1 ja 2/kuva 17) liito-oravalle sovel-

tuvana. Näille kohteille voi tulevaisuudessa syntyä myös ydinalue. Lisäksi kahdella 

muulla rajatulla kohteella (kohteet 3 ja 4/kuva 17) on muuta liito-oravalle soveltuvaa 

puustoa, lähinnä ruokailuun soveltuvaa lehtipuuta. Kohteen 1 rajauksen alueella 

puustoa on harvennettu ja jonkin verran suuria kuusia on kaadettu, mikä heikentää 

metsikön laatua liito-oravan kannalta. Kohteella 1 havaittiin muutamia kolopuita, 

joista osa oli tänä vuonna kottaraisten ja käpytikan käytössä. 

Lähin tiedossa oleva liito-oravan ydinalue sijaitsee Åminnen kaakkoispuolella noin 

300 metrin päässä (kuva 18). Tällä Jupinpuiston kohteella oli keväisen maastotyön 

aikana rakennustyömaa, joka esti kohteen tarkastamisen. Åminnen rajatulta kohteelta 

on yhteys Jupinpuistoon joko pientaloalueen pihapuiden kautta tai kiertäen etelän 

kautta. Etelässä Musslaxbergetin alueelta on tiedossa liito-oravahavaintoja vuodelta 

2018 ja sinne johtaa myös puustoinen yhteys. Yhteydet pohjoiseen katkeavat tai heik-

kenevät Espoonjoki-laaksossa, jossa on ilmakuvan mukaan avointa vähäpuustoista 

aluetta. Todennäköisesti pohjoiseen liikkuvat lähinnä nuoret liito-oravat etsiessään 

uusia asuinpaikkoja. 
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Kuva 16 Liito-oravahavainnot ja – kohteet 2020. 

 

Kuva 17 Liito-oravayhteydet sekä lähimmät tiedossa olevat havainnot Åminnen lähellä. 
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8 Tulosten yhteenveto 

Elinympäristökuvioita rajattiin kaikkiaan 7 kappaletta noin 3 hehtaarin alueelta. Kas-

vilajeja havaittiin ja kirjattiin 92 kappaletta. Kuvion 3 (kuva 19) karu kallioketo on 

äärimmäisen uhanalainen (CR) luontotyyppi. Alueella ei ole luonnonsuojelulain 29 § 

tai metsälain 10 § tarkoittamia suojaamia kohteita. 

Uhanalaisista linnuista havaittiin silmälläpidettävät närhi ja harakka. Liito-oravasta ei 

tehty havaintoja.  

Haitallisia vieraslajeja havaittiin kolme: espanjansiruetana (kuvio 4 kuvassa 3), jätti-

palsami (kuvio 1), sekä jokin tatar –laji (kuvio 4). Suurista tatarlajeista vain japaninta-

tar on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Vieraslajeista havaittiin terttuselja ja pihlaja-

angervo. Päärakennuksen kivijalassa asustaa ilmeisesti supikoira, joka on haitallinen 

vieraslaji.  

Luontoarvotuksessa on käytetty Espoon uutta LUMO-luokitusta (liite 3). Luontoar-

vot ovat määritelty nykytilanteen perusteella huomioimatta erityisesti huonokuntoi-

sesta asuinkasarmista jo tehtyä purkupäätöstä. Luontoarvot esitetään kartalla kuvassa 

15. 

Uraalin vanhan huonokuntoisen työläisasuntolan (kuvio 4 kuva 19) todettiin loppu-

kesän tarkastuskäynnillä olevan vähintään lepakoiden käyttämä levähdyspaikka, jonka 

hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 § mukaisesti kielletty. Ky-

seessä voi olla myös lisääntymispaikka, mutta tästä ei loppukesän käynnillä voitu 

saada varmuutta. Lepakot talvehtivat pääasiassa luolissa, kallion raoissa, lohka-

reikoissa sekä ihmisen rakentamista kohteista maakellareissa ja betonibunkkereissa. 

Talvehtimisen kannalta olennaista on tasainen hieman nollan asteen yläpuolella oleva 

lämpötila sekä riittävä kosteus. Rakennus ei täytä näitä ehtoja, eikä siksi sovellut tal-

vehtimispaikaksi. Kohde kuuluu Espoon LUMO-luokkaan 1 eli valtakunnallisesti 

arvokkaat kohteet. 

Selvitysalueelta on rajattu kolme kuviota maakunnallisesti arvokkaina eli LUMO-

luokkaan 2. Nämä ovat kuviot 1, 3 ja 5 (kuva 19). Kuvioiden 1 ja 5 osalta luokitus 

johtuu lepakoiden II-luokan saalistusalueesta sekä metsän soveltuvuudesta liito-ora-

valle. Kuviolla 1 on lisäksi tuoretta ja kuivaa lehtoa. Karu kallioketo kuviolla 3 on 

äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi ja kuuluu tähän luokkaan hyvän edustavuuden 

ansiosta.  

