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Asuntosäätiö SR ja Kojamo Oyj 

Likusterikadun asemakaavan muutos 

 

LUONTOLAUSUNTO  

Johdanto 

Tämä lausunto koskee Espoon Suurpellossa sijaitsevaa Likusterikadun korttelia 21042. Kortteli 

sijoittuu Henttaan puistokadun pohjoispuolelle, Hentebynkadun ja Likusterikadun kulmaukseen ja  

Vävarsinkummun viereen. Likusterinkadun kaakkoispuolelle on rakennettu kerrostaloja. Alueen 

pohjoispuolelta kulkee Smedsbäckenin purouoma, joka laskee Lukupuroon Kehä II:n itäpuolella. 

Puron uomaa on siirretty Suurpellon rakentamisen alussa, kun se aiemmin kulki selvitysalueen 

lävitse. Työn tavoitteena on selvittää selvitysalueen luonnon piirteet ja arvioida tarkemman 

luontoselvityksen tarvetta ja siihen liittyviä lajikartoituksia. Työhön kuului myös hulevesien 

tilanteen tarkastaminen.  

Toimeksiannon luontolausunnosta antoi hankekehitysjohtaja Katariina Haigh Asuntosäätiöstä. 

Hänen lisäkseen työtä on ohjannut Jyrki Hahkala Kojamosta. Lausunnon on laatinut FM Susanna 

Pimenoff Luontotieto Keiron Oy:stä. Kohteella käytiin 10.7.2020 ja tarkastettiin luonnon 

yleispiirteet. Selvitysalueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria.  

 

Kuva 1 Suurpellon selvitysalueiden sijainti osoitetaan punaisella täytöllä. Likusterikadun rajaus on ylempänä. 
Kartta © Espoon kaupunki 2020 

Luonnon yleispiirteet 

Selvitysalueella on viljelyksestä poistettua peltoa, joka on edelleen avoin ja peltomainen. Avomaalle 

on ehtinyt kasvaa muutamia nuoria lehtipuita ja puuntaimia. Kasvillisuus on tyypillistä pellolle 

syntynyttä niittykasvillisuutta, jonka lajisto on melko suppea. Pellolla kasvaa runsaasti voikukkaa ja 
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juolavehnää sekä peltosauniota. Muuta pellolta havaittua lajistoa: pelto-ohdake, piikkiohdake, 

kirjopillike, pujo, nurmipuntarpää, koiranheinä, nurminata, hierakka, pietaryrtti, leskenlehti, 

tulokaslaji karvahorsma, vieraslaji paimenmatara sekä haitallinen vieraslaji komealupiini. Lupiinia 

kasvoi vain pohjoiskulmassa selvitysalueen rajan tuntumassa.  

 

Kuva 2 Selvitysalueella kasvaa niittyä käytöstä poistetulla pellolla.  

Selvitysalueen halki kulkee leveä oja pohjois-eteläsuuntaisesti. Ojassa ei vaikuta olevan virtausta 

eikä päädyissä ainakaan näkynyt ojarumpuja teiden ali. Oja näyttää silmämääräisesti olevan 

Henttaanpuron korkeusasemaa alempana. Ojan törmät ovat savisia ja ojan syvyys on useita 

kymmeniä senttimetrejä. Vesi pääsee leviämään ojan ympäristöön varsinkin ojan länsipuolella 

selvitysalueen lounaisosassa. Ojan reunoilla on pieniä luhtaisia kohtia, jossa kasvillisuus eroaa 

selkeästi muusta pellosta. Ojassa kasvaa uistinvitaa, isopalpakkoa, leveäosmankäämiä, korpikaislaa 

ja viherlevää. Sen törmillä ja luhdalla kasvaa lisäksi ranta-alpia, röyhyvihvilää, vähän mesiangervoa 

ja muutamia pajuja. Myös vieraslaji kanadankoiransilmää havaittiin.  
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Kuva 3 Ojaan on kerääntynyt vettä, mutta sen molemmat päät vaikuttavat tulleen tukituiksi eikä vesi virtaa.  

