
 
 
 

 

KORSBACKAN−TOLLINMÄEN ALUEEN 
LUONTOSELVITYS 

 

Esa Lammi, Pekka Routasuo & Nina Hagner-Wahlsten 

 16.11.2017 
 

 



Korsbackan−Tollinmäen luontoselvitys  

 

 

2 
 
 

 
 

KORSBACKAN−TOLLINMÄEN ALUEEN LUONTOSELVITYS 
 
 

Sisällys 
 

1  Johdanto ............................................................................................................................... 3 

2  Selvitysalue ja lähtötiedot .................................................................................................... 3 

3  Menetelmät .......................................................................................................................... 3 

3.1  Liito-orava ...................................................................................................................... 5 

3.2  Linnut ............................................................................................................................. 5 

3.3  Lepakot .......................................................................................................................... 6 

3.4  Kasvillisuus ja luontotyypit ............................................................................................. 7 

4  Tulokset ................................................................................................................................ 8 

4.1  Selvitysalueen yleiskuvaus ............................................................................................. 8 

4.2  Liito-orava .................................................................................................................... 15 

4.3  Linnusto ....................................................................................................................... 16 

4.3.1  Huomionarvoiset lajit......................................................................................... 18 

4.3.2  Linnustolle tärkeät alueet .................................................................................. 19 

4.4  Lepakot ........................................................................................................................ 19 

4.4.1  Lajisto ja havaintomäärät................................................................................... 19 

4.4.2  Tulosten tarkastelu ............................................................................................ 21 

5  Huomionarvoiset luontokohteet ja suositukset................................................................. 22 

5.1  Länsiosan suot ............................................................................................................. 22 

5.2  Tollinmäen pähkinälehto ............................................................................................. 24 

5.3  Tollinmäen puronvarsilehto ......................................................................................... 25 

5.4  Itäosan metsäalue........................................................................................................ 26 

5.5  Pohjoispään pähkinälehto............................................................................................ 26 

5.6  Ekologiset yhteydet ..................................................................................................... 27 

6  Lähteet ja kirjallisuus .......................................................................................................... 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kansi: Huomattava osa selvitysalueesta on kallioista metsämaastoa. 
 

Ilmakuvat ja pohjakartat © Espoon kaupunkimittausyksikkö ja Maanmittauslaitos 
 

Valokuvat © Esa Lammi  



Korsbackan−Tollinmäen luontoselvitys  

 

 

3 
 
 

 
 

1  JOHDANTO 

Korsbackan kylän ja Kehä III:n välillä oleva Korsbackan−Tollinmäen alue on har-

vaan asuttua pientaloaluetta ja metsää. Voimassa olevassa Espoon pohjoisosien 
yleiskaavassa on varaus asuinalueiden laajentamiseen. Espoon kaupunkisuunnit-

telukeskus tilasi keväällä 2017 Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä tulevan asema-
kaavoituksen pohjaksi koko alueen kattavan luontoselvityksen. Tavoitteena oli sel-

vittää alueen luonnonolojen yleis- ja erityispiirteet ja määritellään luonnon moni-
muotoisuuden kannalta olennaiset piirteet asemakaavoituksen edellyttämällä 

tarkkuudella. Tässä yhteenvetoraportissa esitellään selvityksen keskeiset tulokset. 

2  SELVITYSALUE JA LÄHTÖTIEDOT 

Selvitysalueen pinta-ala on 59,3 hehtaaria. Alue rajautuu etelässä Kehä III:een, 
lännessä Kunnarlantiehen ja pohjoisessa Korsbackan peltoihin. Itäreuna myötäilee 

Strandsbäckskogenin metsäalueen reunoja (kuva 1). Nykyinen asutus keskittyy 
Tollinmäelle alueen kaakkoisosaan. Selvitysalueen pohjoisreunassa on lisäksi kaksi 
vanhaa maatilaa ja muutama asuinrakennus. Muu alue on vaihtelevaa metsä-
maastoa, jota luonnehtivat männikköiset kallioalueet ja niiden sekapuustoa kas-
vavat rinteet. Pohjoispään ylittää leveä voimajohtokäytävä. 

Alueelta ei ole aiemmin tehty kattavaa luontoselvitystä. Ainoastaan liito-oravan 

elinympäristöjä on etsitty osana koko Espoon kattanutta liito-oravien kokonaissel-
vitystä vuosina 2014‒2015. Espoon merkittäviä luontokohteita käsittelevissä yh-

teenvetoraporteissa (Helimäki 2009, Lammi & Routasuo 2013, Lampinen & An-
nala 2014, Korri 2011) ei ole aluetta koskevia tietoja.  

3  MENETELMÄT 

Selvitys tehtiin asemakaavoituksen edellyttämällä tarkkuudella (Söderman 2003). 
Koko alue kierrettiin maastossa läpi kaikkien osaselvitysten yhteydessä. Työ aloi-
tettiin huhtikuussa (liito-oravat) ja saatiin päätökseen elokuussa 2017 (viimeinen 
lepakoiden kartoituskierros). Käyntikertoja kertyi kaikkiaan yhdeksän. 

Toimeksianto käsitti liito-oravan, huomionarvoisten pesimälintujen ja lepakoiden 
inventoimisen koko alueelta. Lisäksi selvitettiin kasvillisuuden yleispiirteet sekä 

huomionarvoisten kasvilajien ja arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen. Ar-
vokkaita luontokohteita ovat  

 luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit 
 vesilain 2. luvun 11 §:n mukaiset pienvesikohteet 

 lajistollisesti merkittävät metsälain 10 §:n mukaiset elinympäristöt 
 Suomessa uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008a, b),  

 Espoon ympäristökeskuksen tärkeiksi priorisoimat luontotyypit (Läh-
teenmäki 2010) 

 Uudellamaalla tärkeiksi arvotetut luonnonympäristöt (LAKU; Salminen & 
Aalto 2012)   

 valtakunnalliset METSO-kriteerit (Syrjänen ym. 2016) täyttävät kohteet 

 mahdolliset muut luonnonoloiltaan merkittävät kohteet. 
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Kuva 1. Korsbackan−Tollinmäen selvitysalue (punainen katkoviiva) maastokartta - ja i lmakuvapohjalla.  
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Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluville sudenkorennoille tai viitasamma-
kolle sopivia ympäristöjä ei paljastunut keväällä tehdyissä liito-orava- ja pesimä-
lintuinventoinneissa. Sudenkorentojen ja viitasammakon esiintymistä ei ollut tar-
peen tutkia. Alueella ei myöskään todettu ketoja, paahdeympäristöjä tai muita 
erityisesti suojeltaville tai uhanalaisille perhoslajeille hyvin sopivia ympäristöjä. 

Maastotöissä käytettiin GPS-paikanninta (Garmin 60Cx ja 62s), jolla luontokohteet 
ja lajien havaintopaikat voitiin paikantaa asemakaavoituksen kannalta riittävällä 
tarkkuudella. 

3.1  Liito-orava 

Liito-oravien inventoinnissa käytettiin Direktiivilajien huomioon ottaminen suun-
nittelussa -julkaisun (Sierla ym. 2004) ohjeita. Inventoinnin yhteydessä kierrettiin 

alueen metsäiset osat lukuun ottamatta karuimpia kallioalueita. Liito-oravan jä-
töksiä etsittiin haapojen, suurten kuusten, kookkaiden leppien sekä kolopuiden 
tyviltä. Inventointikierrokset tehtiin 11. ja 19.4.2017. Myös myöhemmin tehtyjen 
lintulaskentojen yhteydessä todettujen kolopuiden tyvet tarkistettiin liito-oravan 
jätösten varalta. Inventoinnista vastasi biologi, LuK Pekka Routasuo. 

3.2  Linnut 

Linnustoselvityksen tavoitteena oli arvioida pesimälinnuston kannalta arvokkaim-
pia kohteita ja antaa tarvittaessa suosituksia maankäytön suunnittelua varten. 
Laskentakierros tehtiin kolmesti kevään ja alkukesän aikana: 3.5., 25.5. ja 
7.6.2017. Laskennat tehtiin varhain aamulla Helsingin yliopiston eläinmuseon kar-
toituslaskentaohjeiden (Koskimies & Väisänen 1988) maastotyömenetelmiä nou-
dattaen. Laskenta-aamut olivat sateettomia ja tyyniä tai heikkotuulisia. 

