
Luonto- ja ympäristöaineistot Espoon kaupungin 
ulkoverkon rajapinnassa (WFS ja WMS) 

Espoon kaupungin ulkoverkon rajapinnassa on tarjolla useita eri aineistoja, joita 
Ympäristönsuojelun palvelualue päivittää. Osa aineistoista on täysin avoimesti saatavilla ja osan 
käyttö vaatii tunnuksen.  
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Avoimet aineistot 

Jokaisen aineiston kohdalla on otsikon jälkeen mainittu tason nimi (WFS / WMS).  

Geologiset kohteet 

WFS-tason nimi: GIS:Geologiset kohteet 

Espoossa sijaitsevien geologisten kohteiden sijainteja. Geologisten kohteiden inventointi 
suoritettiin kesällä 2006. Kohteet on valittu ensisijaisesti geologisen ja maisemallisen arvon sekä 
jossain määrin saavutettavuuden perusteella. Suurin osa Espoon geologisista kohteista on 
paikallisesti arvokkaita, mutta joukossa on myös maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaita 
esiintymiä. Lisää tietoa selvityksen raportista tästä linkistä Espoon arvokkaat geologiset kohteet 
2006 (ei saavutettava pdf). 

Luonnonsuojelun toimenpideohjelman kohteet 

WFS-tason nimi: GIS:LuonnonsuojelunToimenpideohjelma 

Luonnonsuojelun toimenpideohjelma ja selvitys vuosille 2021–2030 (LuonTo) sisältää yksittäisiä 
luontokohteita, ekologisia yhteysalueita sekä laajempia aluekokonaisuuksia. Kohteet on luokiteltu 
luonnonsuojelualueiksi esitettäviksi, virkistys- ja luontoarvoja yhdistäviksi keskeisiksi 
kokonaisuuksiksi, luontoarvojen kannalta keskeisiksi alueiksi, kaupungin hoitokohteiksi sekä 
muiden maanomistajien suojeluarvokohteiksi tai hoitosuosituskohteiksi. Toimenpidevalikoima 
kohteiden turvaamiseksi on monipuolinen ja eri luokille on lisäksi yleisiä ohjeistuksia ja linjauksia 
maankäytölle, hoitotoimille sekä virkistyskäytölle. Tarkemmat tiedot ja kohdekohtaiset selosteet 
löytyvät raportista hankkeen sivulta: https://www.espoo.fi/fi/luonnonsuojelun-toimenpiteet-2021-
2030. Kaikkien alueiden rajaukset ja käyttötarkoitukset ratkaistaan lopullisesti kaavoituksen 
yhteydessä tai luonnonsuojelualueen perustamispäätöksellä. 

Perinneympäristöt 

WFS-tason nimi: GIS:Perinneympäristöt 

Espoon perinneympäristöt ovat maankäyttöhistorialtaan vanhoja maatalousympäristöjen 
luontokohteita, joilla esiintyy runsaasti arvokasta ja uhanalaistunutta lajistoa. Kohteet vaihtelevat 
rehevistä niityistä karuihin kallioketoihin ja vanhoihin laidunmaihin ja ne tarvitsevat säännöllistä 
hoitoa säilyttääkseen ominaispiirteensä. Lisää tietoa julkaisusta Espoon perinneympäristöt 2014 (ei 
saavutettava pdf). 

Arvokkaat luontokohteet 

WFS-tason nimi: GIS:ArvokkaatLuontokohteet 

Espoon luontokohteista julkaistiin vuonna 1987 laaja yhteenvetoraportti, jossa esiteltyjen kohteiden 
luonnontila ja rajaukset tarkistettiin vuonna 2012. Kohdeluetteloa täydennettiin vuoden 1987 
jälkeen tehtyjen luontoselvitysten tiedoilla sekä Espoon virtavesistä, perinneympäristöistä, lähteistä 
ja uhanalaisista lajeista koottujen yhteenvetojen tiedoilla. Tässä aineistossa on vuoden 2012 
Espoon arvokkaiden luontokohteiden selvityksestä ne kohteet, joita ei ole huomioitu 
luonnonsuojelun toimenpideohjelman 2021 kohteissa. Arvokkaat luontokohteet ovat Espoossa 
sijaitsevia kohteita, joissa on suojeluarvoja, mutta erinäisistä syistä niitä ei ole suojeltu. Aineistossa 
on valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita sekä muita 
säilyttämisen arvoisia kohteita. Lisätietoa julkaisusta Espoon arvokkaat luontokohteet 2012. 

