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1 Johdanto 

 Espoon Gumbölessä sijaitseva, yleisten rakennusten korttelialueeksi kaavoitettu 

alue on tarkoitus muuttaa liike- ja toimitilarakentamisen alueeksi. Kiinteistöllä si-

jaitsee vuonna 1908 rakennettu, entinen Gumbölen koulun rakennus. Alueella on 

sijainnut myös kolme muuta rakennusta, mutta ne on purettu 2000-luvulla. Selvi-

tysalue on osittain avointa entistä maatalousympäristöä. Puustoisia alueita on 

melko vähän. Selvitysalueen halki kulkee suurjännitejohto. 

Tämän luontoselvityksen tavoitteena on tuoda esille Pikkukoulun luonnon piir-

teitä ja mahdollisia luontoarvoja. Luontoselvityksessä on kartoitettu elinympäris-

töjä, kasvillisuutta, pesimälinnustoa, lepakoita ja liito-oravaa.  

Toimeksiantajan yhteyshenkilönä on toiminut maisema-arkkitehti Marie Nyman, 

jonka työtä jatkamaan tuli maisema-arkkitehti Katariina Peltola. Hänen lisäkseen 

työn ohjausryhmään ovat kuuluneet aluearkkitehti Outi Reitmaa ja asemakaavain-

sinööri Johanna Nuotio kaupunkisuunnittelukeskuksesta ja ympäristötarkastaja 

Tia Lähteenmäki Espoon ympäristökeskuksesta. 

Luontoselvityksen maastotyön ja raportin ovat laatineet biologit, FM Anu Luoto 

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

Susanna Pimenoff (liito-orava). Työtä on ohjannut biologi, FM Susanna Pimenoff 

Luontotieto Keiron Oy:stä. Raportin kuvat ovat Anu Luodon. 

2 Selvitysalueen sijainti  

Pikkukoulun selvitysalue sijaitsee Espoon keskuksesta luoteeseen Kehä III:n län-

sipuolella (kuva 1). Selvitysalue rajautuu etelässä Vanhaan Muuralantiehen, Rinta-

maantiehen ja idässä Kehä III:een. Selvitysalueella sijaitsee kunnostettu entinen 

koulurakennus sekä uusi varastorakennus. Alueen halki kulkee voimajohtolinjan 

johtoaukea.  

Selvitysalueen pinta-ala on noin 2 hehtaaria. Alue on kokonaan kulttuurivaikut-

teista aluetta, joka on suurelta osin avointa tai puoliavointa ympäristöä. Muuralan-

tien varrelle sijoittuvan, vanhan koulurakennuksen pihapiirin ympärillä on jään-

teitä puutarhakasvillisuudesta. Pohjoiseen viettävässä rinteessä on vanhaa peltoa 

tai laidunta, joka on osittain kasvamassa umpeen. 
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Kuva 1 Selvitysalueen sijainti Gumbölessä osoitetaan sinisellä. © Espoon kaupunki 2020. 

3 Taustatiedot 

Selvitysalueen maaperä on Vanhan Muuralantien varressa kalliota ja muualla savea. 

Kallioperässä on amfiboliittia ja metavulkaniittia (Geologian tutkimuskeskus 

2020). 

Selvitysalueelta ei ole aiempia luontoselvityksiä eikä myöskään tietoja liito-ora-

vasta.  Alueella ei ole rajattuja luonnonsuojelualueita, luonnonsuojelulain 29 § 

luontotyyppejä tai metsälain 10 § kohteita. Pikkukoulun alueelta ei ole aiempia tie-

toja uhanalaisista tai muutoin arvokkaista lajeista.  

4 Kartoitusmenetelmät 

4.1 Elinympäristöjen ja kasvillisuuden kartoitus 

Selvitysalueeseen tutustuttiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun avulla, ja elinympäris-

töt rajattiin alustavasti ilmakuvan perusteella. Alueen maastotyöt tehtiin 29.6.2020. 

Työn suoritti Anu Luoto.  

Maastokartoitukseen käytettiin yhteensä noin tunti. Selvitysalue kuljettiin läpi ja-

lan. Elinympäristöt luokiteltiin metsätyyppeihin ja muihin elinympäristötyyppei-

hin. Metsiä arvotettiin mm. puuston iän, rakenteen ja luonnontilaisuuden perus-

teella. Kasvillisuuden yleispiirteet kartoitettiin elinympäristöjä määritettäessä. Ylei-

set ja havaitut huomionarvoiset kasvilajit kirjattiin, mutta selvityksen tavoitteena 

ei ollut laatia kattavaa putkilokasvilistaa.  
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Maastokarttana käytettiin Espoon kaupungin vektoripohjaista kantakarttaa mitta-

kaavassa 1:2000. Kuvioiden rajaamisessa käytettiin apuna GPS-paikanninta, jolta 

siirrettiin lokitiedot paikkatieto-ohjelmaan. 

4.2 Linnuston kartoitus 

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

toitusmenetelmää soveltaen. Maalintulaskentaan käytettiin kaksi laskentakierrosta. 

Kartoitustyö suoritettiin kulkemalla selvitysalueella mahdollisimman kattavasti, 

jottei yksikään selvitysalueen maastokohta jäisi 20 metriä kauemmaksi laskijasta. 

Kierrokset ajoitettiin huomioiden lintujen lauluaktiivisuus ja pesintä sekä muutto-

lintujen saapuminen. Edellä kuvatulla tavalla voidaan kattavasti ja luotettavasti kar-

toittaa selvitysalueen linnusto, aikaisin pesintänsä aloittavat sekä myöhään saapu-

vat lajit mukaan lukien. 

Kartoituslaskennat suoritettiin 14.5. ja 10.6.2020. Laskennat teki FM Janne Kos-

kinen. Aikaväli kattaa ainakin osittain kaikkien Etelä-Suomessa pesivien lajien pe-

simäkauden. Maalinnustoa kartoittaessa on olennaista huomioida lajien väliset erot 

lauluaktiivisuuden huipun ajoittumisessa ja saapumisessa pesimäpaikoille.  