Kaikilla laskentakerroilla koko alue kierrettiin pihamaita lukuun ottamatta niin, 
että mikään kohta ei jäänyt 50 metriä kauemmaksi kulkureitistä. Huomionarvoiset 

linnut merkittiin kartalle Helsingin yliopiston eläinmuseon ohjeen mukaisia mer-
kintätapoja käyttäen. Huomionarvoisia lintuja olivat seuraavat: 

 erityisesti suojeltavat ja muut uhanalaiset lajit 

 silmälläpidettävät lajit  

 alueellisesti uhanalaiset lajit 

 lintudirektiivin liitteen I lajit 

 Suomen erityisvastuulajit 

 tikat lukuun ottamatta yleistä käpytikkaa 

 petolinnut 

 merkittävien elinympäristöjen, esim. lehtojen ja vanhojen metsien, ilmen-
täjälajit. 

Tulokset tulkittiin ns. maksimiperiaatteen mukaisesti, jolloin reviiriksi tulkittiin yk-
sikin pesintää ilmaiseva havainto (parit, laulavat koiraat, todennäköisesti pesänsä 

luona varoittelevat yksilöt) lajille sopivassa ympäristössä. Muut lintulajit kirjattiin 
muistiin, mutta yksilömääriä ei laskettu, eikä lintujen oleskelupaikkoja merkitty 

kartalle. Lintulaskennoista vastasi Pekka Routasuo. 
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3.3  Lepakot 

Lepakkoselvityksen tarkoituksena oli selvittää alueen lepakkolajisto, mahdolliset 
lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä tärkeät lepakoiden ruokailualueet 

ja niille johtavat lentoreitit Selvitys tehtiin reittikartoitusmenetelmällä Suomen le-
pakkotieteellisen yhdistyksen (SLTY 2012) ja Bat Conservation Trustin (Collins 
2016) suositusten mukaisesti. Työssä käytettiin lisäksi kartoitusyön ajaksi maas-
toon jätettyjä passiiviseurantalaitteita. Alueen asukkailta tiedusteltiin katujen var-
sille kiinnitetyissä tiedotteissa vihjeitä lepakoiden piilopaikoista. 

Lepakoita kartoitettiin kesän aikana neljä kertaa (15.6., 17.7, 24.7. ja 17.8.2017). 
Kartoituskierrokset aloitettiin valaistusolojen mukaan noin 45 minuuttia auringon-
laskun jälkeen. Kartoitusreitti noudatti ulkoiluteitä, polkuja, kadunvarsia ja muita 
helposti yöllä kuljettavia reittejä ja kattoi mahdollisimman hyvin lepakoille sovel-

tuvat kohteet. Kartoitusta tehtiin myös Tollinmäen alueen itäpuolella Espoon poh-
jois- ja keskiosien yleiskaava-alueella (Routasuo ym. 2017). Tollinmäen lähialueen 

havainnot ovat mukana tässä raportissa (kuva 2).  

Lepakoiden havainnoimiseen käytettiin ultraääni-ilmaisinta eli lepakkodetektoria 
(Pettersson D240x), jolla voidaan havaita lepakoiden päästämät kaikuluotausää-
net. Siippojen ääniä nauhoitettiin tarvittaessa digitaalisella tallentimella (Edirol R-
09) käyttäen detektorin aikalaajennustoimintoa. Lajit tunnistettiin maastossa tai 
jälkikäteen analysoimalla tallennettuja ääniä tietokoneella äänianalyysiohjelmalla 
(BatSound® -ohjelmisto). Lepakot pyrittiin aina näkemään lajinmäärityksen var-

mistamiseksi. 

 
Kuva 2. Lepakoiden kartoitusreitit. 
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Selvityksessä käytetyt lepakoiden ääniä automaattisesti tallentavat passiivi-
seurantadetektorit (AnaBat SD2, Titley Electronics) jätettiin maastoon kartoitus-
yön ajaksi. Niillä saatiin täydentäviä havaintoja lepakkolajistosta sekä lepakoiden 
aktiivisuudesta tietyissä paikoissa. Passiiviseurantadetektori tallentaa jokaisen 
lepakon ohilennon havaintona. Havaintomäärä ei kerro, kuinka monta lepakkoa 
alueella saalistaa, sillä yksikin lepakko voi pienellä alueella saalistaessaan tuottaa 
kymmeniä havaintoja. Havaintojen lukumäärä antaa kuitenkin viitteitä lepakoiden 
suhteellisesta aktiivisuudesta selvitysalueella.  

Kolme passiiviseurantadetektoria vietiin ennen kartoituskierroksien alkua maas-
toon ja niiden annettiin olla paikoillaan koko kartoituksen ajan. Kesän aikana 
passiiviseurantadetektoreita pidettiin yhdeksässä eri paikassa (kuva 3).  

Lepakkolajia ei aina voida tunnistaa  ääni- ja näköhavaintojen perusteella. Lajipari 

viiksisiippa/isoviiksisiippa on erotettavissa ainoastaan anatomisten rakenteiden 
perusteella. Nämä lajit käsitellään tässä työssä lajiparina nimeltä viiksisiipat. 

Lepakkoselvityksestä vastasi biologi, FM Nina Hagner-Wahlsten (tmi BatHouse). 

 
Kuva 3. Passiiviseurantadetektoreiden sijoituspaikat. Detektoreja oli  kullakin kartoituskerralla 
käytössä kolme kappaletta. 

3.4  Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kasvillisuus-  ja luontotyyppiselvityksessä tarkistettiin 25. ja 26.7.2016 koko alue, 
joka jaettiin luonnonolojen perusteella osa-alueisiin. Niiltä merkittiin muistiin 
luonnon- ja maiseman yleispiirteet, kasvillisuuden yleis- ja erityispiirteet, alueelle 

tyypilliset kasvilajit, mahdolliset harvinaiset lajit sekä ihmisen vaikutus kohtee-
seen. Luonnonoloiltaan ympäristöään arvokkaammilta vaikuttaneet kohteet in-

ventoitiin tarkemmin. Selvityksestä vastasi biologi, FM Esa Lammi. 
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4  TULOKSET 

4.1  Selvitysalueen yleiskuvaus 
Selvitysalue jaettiin luonnonolojen ja maankäytön perusteella 25 kuvioon, joista 

viisi sijaitsee alueen läpi kulkevan voimajohtoaukean pohjoispuolella ja muut ete-
läpuolella (kuva 4). Kuvioiden kasvillisuutta ja muita luonnonoloja tarkastellaan 

tässä luvussa.  

Selvitysalueen pohjoispuoli (kuviot 1−5) muodostuu pelloista, metsäisistä kallio-

alueista ja kallioalueiden rinteistä. Voimajohtoaukean eteläpuolta luonnehtivat 
männikköiset kallioharjanteet ja niiden väliset murroslaaksot, jotka ovat kuusival-

taisempia ja paikoin soistuneita. Rinteiden puustoa on harvennettu viime vuosisa-
dan lopulla, mutta kallioiden puusto on hyvin säilynyttä. Tollinmäen itäpuolella on 

pihamaita reunustava puronvarsi ja kuusivaltaista vanhaa sekametsää.  

 

Kuva 4. Raportissa esiteltävät kuviot. Harmaalla on varjostettu piha -alueet ja keltaisella pellot, joiden luonnon-
oloja ei selvitetty. 
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Kuvio 1. Kuvion itäosassa on jyrkkärinteinen kalliokumpare, jonka puustona on 
vaihtelevan ikäistä männikköä ja joitakin haapoja ja kuusia. Rinteiden kasvillisuus 
koostuu tyypillisistä tuoreen kankaan lajeista, mm. mustikasta, metsäkastikasta ja 
metsälauhasta. Kallion laella vallitsevat puolukka, kangasmaitikka ja metsälauha. 
Pihamaan pohjoispuolella on varttunutta lehtomaisen kankaan sekametsää.  

Kuvio 2. Vanhaa kuusikkoa kasvava notkelma, jossa on kirjanpainajan jäljiltä run-
saasti kuivia kuusia. Pienpuusto puuttuu miltei kokonaan; aluetta on ilmeisesti 
käytetty pitkään metsälaitumena. Kenttäkerroksen kasvillisuus on rehevää ja siinä 
on tuoreen lehdon ja lehtomaisen kankaan lajeja, kuten käenkaalia, jänönsalaat-
tia, ahomansikkaa, vadelmaa ja nokkosta. Kuvion keskiosassa on tihkupintainen 
alue, joka on saniaiskorpea (kuva 5). Lajistossa on mm. hiirenporrasta, isoalve-
juurta, korpi-imarretta, metsäkortetta, rantaminttua, suo-orvokkia, jänönsalaat-
tia, käenkaalia, korpikastikkaa ja ojasorsimoa. Korpialueella on metsäkoneen 

ajoura ja vanha kaivo. 