Aineiston sarake ”Arvoluokka” kertoo kohteen luokittelun: 
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- Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet ovat monipuolisia, melko laajoja ja luonnontilaltaan 
hyvin säilyneitä alueita, joissa esiintyy uhanalaisia luontotyyppejä tai lajeja. 

- Maakunnallisesti arvokkaat kohteet ovat seudullisesti edustavia, melko luonnontilaisia ja 
eliölajistoltaan rikkaita alueita. Alueilla on harvinaisia luontotyyppejä ja lajeja. 

- Paikallisesti arvokkaat luontokohteet ovat pienialaisia kohteita, joilla on säilynyt melko 
luonnontilaisia, ympäristöstä poikkeavia luontotyyppejä tai harvinaisten lajien 
elinympäristöjä. 

- Muut säilyttämisen arvoiset kohteet ovat kohteita, joilla on ympäristöstä poikkeavia luonnon 
erityispiirteitä, jotka tekevät niistä säilyttämisen arvoisia. Kohteet ovat kuitenkin pieniä ja 
lajistoltaan melko tavanomaisia. Joidenkin kohteiden luonnon tila on jossain määrin 
heikentynyt, mutta niiden huomioiminen esimerkiksi maankäytön suunnittelussa tai metsien 
käsittelyssä on silti suotavaa. 

Arvokkaat virtavedet 

WFS-tason nimi: GIS:ArvokkaatVirtavedet 

Aineisto sisältää selvityksissä todettuja arvokkaita virtavesiä sekä luonnontilaisia tai luonnontilaisen 
kaltaisia puroja ja uomanosuuksia. Kohteet on huomioitava erityisesti maankäytön muutoksissa. 
Kohteet ovat herkkiä kiintoainekselle ja pH-muutoksille ja ne ovat usein myös lajistoltaan 
arvokkaita. Lisätietoa aineiston kohteista löytyy mm. Espoon virtavesistä kertovilta verkkosivuilta. 

Virtavesien luonnontilaisuus 

WFS-tason nimi: GIS:Virtavesien_luonnontilaisuus 

Aineistossa on virtavesien kartoitetut ja luonnontilaltaan luokitellut uomanosuudet selvityksistä. 
Aineiston uomilla on 25 metrin puskuri. Kaupunkipurojen eri uomaosuuksien tilan kuvaamiseksi on 
laadittu neliportainen luokittelu (Espoon virtavesikartoitus 2020–2021, Sitowise).  

Luokittelu:  
- Luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puro 
- Luonnonympäristön kaupunkipuro 
- Rakennetun ympäristön kaupunkipuro 
- Voimakkaasti muokattu kaupunkipuro 

Aineiston sarakkeet ”Luokka” ja ”Luokka_str” kertovat uomanosuuden luokan. Lisätietoa 
aineistosta ja sen luokittelusta löytyy selvityksen verkkosivuilta https://www.espoo.fi/fi/espoon-
virtavesikartoitus-2020-2021-kaupunkipurojen-luonnontila-ja-muuntuneisuus.  

Ekologinen verkosto - Maakunnallisesti tärkeät yhteysalueet 

WFS-tason nimi: GIS:Ekologinen verkosto Maakunnallisesti tärkeät yhteysalueet 

Aineistossa on aluemuotoiset yhteydet. Maakunnalliset ekologiset yhteydet turvaavat lajien 
luontaisen levittäytymisen alueelta toiselle ja ne sijoittuvat pääosin laajemmille, yhtenäisille 
metsäalueille ja muodostavat yhteyksien keskeisen selkärangan. Espoon maakunnalliset yhteydet 
yhdistävät rannikon sisämaahan ja maakunnan tärkeät luontokohteet sekä suojelualueet toisiinsa 
sekä naapurikuntien luontoalueisiin.  