Lintujen parimäärä arvioitiin yhdistämällä kartoituslaskentojen tulokset kokoa-

malla lajikohtaiset havainnot erilliselle kartalle. Tällä tavalla yhdistetyt havainnot 

kuvaavat lajikohtaisesti pysyvien reviirien sijainnit sekä parimäärän. Lajikohtaisten 

reviirien tulkinnassa huomioitiin erityisesti kaikki reviirin pitoon viittaava käyttäy-

tyminen. Reviirien tulkinnassa huomioitiin myös löydettyjen pesien sekä maasto-

poikueiden sijainnit. Reviiriksi tulkittiin useassa eri laskennassa samalla paikalla 

havaittu koiras tai pari, tai yhdeltä laskentakäynniltä selkeä reviiriin tai pesintään 

viittaava havainto. 

4.3 Lepakoiden kartoitus 

Lepakkokartoituksessa on sovellettu kirjallisuudessa esiteltyjä menetelmiä. Perus-

tietoja lepakkokartoituksen menetelmistä antavat esimerkiksi Hundt (2012) ja 

Sierla ym. (2004). Suomen lepakkotieteellinen yhdistys on laatinut oman ohjeis-

tuksensa lepakkoselvityksen tekemistä varten (SLTY 2012). 

Tässä selvityksessä lepakoita havainnoitiin ensisijaisesti passiivisen laitteen avulla. 

Laite jätettiin kartoitusyön ajaksi kolmeen eri pisteeseen selvitysalueella. Kartoi-

tusyön aikana käytiin kahdella muulla lähialueen kohteella, jonka jälkeen palattiin 

Pikkukoululle tekemään aktiivihavainnointia sekä poistamaan passiivilaite. Pikku-

koulun aktiivikartoitus tehtiin kaikilla kartoituskierroksilla aamuyön puolella.  

Passiivilaitteina käytettiin Anabat Express detektoreita. Laite tallentaa äänet muis-

tikortille, josta ne voidaan siirtää tietokoneelle. Tallennetut tiedostot analysoitiin 

AnaLook –ohjelmistolla. Aktiivikartoituksessa käytettiin Petterssonin detektoria 

(Pettersson Elektronik D240X). Tarvittaessa havaitut lepakoiden kaikuluotausää-

net nauhoitettiin digitaalisella Roland R-09HR tallentimella. Kuljetut reitit ja ha-

vaintopisteet tallennettiin GPS- paikantimella (Garmin GPS 62S). Lajit tunnistet-

tiin joko maastossa tai jälkikäteen analysoimalla nauhoitettuja ääniä tietokoneella 

BatSound® -ohjelmalla. 
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Kartoituskierroksia oli kolme: 12.6., 13.7. ja 18.8.2019. Kaikki kierrokset aloitettiin 

3-4 tuntia auringon laskun jälkeen kartoittajan käytyä ensin toisella kohteella. Kar-

toittajana toimi kaikilla kierroksilla Anu Luoto.  

4.4 Liito-oravan kartoitus 

Liito-oravan esiintyminen todetaan ulostepapanoiden perusteella. Maastossa etsi-

tään papanoita liito-oravien suosimien suurten puiden, yleensä kuusten ja haapo-

jen juurilta. Maastotyö tehdään papanoiden löytämisen kannalta parhaiten sovel-

tuvaan aikaan keväällä. 

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

josta löytyy liito-oravan yksittäisiä papanoita, olisi liito-oravan lisääntymis- ja le-

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

elinpiirinsä eri osissa laajalla alueella. Liito-orava käyttää elinpiirinsä osia vaihtele-

vasti eri vuodenaikoina ja vuosina.  

Maastokartoitus tehtiin kevään 2020 poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kah-

della maastokäynnillä 8.4. ja 28.4.2020. Aikaa käytettiin yhteensä noin tunti. Edel-

tävän talven lumettomuus sekä runsaat sateet ovat vaikuttaneet papanoiden säily-

miseen ja sitä myötä myös niiden löytymiseen. Kartoitus tehtiin jalan GPS-paikan-

ninta hyödyntäen. Maastotyön tekivät FM Susanna Pimenoff ja FM Anu Luoto.  

Papanoita etsittiin suurimpien lehtipuiden tyviltä, koska alueella ei juurikaan kas-

vanut kuusia. Lisäksi kartoituksessa pyrittiin löytämään koloja potentiaalisista 

puista. Kolopuu tulkitaan liito-oravan pesäpuuksi, mikäli se kolon sopivan koon 

ja papanahavaintojen perusteella vaikuttaa asutulta. Pesäpuuksi voidaan tulkita 

myös puut, joiden alla on runsaasti papanoita ja puussa risupesä tai soveltuvan 

kokoinen pönttö. Papanapuut, arvio papanoiden määrästä ja kolopuiden sijainnit 

tallennettiin GPS-paikantimeen. Laitteen osoittama sijainti voi metsäisessä ympä-

ristössä heittää +-2 – 10 m.  

Maastokarttana käytettiin Espoon kantakarttaa mittakaavassa 1:2 000. Kohteiden 

rajaamisessa käytettiin apuna GPS-paikanninta, jolta siirrettiin tiedot paikkatieto-

ohjelmaan. 

4.5 Kohteiden arvottamisen perusteet 

Arvottamisessa on käytetty Espoon kaupungin uutta luontoarvoluokittelua, joka 

on otettu käyttöön vuonna 2020. Luokittelu on laadittu luontoarvojen priorisoi-

miseen Espoossa. Kohteita arvotetaan luontotyyppien, lajien ja muiden yleiskri-

teerien perusteella. Arvotusperusteet on esitetty liitteessä 3. 
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Kuva 2 Vuohenputkea ja kivikkoalvejuurta kuviolla 6. AL 
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6 Elinympäristöt ja kasvillisuus 

Pikkukoulun selvitysalueelta on elinympäristöt rajattu kaikkiaan 10 kuvioon, jotka 

esitetään kuvassa 3. 

 
Kuva 3 Pikkukoulun elinympäristöjen rajaus ja numerointi vuonna 2020. 