Kuvio 3. Pieni kalliokumpare ja rinnemetsä. Kallion laki on vanhaa tuoreen kankaan 
männikköä ja rinteellä kasvaa vanhoja kuusia ja koivuja. Kallion länsireunalla on 
runsaasti pieniä siirtolohkareita. Rinteen aluskasvillisuudessa on tuoreen ja lehto-
maisen kankaan piirteitä. Runsaimpia kasvilajeja ovat paikasta toisen vaihdellen 
metsämaitikka, käenkaali, valkovuokko, jänönsalaatti, mustikka ja sananjalka. Pel-

lonreunassa on viime vuosina vähälle käytölle jäänyt maalaistalon varastopiha.  

Kuvio 4. Laaja kallioinen metsäalue, jota on takavuosina harvennettu. Ylispuiksi on 

jätetty vanhoja mäntyjä. Harvennuksessa syntyneissä aukkokohdissa kasvaa 
nuorta koivua ja jonkin verran kuusta ja mäntyä. Kenttäkerroksessa tyypillistä tuo-

reen kankaan lajistoa. Puuttomat avokalliot ovat pieniä ja sammalpeitteisiä. Niillä 
kasvaa lisäksi puolukkaa, mustikkaa, metsälauhaa, metsätähteä ja kanervaa. Piha-

maata reunustavat kalliot on säästetty hakkuilta. Niiden puusto on vanhaa män-
nikköä. Kuvion pohjoispäässä on parikymmentä metriä korkea pellonreunaan viet-

tävä jyrkänne. Sen länsipuolella rinteen alla on vanhaa kuusikkoa. 

 
Kuva 5. Kuvion 2 keskiosan pieni saniaiskorpi. 
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Kuvio 5. Kallioalueen yli kulkevan voimajohtoaukean ja pellon välinen rinne. Kuvio 
on lehtomaista kangasta, jonka kasvillisuutta luonnehtivat käenkaali, mustikka, 
nuokkuhelmikkä, metsäalvejuuri, valkovuokko ja metsäkastikka. Länsiosan puusto 
on varttunutta kuusta ja koivua, itäosassa voimajohtojen ja pellon välissä on 
nuorta pihlajaa ja kuusta ja ylispuina muutama haapa ja koivu. Kuvion länsiosassa 
kallioharjanteen ja pellon välissä kasvaa pähkinäpensaita ja niitä on harvakseltaan 
myös kuvion itäosassa. Kuvion läpi kulkee vanha ajoura. Pähkinäpensaikko ei täytä 
luonnonsuojelulain mukaisen pähkinäpensaslehdon vaatimuksia, mutta se on 
luontokohteena säilyttämisen arvoinen (luku 5.5). 

Kuvio 6. Noin 45 metrin levyinen voimajohtoaukea, jossa on rinnakkain kahdet 
pylväät. Kalliomaastossa kulkevalle aukealle on jätetty sinne tänne pylväsmäisiä 
katajia, mutta muut puut ja pensaat on raivattu viimeksi kevättalvella 2017 (kuva 
6). Voimajohtoalueen muu kasvillisuus on samantyyppistä kuin ympäröivillä kal-

lioalueilla. 

Kuvio 7. Kanervaa, puolukkaa, metsälauhaa ja poronjäkälää kasvava kalliohar-
janne. Puusto on vanhaa, mutta alle kymmenenmetristä männikköä. Kalliolle tulee 
polkuja Vesirattaanmäen asuinalueen suunnasta. Kasvillisuus on paikoin kulu-
nutta ja alue on myös hieman roskaantunut. 

Kuvio 8.  Kallioharjanteiden välinen notkelma, joka on hakattu parikymmentä 
vuotta sitten. Notkelmassa kasvaa nykyisin tiheää nuorta koivikkoa, pihlajaa ja 
nuoria kuusia. Aluskasvillisuutta luonnehtivat mustikkaa, sananjalka ja metsä-

lauha. Eteläpäässä tienvarressa on noin 0,1 hehtaarin laajuinen saraneva, joka pai-
kallisesti arvokas luontokohde (ks. luku 5.1).  

 

 

 
Kuva 6. Voimajohtoaukeaa selvitysalueen keskiosassa. 
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Kuva 7. Selvitysalueelle tyypillistä kalliomännikköä.  

Kuvio 9. Karu kallioharjanne, jonka puusto on runsaan kymmenen metrin korkuista 
männikköä (kuva 7). Rinteillä kasvaa myös kookkaampaa mäntyä ja koivua. Vallit-
seva kasvilaji on laajoilla alueilla kanerva. Puolukkaa, mustikkaa ja metsälauhaa on 
niukemmin. Kuusta on lähinnä avokallioiden välissä notkoissa, joihin tuovat vaih-
telua myös pienet soistumat juolukka- ja suopursukasvustoineen. Rinteillä on run-

saasti metsälauhaa, mustikkaa ja muita tavanomaisia tuoreiden kankaiden lajeja. 

Kuvio 10. Kallioiden välinen notkelma, jonka puusto on suurimmaksi osaksi nuorta. 

Vuosituhannen vaihteessa tehdyssä hakkuussa on jätetty ylispuiksi harvakseltaan 
koivuja ja mäntyjä. Hakkuun jälkeen kasvanut pienpuusto on varsinkin kuvion ete-

läosassa tiheää. Aluskasvillisuus koostuu mustikasta, puolukasta, metsälauhasta ja 
muista tuoreen kankaan lajeista. Kuvion keskiosassa on pieni kallioiden reunus-

tama neva, joka on paikallisesti arvokas luontokohde (ks. 5.1). 

Kuvio 11. Kumpuileva kallioharjanne, jonka puusto on vanhaa, enimmillään run-
saan kymmenen metrin korkuista mäntyä. Kallion painanteissa kasvaa matalaa 
kuusta ja koivua. Kalliokasvillisuus muistuttaa alueen muita kallioita: lajistossa on 
kanervaa, mustikkaa, puolukkaa, metsälauhaa, poronjäkäliä, isohirvenjäkälää, tie-
rasammalta ja muita karuille kallioalueille ominaisia kasveja. Vaateliaat, kalliope-
rän ravinteisuudesta kertovat kasvilajit puuttuvat. 

Kuvio 12. Kallioalueen rinne, joka on entistä hakkuualuetta. Puusto on 6−7 metrin 

korkuista koivua. Aluskasvillisuus on tyypillistä tuoreen kankaan lajistoa, mm. 

mustikkaa, metsäkastikkaa ja sananjalkaa. 

Kuvio 13. Kallioalueiden välinen murroslaakso, joka on laajalti soistunut. Kuvion 

länsipäässä (kuva 8) ja keskiosassa on näyttävä avosuo (ks. luku 5.1). Läntisen suon 
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ympäristö on tiheää, kymmenmetristä tuoreen kankaan koivikkoa, johon on jä-
tetty ylispuiksi mäntyjä. Keskiosan suota reunustaa pohjoispuolella jyrkkä, porras-
teinen rinne, jonka puusto on vanhaa kuusikkoa. Eteläpuolella on varttuvaa tuo-
reen kankaan sekametsää. Kuvion läntisin, pihamaihin rajautuva osa on ruohokor-
pea. Puustossa on varttuvia mäntyjä ja koivuja, joiden alla kasvaa nuoria kuusia. 
Aluskasvillisuutena on mm. metsäkortetta, järvikortetta, raatetta, rönsyleinikkiä 
ja terttualpia. Alueella on vanhoja ojia ja sinne on levinnyt lähipihoilta tuoduista 
puutarhajätekasoista runsaasti pihakasveja, mm. rikkapalsamia, suikeroalpia, 
tarha-alpia ja haitallisiin vieraskasveihin kuuluvaa japanintatarta. 

Kuvio 14. Kallioalue, jonka lakiosat ovat luonnontilaisia. Kalliolla on runsaasti laho-
puuta ja vanhoja, alle 15 metrin korkuisia mäntyjä. Aluskasvillisuutena on lähinnä 
mustikkaa, kanervaa, metsälauhaa ja poronjäkäliä. Kallioharjanteiden välissä on 
noin 50 metrin pituinen ja 20 metriä leveä suo, jonka keskiosa on saranevaa. 
Suolla kasvaa mm. pullosaraa, mutasaraa, raatetta, tupasvillaa ja isokarpaloa. 
Suonlaiteiden puusto on hakkuista toipuvaa nuorta mäntyä, koivua ja kuusta. 