Yhteydet osoittavat nykytilan mukaisten laajimpien luonto- ja suojelualueiden sijaintien lisäksi 
kokonaisuudet, joiden laatu ja säilyvyys on tärkeä huomioida tulevan maankäytön suunnittelussa. 
Maakunnalliset yhteysalueet noudattavat pääosin maakuntakaavassa (2050) tunnistettuja 
suojelualueita, viher- ja virkistysyhteyksiä sekä viheryhteystarpeita, mutta ne toteuttavat 
maakuntakaavan yhteyksiä Espoon luonnolle todenmukaisemmalla tavalla. Aineiston rajauksia ei 
tule tulkita sijainnin kannalta kirjaimellisesti, sillä yhteydet on piirretty ohjeellisemman muotoiseksi 
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kuin ne todellisuudessa maastossa toteutuvat. Todellisen yhteyden sijainti tulisi selvittää ja 
huomioida tarkemmassa suunnittelussa. 

Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-
selvityksessä (2021). EVN on osa Luonnonsuojelun toimenpiteet -kokonaisuutta (LuonTo), jonka 
julkaisut löytyvät Espoon verkkosivuilta. Ekoloisen verkoston selvityksen tavoitteena oli muodostaa 
kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä 
päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. 
Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta löytyvät selvityksen raportista Espoon 
ekologisen verkoston nykytila 2021. 

Ekologinen verkosto - Maakunnallisesti katkoskohdat 

WFS-tason nimi: GIS:Ekologinen verkosto Maakunnalliset katkoskohdat 

Aineisto esittää katkoskohdat pistemäisinä kohteina. Maakunnallisten ekologisten yhteyksien 
selvimmät pullonkaulat ja katkoskohdat, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota maankäytön 
suunnittelussa. Katkoskohdat osoittavat suhteelliset sijainnit kartalla, eikä niitä tule tulkita sijainnin 
kannalta kirjaimellisesti. Merkityn katkoskohdan sijainti tulisi tulkita laajempana kohtana 
tarkemmassa tarkastelussa ja suunnittelussa.   

Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-
selvityksessä (2021). EVN on osa Luonnonsuojelun toimenpiteet -kokonaisuutta (LuonTo), jonka 
julkaisut löytyvät Espoon verkkosivuilta. Ekoloisen verkoston selvityksen tavoitteena oli muodostaa 
kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä 
päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. 
Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta löytyvät selvityksen raportista Espoon 
ekologisen verkoston nykytila 2021. 

Ekologinen verkosto - Paikallisesti tärkeät yhteydet 

WFS-tason nimi: GIS:Ekologinen verkosto Paikallisesti tarkeat yhteydet 

Aineiston kohteet ovat viivoja. Paikalliset ekologiset yhteydet koostuvat keskeisistä metsäisistä 
yhteyksistä sekä metsien ja avoimien ympäristöjen muodostamista yhteyksistä sekä virtavesistä. 
Näiden runkoyhteyksien toimivuus tulisi turvata kaupunkiekologisina yhteyksinä. Paikalliset 
ekoyhteydet ovat nykyisellään pääosin toimivia yhteyksiä, joiden sijaintia ja toimivuutta tulee 
tarkastella tapauskohtaisesti tarkemmin maankäytön suunnittelussa. Yhteyksien sijainti on 
ohjeellinen ja sen tarkoitus on osoittaa nykyisellään pääosin toimivan yhteyden suhteellinen sijainti.  

Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-
selvityksessä (2021). EVN on osa Luonnonsuojelun toimenpiteet -kokonaisuutta (LuonTo), jonka 
julkaisut löytyvät Espoon verkkosivuilta. Ekoloisen verkoston selvityksen tavoitteena oli muodostaa 
kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä 
päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. 
Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta löytyvät selvityksen raportista Espoon 
ekologisen verkoston nykytila 2021. 

Ekologinen verkosto - Paikalliset kehitettävät yhteydet 

WFS-tason nimi: GIS:Ekologinen verkosto Kehitettavat yhteydet 

Aineiston kohteet ovat viivoja. Kehitettävät yhteydet ovat paikallisten ekologisten yhteyksien 
heikoimmat kohdat, jotka edustavat pullonkauloja ja kriittisiä katkoskohtia tai kaventumia 
yhteyksissä. Ne ovat nykyisellään pääosin heikkoja tai katkeavia yhteyksiä, jotka vaativat erityistä 
huomiota maankäytön suunnittelussa. Kehitettäviin yhteyksiin suositellaan vahvasti 
kehittämistoimia yhteyden parantamiseksi. On tärkeää, että luontoalueiden kytkeytyvyys ja 
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ekologisten yhteyksien todellinen laatu ja toimivuus selvitetään tarkemmin aina niiden nykytilaa 
muuttavien hankkeiden yhteydessä. 

Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-
selvityksessä (2021). EVN on osa Luonnonsuojelun toimenpiteet -kokonaisuutta (LuonTo), jonka 
julkaisut löytyvät Espoon verkkosivuilta. Ekoloisen verkoston selvityksen tavoitteena oli muodostaa 
kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä 
päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. 
Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta löytyvät selvityksen raportista Espoon 
ekologisen verkoston nykytila 2021. 

Ekologinen verkosto - Metsäverkosto 

WFS-tason nimi: GIS:Ekologinen verkosto Metsaverkosto 

Metsäverkostoaineisto on yleistetty kuvaus Espoon laajimmista yhtenäisistä metsäalueista, joiden 
koko on vähintään 5 hehtaaria. Yhtenäisillä metsäalueilla tarkoitetaan laajoja metsiä, joita eivät 
kokonaan halkaise autotiet, junaradat, voimalinjat tai vesistöt. Aineiston tarkkuus on riippuvaista 
lähtöaineistoista ja sen todenmukaisuus heikkenee koko ajan maankäytön muutosten myötä. 
Aineisto muodostuu 20 x 20 metrin ruutukokoon pakotetuista polygoneista.  

Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-
selvityksessä (2021). EVN on osa Luonnonsuojelun toimenpiteet -kokonaisuutta (LuonTo), jonka 
julkaisut löytyvät Espoon verkkosivuilta. Ekoloisen verkoston selvityksen tavoitteena oli muodostaa 
kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä 
päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. 
Tarkemmat tiedot metsäverkostosta löytyvät selvityksen raportista. Espoon ekologisen verkoston 
nykytila 2021. 

Ekologinen verkosto - Arvorasteri 

WMS-tason nimi: Ekologinen verkosto Arvorasteri 

Arvorasteri on 20 x 20 metrin ruutukokoon yleistetty analyysin tulos Espoon ekologisen verkoston 
nykytila 2021-selvityksen elinympäristökokonaisuuksien arvokeskittymistä ja ydinalueista. Se 
näyttää metsien ja soiden sekä niittyjen ja avointen ympäristöjen verkostoilla sijaitsevat 
yhteenlasketut tunnetut arvot. Vesialueille osuvat arvot on leikattu pois. 

Rasterin pistearvot ovat välillä 0.3–11.0. Kaikki 0 pistettä saaneet ruudut tarkoittavat, että siinä ei 
ole tunnettuja luontoarvoja. Kaikki arvoja saaneet kohdat esittävät vähintäänkin potentiaalisia 
luontoarvoalueita ja mitä korkeampi arvo, sitä suurempi luontoarvojen määrä. Tarkempaa tietoa 
saa raportista Espoon ekologisen verkoston nykytila 2021. 

Lintutornit 

WFS-tason nimi: GIS:Lintutornit 

Aineisto muodostuu pistemäisistä kohteista, jotka näyttävät Espoossa sijaitsevien lintutornien 
sijainnit. Espoossa on yhdeksän kaupungin tai Metsähallituksen ylläpitämää lintutornia sekä pari 
näkötornia. Useat lintutorneista sijaitsevat luontopolkujen varrella. Lisää tietoa lintutorneista 
kaupungin verkkosivuilta: https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/retkelle-
luontoon/luontoharrastus.  

Luontopolut 

WFS-tason nimi: GIS:Luontopolut 

Aineisto muodostuu viivakohteista. Tietokannassa on mukana 18 luontopolkua, jotka muodostavat 
suurimman osan Espoon luontopoluista. Esim. osa Nuuksion alueen pienemmistä luontopoluista 
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https://static.espoo.fi/cdn/ff/s1ZdnaL4h-KK_Ns6WnZLlYgbnJH3SbCjtkoTV8ONn0Q/1631536438/public/2021-09/Espoon%20ekologisen%20verkoston%20nykytila%202021%20-raportti.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/s1ZdnaL4h-KK_Ns6WnZLlYgbnJH3SbCjtkoTV8ONn0Q/1631536438/public/2021-09/Espoon%20ekologisen%20verkoston%20nykytila%202021%20-raportti.pdf
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/retkelle-luontoon/luontoharrastus
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puuttuu aineistosta. Lisää tietoa luontopoluista kaupungin verkkosivuilta: 
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/liikunta-ja-ulkoilureitit/luontopolut.  