Kuvio 1 on entistä peltoa tai laidunta, joka on kasvanut osittain umpeen. Kohde 

on ns. sekundäärinen lehto. Puusto muodostuu kookkaista, monihaaraisista rai-

doista, muutamista koivuista sekä tuomesta. Ainakin yhdessä suuressa raidassa oli 

kookas onkalo, jossa kasvoi todennäköisesti raidankääpä.  Raita on kasvillisuuske-

hityksen pioneerilaji.  Kookkaat tuovat arvokkaan monimuotoisuuslisän alueelle. 

Raidoilla on runsas seuralaislajisto ja ne ovat pölyttäjille keväisin tärkeitä ravinto-

lähteitä. Vain kaksi pienikokoista kuusta kasvaa lehtipuuston alla. Aluskasvillisuus 

on pääosin heinävaltaista. Heinien seassa kasvaa vuohenputkea, maitohorsmaa ja 

mesiangervoa. 

Voimajohtolinjan alla, kuviolla 2, kasvaa näille alueille tyypillistä kasvillisuutta, 

joka kuvastaa maaperän rehevyyttä. Ruohovartisista kasveista runsaita ovat maito-

horsma, nokkonen ja vuohenputki sekä paikoin mesiangervo. Myös haitalliseksi 

vieraslajiksi luokiteltua komealupiinia esiintyy, etenkin kuvion koillisosassa. Puu-

vartiset ovat pensasmaisia pajuja, pihlaja, tuomea ja puiden taimia.  

Kuvio 3 sijoittuu voimajohtolinjan ja piha-alueen väliin. Sen pohjoisreunasta on 

kaadettu puustoa, haapaa ja metsävaahteraa. Elinympäristö on pääosin puolia-

vointa eli avoimen niityn ja pensasryhmien tai puiden muodostamaa sekoitusta. 

Lehtipuustoa on lähinnä Vanhan Muuralantien kulmassa, jossa kasvaa kaksi kes-

kikokoista tammea. Tammien alla kasvaa puutarhapensaita kuten juhannusruusua, 

siperianhernepensasta sekä pihasyreeniä. Kuvion keskiosassa on avointa niitty-

mäistä kasvillisuutta, jossa vuohenputki on runsas. Vuohenputken seassa kasvaa 
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myös metsäkurjenpolvea sekä kivikkoalvejuurta. Avoalueen reunassa on suuriko-

koinen kataja, jonka päälle on kaadettu metsävaahtera. 

Kuviolla 4 on avoin sorapinta, jonka päällä kasvaa tyypillistä joutomaiden ruoho-

vartista lajistoa. Suurikokoisia lajeja ovat komealupiini, vuohenputki ja pietaryrtti. 

Selvitysalueen ainoassa metsikössä, kuvio 5, kasvaa noin 40-vuotiasta lehtipuus-

toa. Metsävaahtera on runsas. Muita puulajeja ovat koivu, haapa, harmaaleppä ja 

raita. Lehtipuiden joukossa kasvaa myös muutama yksittäinen pienikokoinen 

kuusi. Kenttäkerroksen lajisto ilmentää lähinnä sekundääristä lehtoa. Lajistoon 

kuuluvat mm. vuohenputki, nokkonen, kielo, kyläkellukka ja metsäkurjenpolvi. 

Pohjakerros on pääosin paljas runsaan lehtikarikkeen vuoksi. Lehtilahopuuta on 

muutamia järeäitä runkoja, ainakin raitaa ja metsävaahteraa.  

Kuvio 6 on entistä piha-aluetta. Kasvillisuus on niittymäistä, joskin valtalajina on 

vuohenputki. Muuta lajistoa ovat mm. koiranheinä, metsäkurjenpolvi ja kivikko-

alvejuuri. Keväällä kallioisella kumpareella kukki muutamia idänsinililjoja osoitta-

massa aiempaa puutarhakasvillisuutta.  

Pikkukoulun 1900-luvun alusta oleva tiilinen koulurakennus sijaitsee kuviolla 7. 

Rakennus on saneerattu ja sen itäpuolelle on rakennettu L-muotoinen varastora-

kennus. Piha-alue on päällystetty sepelillä eikä siinä ole muutamia säästettyjä puita 

lukuun ottamatta juurikaan kasvillisuutta. 

Selvitysalueen koilliskulman rinteessä on vanhaa viljelykäytössä ollutta aluetta, 

jossa on edelleen niittymäistä kasvillisuutta kuviolla 8. Niitty on suurelta osin hei-

nävaltaista. Heinistä niityllä kasvaa mm. nurmilauhaa, juolavehnää ja timoteitä. Re-

hevyydestä kertovat maitohorsma, nokkonen ja vuohen- ja koiranputki. Myös ko-

mealupiinia esiintyy. Etenkin rinteen yläosassa on myös jonkin verran parempaa 

niittykasvillisuutta kuten päivänkakkaraa, oja- ja siankärsämöä, paimenmataraa ja 

pietaryrttiä. Niukasti esiintyy harakankelloa, niittynätkelmää ja hiirenvirnaa. Lä-

hellä metsänreunaa kasvaa myös metsäkurjenpolvea. 

Kuviolla 9 kasvaa japanintatarkasvusto kehä III:n meluvallin länsirinteellä. Laji on 

luokiteltu haitallisiksi vieraslajeiksi. 

Kehä III meluvallilla on kuviolla 10 avointa osin niittymäistä kasvillisuutta. Tien-

puoleinen rinne laskee itään ja kaakkoon ja on selvästi paahteisempi ja kuivempi 

kuin länsirinne. Itärinteellä kasvaakin niittylajeista päiväkakkaraa, siankärsämöä ja 

ahdekaunokkia, mutta myös lupiinia. Meluvallilla kasvaa muutamia ruusupensaita. 

Vanhan Muuralantien lähellä on muutama koivu, nuori kuusi, raita ja tuomi sekä 

vadelmaa ja ruusuja. 
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Kuva 4 Japanintatar kasvusto kehä III:n meluvallilla. AL 

 

 

Kuva 5 Kuvion 2 reunalta on kaadettu puustoa keväällä 2020. AL 
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7 Pesimälinnusto 

Pikkukoulun selvitysalueen linnusto on tyypillistä pienten peltojen ja pensaikkojen 

lajistoa. Metsälajit puuttuvat käytännössä kokonaan, ja pesimälinnustoa hallitse-

vatkin varpuslinnut, kuten pensaskerttu. Alueen pienestä koosta johtuen yksilö-

määrät ovat selvitysalueella pieniä. Avomaaluonteesta johtuen kartoitukset keski-

tettiin mahdollisimman varhaiseen aamuun, jotta mahdolliset ”yölaulajat” – kuten 

esimerkiksi satakieli tai luhtakerttunen – olisivat aktiivisesti äänessä. 