Paikallisesti erittäin arvokkaaksi (LUMO-luokka 3) on katsottu kallio kuviolla 2 

(kuva 19). Kalliolajisto on edustava ja lisäksi se toimii suojavyöhykkeenä kuvion 3 

kalliokedolle. Lisäksi myös kuvio 6 on katsottu paikallisesti erittäin arvokkaaksi. Ku-

vion puusto soveltuu liito-oravan ruokailuun ja vanhoissa jaloissa lehtipuissa voi 

esiintyä niille tyypillistä seuralaislajistoa.  
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Kuva 18 Åminnen luontoarvot vuonna 2020 tehtyjen kartoitushavaintojen perusteella. 
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9 Johtopäätökset ja suositukset 

Åminnen selvitysalue on vanhaa kulttuurimaisemaa, jossa pitkään jatkunut ihmistoi-

minnan vaikutus näkyy kasvillisuudessa ja elinympäristöissä. Åminnen tila on ollut 

asuttuna ja viljeltynä 1800-luvulta lähtien ja nykyisen päärakennuksen yhteyteen on 

perustettu pieni puisto. Tästä syystä selvitysalueella ei ole luonnontilaisia elinympäris-

töjä ja kasvillisuus on varsin muuttunutta. Kasvillisuus on kuitenkin lähtökohtaisesti 

rehevää ja voidaan suurelta osin luokitella lehdoksi, joskin tarkempien lehtotyyppien 

määrittely on varsin haastavaa. Rehevyydestä kertoo myös jalojen lehtipuiden, etenkin 

vaahteran siemenestä kasvaneiden yksilöiden, runsas esiintyminen. Päärakennuksen 

pihapiirissä on joitakin huomionarvoisia jalopuita: Suomen suurimpien joukkoon 

kuuluva yksirunkoinen metsävaahtera lounaispuolella ja komean kiviportin pielessä 

kasvava metsälehmus. Pihan itälaidan metsätammi on yhden haaran osalta ontto ja 

siten potentiaalinen elinympäristö tammiin erikoistuneille hyönteisille. Rakennuksen 

teknistä säilymistä edesauttaisi lähellä kasvavan nuoren puuston raivaus, samalla kun 

kulttuurimaisema säilyisi paremmin. Raivaus parantaisi myös suurten jalopuiden elin-

voimaa pidentäen niiden mahdollista ikää. Suositeltavaa on tehdä puistolle kunnos-

tussuunnitelma ko. aikakauden tuntevilla asiantuntijoilla, kuitenkin luontoarvoja 

unohtamatta.  

Åminnen linnusto edustaa vanhempaa kulttuuri- ja metsäelinympäristöjen yhdistel-

mää. Harvalukuiset lehtopöllö ja nokkavarpunen sekä kultarinta ja mustapääkerttu 

kertovat alueen kulttuurivaikutuksesta. Hippiäinen ja närhi puolestaan edustavat van-

hempien kuusivaltaisten kangasmetsien lajistoa. Lehtopöllö pesi päärakennuksen sa-

vupiipussa. Nuohoojaa suositellaan käytettävän rakennuksen riittävän ilmanvaihdon 

varmistamiseksi. Myös kivijalkaan pesiytynyt eläin tulisi loukuttaa, varsinkin jos se on 

vieraslaji supikoira.  

Selvitysalueelta ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Lajille soveltuvia kolo-

puita kuitenkin havaittiin ja osa alueesta on liito-oravalle soveltuvaa aluetta puuston 

harvennuksesta huolimatta. Åminne on nykytilassaan liito-oravan kannalta umpikuja, 

sillä yhteys rajatulta soveltuvalta kohteelta ei jatku enää pohjoiseen. Liito-orava voi 

tulla alueelle etelästä tai kaakosta, jossa sijaitsevat lähimmät tiedossa olevat ydinalueet. 

Lepakoita alueella havaittiin melko paljon ja heinäkuun kartoituskäynnin yhteydessä 

tehtiin havaintoja, jotka viittasivat vahvasti päiväpiiloon vanhassa työläisasuntolassa 

Uraalissa. Rakennuksen sisätilassa tehtiin elokuussa lepakkotarkastus, jossa rakennuk-

sen todettiin olevan vähintään lepakoiden käyttämä levähdyspaikka. Lepakoiden li-

sääntymis- ja levähdyspaikat ovat suojeltuja luonnonsuojelulain 49 § nojalla ja 

niiden hävittämiseen tai heikentämiseen on haettava poikkeuslupa ELY-kes-

kuksesta. Lepakkohavaintojen perusteella rajattiin rakennuksen ympärille myös II-

luokan saalistusalue, joka Espoon uuden LUMO-luokituksen mukaan on maakunnal-

lisesti arvokas kohde (ks. kuva 15). 

Alueen keskeisin luontoarvo tällä hetkellä on lepakoiden päiväpiilopaikka puretta-

vaksi suunnitellussa rakennuksessa ja tähän liittyen lepakoiden tärkeä saalistusalue. 

Mikäli rakennuksen purulle saadaan ELY-keskuksen poikkeuslupa, tulee purku tehdä 

talviaikaan, kun lepakot ovat siirtyneet talvehtimispaikkoihin. Purun voi ajoittaa esim. 