Luontoselvitysten aluerajaukset 

WFS-tason nimi: GIS:Luontoselvitysten aluerajaukset 

Espoossa tehtyjen luontoselvitysten aluerajauksia. Aineisto on osittain puutteellinen, sillä se ei 
sisällä rajauksia kaikista luontoselvityksistä. Aineistoa pyritään täydentämään ja päivittämään. 

Erityisesti suojeltavat lajit 

WFS-tason nimi: GIS:Suojellut luontokohteet, erityisesti suojeltavat lajit 

Taso esittelee Uudenmaan Ely-keskuksessa rajatut erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat. 
Espoossa ne ovat meriuposkuoriaisen, purohyrrän, turvetorvijäkälän ja harsosammalen esiintymiä. 
Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. 

Luonnonsuojelualueet 

WFS-tason nimi: GIS:Luonnonsuojelualueet 

Alueet, joille on perustettu luonnonsuojelulain 10 § tai 24 § mukainen luonnonsuojelualue. 
Luonnonsuojelualueiden rauhoitussäännökset vaihtelevat, mutta yleensä alueilla on kielletty 
rakentamisen, puunkaadon ja maa-aineisten ottamisen lisäksi mm. koirien irtipitäminen, muiden 
kasvien paitsi marjonen ja hyötysienten ottaminen, massatapahtumien kuten maastokilpailujen 
järjestäminen sekä tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen.  

Pohjavesialueet 

WFS-tason nimi: GIS:Pohjavesialueet 

Espoossa sijaitsevien pohjavesialueiden sijainteja. Ely-keskus luokittelee pohjavesialueen 
vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella. 1-luokka: vedenhankintaa 
varten tärkeä pohjavesialue. 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue. E-
luokka: pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan 
riippuvainen. Lisätietoa Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta verkkosivuilta: 
https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/ymparistonsuojelu/espoon-pohjavesialueiden-
suojelusuunnitelma.  

 

Tunnuksen vaativat aineistot 

Osa Espoon kaupungin ulkoverkon rajapinnassa sijaitsevista aineistoista on tarkoitettu rajatuille 
käyttäjille ja niiden katseluun vaaditaan tunnukset. Tunnuksia aineistojen katseluun myönnetään 
vain asianmukaista käyttötarkoitusta varten.  

Jokaisen aineiston kohdalla on otsikon jälkeen mainittu tason nimi (WFS / WMS). 

Uhanalaiset luontotyypit 

WFS-tason nimi: GIS:Uhanalaiset_luontotyypit 

Aluemaisina kohteina selvityksissä kartoitettuja Espoossa sijaitsevia uhanalaisia ja 
silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Kartoitukset eivät kata koko Espoota eikä kaikkia uhanalaisia 
luontotyyppejä ole kartoitettu. Luontotyyppien uhanalaisuus on luokiteltu Suomen viimeisimmän 
uhanalaisarvioinnin mukaisesti Etelä-Suomen luokkaan: DD = puutteellisesti tunnettu, LC = 
säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen 

https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/liikunta-ja-ulkoilureitit/luontopolut
https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/ymparistonsuojelu/espoon-pohjavesialueiden-suojelusuunnitelma
https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/ymparistonsuojelu/espoon-pohjavesialueiden-suojelusuunnitelma


uhanalainen. (SY5/2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen 
kirja. Osa 1 ja Osa 2.) 

Lepakot 

WFS-tasot: GIS:Lepakot, I-alueet; GIS:Lepakot, II-alueet; GIS:Lepakot, yhteydet 

Lepakot I-alueet (GIS:Lepakot, I-alueet) 

- Aineistossa on selvityksissä todettuja lepakoiden aluerajauksia. I-luokan alueisiin lasketaan 
lisääntymis- ja levähdyspaikat. Niiden hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa 
kielletty. 

Lepakot, II-alueet (GIS:Lepakot, II-alueet) 

- Aineistossa on selvityksissä todettuja lepakoiden aluerajauksia. II-luokan alueisiin kuuluvat 
tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit. Maankäytössä on huomioitava alueen arvo lepakoille 
(EUROBATS sopimus). 

Lepakot, Yhteydet (GIS:Lepakot, yhteydet) 

- Lepakoiden kartoituksissa todettuja siirtymäreittejä. Viivamaisia kohteita.   