Kuvio 15. Rinnemetsä, jossa on yksi vanha asuinrakennus. Rinteen eteläosa on tuo-
retta lehtoa. Ylispuina on järeitä kuusia, koivuja ja mäntyjä. Niiden alla kasvaa ti-
heä, vaahteravaltainen sekapuusto ja siellä täällä yksittäisiä pähkinäpensaita. 
Aluskasvillisuudessa vallitsevat käenkaali, kielo ja jänönsalaatti. Asuinrakennuksen 
itäpuolinen ja pohjoispuolinen rinne on hakattu paljaaksi parikymmentä vuotta 
sitten. Hakkuussa on säästetty joitakin kookkaita mäntyjä. Muu puusto on hak-
kuun jälkeen kasvanutta pihlajaa ja kymmenmetristä koivua. Aluskasvillisuus koos-

tuu tuoreen kankaan lajeista. 

Kuvio 16. Metsittyvä pihamaa. Nykyisten pihamaiden välissä on umpeenkasvava 
piha, jonka reunassa on kookkaita vaahteroita ja saarnia. Rakennukset on purettu. 

Vuohenputkea ja korkeita heiniä kasvavalla pihamaalla on koristekasveista jäljellä 

Kuva 8. Pienet avosuot tuovat vaihtelua alueen luonnonoloihin. Soiden luonnontila on hyvä, sillä 
kall ioiden välissä notkelmissa olevia soita ei ole päästy kuivattamaan ojituksil la. 
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mm. syreeniä, punalehtiruusua, lupiinia, vuorenkilpeä ja keltamoa. Kuvion itäpuo-
lisko on alle kymmenmetristä, hyvin tiheää pihlaja-vaahterakasvustoa. Aluskasvil-
lisuus varjostavan puuston alla on niukkaa ja aukkoista. Lajistoon kuuluu mm. 
käenkaalia, jänönsalaattia ja nuokkuhelmikkää. Kadun varressa kasvaa kookkaita 
vaahteroita, jotka lienevät entisiä pihapuita. 

Kuvio 17. Tiealue. Länsipäässä teiden välisessä kolmiossa on pieni, pensoittunut 
joutomaa-alue. Idempänä asuinalueen kohdalla Kehä III:n ja kevyen liikenteen rei-
tin välissä on meluvalli, johon on istutettu mäntyjä ja koristepensaita, mm. haital-
lisena vieraslajina pidettyä isotuomipihlajaa. Myös nuoria vaahteroita on runsaasti 
ehkä lähipihoilta levinneinä. Aluskasveina on tienpientareille ominaisesti mm. lu-
piinia, päivänkakkaraa, koiranputkea, ahdekaunokkia sekä nurmikaunokkia. 

Kuvio 18. Rehevä puronotko, jossa virtaa noin metrin levyinen puro. Puron uoma 

on paikoin kivikkoinen ja pääosin luonnontilainen. Notkelma on paikallisesti arvo-
kas luontokohde (luku 5.3). Notkelman itäreunassa on kevyen liikenteen reitti. 
Toinen reitti kulkee notkelman yli.  

Kuvion länsiosassa on umpeutunut pihamaa, jossa kasvaa mm. vanhoja ome-
napuita ja nuoria vaahteroita. Ylärinteen puolella entisen pihamaan liepeillä kas-
vaa viitisenkymmentä kookasta pähkinäpensasta (kuva 9). Pähkinäpensaikko on 
paikallisesti arvokas luontokohde (luku 5.2).  

Kuvio 19. Kivikkoinen kallioalue, jonka etelärinteeltä on otettu aikanaan maa-ai-
nesta. Tien varressa kasvaa joitakin pähkinäpensaita. Muu kuvio on vanhaa män-

nikköä ja kalliorinteen nuorempaa koivua ja haapaa. Kenttäkerroksessa on mus-
tikkaa, puolukkaa, metsälauhaa ja kangasmaitikkaa, kallioisimmissa kohdissa li-

säksi kanervaa ja mäkitervakkoa. Eteläosan kalliolla on myös pieni esiintymä Es-
poossa melko harvinaista pikkutervakkoa. 

 
Kuva 9. Tiheää pähkinäpensaikkoa kuviolla 18. Koivun takana näkyvä vanha pyykkitelinen muis-

tuttaa siitä, että pensaikko on levittäytynyt entisen pihamaan puolelle. 
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Kuvio 20. Metsäinen alue, jonka läpi kulkee polkumaisena ulkoilureittinä käytet-
tävä vanha tie. Ulkoilupolun itäpuolella on tiheäpuustoinen, korpimainen alue, 
jossa on kangaskorven ja ruohokorven piirteitä. Puusto on varttunutta kuusta, se-
kapuuna on hieman koivua ja joitakin haapoja. Lahopuuta on melko paljon ja alu-
eella kasvaa myös muutama pähkinäpensas. Kenttäkerroksen runsaimpia lajeja 
ovat metsäalvejuuri, mustikka ja käenkaali.  

Ulkoilupolun länsipuolella on loivasti puronotkelmaan viettävä lehtorinne, jossa 
kasvaa koivuja, haapoja, tiheää, varjostavaa kuusikkoa ja kuvion eteläosassa ry-
töistä tuomipensaikkoa. Lahopuuta on runsaasti. Kenttäkerroksessa on tuoreen 
lehdon lajistoa, runsaimpina käenkaali, metsäalvejuuri, metsäorvokki, suden-
marja, jänönsalaatti, valkovuokko ja koiranheisi. Pähkinäpensaita on parikym-
mentä. Rinteen alapuolella tonttien reunassa oleva puro on aikoinaan perattu 
suoraksi. Sitä reunustaa rehevä kasvillisuus, jonka näkyvimpiä lajeja ovat hiiren-

porras, jättipalsami, tuoksuvatukka ja pensaikkoja muodostavat vaahtera, tuomi 
ja terttuselja. 

Kuvion eteläosa on liito-oravan elinympäristöä (luku 4.2). Runsaslahopuustoinen 
(kuva 10) ja osin lehtoinen kuvio on paikallisesti arvokas luontokokonaisuus yh-
dessä kuvion 21 kanssa (luku 5.4). 

Kuvio 21. Vaihteleva metsäalue, jossa vuorottelevat pienet, järeitä mäntyjä kasva-
vat kallioalueet ja niiden väliset järeää kuusikkoa kasvavat notkelmat. Kuvion ete-
läosassa ulkoilutien varressa on vetinen korpialue ja keskiosassa luonnontilainen 

puro. Puusto on koko alueella vanhaa ja lahopuuta on melko runsaasti. Kalliohar-
janteilla kasvaa mäntyjen katveessa nuorempaa kuusta, koivua ja pihlajaa. Alus-

kasvillisuutena on tavanomaista tuoreen kankaan lajistoa. Kuusikkoisissa notkel-
missa on rehevämpää lehtomaisen kankaan kasvillisuutta, kuten käenkaalia ja jä-

nönsalaattia.  

Kuva 10. Lahopuustoista kuusisekametsää kuvion 20 alarinteeltä. Kuusten takana vaaleampirun-

koisina erottuvat haavat ovat l i ito-oravan käyttämiä ruokailupuita  
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Selvitysalueen rajalla kuvion läpi vievän ulkoilupolun pohjoispuolisessa notkel-
massa pieni, vetinen ruohokorpi, jossa kasvaa mm. vehkaa ja terttualpia. Mätäs-
pinnoilla on metsäkortetta, hiirenporrasta, ranta-alpia, mustikkaa ja metsäalve-
juurta. Korven luonnontila on säilynyt hyvänä. Lähellä kuvion pohjoispäätä sijait-
sevan puron yläjuoksua on kaivettu. Alempana rinteessä uoma on luonnontilai-
nen, hieman kivikkoinen ja sen reunoilla kasvaa mm. hiirenporrasta, metsäalve-
juurta, jänönsalaattia ja käenkaalia.  

Monipuolinen, vanhaa puustoa kasvava kuvio muodostaa yhdessä kuvion 20 
kanssa paikallisesti arvokkaan luontokokonaisuuden (luku 5.4). 

Kuvio 22. Metsäinen kallioharjanne, jonka laella on pieniä, karuja avokallioita ja 

niiden reunalla järeitä mäntyjä. Kalliokasvillisuus koostuu puolukasta, mustikasta, 
kangasmaitikasta ja metsälauhasta. 