1.11.–30.3. väliselle ajalle. Päiväpiilon menetys tulee kompensoida tuomalla alueelle 
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muutamia lepakonpönttöjä, jotka voi sijoittaa alueen metsäisiin osiin. Lepakoille so-

pivista pöntöistä sekä niiden sijoittamisesta kannatta keskustella lepakkoasiantuntijan 

kanssa. Rakennuksen mahdollinen purku vaikuttaa todennäköisesti lepakoiden esiin-

tymiseen alueella ja siten nyt rajattujen saalistusalueiden merkitys voi muuttua. Mah-

dollisten toimenpiteiden jälkeen alueen luontoarvoja tulisi lepakoiden osalta päivittää. 

Lepakkokartoitus on suositeltavaa toistaa rakennuksen purkua seuraavana kesänä, 

jotta voidaan saada tietoa päiväpiilopaikan ja mahdollisen lisääntymispaikan katoami-

sen vaikutuksista. 

Lepakoiden saalistusalue kuuluu Espoon lumo-luokituksessa luokkaan II. Myös Suo-

men Lepakkotieteellisen yhdistyksen luokituksessa tärkeät saalistusalueet ovat luo-

kassa II. Saalistusalueen arvo lepakoille tulee huomioida maankäytössä EUROBATS-

sopimuksen nojalla. Kyse on suosituksesta, jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnon-

suojelulain suojaa. Eri lepakkolajien vaatimukset saalistusalueiden osalta vaihtelevat 

jonkin verran, joten mitään tarkkoja suosituksia ei voida antaa. Tärkeintä on, että saa-

listusalue säilyy puustoisena ja pääosin pimeänä. Valaistus on merkittävä tekijä eten-

kin siippojen osalta, pohjanlepakolle valaistuksella ei ole niin suurta merkitystä. 

Lepakoiden saalistusalueena rajattu metsä on merkittävä myös alueen linnustolle sekä 

liito-oravalle. Metsiköissä on tarjolla suojaa, ravintopuita ja pesäpaikkoja, kun ne ovat 

yhtenäisiä ja riittävän laajoja. Näiden lajien osalta lehtipuiden ja vanhempien puiden 

säilyttäminen mahdollisuuksien mukaan on keskeistä. Säilytettävässä elinympäristössä 

on tärkeää huomioida luontaisten rakennepiirteiden jatkuminen. Yksittäisten vanho-

jen puiden säilyttäminen rakennettavassa pihapiirissä voi auttaa joitakin eläinlajeja, 

joskin monet lajit karttavat rakennetun ympäristön avoimuutta.  

Alueelta havaitut haitalliset vieraslajit tulee pyrkiä hävittämään asianmukaisesti vieras-

laji-asetuksen nojalla. Lajit voivat herkästi levitä muualle rakentamisen yhteydessä yli-

jäämämaiden poiskuljetuksessa maankaatopaikalle tai uusiokäyttöön. Maassa voi olla 

pitkään itämiskykyistä siemenpankkia, joten torjunta tulee olla pitkäjänteistä eikä ker-

taluonteista. Espanjansiruetanoiden munat kulkevat herkästi maan tai renkaiden mu-

kana toisaalle esim. talon purussa tai pihalle kasatun puupinon ja hakkeen kuljetuk-

sessa.  
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Liite 1 Putkilokasvi – lista 

Havaitut ja kirjatut putkilokasvit. Luettelossa lajit ovat tieteellisen nimen mukaan aakkos-

järjestyksessä. Tieteelliset nimet Retkeilykasvion (4. painos) mukaan. 