Selvitysalueen linnusto on kokonaisuudessaan taajamalle tyypillistä avomaalajis-

toa, eivätkä lintujen parimäärät ole merkittävän suuria. Alueella tavattiin kuitenkin 

neljä silmälläpidettävää lintulajia pesivinä. Avomaalla pesivät lintulajit ovat taantu-

neet voimakkaasti viime vuosina. Voimalinjojen aluset sekä vanhat peltoaukeat 

ovat näille lajeille nykyisin tärkeitä elinympäristöjä. Huomionarvoisten linturevii-

rien keskipisteet esitetään kuvassa 6 ja havaittu lajisto liitteessä 2. 

 

Kuva 6 Linnuston ilmentäjälajit sekä silmälläpidettävät lajit selvitysalueella ja sen läheisyy-

dessä vuonna 2020. 

Huomionarvoiset lintulajit vuonna 2020: 

Luhtakerttunen (1 reviiri). Alueella tavattiin yksi luhtakerttunen. Luhtakerttunen 

on vakiintunut pesimälajistoomme vasta sotien jälkeen. Parimäärät vaihtelevat 

vuosittain paljon, mutta laji on Suomessa elinvoimainen. Luhtakerttusen esiinty-

minen kertoo hyvälaatuisista pensaikoista.  

Kultarinta (1 reviiri). Kulttuurivaikutteisten ympäristöjen ja lehtometsien mesta-

rilaulajaa havaittiin yksi pari Vanha Muuralantien varressa tammien muodosta-

massa pikkumetsikössä. Kultarinta viihtyy erityisesti vanhemmissa lehdoissa ja 

puistoissa, mutta toisinaan sitä voi tavata myös nuoremmissa lehtimetsissä. 
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Punavarpunen (NT, 1 reviiri). Lehtipuumetsikön pohjoisreunassa oli yksi puna-

varpusen reviiri. Laji on taantunut viime vuosikymmeninä ja siksi laji on arvioitu 

2019 uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi yksilömäärän laskun myötä. 

Punavarpunen suosii kosteiden niittyjen harvoja pensaikoita ja metsänreunoja.  

Pensaskerttu (NT, 3 reviiriä). Silmälläpidettäväksi luokiteltu pensaskerttu on eri-

laisten pensaikoiden, hakkuuaukeiden, rantapajukoiden ja muiden pensaikkoisten 

avomaiden tyyppilajeja. Lajin kanta on erittäin vaihteleva, ja vuosien välillä erot 

voivat olla suuriakin. Laji on luokiteltu 2019 uhanalaisuusluokituksessa silmälläpi-

dettäväksi pesimäkannan merkittävän laskun vuoksi. 

Harakka (NT, 1 reviiri selvitysalueen ulkopuolella). Kaikkien puoliavointen ja 

avointen kulttuuriympäristöjen peruslajia harakkaa on vaikea pitää harvinaistu-

neena, mutta lajin yksilömäärä on vuoden 2019 uhanalaisuusarvioinnissa arvioitu 

pienentyneeksi. Harakalla on reviiri alueen rajojen ulkopuolella, sen eteläpuolella. 

Västäräkki (NT, 1 reviiri alueen ulkopuolella) on tavallinen kulttuuri-, pelto- ja 

avomaiden laji, joka on luokiteltu silmälläpidettäväksi yksilömäärän laskun myötä. 

Lajilla on yksi havaittu reviiri selvitysalueen luoteispuolella.  

8 Lepakot 

Selvitysalueen kolmella lepakkokartoituskierroksella havaintoja tehtiin vähän. Sel-

vitysalue on lepakoille epäsuotuisa ympäristö avoimuuden takia.  

Pikkukoulun selvitysalueelle sijoitettuun passiivilaitteeseen oli kolmen yön aikana 

tallentunut havaintoja 37 havaintominuutin verran (taulukko 1). Laite oli yhteensä 

päällä noin 10,5 tuntia. Suuri osa havainnoista oli Suomessa yleisestä pohjanlepa-

kosta. Lisäksi havaintoja tallentui siippalajista. Sen perusteella pohjanlepakko len-

teli kesäkuussa rakennuksen pihapiirissä. Heinäkuussa detektori oli sijoitettuna 

luoteisosaan, josta ei tallentunut kuin yksi havainto pohjanlepakosta. Elokuussa 

laite oli vaahterametsikön reunassa ja siellä lenteli muutamia siippoja. Kaikki pas-

siivilaitteiden havainnot olivat tallentuneet yli tunti auringonlaskun jälkeen. To-

dennäköisesti lepakoiden päiväpiilot eivät ole selvitysalueella, vaan lepakot ovat 

tulleet käväisemään paikalla jostain kauempaa. 

Aktiivikartoituksessa koko kesänä tehtiin vain kaksi havaintoa elokuussa ja nämä 

molemmat olivat pohjanlepakosta. Kyse saattoi olla samasta yksilöstä.  

Selvitysalueen pienuus sekä avoimuus vaikuttavat aktiivikartoituksen havainto-

määriin, koska alueen läpikäyntiin käytettiin aikaa vain noin puoli tuntia. Kohteelle 

tultiin kaikilla kierroksilla vasta 3-4 tuntia auringonlaskun jälkeen, kartoittajan käy-

tyä toisilla kohteilla alkuyöstä. Vähäisten havaintojen perusteella ei voida tulkita, 

että paikalla olisi lepakoille tärkeää aluetta.  

Saneeratussa vanhassa koulurakennuksessa on aiemmin voinut olla lepakoiden 

päiväpiilopaikka. Tästä ei kuitenkaan ole tietoa, eivätkä kesän 2020 havainnot viit-

taa siihen, että rakennuksessa majailisi edelleen lepakoita. 
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Taulukko 1 Lepakkohavainnot passiivilaitteesta kartoituskierroksittain Pikkukoulun selvi-

tysalueella vuonna 2020. 

laji 1. kierros 2. kierros 3. kierros yhteensä 

siippalaji 0 0 15 15 

pohjanlepakko 20 1 1 21 

yhteensä 20 1 16 37 

 

 

Kuva 7 Lepakkokartoituksen aktiivihavainnot, kartoitusreitti sekä passiivilaitteiden sijainti. 