 

Kuva 4 Vaakaviivoitetulla rajauksella on oja, jonka ympärillä on luhtaista kasvillisuutta.  
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Johtopäätös 

Selvitysalue muodostaa hyvin tavanomaisen luontokohteen, jossa on entiselle pellolle tyypillistä 

kasvilajistoa. Havaitut lajit ovat yleisiä. Entinen pelto ei muodosta muulle arvokkaalle lajistolle 

potentiaalista ympäristöä. Ojassa voisi keväisin olla sammakkoeläinten kutua, mutta vesi saattaa olla 

turhan rehevöitynyt ja pellolle levitettyjen aineiden kyllästämä. Salaojitettu, peltomainen 

lähiympäristö ei sovellu kovin hyvin luontodirektiivin IV-liitteessä mainitulle viitasammakolle. 

Viitasammakon kutupaikat ovat tiukasti suojeltuja (LsL 49 §). Suurpellon lähikortteleissa on 

viitasammakolle soveltuvia kosteikoita, joista ei ole tiedossa sammakoiden soidinta. Kosteikot ovat 

teiden eristämiä. Tarkempaa luontoselvitystä selvitysalueen lajiston selvittämiseksi ei katsota 

tarvittavan. 

Haitallisista vieraslajeista havaittiin komealupiini selvitysalueen pohjoisrajalta. Lupiinia tulee torjua 

ja sen leviäminen pitää estää. Sen siemeniä tai juuria sisältävää maata ei tule sekoittaa muuhun 

kuorittavaan pintamaahan lajin leviämisen estämiseksi. Siemenillä kyllästetyn maan käsittelystä on 

säädetty vieraslajeja koskevassa asetuksessa.  

Loivasti lounaaseen viettävällä pellolla on entinen oja, jonka kautta Henttaanpuro on virrannut 

etelään. Tällä hetkellä vedenvirtausta ei ojassa havaittu eikä vettä ollut kesäsateista huolimatta ojan 

törmään asti. Savisamean veden alkuperää on vaikea päätellä, mutta se on todennäköisesti tiiviin 

savikerroksen päälle jämähtänyttä hulevettä. Ojaan purkaa todennäköisesti pellon salaojat. 

Vävarsinkummun ja loivan rinteen sadevedet valuvat pintavaluntana ojalle päin. Selvitysalueen oja 

on silmämääräisesti arvioituna alempana kuin muu selvitysalueen maa, mutta myös merkittävästi 

alempana kuin Henttaanpuron nykyinen uoma. Ojan vesi ei ilmeisesti pääse pois valumalla, vaan 

pelkästään haihtumalla.  

Savimaiden alla voi virrata pohjavettä, joka paineesta purkautuu maanpintaan, kun savipatjaan 

kaivetaan/paalutetaan reikä. Suurpeltoa koskevassa kaupunkisuunnittelun lähtötiedoissa saattaa 

löytyä hydrologinen selvitys tai Henttaanpuroa koskeva suunnitelma, jossa vesiasiaa on käsitelty.  

Likusterikadun selvitysalueen kasvillisuuden nykytilanteesta ei voi päätellä mitä alueen 

vedenpinnalle tapahtuu, kun pelto rakennetaan tai mahdollisesti paalutetaan. Alavalle savimaalle 

kerääntyvä vesi ei virtaa helposti mihinkään suuntaan, varsinkin kun ympärille on murskeesta 

rakennetut, vettä padottavat tiet. Tästä syystä suunnittelussa on suositeltavaa huomioida hulevesien 

käsittely.  

Helsingissä 14.8.2020 

 

Susanna Pimenoff 

biologi, FM 

Luontotieto Keiron Oy 

Lähteet 
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