Kuvio 23. Sekametsäalue, jonka pohjoisosa on varttunutta kuusimetsää ja eteläosa 
nuorta, tiheää koivu-haapa-pihlajametsikköä, jossa on ylispuina muutama järeä 
kuusi ja mänty. Länsireunassa on kostea notkelma, joka on ojitettu. Aluskasvilli-
suus koostuu lehtomaisen kankaan lajeista, joista runsaimpia ovat käenkaali ja val-
kovuokko. Ojitetussa notkelmassa on lisäksi runsaasti metsäalvejuurta, hiirenpor-
rasta ja leskenlehteä. Kuvion 23 ja 22 kulmauksessa kasvaa kookas kaksirunkoinen 
tammi (rungon läpimitta 40 cm). Kookkaita tammia on Espoossa yleensä vain van-
hoilla puistoalueilla, vaikka nuoret tammet ovat metsissä melko tavallisia. 

Kuvio 24. Laaja kumpuileva kallioalue, jossa on pieniä puolukan, kanervan, poron-

jäkälien ja metsälauhaa luonnehtimia avokallioita. Kalliomännikkö on vanhaa ja 
enimmillään 20 metrin korkuista. Kallioharjanteiden välissä ja kallioalueen rinteillä 

on nuorempaa männyn ja koivusekaista kangasmetsää, jota luonnehtii tuoreen 
kankaan mustikkavaltainen kasvillisuus. 

Kuvio 25. Harvennettu tuoreen−lehtomaisen kankaan metsäkuvio, jonka puusto 
on koivuvoittoista. Kuvion pohjoispäässä voimajohtoaukean reunassa kasvaa 

muutama pähkinäpensas ja nuori tammi. Pähkinäpensaikko jatkuu kalliorinteen 
itäpuolella voimajohdon alle, mutta se on hakattu edellisenä talvena. Muuta kas-
vilajistoa ovat mm. käenkaali, metsäkurjenpolvi, oravanmarja, mustikka ja metsä-

lauha. 

4.2  Liito-orava 

Tollinmäen asuinalueen itäpuolen rinteestä on ilmoitettu liito-oravan jätöshavain-

toja keväällä 2014. Sama paikka oli liito-oravan käytössä edelleen keväällä 2017, 
jolloin papanoita näkyi kahden kuusen ja yhden haavan tyvellä (kuva 11). Liito-

oravan pesäpaikkaa ei ole löydetty. Liito-oravalle hyvin sopivaa metsää on laajalti 
havaintopaikkojen ympäristössä ja myös puronvarressa kuviolla 18. Puuston ra-

kenteen ja jätöslöytöjen perusteella rajatun elialueen (keltainen rajaus kuvassa 
11) pinta-ala on 1,08 hehtaaria. Rajaus poikkeaa hieman Espoon liito-oravien ko-

konaisselvityksen (ELKS) yhteydessä vuonna 2014 tehdystä rajauksesta, joka kä-
sitti lehtipuustoa ja vanhoja kuusia kasvavan puronvarren, mutta ei ylempänä rin-

teessä sijaitsevaa aluetta, josta jätöksiä löytyi keväällä 2017. 
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Kuva 11. Li ito-oravahavainnot Tollinmäen alueella. Keltaiset pisteet ja rajaukset 2017, punaiset 

pisteet ja rajaukset vanhempia tietoja (Espoon ympäristökeskus 2017). 

Selvitysalueen muista osista ei ole löytynyt merkkejä liito-oravan oleskelusta. Suu-
rin osa Korsbackan−Tollinmäen alueesta on liito-oravalle huonosti sopivaa kallio-
männikköä ja nuorta koivuvaltaista metsää. Potentiaalista ympäristöä on vain Gås-
kärrin peltoalueen länsipuolella selvitysalueen pohjoispäässä. Keväällä 2017 tut-
kittiin myös Tollinmäen selvitysalueen itäpuolella oleva metsäalue, mutta sieltä 
liito-oravan jätöksiä ei löytynyt (Routasuo ym. 2017). 

Lähimmät tiedossa olevat liito-oravan elinympäristöt ovat Vesirattaanmäellä ja In-
gaksen alueella Bembölessä (kuva 11). Tollinmäen liito-orava-alueelta on Ingaksen 
alueelle matkaa noin 300 metriä ja Vesirattaanmäelle noin 800 metriä. Liito-ora-
van kulkumahdollisuudet Vesirattaanmäen suuntaan ovat hyvät. Etelään Ingaksen 

suuntaan hyviä kulkuyhteyksiä ei voida osoittaa, sillä lähes 70 metrin levyinen 
Kehä III:n puuton käytävä muodostaa liito-oravalle hankalasti ylitettävän esteen. 

4.3  Linnusto 

Selvitysalueen linnusto on yhdistelmä metsälajeista ja asutuilla paikoilla toimeen 
tulevista lintulajeista. Pesintään viittaavia havaintoja tehtiin 41 lintulajista (tau-
lukko 1), joista 35 on metsälintuja. Vähälukuisiin metsälintuihin kuuluvat idänuu-

nilintu (1 koiras), kehrääjä (1 yksilö), käki (1 koiras), korppi (pesälöytö), palokärki 
(1 reviiri), punatulkku (2 paria), pyy (1 reviiri), sirittäjä (5 koirasta) ja töyhtötiainen 

(1 reviiri).  

Avomaiden ja rakennettujen ympäristöjen linnustoon lukeutuvat pikkuvarpunen, 

tikli, uuttukyyhky, västäräkki ja uhanalainen viherpeippo. Lintulaskennoissa ei ta-
vattu vesilintuja ja petolintuja. 

  



Korsbackan−Tollinmäen luontoselvitys  

 

 

17 
 
 

 
 

Taulukko 1. Korsbackan−Tollinmäen lintulaskennoissa v. 2017 havaitut l intulajit. 
 

Laji    3.5.          25.5.       17.6.  Laji 3.5.  25.5.   17.6. 

harakka  x   pensaskerttu   x 
harmaasieppo   x  pikkuvarpunen  x x 
hippiäinen x x x  punakylkirastas x   

idänuunilintu   x  punarinta x  x 
kehrääjä (dir)  x   punatulkku  x  
kel tasirkku x x x  pyy (di r)  x  
ki rjosieppo  x   rautiainen x x x 
korppi x x   räkättirastas x x x 

kuus itiainen  x   sepelkyyhky x x x 
käki  x x  s initiainen x x  
käpytikka x x   s i rittäjä  x x 

laulurastas x x x  ta l itiainen x x x 
lehtokerttu  x x  tikl i  x  

metsäkirvinen x x   ti l taltti   x 
metsäviklo x    töyhtötiainen (VU)  x 
mustapääkerttu  x x  uuttukyyhky  x  

mustarastas x x x  varis   x  
närhi x  x  viherpeippo (VU) x   

pajulintu  x x  vihervarpunen x x x 

pa lokärki (dir) x    västäräkki x x x 
peippo x x x      

 

 

 
Kuva 12. Huomionarvoisten lintulajien reviirit selvitysalueella vuonna 2017. Pisteet on merkitty 
laulavan koiraan tai l intuparin tai muun pesimiseen sopivalla paikalla havaitun yksilön kohdalle. 
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4.3.1  Huomionarvoiset lajit 

Korsbackan−Tollinmäen lintulajeista punatulkku, töyhtötiainen ja viherpeippo 
ovat uhanalaisia (Tiainen ym. 2016). Kehrääjä, palokärki ja pyy ovat lintudirektiivin 
liitteen I lajeja. Huomionarvoisten lintulajien havaintopaikat on merkitty kuvaan 
12. Laskentojen ulkopuolella havaittiin lisäksi Uudellamaalla alueellisesti uhanalai-

nen pikkusieppo, joka lauloi selvitysalueen itärajalla Tollinmäen asuinalueen poh-
joispäässä olevan metsäpuron varrella. 

Kehrääjä on EU:n lintudirektiivin liitteen I laji, joka pesii vähälukuisena Etelä- ja 
Keski-Suomen kalliomaastoissa ja mäntykankailla. Selvitysalueen pohjoisosan kal-
liolla nähtiin lintulaskennoissa yksi kehrääjä. Tiedossa ei ole, pesikö laji alueella, 
mutta havaintopaikka on pesintään sopiva. 

Palokärki on EU:n lintudirektiivin liitteen I laji, joka suosii vanhoja havu- ja seka-
metsiä. Lajin reviiri on laaja, ja palokärjet ruokailevat usein satojen metrien päässä 

pesältään. Palokärki havaittiin selvitysalueen pohjoisosassa, mutta pesän sijainti 
ei selvinnyt. Sopivia pesäpaikkoja on eri puolilla Korsbackan−Tollinmäen aluetta. 