9 Liito-orava 

Pikkukoulun selvitysalueelta ei ole tiedossa aiempia liito-oravahavaintoja. Alue on 

suurelta osin avointa ja jossain määrin myös eristynyt muista metsäalueista raken-

nettujen alueiden, Kehä III:n, voimajohtolinjan ja avoalueiden takia. Lähimmät 

tiedossa olevat liito-oravahavainnot ovat Gumbölen golfkentän reunametsistä sel-

vitysalueelta länteen ja Hirvisuolta pohjoisessa.  

Liito-oravasta ei tehty havaintoja Pikkukoulun selvitysalueelta. Selvitysalueella ei 

ole sellaista puustoa, joka tällä hetkellä sopisi liito-oravalle pidempiaikaiseen oles-

keluun. Lehtometsikössä kuviolla 5 kasvaa muutama nuori haapa, joissa ei vielä 

ole koloja. Liito-oravan on mahdollista käyttää alueen lehtipuustoa ruokailuun. 

Ruokailupuiden määrä on kuitenkin puuston poiston myötä vähentynyt, sillä voi-

majohtolinjan vierestä on kaadettu useita haapoja ja pihapiiristä suojaava kuusi ja 

muutama koivu.  

Selvitysalueen kautta ei kulje liito-oravalle tärkeää kulkuyhteyttä. 
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10 Tulosten yhteenveto 

Tähän lukuun on koottu selvitysalueen merkittävät luontoarvot, jotka esitetään 

kuvassa 11. Arvotuksessa on huomioitu kaikki lajiryhmät, vaikka arvot esitetään 

elinympäristöjen rajauksilla. 

Pikkukoulun selvitysalueella ei esiinny uhanalaisia luontotyyppejä.  

Putkilokasveista havaittiin ja kirjattiin kaikkiaan 94 lajia (liite 1). Uhanalaisia tai 

harvinaisia kasvilajeja ei havaittu. Pikkukoulun putkilokasvillisuus edusti alueen 

elinympäristötyypeille tavanomaista peruslajistoa.  

Lintulajeja havaittiin selvitysalueella yhteensä 23, joista 13 pesiviä (liite 2). Silmäl-

läpidettävistä lintulajeista havaittiin punavarpunen ja pensaskerttu. Silmällä pidet-

tävät harakka, kiuru ja västäräkki pesivät heti selvitysalueen ulkopuolella. 

Lepakoista havaittiin yksi laji, pohjanlepakko. Lisäksi havaittiin tarkemmin 

määrittämättömiä siippoja. Kaikki alueella havaitut lepakkolajit ovat luontodirek-

tiivin IV liitteen lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat suojeltuja. Luon-

nonsuojelulain 49 § mukaisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei havaittu lepakoi-

den osalta. Alueelle ei myöskään ollut perusteltua rajata lepakoiden saalistusalueita 

tai muita tärkeitä alueita havaintojen vähäisyyden vuoksi. Selvityksen toimeksian-

toon ei sisältynyt päiväpiilojen tarkempaa etsimistä, sillä ne vaativat erilaisia mene-

telmiä.  

Liito-oravan ei havaittu asuttavan selvitysaluetta. Alueelta ei ole rajattu liito-

oravakohteita, koska puoliavoin ympäristö ei ole liito-oravalle erityisen soveltuvaa. 

11 Johtopäätökset ja suositukset 

Pikkukoulun selvitysalue on pinta-alaltaan pieni ja hyvin kulttuurivaikutteinen 

kohde. Alueella on ollut koulurakennus jo yli 100 vuoden ajan ja sen lähellä myös 

muita rakennuksia sekä maatalousalueita. Koulun ympäristö on alkanut metsitty-

mään 1970-luvulta lähtien. Koulun pihapiirissä on tapahtunut muutoksia aivan 

viime aikoina vanhan koulurakennuksen saneerauksen ja uudisrakentamisen 

myötä. Myös kohteella kulkeva voimajohtolinja ja siihen liittyvät hoitotoimet ovat 

vaikuttaneet kasvillisuuteen ja elinympäristöihin. 

Selvitysalueen elinympäristöt ovat pääasiassa tavanomaisia niin kasvillisuuden kuin 

muun lajiston osalta. Kaksi elinympäristökuviota (nro 5 ja 8) on katsottu huomi-

onarvoisiksi, mutta ei kuitenkaan paikallisesti arvokkaiksi (lumo-luokka 4). Toinen 

niistä on noin 40-50-vuotta vanha, kehittymässä oleva metsävaahteravaltainen 

lehto (nro 5). Toinen kohde on todennäköisesti entinen heinäpelto, jossa on jon-

kin verran niittylajistoa. Molemmat kohteet on suositeltavaa pyrkiä huomioimaan 

kaavoituksessa, mutta niiden säilyttäminen ei ole välttämätöntä. Niitty kaipaisi 

myös säännöllistä hoitoa, jotta arvokas niittylajisto säilyisi. Kuvion 3 eteläosassa 

Vanhan Muuralantien ja ulkoilutien kulmauksessa kasvaa kaksi tammea, jotka olisi 

hyvä säilyttää luonnon monimuotoisuuden lisääjinä. Leveän latvuksen omaavat ja-

lopuut ovat myös maisemallisesti arvokkaita.  
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Pikkukoulun alueen linnustoarvot ovat tavanomaiset ja tyypilliset pk-seudun kult-

tuurivaikutteisille ympäristöille. Alueella tavattiin neljä silmälläpidettävää lajia, 

joista kaksi pesi itse selvitysalueella ja kaksi hyvin todennäköisesti käyttävät selvi-

tysaluetta reviirinsä osana. Kaikkien silmälläpidettävien lajien kriteerinä on yksilö-

määrien lasku koko maassa. Nämä lajit säilyvät alueella, jos maisema pysyy avoi-

mena ja rakennetulla kiinteistöllä kasvaa pensaita myös tulevaisuudessa.  