Tieteellinen nimi Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi 

Acer platanoides vaahtera lönn 

Achillea millefolium  siankärsämö rölleka  

Achillea ptarmica ojakärsämö nysört  

Aegopodium podagraria vuohenputki kirskål 

Alchemilla sp. poimulehti daggkåpa 

Allium schoenoprasum ruoholaukka, ruohosipuli gräslök 

Alnus incana harmaaleppä gråal 

Alopecurus pratensis nurmipuntarpää ängskavle 

Anemone nemorosa  valkovuokko vitsippa  

Anthriscus sylvestris  koiranputki hundkäx  

Artemisia vulgaris pujo gråbo 

Aruncus dioicus töyhtöangervo plymspirea 

Athyrium filix-femina hiirenporras majbräken 

Barbarea vulgaris peltokanankaali sommargyllen 

Betula pendula rauduskoivu vårtbjörk 

Betula pubescens hieskoivu glasbjörk 

Calamagrostis epigejos  hietakastikka bergrör 

Caragana arborescens siperianhernepensas sibirisk ärtbuske 

Centaurea jacea ahdekaunokki rödklint 

Chelidonium majus keltamo skelört 

Chenopodium album jauhosavikka svinmålla 

Convallaria majalis kielo liljekonvalj 

Corylus avellana pähkinäpensas hassel 

Dactylis glomerata koiranheinä hundäxing 

Deschampsia cespitosa  nurmilauha tuvtåtel 

Deschampsia flexuosa  metsälauha kruståtel 

Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri skogsbräken 

Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri träjon 

Elymus repens  juolavehnä kvickrot 

Epilobium angustifolium  maitohorsma mjölkört  

Equisetum arvense peltokorte åkerfräken 

Equisetum sylvaticum metsäkorte skogsfräken 

Euphrasia sp. silmäruoho ögontröst 

Fallopia sachalinensis jättitatar jätteslide 

Festuca ovina  lampaannata fårsvingel 

Filipendula ulmaria  mesiangervo älggräs  

Fragaria vesca  ahomansikka smultron  

Fraxinus excelsior saarni ask 

Gagea minima pikkukäenrieska dvärgvårlök 

Galeopsis bifida peltopillike toppdån 

Galium album paimenmatara stormåra 

Galium boreale ahomatara vitmåra 

Geum rivale ojakellukka humleblomster 

Geum urbanum kyläkellukka nejlikrot 

Gymnocarpium dryopteris metsäimarre ekbräken 

Hemerocallis sp. päivänlilja daglilja 

Hepatica nobilis  sinivuokko blåsippa  

Hieracium sp. keltano fibbla 

Hypericum maculatum  särmäkuisma fyrkantig johannesört  

Impatiens glandulifera jättipalsami jättebalsamin 

Iris germanica saksankurjenmiekka tyskiris 
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Iris siberica siperiankurjenmiekka strandiris 

Lilium martagon varjolilja krollilja 

Lupinus polyphyllus komealupiini blomsterlupin 

Lychnis viscaria mäkitervakko tjärblomster 

Malus domestica tarhaomenapuu äppeltred 

Prunus cerasus hapankirsikka körsbär 

Prunus domestica subsp. insititia kriikuna krikon 

Ribes nigrum mustaherukka svart vinbär 

Ribes spicatum pohjanpunaherukka skogsvinbär 

Ribes uva-crispa karviainen krusbär 

Rosa sp ruusu ros 

Sambucus racemosa terttuselja druvfläder 

Scilla siberica idänsinililja rysk blåstjärna 

Scrophularia nodosa syyläjuuri flenört 

Sedum acre  keltamaksaruoho gul fetknopp  

Sedum telephium isomaksaruoho käringkål 

Silene dioica puna-ailakki rödblära 

Solidago virgaurea kultapiisku gullris 

Sorbaria sorbifolia pihlaja-angervo rönnspirea 

Sorbus aucuparia pihlaja rönn  

Stellaria graminea  heinätähtimö grässtjärnblomma  

Stellaria media pihatähtimö natagräs 

Symphytum officinale rohtoraunioyrtti vallört 

Syringa vulgaris pihasyreeni syren 

Tanacetum vulgare pietaryrtti renfana 

Taraxacum sp. voikukka maskros  

Thlaspi caerulescens kevättaskuruoho backskärvfrö 

Tilia cordata metsälehmus skogslind 

Trientalis europaea metsätähti skogstjärna 

Trifolium pratense puna-apila rödklöver 

Trifolium repens  valkoapila vitklöver  

Tussilago farfara leskenlehti hästhov 

Urtica dioica  nokkonen brännässla  

Vaccinium myrtillus  mustikka blåbär  

Vaccinium vitis-idaea  puolukka lingon  

Veronica chamaedrys  nurmitädyke teveronika 

Vicia cracca hiirenvirna kråkvicker 

Vicia sepium aitovirna häckvicker 

Viola arvensis pelto-orvokki åkerviol 

Viola riviniana metsäorvokki skogsviol 

Viola tricolor keto-orvokki styvmorsviol 
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Liite 2 Lintulaji –lista  

Luettelo on systemaattisessa järjestyksessä. Runsaus ilmoitetaan tarkemmin lasketuista la-

jeista. Yleiset lajit on kirjattu havaituiksi, mutta parimääriä ei ole laskettu. Up-merkinnällä 

olevat lajit on havaittu pesivinä alueen läheisyydessä. 

Tieteellinen nimi Suomenkieli-
nen nimi 

Svensk namn Runsaus 
(parimäärä) 

UHEX 

Strix aluco Lehtopöllö Kattuggla 1 
 

Dendrocopos major Käpytikka Större hackspett 1 
 

Garrulus glandarius Närhi Nötskrika 1 NT 

Pica pica Harakka Skata 1 NT 

Sturnus vulgaris Kottarainen Stare 1 
 

Coccothraustes coccothraustes Nokkavarpunen Stenknäck 1 
 

Carduelis carduelis Tikli Steglits 1 
 

Carduelis spinus Vihervarpunen Grönsiska 1 
 

Turdus pilaris Räkättirastas Björktrast 1 
 

Turdus philomelos Laulurastas Taltrast 1 
 

Hippolais icterina Kultarinta Härmsångare 1 
 

Sylvia borin Lehtokerttu Trädgårdssångare 1 
 

Ficedula hypoleuca Kirjosieppo Svartvit flugsnappare 1 
 

Regulus regulus Hippiäinen Kungsfågel 2 
 

Cyanistes caeruleus Sinitiainen Blåmes 2 
 

Parus major Talitiainen Talgoxe 2 
 

Columba palumbus Sepelkyyhky Ringduva 0-1 
 

Fringilla coelebs Peippo Bofink x 
 

Erithacus rubecula Punarinta Rödhake x 
 

Turdus merula Mustarastas Koltrast x 
 

Turdus iliacus Punakylkirastas Rödvingetrast x 
 

Phylloscopus trochilus Pajulintu Lövsångare x 
 

Prunella modularis Rautiainen Järnsparv x 
 

Accipiter gentilis Kanahaukka Duvhök Vanhoja syönnöksiä NT 

Passer domesticus Varpunen Gråsparv Havaittu, ei pesi EN 

Passer montanus Pikkuvarpunen Pilfink Havaittu, ei pesi 
 

Emberiza citrinella Keltasirkku Gulsparv Havaittu, ei pesi 
 

Sylvia atricapilla Mustapääkerttu Svarthätta up 
 

Sylvia curruca Hernekerttu Ärtsångare up 
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Liite 3 Espoon lumoluokittelu 

ESPOON LUMO-PRIORISOINTI   

    

Luontotyyppikriteeri Luontotyyppien ja luontotyyppien muodostamien kokonai-
suuksien suojeleminen. Yhden kriteerin täyttyminen riit-
tää.  