Punatulkku on koko Suomessa pesivä lintu, joka vierailee talvisin pihoilla ja lintu-
laudoilla. Pesimäajaksi laji vetäytyy vanhoihin kuusivaltaisiin metsiin, joissa se 

elelee melko huomaamattomasti. Punatulkku on vähentynyt viime vuosi-
kymmeninä huomattavasti, ja sen kanta arvioitiin vuonna 2015 uhanalaiseksi 

(Tiainen ym. 2016). Tollinmäen asuinalueen tuntumassa havaittiin kaksi 
punatulkkuparia. 

Pyy on paikkalintu, joka elää puustoltaan eri-ikäisillä metsäalueilla, joissa kasvaa 

tavallisesti ainakin sekapuuna leppiä ja koivuja. Laji viihtyy parhaiten kosteapoh-
jaisessa maastossa, esim. metsäpurojen varsilla, korvissa ja kalliomaaston laak-

sopainanteissa. Laji on paikkauskollisimpia lintujamme ja se elää koko ikänsä pie-
nellä alueella. Pyy on EU:n lintudirektiivin liitteen I laji. Alueen ainoa pyyhavainto 

tehtiin länsiosassa kallioiden välisessä notkelmassa. 

Töyhtötiainen pesii Etelä- ja Keski-Suomessa vanhoissa, tavallisesti mäntyvaltai-

sissa metsissä. Töyhtötiainen kovertaa itse pesäkolonsa lahopuuhun ja elää koko 
ikänsä samalla seudulla. Laji ei menesty talousmetsissä, joista se ei löydä talvisin 
riittävästi ravintoa, eikä keväisin sopivaa pesimäpaikkaa. Töyhtötiainen on vähen-
tynyt huomattavasti vanhojen metsien huvettua. Laji arvioitiin vuonna 2015 ensi 

kertaa uhanalaiseksi (Tiainen ym. 2016). Töyhtötiainen tavattiin selvitysalueen 
eteläpään kallioalueelta, jossa on melko runsaasti lahopuuta. 

Viherpeippo pesii Lapin eteläosia myöten pihoilla ja peltojen laiteilla. Osa linnuista 
jää Suomeen talveksi. Lajin pesimäkanta moninkertaistui Suomessa 1900-luvun 

aikana lintujen talviruokinnan ansiosta. Viherpeippojen määrä romahti kymmeni-
sen vuotta sitten pieneen osaan entisestä. Romahduksen syynä oli Trichomonas 
gallinae -alkueläimen aiheuttama, nielemisvaikeuksina ilmenevä tauti. Viherpeip-

pokanta on hitaasti toipumassa romahduksesta. Laji arvioitiin vuonna 2015 uhan-
alaiseksi. Tollinmäen asuinalueen itäosassa oli yksi viherpeipon reviiri. 
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4.3.2  Linnustolle tärkeät alueet 

Huomionarvoisten lintulajien reviirit sijaitsivat hajallaan eri puolilla aluetta. Selvi-
tysalueella ei todettu huomattavia lintukeskittymiä. Alueelta ei ole rajattavissa lin-
nustoltaan tärkeitä kohteita.  

4.4  Lepakot 

4.4.1  Lajisto ja havaintomäärät 

Selvitysalueella tehtiin havaintoja kahdesta lepakkolajista: pohjanlepakosta ja 
viiksisiippalajista (viiksi- ja/tai isoviiksisiipa). Molemmat lajit ovat yleisiä asuttujen 

seutujen ja metsäisten alueiden lepakoita. 

Aktiiviseuranta  

Kaikkien kartoituskierroksien aikana tehdyt havainnot on esitetty kuvassa 13. 
Havaintopisteitä kertyi yhteensä 25, joista 16 oli selvitysalueelta (4 pohjan-
lepakosta ja 12 viiksisiippalajista) ja 9 selvitysalueen välittömässä läheisyydessä (6 

pohjanlepakosta ja 3 viiksisiippalajista). Havaintojen perusteella ei voida päätellä 
alueella liikkuneiden lepakoiden määrää. Lepakoiden seuraaminen pimeässä on 

mahdollista vain detektorilla. Jokainen detektorilla kirjattu havaintopiste voi 

Kuva 13. Selvitysalueella ja sen lähiympäristössä aktiiviseurannassa kesällä 2017 havaitut lepa-
kot. Kartalla on esitetty kaikkien kartoituskierroksien havainnot, joten sama lepakkoyksilö on 
voinut saada useamman havaintopisteen. 
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osoittaa joko yhtä tai useampaa lepakkoa tai piste voi edustaa joko saalistavaa tai 
ohilentävää lepakkoa. Sama lepakkoyksilö on myös voinut tulla havaituksi kahden 
tai kolmen kartoituskierroksen aikana, joten samayksilö on voinut saada 
useamman pisteen kartalla.  

Saalistava lepakko lentää edestakaisin melko pienellä alueella, joten lepakon 
havaitseminen useaan kertaan samalla paikalla on tulkittu saalistavaksi yksilöksi. 
Jos lepakko on havaittu vain kerran, havainto on tulkittu ohilentäväksi yksilöksi. 
Arvioitaessa alueiden merkitystä lepakoille nämä seikat on otettu huomioon. 

Saalistavia pohjanlepakoita havaittiin vain kerran elokuussa Tollinmäen asuin-
alueen pohjoisosan pihapiirissä ja kesäkuussa selvitysalueen ulkopuolella kallioi-

den yläpuolella. Muut havainnot pohjanlepakosta oli ohilentävistä yksilöistä. 

Vi iksisiippalajia esiintyi satunnaisesti selvitysalueen metsäisillä alueilla. Saalistavia 

yksilöitä havaittiin eri puolilla aluetta, mutta missään ei tavattu useita yksilöitä 
samaan aikaan. 

Passiiviseuranta  

Passiiviseurantadetektoreihin oli yhtä detektoria lukuun ottamatta tallentunut 
erittäin vähän havaintoja lepakoista. Viisi detektoria oli yön aikana rekisteröitynyt 
korkeintaan kolme lepakon ohilentoa, mikä on erittäin pieni määrä, sillä detek-
torin vieressä aktiivisesti saalistava lepakko voi tuottaa jopa satoja havainto-
tietoja yön aikana. Vain selvitysalueen keskiosasa kallioalueella heinäkuussa 
olleeseen detektoriin nro 5 (kuva 3, s. 7) oli yön aikana tallentunut yli sata lepakon 
ohilentoa (taulukko 2), joten yksi tai useampi lepakko oli saalistanut detektorin 
tuntumassa aktiivisesti yön aikana. Muina kartoitusöinä samalla paikalla ei 
havaittu yhtä aktiivisesti saalistavaa lepakkoa.  

 

 
Taulukko 2. Passiiviseurantadetektoreiden tallentamat havainnot. Laitteiden sijainti selviää 
kuvasta 3 (s. 7). 

Nro Pvm Pohjanlepakko Viiksisiippalaji 

1 15.6.  -  - 
2 15.6.  1  1 

3 17.7.  -  8 

4 17.7.  1  - 

5 24.7.  6  103 
6 24.7.  3  18 

7 24.7.  -  2 
8 17.8.  13  8 

9 17.8.  1  2 

Yhteensä  24  142 
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Asukaskysely 

Asukaskyselyn avulla saatiin vihjeitä lepakoiden esiintymisestä kahdesta paikasta. 
Osoitteesta Torpanmäki 21 ilmoitettiin alkukesällä, että talossa on ainakin 
aikaisemmin ollut lepakoita. Talon vieressä pidettiin passiiviseurantadetektoria 
yön yli 15.6. (detektori nro 1, kuva 3). Detektoriin ei tallentunut yhtään havaintoa 
lepakosta. Myös muiden kartoituskierrosten yhteydessä tarkkailtiin taloa, mutta 
lepakoita ei havaittu. Syksyllä 2017 asukkaat ilmoittivat, että kesällä tehtyjen 
kattohuoltotöiden yhteydessä piipun ja katon saumakohdasta oli löytynyt paljon 
vanhoja lepakon ulosteita. Talossa on siis aikaisemmin ollut lepakoiden 
piilopaikka, mutta nykyisin talossa ei enää ole lepakoita.  

Osoitteesta Torpanniitty 4 otettiin myös yhteyttä. Asukkaat kertoivat toisinaan 
nähneensä pihalla lentäviä lepakoita, mutta itse rakennuksessa niitä ei oltu ha-

vaittu. Elokuussa pihalla olleeseen passiiviseurantadetektoriin (detektori 9, kuva 
3) tallentui vain muutama lepakon ohilento. Rakennuksessa ei ollut lepakoiden 
piilopaikkaa. 