Selvitysalueelta ei tehty merkittäviä lajistohavaintoja. Liito-oravaa alueella ei 

esiinny, eikä sille ole tällä hetkellä sopivaa elinympäristöä kohteella. Lepakot käyt-

tävät aluetta vähäisissä määrin saalisteluun, mutta alue on niiden kannalta suurelta 

osin turhan avointa. 

Pikkukoulun luontoarvot olivat varsin tavanomaisia, mistä syystä yhtään elinym-

päristökuviota ei ole luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi. Alueen käytölle ei ole 

luontoarvoista johtuvia rajoitteita vuoden 2020 havaintojen perusteella. 

 

Kuva 8 Kuviolla 3 kasvavat tammet ovat säilyttämisen arvoisia. SP 
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Liite 1 Putkilokasvi – lista 

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

kosjärjestyksessä. 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 

Alnus incana harmaaleppä gråal 

Alopecurus pratensis nurmipuntarpää ängskavle 

Anemone nemorosa  valkovuokko vitsippa  

Anthriscus sylvestris  koiranputki hundkäx  

Artemisia vulgaris pujo gråbo 

Barbarea vulgaris peltokanankaali sommargyllen 

Betula pendula rauduskoivu vårtbjörk 

Betula pubescens hieskoivu glasbjörk 

Calamagrostis epigejos  hietakastikka bergrör 

Campanula patula harakankello ängsklocka 

Caragana arborescens siperianhernepensas sibirisk ärtbuske 

Centaurea jacea ahdekaunokki rödklint 

Chelidonium majus keltamo skelört 

Chenopodium album jauhosavikka svinmålla 

Cirsium arvense pelto-ohdake åkertistel 

Cirsium helenioides huopaohdake brudborste 

Convallaria majalis kielo liljekonvalj 

Dactylis glomerata koiranheinä hundäxing 

Deschampsia cespitosa  nurmilauha tuvtåtel 

Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri skogsbräken 

Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri träjon 

Elymus repens  juolavehnä kvickrot 

Epilobium angustifolium  maitohorsma mjölkört  

Equisetum arvense peltokorte åkerfräken 

Euphrasia sp. silmäruoho ögontröst 

Fallopia japonica japanintatar vanligt parkslide 

Filipendula ulmaria  mesiangervo älggräs  

Fragaria vesca  ahomansikka smultron  

Galeopsis bifida peltopillike toppdån 

Galium album paimenmatara stormåra 

Galium boreale ahomatara vitmåra 

Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi skogsnäva 

Geum rivale ojakellukka humleblomster 

Geum urbanum kyläkellukka nejlikrot 

Gymnocarpium dryopteris metsäimarre ekbräken 

Hieracium sp. keltano fibbla 

Hypericum maculatum  särmäkuisma fyrkantig johannesört  

Juniperus communis  kataja en  

Lathyrus pratensis niittynätkelmä gulvial 

Leucanthemum vulgare päivänkakkara prästkrage 

Linaria vulgaris kannusruoho gulsporre 

Lupinus polyphyllus komealupiini blomsterlupin 

Maianthemum bifolium oravanmarja ekorrbär 

Malus domestica omenapuu äppelträd 

Melica nutans  nuokkuhelmikkä slokgräs, bergslok 

Melilotus albus valkomesikkä vit sötväppling 
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Mycelis muralis jänönsalaatti skogssallat 

Oxalis acetosella käenkaali harsyra 

Phleum pratense ssp. pratense timotei, nurmitähkiö timotej 

Picea abies  kuusi gran  

Pinus sylvestris  mänty tall  

Plantago major piharatamo groblad 

Poa annua  kylänurmikka vitgröe 

Populus tremula  haapa asp  

Potentilla anserina  ketohanhikki gåsört  

Potentilla erecta  rätvänä blodrot  

Prunella vulgaris niittyhumala brunört 

Prunus padus tuomi hägg 

Pteridium aquilinum sananjalka örnbräken  

Quercus robur tammi ek  

Ranunculus repens  rönsyleinikki revsmörblomma  

Ribes alpinum taikinamarja degbär 

Ribes spicatum pohjanpunaherukka skogsvinbär 

Rosa sp ruusu ros 

Rubus idaeus  vadelma hallon  

Rubus saxatilis lillukka stenhallon 

Rumex acetosa  niittysuolaheinä ängssyra  

Rumex longifolius hevonhierakka gårdskräppa 

Salix caprea raita sälg 

Salix phylicifolia kiiltopaju grönvide 

Sambucus racemosa terttuselja druvfläder 

Scilla siberica idänsinililja rysk blåstjärna 

Silene viscosa tahma-ailakki klibbglim 

Solidago virgaurea kultapiisku gullris 

Sonchus arvensis peltovalvatti mjölktistel 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia pihlaja rönn  

Stachys palustris peltopähkämö knölsyska 

Syringa vulgaris pihasyreeni syren 

Tanacetum vulgare pietaryrtti renfana 

Taraxacum sp. voikukka maskros  

Thlaspi arvense peltotaskuruoho penninggräs 

Trifolium pratense puna-apila rödklöver 

Trifolium repens  valkoapila vitklöver  

Tussilago farfara leskenlehti hästhov 

Urtica dioica  nokkonen brännässla  

Veronica chamaedrys  nurmitädyke teveronika 

Vicia cracca hiirenvirna kråkvicker 

Vicia sepium aitovirna häckvicker 

Viola arvensis pelto-orvokki åkerviol 
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Liite 2 Havaitut linnut vuonna 2020 

Pikkukoulun laskennoissa vuonna 2020 havaittu linnusto systemaattisessa järjestyksessä. 

Lajeja havaittiin 23, josta 13 pesii alueella. Uhex tarkoittaa uhanalaisuusluokkaa.  