Lajikriteeri Lajien ja niiden elinympäristöjen suojeleminen. Yhden kri-
teerin täyttyminen riittää.  

Koontikriteeri Koontikriteeri on useiden arvojen muodostamia kokonai-
suuksia. 

Lisäkriteeri Lisäkriteerit ovat kytkeytyvyyteen liittyviä kriteerejä tai 
suoja/tukielinympäristöjä. Kohteet eivät (välttämättä) 
riitä yksinään turvaamaan kohdetta, vaatii myös muita 
arvoja. 

  
 

LUOKKA 1   

Ehdoton: vain lakisääteiset kohteet. Kohteet ovat yleensä valtakunnallisesti arvokkaita.  

Kohteet ovat lainsäädännöllä suojeltuja.   

LUOKKA 1 LUONTOTYYPPIKRITEERIT 

Luonnonsuojelulain 29 §:n 
mukaisesti suojeltu kohde 

Kohde on luonnonsuojalain 29 §:n mukaisesti suojeltu luonto-
tyyppi. 

Luonnonsuojelualueet ja 
muistomerkit 23 § 

Kohteelle on perustettu luonnonsuojelulain mukainen luonnon-
suojelualue tai luonnonmuistomerkki.  

Suojeluohjelmat, Natura 2000 
(lsl 64 §). 

Kohde kuuluu suojeluohjelmaan tai NATURA 2000-verkostoon. 

Muu luonnonsuojelulain tai 
muun lainsäädännön mukai-
sesti luontoarvoiltaan suojeltu 
kohde.  

Kohde on muu suojeltu elinympäristö. 

Vesilain mukaiset arvokkaat 
vesielinympäristöt 

Vesilain 2. luvun 11 §:n mukaiset kohteet, VL 3 luku 2 §, 8   

LUOKKA 1 LAJIKRITEERIT 

Luonnonsuojelulain 49 §:n 
mukaisesti suojeltu kohde 

Euroopan unionin luontodirektiivin IV a liitteen lajien lisäänty-
mis- ja levähdyspaikat. Espoon käytäntönä tämä koskee myös 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ympäröiviä ydinaluerajauk-
sia5.  

Luonnonsuojelulain 47 §:n 
mukaisesti suojeltu kohde  

Erityisesti suojeltavien lajien rajaukset ja luontodirektiivin II-liit-
teen lajit, joista on ELY:n rauhoituspäätös 
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LUOKKA 2   

Tiukka: Vain erityisen arvokkaat luontokohteet, kohteet ovat yleensä maakunnallisesti arvok-
kaita.  

Kohteella on merkittäviä luontoarvoja. Kohteet voivat olla yksittäisten uhanalaisten lajien tai 
luontotyyppien merkittäviä esiintymiä tai näiden muodostamia kokonaisuuksia. Kohteet ovat 
luonnontilaltaan ja lajistoltaan edustavia tyyppinsä ilmentäjiä.    

LUOKKA 2 LUONTOTYYPPIKRITEERIT 

Uhanalaiset luontotyypit (EN, 
CR, VU) tai useiden uhan-
alaisten luontotyyppien koko-
naisuus.  

Äärimmäisen (CR) tai erittäin (EN) uhanalaiset ja vaarantuneet 
(VU) luontotyypit tai useiden uhanalaisten luontotyyppien mosa-
iikit, jotka ovat edustavudeltaan1 erinomaisia tai hyviä.   

Suomen kansainväliset vas-
tuuluontotyypit 

Luontotyyppi on uhanalainen ja lukeutuu lisäksi Suomen erityis-
vastuuluontotyyppeihin (mm. kangas- ja aitokorvet, meanderoi-
vat joet ja purot) 

LAKU-kohteet  Jo tunnistetut tai uudet LAKU-kriteerit täyttävät kohteet. 

Rajaamattomat luonnonsuoje-
lulain 29 § 

Luonnonsuojelulain 29 §:n kriteetit täyttävät kohteet, joille ei ole 
vielä annettu ELY:n rauhoituspäätöstä.  

LUOKKA 2 LAJIKRITEERIT 

Uhanalaisten lajien merkittä-
vät esiintymät (EN, CR, VU) ja 
muut arvokkaat lajikeskitty-
mät.  

Alue, jolla on yhden tai useamman äärimmäisen (CR) tai erittäin 
(EN) uhanalaisten tai vaarantuneiden (VU) tai alueellisesti 
uhanalaisten (RT) lajien merkittävä2 esiintymä. Alueella voi 
esiintyä tai potentiaalisesti6 voi esiintyä uhanalaisten lajien li-
säksi   muita huomionarvoisia4 lajeja, kuten silmällä pidettäviä 
(NT).  