4.4.2  Tulosten tarkastelu 

Selvitysalueelta tavattiin lepakoita hyvin niukasti. Tulosten perusteella ei voida ra-

jata lepakoille tärkeitä ruokailualueita tai siirtymäreittejä. Asukaskysely ei paljas-
tanut lepakoiden käyttämiä päiväpiiloja. 

Alueelta tavatuista lepakoista pohjanlepakko on Suomessa hyvin yleinen ja sitä 
tavataan melkein kaikkialla, missä on sille sopivaa saalistusympäristöä, kuten puo-
liavoimia niittyjä tai kallioalueita. Pohjanlepakko pystyy hyödyntämään hyvin 

myös ihmisten muokkaamia alueita ja esimerkiksi pihapiirit, tiealueet ja ihmisten 
raivaamat kentät ovat usein sen saalistusalueita. Selvitysalueella on runsaasti tä-

mäntyyppisiä, pohjanlepakoille sopivia ympäristöjä. Pohjanlepakoita havaittiin 
silti odotettua vähemmän. 

Myös molemmat viiksisiippalajit (viiksi- ja isoviiksisiippa) ovat Suomessa yleisiä. 
Niille sopivat alueet ovat usein kuusivaltaisia, melko helppokulkuisia ja pimeitä se-
kametsiä tai reheviä, kosteita metsiä. Vaikka viiksisiippoja esiintyy yleisesti niille 
ympäristöissä, siippojen esiintyminen on usein laikuittaista. Viiksisiipoille sopivia 
ympäristöjä on eri puolilla selvitysalueetta, esimerkiksi läntisellä kallioalueella. 
Ihanteellinen alue viiksisiipoille on esimerkiksi selvitysalueen itäosassa kulkeva va-
laisematon ulkoilutie. Viiksisiippoja havaittiin vain vähän, eli tätäkin lepakkolajia 
esiintyi odotettua vähemmän. 

Kesän 2017 sää oli vaihtelevaa, kesä- ja heinäkuussa oli ajoittain kylmää ja sateista. 
On mahdollista, että kolea sää vaikutti alueen lepakoihin, jotka kärsivät kesän 

hyönteismäärän niukkuudesta. 

Lepakoiden esiintymistä alueella on selvitetty aiemmin kesällä 2006 (Yrjölä ym. 
2006). Tuolloin niiden esiintyminen oli pääpiirteissään samanlaista kuin kesällä 

2017.  
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Asukaskyselyyn tuli vain kaksi vastausta, joista kumpikaan ei tullut kaupungin ri-
pustaman tiedotteen perusteella. Kadunvarsipylväisiin kiinnitetyt tiedotteet jäivät 
todennäköisesti monelta asukkaalta kokonaan huomaamatta.  

5  HUOMIONARVOISET LUONTOKOHTEET JA SUOSITUKSET 

Puolet Korsbackan−Tollinmäen alueesta on kalliomaastoa, jota luonnehtivat har-
vapuustoiset kalliomänniköt. Kallioiden lakialueet ovat metsälain 10 §:n mukaisia 

metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joiden 
säilyminen tulee ottaa huomioon metsien käsittelyssä silloin, kun kohteet on osoi-

tettu kaavassa maa- ja metsätalousalueiksi. Metsälain tarkoittamia puuntuotan-
nollisesti vähätuottoisia kallioalueita on selvityksen kuvioilla 1, 4, 7, 9, 11, 14, 19, 

22 ja 24. Kaikki kallioalueet ovat karuja ja kasvistoltaan tavanomaisia. Niitä ei ra-
jattu arvokkaiksi luontokohteiksi. 

Selvityksessä arvokkaiksi rajatut luontokohteet keskittyvät kallioiden välisisiin 
soistuneisiin notkelmiin ja ympäristöään rehevämpiin metsärinteisiin. Selvitysalu-

eella ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppikohteita, eikä vesilain 
2 luvun 10 §:n mukaan säilytettäviä pienvesiä. Alueen länsiosassa olevat avosuot 

ovat luontotyyppeinä uhanalaisia (Raunio ym. 2008) ja ne kuuluvat myös metsä-
lain arvokkaisiin elinympäristöihin sekä Espoossa tärkeiksi priorisoituihin (Läh-

teenmäki 2010) luontotyyppeihin. Selvitysalueen itäreunan metsä täyttää 
METSO-ohjelman (Syrjänen ym. 2016) kriteerit. Alueen kaksi pähkinälehtoa edus-
tavat uhanalaista luontotyyppiä, vaikka kumpikaan niistä ei täytä luonnonsuojelu-
lain mukaan säilytettävän luontotyypin kriteerejä.  

Uhanalaisista eläinlajeista (Rassi ym. 2010, Tiainen ym. 2017) tavattiin viher-

peippo ja punatulkku ja tiukasti suojelluista, luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista 
liito-orava, pohjanlepakko ja viiksisiippa. Lepakoita havaittiin odotettua niukem-

min, eikä alueelta voida rajata lepakoille tärkeitä ruokailupaikkoja tai siirtymäreit-
tejä.  Kasvilajistossa ei todettu uhanlaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. 

5.1  Länsiosan suot 

Selvitysalueen länsiosan kalliomurroksissa on neljä pientä avosuota (kuva 14), joi-
den luonnontila on säilynyt hyvänä. Kolme kohteista on saranevoja, joilla on kapea 
räme- tai korpireunus. Yksi kohteista on tyypiteltävissä nevarämeeksi. Saranevat 
ja nevarämeet ovat Etelä-Suomessa uhanalaisia luontotyyppejä, jotka ovat kärsi-
neet erityisesti metsäojituksista (Raunio ym. 2008). 

Suoalueiden säilyttäminen luonnontilaisena on suotavaa, mikä tukee myös ympä-
ristökeskuksen asettamia suojelutavoitteita (Lähteenmäki 2010). Soiden käyttä-

minen esimerkiksi ulkoilureitin osana on mahdollista, jos suon ylittävä osa raken-
netaan pitkospuureittinä. 
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Kuva 14. Selvitysalueen länsiosan nevat. Suurimman kohteen rajauksessa on mukana myös suon 

länsipuolen vanha rinnemetsä. Numerointi viittaa tekstiin. 

Pohjoisin suo (nro 1 kuvassa 14) on loivapiirteisen kalliomaaston reunustama pit-
kulainen saraneva, jonka kasvilajistoon kuuluvat mm. pullosara, mutasara, luhta-
villa ja leväkkö. Avosuon ja kivennäismaan rajalla on muutaman metrin levyinen 

rämereunus, jossa kasvaa mäntyjä, suopursua, juolukkaa, mustikkaa, isokarpaloa 

ja tupasvillaa. Suon eteläpäässä on pieni silmäke, jota hirvieläimet ovat käyttäneet 
rypypaikkanaan. Pieni suo muodostaa ympäröivine kallioalueineen maisemalli-

sesti näyttävän kohteen (kuva 15). Suon pinta-ala on 0,08 hehtaaria. 

 

  
Kuva 15. Selvitysalueen pohjoisin suokuvio. Kuva 16. Maariankämmekkä on runsas Kunnarlantien 

varren pienellä suolla. 

1 

2
 

3
 

4
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Kunnarlantien suo (kuva 14, nro 2) on pieni kalliorinteen alapuolella oleva suo, 
jonka keskiosassa on vähän avosuota ja reunoissa mäntyä, kuusta, tervaleppää ja 
virpapajua kasvavaa korpea. Suon keskiosassa kasvaa pullosaraa, jokapaikansaraa 
ja isokarpaloa. Puustoisilla laiteilla on metsäkortetta, järvikortetta, raatetta, tähti-
saraa, juolukkaa, suopursua ja runsaasti maariankämmekkää (kuva 16). Suon 
pinta-ala on 0,055 hehtaaria.  

Eteläisin neva (kuva 14, nro 3) on näyttävä luhtainen saraneva, jonka kasvistossa 
vallitsevat pullosara ja raate (kuva 8, s. 15). Myös tupasvillaa, pyöreälehtikihokkia 
ja isokarpaloa on runsaasti. Reunaosissa kasvaa mm. luhtavillaa, kurjenjalkaa ja 
ojasorsimoa. Suon ympäristö on hakkuusta toipuvaa tuoretta kangasta, jossa on 
ylispuina mäntyjä ja niiden alla tiheä, nuori koivikko. Suon laskupuroa on aikanaan 
kaivettu, mutta se ei vedä enää. Pinta-ala 0,22 hehtaaria. 