Liito-oravat 

WFS-tasot: GIS:Liito-oravat, alueet; GIS:Liito-oravat, neuvotellut alueet; GIS:Liito-oravat, puut; 
GIS:Liito-oravat, reitit 

Liito-oravatietojen (GIS:Liito-oravat, alueet; GIS:Liito-oravat, puut) rakenteesta on olemassa 
tarkempi tietopaketti täällä: LINKKI 

Liito-oravat, Alueet (GIS:Liito-oravat, alueet) 

- Aluerajauksia liito-oravaselvityksistä. Tiedossa olevat liito-oravan käyttämät alueet. 
Tietokanta päivittyy sitä mukaa kun uutta tietoa on saatavilla. 

- Espoossa liito-oravan alueet luokitellaan ydinalueeksi, alueeksi ja soveltuvaksi alueeksi 
asiantuntijan arvion mukaan. Sarake ”ALUETYYPPI” kertoo alueen luokan: 

o YDINALUE = todettujen tai mahdollisten pesäpuiden lähiympäristö 
suojapuustoineen, voi sisältää myös papanapuita. Sisältää liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikan.  
o ALUE = liito-oravan käyttämä elinalue lajille parhaiten elämiseen soveltuva 
metsäalue, josta on löytynyt liito-oravan jätöksiä. Alueet ovat metsiköitä, joita liito-
orava todistettavasti on käyttänyt ennen kartoituskäyntiä. Alueen sisältä ei ole 
kartoituskerralla havaittu lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.  
o SOVELTUVA = metsä, jossa on liito-oravalle sopivaa puustoa (mm. kookkaita 
kuusia ja haapoja), mutta josta ei ole löytynyt liito-oravan jätöksiä. Voi olla myös 
erillään liito-oravan elinympäristöstä tai ydinalueesta. 

- Aineiston sisällöstä on olemassa tarkempi tietopaketti täällä: LINKKI 

Liito-oravat, Neuvotellut alueet (GIS:Liito-oravat, neuvotellut alueet) 

- Aluerajauksia alueista, joiden käytöstä on neuvoteltu ELY-keskuksen tai kunnan 
ympäristöviranomaisen kanssa. Alueiden käytölle on erityisehdot. Tietokanta päivittyy sitä 
mukaa kun uutta tietoa on saatavilla.  

- Aineiston sarake ”ALUETYYPPI” kertoo alueen luokan: 
o Liito-orava-LIFE-kohde 

▪ Kohteissa ollaan tekemässä toimenpiteitä LO-LIFE-hankkeeseen liittyen. 
Lisätietoa: https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/tietoa-luonnosta/liito-orava-
life-hanke ja Ympäristönsuojelun palvelualue.  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4816-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4819-4
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/tietoa-luonnosta/liito-orava-life-hanke
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/tietoa-luonnosta/liito-orava-life-hanke


o Liito-oravatontin osa 
▪ Liito-oravatontinosat ovat tontteja, niiden osia tai lähialueita, joiden 
säästämisestä liito-oravan käyttöön on sovittu ELY-keskuksen tai sen edeltäjän 
Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Lisätiedot kaupungin 
ympäristönsuojelusta tai viitteessä mainitusta asiakirjasta. 

o Poikkeuslupa 
▪ Alueita, joille on myönnetty Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämä lupa 
poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta liito-oravan suojelusta. Poikkeusluvassa 
saattaa olla ehtoja ja rajoitteita alueen käytölle; lisätietoja poikkeusluvan 
päätöksessä. 

o Rakennettava 
▪ Aluerajauksia, jotka osoittavat kohtia tunnistetuissa liito-orava-alueissa, jotka 
saa rakentaa. Rakentaminen on neuvoteltu kunnan ympäristöviranomaisen 
ja/tai ELY-keskuksen kanssa. 

o Säästettävä puustoalue 
▪ Aluerajaus, joka liittyy poikkeuslupaa. Poikkeusluvan hakemuksessa säilyväksi 
elinympäristöksi esitetty alue, jonka pinta-ala on 10 ha.  Alueen puuston 
säilyttäminen on yksi poikkeusluvan ehdoista. Rajauksen koko 10 ha sitova, 
muoto tarkennettavissa suunnittelulla.  Toimenpiteistä neuvoteltava 

Liito-oravat, Puut (GIS:Liito-oravat, puut) 

- Aineisto sisältää pistemäiset liito-oravahavainnot inventoinneista. Ne eivät edusta kaikkia 
havaintoja lajista Espoon alueella. Puiden sijainti on merkitty GPS-laitteella, jonka tarkkuus 
vaihtelee. Tarkan sijainnin varmistaminen edellyttää tarkempaa mittaamista. Tietokanta 
päivittyy sitä mukaa kun uutta tietoa on saatavilla. 