Tieteellinen nimi Suomenkielinen Ruotsinkielinen UHEX 

Pica Pica Harakka Skata NT 

Alauda arvensis Kiuru Sånglärka NT 

Sylvia communis Pensaskerttu Törnsångare NT 

Carpodacus erythrinus Punavarpunen Rosenfink NT 

Motacilla alba Västäräkki Sädesärla NT 

Carduelis cannabina Hemppo Hämpling  
Sylvia curruca Hernekerttu Ärtsångare  
Emberiza citrinella Keltasirkku Gulsparv  
Hippolais icterina Kultarinta Härmsångare  
Sylvia borin Lehtokerttu Trädgårdssångare  
Acrocephalus palustris Luhtakerttunen Kärrsångare  
Turdus merula Mustarastas Koltrast  
Phylloscopus trochilus Pajulintu Lövsångare  
Passer montanus Pikkuvarpunen Pilfink  
Turdus iliacus Punakylkirastas Rödvingetrast  
Erithacus rubecula Punarinta Rödhake  
Prunella modularis Rautiainen Järnsparv  
Turdus pilaris Räkättirastas Björktrast  
Columba palumbus Sepelkyyhky Ringduva  
Cyanistes caeruleus Sinitiainen Blåmes  
Parus major Talitiainen Talgoxe  
Carduelis carduelis Tikli Steglits  
Phylloscopus collybita Tiltaltti Gransångare  
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ESPOON LUMO-PRIORISOINTI   

    

Luontotyyppikriteeri Luontotyyppien ja luontotyyppien muodostamien 
kokonaisuuksien suojeleminen. Yhden kriteerin 
täyttyminen riittää.  

Lajikriteeri Lajien ja niiden elinympäristöjen suojeleminen. Yhden 
kriteerin täyttyminen riittää.  

Koontikriteeri Koontikriteeri on useiden arvojen muodostamia 
kokonaisuuksia. 

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 
luontotyyppi. 

Luonnonsuojelualueet ja 
muistomerkit 23 § 

Kohteelle on perustettu luonnonsuojelulain mukainen 
luonnonsuojelualue tai luonnonmuistomerkki.  

Suojeluohjelmat, Natura 2000 
(lsl 64 §). 

Kohde kuuluu suojeluohjelmaan tai NATURA 2000-verkostoon. 

Muu luonnonsuojelulain tai 
muun lainsäädännön 
mukaisesti 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 
lisääntymis- ja levähdyspaikat. Espoon käytäntönä tämä koskee 
myös lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ympäröiviä 
ydinaluerajauksia5.  

Luonnonsuojelulain 47 §:n 
mukaisesti suojeltu kohde  

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

Tiukka: Vain erityisen arvokkaat luontokohteet, kohteet ovat yleensä maakunnallisesti 
arvokkaita.  

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 
uhanalaisten luontotyyppien 
kokonaisuus.  

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

Suomen kansainväliset 
vastuuluontotyypit 

Luontotyyppi on uhanalainen ja lukeutuu lisäksi Suomen 
erityisvastuuluontotyyppeihin (mm. kangas- ja aitokorvet, 
meanderoivat joet ja purot) 

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

Rajaamattomat 
luonnonsuojelulain 29 § 

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

LUOKKA 2 LAJIKRITEERIT 

Uhanalaisten lajien 
merkittävät esiintymät (EN, 
CR, VU) ja muut arvokkaat 
lajikeskittymät.  

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 
lisäksi   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 
ruokailualue tai siirtymäreitti 
(EUROBATS II) 

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

LUOKKA 2 LISÄKRITEERIT 

Kokoamakriteeri Kohde ei vielä täytä korkeamman luokan kriteerejä, mutta voisi 
soveltua luonnonsuojelukohteeksi. Kohde on erityisen 
edustava, lajistollisesti runsas tai usean muun päällekkäisen 
luontoarvon muodostama kokonaisuus. 

LUOKKA 2 LISÄKRITEERIT 

Maakunnallisesti arvokas 
ekologinen ydinalue tai yhteys 

Kohde sijoittuu Espoon ekologisen verkoston nykytila-
selvityksessä runkoyhteyden tai merkittävän luonnon 
ydinalueelle tai sen välittömään läheisyyteen.  

Tukialueet / suojavyöhykkeet Lakisääteisesti suojeltujen kohteiden (LUMO-luokka 1) 
suojavyöhyke/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 
luontotyyppejä, joiden edustavuus on joltain osin heikentynyt, mutta ovat silti ominaispiirteiltään 
arvokkaita/ voivat palautua arvokkaiksi.  

    

LUOKKA 3 LUONTOTYYPPIKRITEERIT 

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

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

Metsälain 10 §:n mukaiset 
erityisen tärkeät 
elinympäristöt 

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

Muut arvokkaat luontotyypit ja 
niiden muodostamat 
kokonaisuudet 

Muu Espoossa erittäin arvokas luontotyyppi. Esim. 
virtavesikokonaisuudet, runsaslahopuustoinen metsä (esim. 
METSO-kohde I-II), paahdeympäristöt,  tai perinnebiotooppi 
(Perinnemaisemaselvitys 2014 ja muut tähän verrattavat 
tunnistettavat kohteet) 

Arvokkaat uuselinympäristöt / 
sekundääriset elinympäristöt 

Ihmistoiminnan synnyttämät elinympäristöt, joille on kehittynyt 
monimuotoinen lajisto ja muita arvokkaiden luontyyppien 
ominaispiirteitä.  

LUOKKA 3 LAJIKRITEERIT 

Silmällä pidettävien (NT) ja 
muun huomionarvoisen 
lajiston 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  
potentiaalisesti voi esiintyä muuta huomionarvioista lajistoa. 

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

Muut paikallisesti erittäin 
arvokkaat lajistokeskittymät 
(ns. "hot spotit") 

Esim. linnustolle, hyönteislajistolle, lahottajalajistolle, vesieliöille, 
nisäkkäille tai muulle eläimistölle merkittävät elinympäristöt, 
kuten pesimäpaikat tai ruokailualueet. 

LUOKKA 3 LISÄKRITEERIT 

Kokoamakriteeri Muutoin ympäristöstään selkeästi erottuva kohde, jonka 
säästäminen on perustelua. Esim. lajistoltaan rikas kohde. 

LUOKKA 3 LISÄKRITEERIT 

Alueellisesti arvokas 
ekologinen ydinalue tai yhteys 

Kohde sijoittuu Espoon ekologisen verkoston nykytila-
selvityksessä alueellisen ekologisen yhteyden  luonnon 
ydinalueen sisälle tai välittömään läheisyyteen.  