Itäisin neva (kuva 14, nro 4) on runsaan sadan metrin pituinen ja muutaman kym-
menen metrin levyinen saraneva, joka on syntynyt kahden kallioharjanteen väli-
seen murrokseen. Suon valtakasveja ovat pullosara, raate, isokarpalo ja pyöreä-
lehtikihokki, keskiosan märimmillä pinnoilla kasvaa myös leväkköä. Suon etelä-
puolella on tehty hakkuita, mutta reunapuusto on säästetty. Länsipuolen rinne on 
melko jyrkkä ja siinä kasvaa vanhaa kuusisekametsää. Suoalue on hyvin säilyneen 
puuston ansiosta maisemallisesti näyttävin alueen soista (kuva 17). Kohderajauk-

sessa on mukana länsipuolen metsärinne. Rajauksen pinta-ala on 0,55 hehtaaria, 

josta suon osuus on noin 0,45 hehtaaria. 

 
Kuva 17. Länsiosan itäisin suo eteläpäästä kuvattuna. 

5.2  Tollinmäen pähkinälehto 

Tollinmäen asuinalueen lounaisrinteessä (kuva 18) on pieni, noin 0,15 hehtaarin 

laajuinen pähkinäpensaslehto, jossa kasvaa viitisenkymmentä kookasta päh-
kinäpensasta. Pensaikon alapuolella rinteessä on entinen pihamaa, jonka reunaan 
pähkinäpensaita on myös levinnyt. Kenttäkerroksessa on tuoreen lehdon lajistoa, 



Korsbackan−Tollinmäen luontoselvitys  

 

 

25 
 
 

 
 

mm. kieloa, valkovuokkoa, käenkaalia, ahomansikkaa, jänönsalaattia ja vuohen-
putkea. Pensaskerroksessa on pähkinäpensaiden lisäksi taikinamarjaa, tuomea ja 
nuoria vaahteroita. Osin entiselle pihamaalle (kuva 9, s. 13) levinnyt pähkinäpen-
saikko ei täytä luonnonsuojelulain mukaisen pähkinäpensaslehdon kriteerejä, 
mutta se silti säilyttämisen arvoinen (Iuku 5.2). Pähkinälehdot ovat luontotyyp-

peinä erittäin uhanalaisia ja tuoreet lehdot vaarantuneita (Raunio ym. 2008). 

 
Kuva 18. Selvitysalueen itäosan arvokkaat luontokohteet. 1) pähkinäpensaslehto, 2) puronvar-
silehto, 3) itäosan vanhan metsän alue. 

5.3  Tollinmäen puronvarsilehto 

Tollinmäen asuinalueen itäpuolella olevaa puroa on aikaan perattu. Puron poh-
joispäätä reunustavat entiset niityt ja puron varrella on myös vanhoja kaivupenk-
koja. Tollinmäki-nimisen kadun ja Kehä III:n välinen puro-osuus (kohde 2 kuvassa 
18) on säilynyt luonnontotilaisempana. Rehevässä puronotkossa kasvaa vaahte-
roita, tuomea ja ylispuina suuria koivuja. Aluskasvillisuutena on vuohenputkea, 

metsäkortetta, hiirenporrasta, rönsyleinikkiä, koiranheittä, rentukkaa ja  piha-
mailta levinneenä jättipalsamia. Puron uoma on metrin levyinen, paikoin kivikkoi-

nen ja pääosin luonnontilainen. Notkelman länsirinne on jyrkkä. Sen puustona on 
järeitä koivuja, haapoja ja kuusia. Rinteen aluskasvillisuus koostuu tuoreen lehdon 

lajeista. Notkelman itäpuolella on kevyen liikenteen reitti ja eteläpään yli kulkee 
Kehä III:n suuntainen kevyen liikenteen reitti. Notkelma on liito-oravan elinympä-

ristöä. Tuoreet lehdot ovat luontotyyppinä vaarantuneita (Raunio ym. 2008). Ar-
vokkaan puronvarsilehdon pinta-ala on 0,27 ha. 

1 

2 

3 
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5.4  Itäosan metsäalue 

Tollinmäen asuinalueen itäpuolinen rinne (kuva 18) on vaihtelevaa, mutta pääosin 
vanhaa kuusivaltaista sekametsää. Alueella on runsaasti lahopuuta ja sen kasvila-

jistoon kuuluu mm. pähkinäpensaita. Alue on luonnonoloiltaan monipuolinen: 
vanhaa kuusimetsää, rinnelehtoa, kalliomaastoa, kivikkoinen metsäpuro ja lähes 
luonnontilainen ruohokorpi (tarkemmin kuvioiden 20 ja 21 kuvauksessa). Alueen 
eläimistöön kuuluu liito-orava. 

Metsäalueen eteläosa ja pohjoispää täyttävät lahopuun määrän osalta METSO-
ohjelman valintakriteerit. Ulkoilupolun pohjoispuolella oleva, selvitysalueen ulko-
puolelle jatkuva ruohokorpi on Etelä-Suomessa luontotyyppinä erittäin uhanalai-
nen. Säilyttämisen arvoisen metsäalueen pinta-ala on 3,0 ha. 

5.5  Pohjoispään pähkinälehto 

Selvitysalueen pohjoispäässä Gåskärrin pellolle viettävässä rinteessä kasvaa hajal-
laan muutamia kymmeniä erikokoisia pähkinäpensaita (kuva 19). Rinne on lehto-
maista kangasta ja sen puusto on varttunutta kuusta ja koivua. Aluskasvillisuu-
dessa on mm. mustikkaa, käenkaalia, valkovuokkoa, nuokkuhelmikkää, metsäal-
vejuurta ja metsäkastikkaa. Puustoa on takavuosina harvennettu, mutta muutoin 
alue on säilynyt hyvin. Alue ei täytä luonnonsuojelulain suojaaman pähkinäpen-

saslehdon tunnusmerkkejä. Alueen pinta-ala 0,3 ha. 

 
Kuva 19. Pohjoispään pähkinälehto. Katkoviivalla rajattu alue on hakattu. 
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Pähkinäpensaikko jatkuu pienen kalliojyrkänteen alla voimajohtoaukean etelä-
puolelle. Kaikki pensaat oli kaadettu voimajohtojen alta kevättalvella 2017. Pen-
saiden kaataminen johtojen alta lienee tarpeetonta, sillä enimmillään 6−7 metrin 
korkuisiksi kasvavat pensaat eivät voimajohtojen alla olevassa notkelmassa vaa-
ranna sähköturvallisuutta. Pähkinäpensaiden rajaaminen raivaustoimien ulkopuo-
lelle on suotavaa. 

5.6  Ekologiset yhteydet 

Selvitysalue on suurimmaksi osaksi metsämaastoa, jossa eläimet voivat liikkua es-
teettä. Selvimmät kulkuyhteyksiin vaikuttavat esteet tai haitat aiheutuvat Tollin-

mäen asuinalueesta ja Kehä III:n tiekäytävästä. Ekologisia yhteyksiä on tarkasteltu 
Espoon pohjois- ja keskiosien (POKE) yleiskaavatyön yhteydessä, jossa tarkastelu-

alueena oli Viiskorvesta Nupuriin ulottuva alue. POKEa varten tehdyn selvityksen 
(Routasuo ym. 2017) perusteella Korsbackan−Tollinmäen alueen yli kulkee 
itä−länsisuuntainen, paikallisesti tärkeä ekologinen yhteys, joka sijoittuu alueen 
läpi kulkevan voimajohdon tienoille.  

Toinen paikallisesti merkittävä yhteys sijaitsee alueen itäreunassa ja se noudattaa 
Kehä III alittavaa purokäytävää. Kehätien kohdalla on tässä kohdin siltamainen ali-
kulku. Sitä voivat käyttää kulkureittinään mm. useimmat maanisäkkäät lukuun ot-

tamatta hirvieläimiä, jotka välttävät alikulkuja. Yhteys mainitaan myös Hirvensalon 
(2014) selvityksessä.  

Tärkeimmät ekologiset yhteydet on merkitty pisteviivalla liitteeseen 1. 
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Li ite 1. Korsbackan−Tollinmäen alueen arvokkaat luontokohteet. Pisteviivalla on merkitty tär-

keimmiksi arvioidut ekologiset yhteydet. 

Uhanlaiset luontotyypit 
1) neljä kallioiden reunustamaa nevaa 

Muut luontokohteet 
2) pähkinäpensaslehto 
3) pähkinäpensaslehto 
4) vanhan metsän alue, myös lehtoa, pähkinäpensaita, liito-orava 
5) puronvarsilehto 

Liito-orava 
6) elinympäristö 
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