Erityisesti suojeltavien lajien 
esiintymispaikat (ei vielä elyn 
päätöstä) 

Luonnonsuojelulain 47 §:n kriteetit täyttävät kohteet, joille ei 
vielä annettu ELY:n rauhoituspäätöstä.  

Lepakoiden tärkeät ruokailu-
alue tai siirtymäreitti (EURO-
BATS II) 

Lepakoille tärkeät ruokailualueet ja kulkuyhteydet. Alueella 
esim. useaa lepakkolajia, harvinaista lepakkolajia tai alue sijoi-
tuu lähelle lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.  

LUOKKA 2 LISÄKRITEERIT 

Kokoamakriteeri Kohde ei vielä täytä korkeamman luokan kriteerejä, mutta voisi 
soveltua luonnonsuojelukohteeksi. Kohde on erityisen edus-
tava, lajistollisesti runsas tai usean muun päällekkäisen luonto-
arvon muodostama kokonaisuus. 

LUOKKA 2 LISÄKRITEERIT 

Maakunnallisesti arvokas eko-
loginen ydinalue tai yhteys 

Kohde sijoittuu Espoon ekologisen verkoston nykytilaselvityk-
sessä runkoyhteyden tai merkittävän luonnon ydinalueelle tai 
sen välittömään läheisyyteen.  

Tukialueet / suojavyöhykkeet Lakisääteisesti suojeltujen kohteiden (LUMO-luokka 1) suoja-
vyöhyke/bufferi, jonka kohde vaatii, ettei kohteen ominaispiirteet 
heikenny (esim. pienilmasto, kosteusolot). Rajauksen laajuus 
riippuu luontotyypistä.  
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LUOKKA 3   

Huomioitava: Kohteet ovat paikallisesti erittäin arvokkaita.  

Kohteella esiintyy luontoarvoja, kuten harvinaisia tai silmällä pidettäviä lajeja ja luontotyyppejä 
tai näiden muodostamia kokonaisuuksia. Luokkaan lukeutuu myös esimerkiksi uhanalaisia luon-
totyyppejä, joiden edustavuus on joltain osin heikentynyt, mutta ovat silti ominaispiirteiltään ar-
vokkaita/ voivat palautua arvokkaiksi.  

    

LUOKKA 3 LUONTOTYYPPIKRITEERIT 

Silmällä pidettävät (NT) ja 
puutteellisesti tunnetut (DD) 
tai uhanalaiset luontotyypit, 
jotka eivät täytä ylemmän luo-
kan kriteerejä. 

Silmällä pidettävät (NT) luontotyypit, jotka ovat edustavuudel-
taan erinomaisia tai hyviä ja jotka muodostavat arvokkaan koko-
naisuuden ympäröivän luonnon kanssa. Uhanalaiset (CR, EN, 
VU) luontotyypit, jos edustavuudeltaan kohtalaisia, mutta muo-
dostavat yhä arvokkaan kokonaisuuden.  

Metsälain 10 §:n mukaiset eri-
tyisen tärkeät elinympäristöt 

Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. 
Huom! Metsälaki pätee vain niillä alueilla, joilla metsälakia so-
velletaan.  

Muut arvokkaat luontotyypit ja 
niiden muodostamat kokonai-
suudet 

Muu Espoossa erittäin arvokas luontotyyppi. Esim. virtavesiko-
konaisuudet, runsaslahopuustoinen metsä (esim. METSO-
kohde I-II), paahdeympäristöt, tai perinnebiotooppi (Perinnemai-
semaselvitys 2014 ja muut tähän verrattavat tunnistettavat koh-
teet) 

Arvokkaat uuselinympäristöt / 
sekundääriset elinympäristöt 

Ihmistoiminnan synnyttämät elinympäristöt, joille on kehittynyt 
monimuotoinen lajisto ja muita arvokkaiden luontotyyppien omi-
naispiirteitä.  

LUOKKA 3 LAJIKRITEERIT 

Silmällä pidettävien (NT) ja 
muun huomionarvoisen lajis-
ton merkittävät esiintymät ja 
keskittymät.  

Alue, jolla esiintyy merkittävä esiintymä silmällä pidettäviä (NT) 
luokiteltuja lajeja. Alueella voi olla myös yksittäisiä uhanalaisten 
lajien esiintymiä. Lisäarvoa tuo, jos alueella esiintyy tai potenti-
aalisesti voi esiintyä muuta huomionarvioista lajistoa. 

Liito-oravan elinalueet Liito-oravan elinpiiriin kuuluvat metsäalueet, jotka eivät lukeudu 
ydinalueeseen, mutta ovat liito-oravan käyttämiä (esim. ruokai-
lualueet).   

Muut paikallisesti erittäin ar-
vokkaat lajistokeskittymät (ns. 
"hot spotit") 

Esim. linnustolle, hyönteislajistolle, lahottajalajistolle, vesieliöille, 
nisäkkäille tai muulle eläimistölle merkittävät elinympäristöt, ku-
ten pesimäpaikat tai ruokailualueet. 