Tukialueet / suojavyöhykkeet Ylemmän luokan kohteiden (LUMO-luokka 2) 
suojavyöhyke/bufferi, 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 
monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Kohteet ovat esimerkiksi arvokkaita elinympäristöjä 
suojaavia tai tukevia alueita, joilla voi olla merkittävää virkistyksellistä tai maisemallista arvoa.    

LUOKKA 4 LUONTOTYYPPIKRITEERIT 

Muut huomionarvoiset 
luontotyypit 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 
yltäisi korkeampiin luokkiin.  

Heikentyneet tai kehittymässä 
olevat arvokkaat luontotyypit 

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

LUOKKA 4 LAJIKRITEERIT 

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

Esim. liito-oraville soveltuvat metsät, viitasammakolle tai 
lampikorennoille 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 
huomionarvoinen lajisto 

Alueella on runsas tai muutoin huomion arvoinen lajisto.  

LUOKKA 4 LISÄKRITEERIT 

Paikallisesti arvokas 
ekologinen ydinalue tai yhteys 

Kohde sijoittuu Espoon ekologisen verkoston nykytila-
selvityksessä paikallisen ekologisen yhteyden  luonnon 
ydinalueen sisälle tai välittömään läheisyyteen.  

Tukialueet / suojavyöhykkeet Ylemmän luokan kohteiden (LUMO-luokka 3) 
suojavyöhyke/bufferi, 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 
elinvoimainen lajin/lajien esiintymäpaikka, jossa lajilla/lajeilla on 
mahdollisuus säilyä myös tulevaisuudessa. Arvio perustuu tiedossa 
olevaan lajin levinneisyyteen ja asiantuntija-arvioon.  

3 uhanalaisuus Uhanalaisuuden arvioimisessa käytetään viimeisintä uhanalaisqarvioita 
ja Etelä-Suomen uhanalaisluokkia. Myös alueellinen uhanalaisuus 
tulee mainita.  

4 huomionarvoinen laji Esim. silmällä pidettävät (NT), rauhoitetut (lsl 39 §) tai Espoossa 
harvalukuisena tavatut lajit. Muut elinympäristöään ja luontoarvoja 
indikoivat lajit (esim. käävät). Indikaattorilajit ovat vaateliaita ja niiden 
esiintyminen kertoo, että alueella on potentiaalisesti muutakin 
arvokasta lajistoa.  

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

6 potentiaalinen esiintymä Sellaisen kohde, jolla voi potentiaalisesti esiintyä direktiivilajeja, 
uhanalaista tai huomionarvoista lajistoa, mutta mistä ei inventoinnin 
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yhteydessä saatu varmuutta tai jolle tulisi laatia lisäinventointi tämän 
varmistamiseksi.  

7 Alueellisesti uhanalainen Lajiston alueellisessa uhanalaisuusarvioinnissa tarkastellaan 
valtakunnallisesti silmälläpidettävien (NT) ja elinvoimaisten (LC) lajien 
uhanalaisuutta alueilla. Espoo sijoittuu alueellisessa 
uhanalaisluokittelussa vyöhykkeelle 1b (hemiboreaalinen, lounainen 
rannikkomaa, kts välilehti 2) 

ARVOKKAIDEN 
LUONTOTYYPPIEN 
EDUSTAVUUDEN 
ARVIOIMINEN   

Edustavuuden arvioiminen Luontotyyppien edustavuutta arvioidaan kunkin luontotyypien 
ominaispiirteiden, luonnontilaisuuden ja lajiston sekä 
heikentävien tekijöiden perusteella. Mikäli kohde on 
mosaiikkimainen ja sisältää useampaa luontotyyppiä, 
arvioidaan edustavuutta kokonaisuutena. Edustavuus 
luokitellaan viiteen luokkaan.  

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

Luontotyypin 
ominaispiirteiden määrittely 

Alempaan taulukkoon on koottu luontotyyppien ominaispiirteet 
pääryhmittäin (esim. lehdot, kangasmetsät). Kaikkien 
ominaispiirteiden ei ole tarpeen täyttyä, jotta kohde voidaan 
arvioida edustavaksi. Pohjana käytetty METSO-ohjelman 
luonnontieteellisiä valintakriteerejä sekä Helsingin uhanalaisten 
luontotyyppien inventoinnin luokittelua, joka pohjautuu mm. 
Natura-luontotyyppien edustavuuden ja luonnontilan 
määrittelyyn (Airaksinen ja Karttunen 1998), Natura-
inventointiohjeeseen ja Luonnonsuojelulain 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 viimeaikoina vai onko kohde 
jo kasvanut umpeen. 

EDUSTAVUUSLUOKAT Kriteerit* 

Erinomainen 

Ominaispiirteet vastaavat tyypin kuvausta, kohteella on 
luonnontilaisen tai sen kaltaisen luontotyypin ominaispiirteet.  
Kohteella vallitsee tyypille tunnusomainen lajisto. Heikentäviä 
tekijöitä esiintyy hyvin vähän. 

Hyvä 

Ominaispiirteet vastaavat tyypin kuvausta, kohteella on 
luonnontilaisen kaltaisen luontotyypin ominaispiirteet, jotka 
voivat olla vähän heikentyneet. Kohteella esiintyvät 
oleellisimmat tyyppilajit, mutta joukossa on myös muuta lajistoa.  

Kohtalainen 

Ominaispiirteet vastaavat pääosin tyypin kuvausta, kohde on 
luonnontilaltaan muuntunut, mutta joitakin luonnontilaiseen 
verrattavia ominaispiirteitä löytyy. Heikentäviä tekijöitä voi olla 
useampia. Kohteella esiintyvät jotkin tyyppilajit, mutta lajistossa 
muita piirteitä edustavan lajiston esiintyminen huomattavaa.  
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Heikko 

Kohde on selkeästi luonnontilaltaan muuntunut eikä 
luonnontilaiseen verrattavia ominaispiirteitä juurikaan löydy. 
Heikentäviä tekijöitä on runsaasti. Lajistossa muita piirteitä 
edustavan lajiston esiintyminen vallitsevaa.  

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

 