- Sarake ”PESA” kertoo, onko kyseisessä puussa havaittu pesä (on/ei) 
- Aineiston sisällöstä on olemassa tarkempi tietopaketti täällä: LINKKI 

Liito-oravat, Reitit (GIS:Liito-oravat, reitit) 

- Aineistossa on viivamaisia yhteyksiä. Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen maisema-
arkkitehdit määrittävät liito-oravien kulkuyhteydet perustuen liito-oravakartoituksiin, 
puustotietoihin ja maankäytön suunnitelmiin. Yhteys on sitova, mutta sen tarkka sijainti on 
ohjeellinen. Tietokantaa muokataan ja päivitetään suunnitelmien edetessä. 

Liito-oravat aineistoyhdistelmä 

WMS-tason nimi: Liito-oravat aineistoyhdistelmä 

Rasterimuotoinen taso näyttää yhdistelmänä Espoon liito-oravahavainnot, alueet ja reitit. 

 

Huomioitavat lajit 

WFS-tason nimi: GIS:Huomioitavat_lajit 

Pistemuotoinen aineisto koostuu pääasiassa kaupungin luontoselvitysten yhteydessä tehdyistä 
havainnoista. Aineistossa on uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokiteltujen lajien havaintoja ja 
ne tulee huomioida maankäytön suunnittelussa. Lisää tietoa Suomen lajien 
uhanalaisuusarvioinnista https://punainenkirja.laji.fi/.  

Viitasammakot 

WFS-tasot: GIS:Viitasammakot, alueet; GIS:Viitasammakot, havainnot 

GIS:Viitasammakot, alueet 

https://punainenkirja.laji.fi/


- Viitasammakkohavaintoja Espoosta aluemuotoisena aineistona. Aluerajaukset on tehty 
kaupungin tilaamien inventointien yhteydessä. 

GIS:Viitasammakot, havainnot 

- Viitasammakkohavaintoja Espoosta pistemuotoisena aineistona. Aineisto sisältää 
pääasiassa havaintoja kaupungin inventoinneista. Ne eivät edusta kaikkia havaintoja lajista 
Espoon alueella. 
 

Vapautus vesihuoltoverkostosta VHL 11 § ja 17 c §  

WFS-tason nimi: GIS:VapautusHulevesiverkostosta 

Pistemäisiä kohteita poimintana Espoon kaupungin kuntatietojärjestelmän 
ympäristövalvontasovelluksesta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä 
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen 
hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta vapautuksen hulevesiviemäriin, 
vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittämisestä. 

Vapautus liittymisestä voidaan myöntää, jos liittyminen olisi kohtuutonta eikä vapauttaminen 
vaaranna vesihuollon hoitamista. Lisäksi jäte- ja/tai hulevedet on hoidettava asianmukaisesti ja 
vesijohdosta vapautettaessa käytössä on oltava hyvälaatuista talousvettä. Tarkemmat tiedot 
vesihuoltolaista. Vapautus on voimassa niillä tiedoilla, joilla se on annettu. Vapautus raukeaa, 
mikäli olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat.  

Valuma-alueet 

WFS-tason nimi: GIS:Valuma-alueet 

Valuma-alueet määritteli FCG osana Espoon hulevesiohjelman laatimista. Hulevesiohjelma 
valmistui vuodenvaihteessa 2010–2011. Valuma-alueet on määritetty sähköisestä 
korkeuskäyräaineistosta huomioiden hulevesiputket. 

Valuma-alueet 1 sisältää seuraavat jokien valuma-alueet: Espoonjoki, Mankinjoki, Vantaanjoki, 
Finnobäcken, Gräsanoja ja Monikonpuro. 

Valuma-alueet 2 sisältää pääuomien (Espoonjoki, Mankinjoki jne.) sivu-uomien valuma-alueiden 
rajat. 

Valuma-alueet 2 merkittävät sisältää merkittävät sivuvedenjakajat. 

Valuma-alueet 3 on taas näistä sivu-uomista erkanevien uomien valuma-aluerajat. 

 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119#L3a
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