LUOKKA 3 LISÄKRITEERIT 

Kokoamakriteeri Muutoin ympäristöstään selkeästi erottuva kohde, jonka säästä-
minen on perustelua. Esim. lajistoltaan rikas kohde. 

LUOKKA 3 LISÄKRITEERIT 

Alueellisesti arvokas ekologi-
nen ydinalue tai yhteys 

Kohde sijoittuu Espoon ekologisen verkoston nykytilaselvityk-
sessä alueellisen ekologisen yhteyden luonnon ydinalueen si-
sälle tai välittömään läheisyyteen.  

Tukialueet / suojavyöhykkeet Ylemmän luokan kohteiden (LUMO-luokka 2) suojavyöhyke/buf-
feri, jonka kohde vaatii, ettei kohteen ominaispiirteet heikenny 
(esim. pienilmasto, kosteusolot). Rajauksen laajuus riippuu 
luontotyypistä.  
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LUOKKA 4   

Joustava: Kohteet ovat paikallisesti arvokkaita. 

Kohteet, joilla esiintyvä lajisto ja luonto on huomionarvoista osana ekologista verkostoa ja moni-
muotoisuuden ylläpitämiseksi. Kohteet ovat esimerkiksi arvokkaita elinympäristöjä suojaavia tai 
tukevia alueita, joilla voi olla merkittävää virkistyksellistä tai maisemallista arvoa.    

LUOKKA 4 LUONTOTYYPPIKRITEERIT 

Muut huomionarvoiset luonto-
tyypit ja niiden muodostamat 
kokonaisuudet 

Yksittäiset arvokkaat luontotyypit, jotka eivät ole uhanalaisia, 
mutta muutoin edustavia tai kohteen edustavuus esimerkiksi 
luonnontilan osalta ei ole tällä hetkellä ei ole riittävä, jotta se yl-
täisi korkeampiin luokkiin.  

Heikentyneet tai kehittymässä 
olevat arvokkaat luontotyypit 

Luontotyypit, jotka ovat edustavuudeltaan heikentyneitä tai ovat 
kehittymässä arvokkaiksi luontotyypeiksi.  

LUOKKA 4 LAJIKRITEERIT 

Muut luonto- ja lintudirektii-
vien lajistolle (liitteet I, II, IV a, 
b) soveltuvat elinympäristöt 

Esim. liito-oraville soveltuvat metsät, viitasammakolle tai lampi-
korennoille soveltuvat lampareet tai valkoselkätikalle sopivat 
runsaslahopuiset lehtimetsät. Kohteet ovat sellaisia, joihin lajilla 
pitää olla mahdollisuus levittäytyä.  

Muu lepakoiden käyttämä 
alue (EUROBATS III) 

Alueella esiintyy lepakoita. 

Muutoin Espoossa huomion-
arvoinen lajisto 

Alueella on runsas tai muutoin huomion arvoinen lajisto.  

LUOKKA 4 LISÄKRITEERIT 

Paikallisesti arvokas ekologi-
nen ydinalue tai yhteys 

Kohde sijoittuu Espoon ekologisen verkoston nykytilaselvityk-
sessä paikallisen ekologisen yhteyden luonnon ydinalueen si-
sälle tai välittömään läheisyyteen.  

Tukialueet / suojavyöhykkeet Ylemmän luokan kohteiden (LUMO-luokka 3) suojavyöhyke/buf-
feri, jonka kohde vaatii, ettei kohteen ominaispiirteet heikenny 
(esim. pienilmasto, kosteusolot). Rajauksen laajuus riippuu 
luontotyypistä.  

    

Termien selitteitä  
1 edustavuus Luontotyyppien edustavuutta voidaan arvioida asteikolla erinomainen - 

hyvä - kohtalainen - heikko - muu. Ohjeistus edustavuuden arviointiin 
välilehdellä 2.  

2 merkittävä esiintymä Kohde on vähintään Espoon mittakaavassa merkittävä ja elinvoimai-
nen lajin/lajien esiintymäpaikka, jossa lajilla/lajeilla on mahdollisuus 
säilyä myös tulevaisuudessa. Arvio perustuu tiedossa olevaan lajin le-
vinneisyyteen ja asiantuntija-arvioon.  

3 uhanalaisuus Uhanalaisuuden arvioimisessa käytetään viimeisintä uhanalaisarvioita 
ja Etelä-Suomen uhanalaisluokkia. Myös alueellinen uhanalaisuus tu-
lee mainita.  

4 huomionarvoinen laji Esim. silmällä pidettävät (NT), rauhoitetut (lsl 39 §) tai Espoossa har-
valukuisena tavatut lajit. Muut elinympäristöään ja luontoarvoja indikoi-
vat lajit (esim. käävät). Indikaattorilajit ovat vaateliaita ja niiden esiinty-
minen kertoo, että alueella on potentiaalisesti muutakin arvokasta lajis-
toa.  

5 ydinalue Lajien esiintymispaikan ympärille rajattava elinympäristön tärkein osa, 
jonka laji vaatii säilyäkseen. Esim. luontodirektiivin IV a liitteen lajien li-
sääntymis- ja levähdyspaikkaa ympäröivä kuvio. Rajauksen koko riip-
puu kyseisestä lajista. Rajaus tehdään arviona kyseisen selvityksen 
pohjalta. 

6 potentiaalinen esiintymä Sellaisen kohde, jolla voi potentiaalisesti esiintyä direktiivilajeja, uhan-
alaista tai huomionarvoista lajistoa, mutta mistä ei inventoinnin yhtey-
dessä saatu varmuutta tai jolle tulisi laatia lisäinventointi tämän varmis-
tamiseksi.  



 

Espoon kaupunki, Åminne ak 
Luontoselvitys 2020 30.11.2020 

 

33 

7 Alueellisesti uhanalainen Lajiston alueellisessa uhanalaisuusarvioinnissa tarkastellaan valtakun-
nallisesti silmälläpidettävien (NT) ja elinvoimaisten (LC) lajien uhanalai-
suutta alueilla. Espoo sijoittuu alueellisessa uhanalaisluokittelussa vyö-
hykkeelle 1b (hemiboreaalinen, lounainen rannikkomaa, kts välilehti 2) 

ARVOKKAIDEN LUONTO-
TYYPPIEN EDUSTAVUU-
DEN ARVIOIMINEN   

Edustavuuden arvioiminen Luontotyyppien edustavuutta arvioidaan kunkin luontotyypien 
ominaispiirteiden, luonnontilaisuuden ja lajiston sekä heikentä-
vien tekijöiden perusteella. Mikäli kohde on mosaiikkimainen ja 
sisältää useampaa luontotyyppiä, arvioidaan edustavuutta ko-
konaisuutena. Edustavuus luokitellaan viiteen luokkaan.  

Luontotyypin määrittely Luontotyypin/luontotyyppiryhmän tunnistaminen ja määrittely 
perustuu alan määritysohjeisiin, joita ovat mm. metsä- ja suo-
tyyppien kasvupaikkatyyppien määrittelyoppaat (esim. Laine J. 
ym 2012 & Jukka-Pekka Hotanen ym. 2008), Lsl luontotyyppien 
inventointiohje, Natura-inventointiohje, ML 10§ ja Vl 11§ luonto-
tyyppien määritysohjeet, uhanalaisten luontotyyppien määritte-
lyoppaat tai muita täydentäviä inventointiohjeistuksia on hyvä 
käyttää ja niissä voi olla luontotyyppikohtaisia tarkenteita.  

Luontotyypin ominaispiirtei-
den määrittely 

Alempaan taulukkoon on koottu luontotyyppien ominaispiirteet 
pääryhmittäin (esim. lehdot, kangasmetsät). Kaikkien ominais-
piirteiden ei ole tarpeen täyttyä, jotta kohde voidaan arvioida 
edustavaksi. Pohjana käytetty METSO-ohjelman luonnontieteel-
lisiä valintakriteerejä sekä Helsingin uhanalaisten luontotyyp-
pien inventoinnin luokittelua, joka pohjautuu mm. Natura-luonto-
tyyppien edustavuuden ja luonnontilan määrittelyyn (Airaksinen 
ja Karttunen 1998), Natura-inventointiohjeeseen ja Luonnon-
suojelulain luontotyyppien inventointiohjeeseen.  

Luonnontilaisuuden arviointi Edustavuuden osana arvioidaan kohteiden luonnontilaisuutta. 
Perinnebiotoopeilla ja muilla ihmisen hoidosta riippuvaisilla 
luontotyypeillä vertaaminen luonnontilaisuuteen ei ole tarpeen. 
Näissä voidaan arvioida kohteiden hoitoaktiivisuutta eli esim. 
asteikolla, onko kohdetta hoidettu viime aikoina vai onko kohde 
jo kasvanut umpeen. 

EDUSTAVUUSLUOKAT Kriteerit* 

Erinomainen 

Ominaispiirteet vastaavat tyypin kuvausta, kohteella on luon-
nontilaisen tai sen kaltaisen luontotyypin ominaispiirteet.  Koh-
teella vallitsee tyypille tunnusomainen lajisto. Heikentäviä teki-
jöitä esiintyy hyvin vähän. 

Hyvä 

Ominaispiirteet vastaavat tyypin kuvausta, kohteella on luon-
nontilaisen kaltaisen luontotyypin ominaispiirteet, jotka voivat 
olla vähän heikentyneet. Kohteella esiintyvät oleellisimmat tyyp-
pilajit, mutta joukossa on myös muuta lajistoa.  

Kohtalainen 

Ominaispiirteet vastaavat pääosin tyypin kuvausta, kohde on 
luonnontilaltaan muuntunut, mutta joitakin luonnontilaiseen ver-
rattavia ominaispiirteitä löytyy. Heikentäviä tekijöitä voi olla use-
ampia. Kohteella esiintyvät jotkin tyyppilajit, mutta lajistossa 
muita piirteitä edustavan lajiston esiintyminen huomattavaa.  

Heikko 

Kohde on selkeästi luonnontilaltaan muuntunut eikä luonnonti-
laiseen verrattavia ominaispiirteitä juurikaan löydy. Heikentäviä 
tekijöitä on runsaasti. Lajistossa muita piirteitä edustavan lajis-
ton esiintyminen vallitsevaa.  

Muu 
Kirjataan tähän luokkaan, jos kohde ei (enää) edusta luonto-
tyyppiä eikä sitä voi suoraan lukea muuksikaan luontotyypiksi.  

 


