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1. Johdanto 

Tässä selvitysraportissa kuvataan Espoon tuomiokirkon ympäristössä tehtyjen luontoselvitysten 

menetelmät, tärkeimmät tulokset ja niiden perusteella annetut suositukset alueen luontoarvo-

jen huomioimiseksi ja säilyttämiseksi. Luontoselvitykset on tehty asemakaavaa Pappilanpelto 

614000 varten ja mitoitettu vastaamaan suunnitellun maankäytön luonnetta ja laajuutta. Alu-

eelle suunnitellaan asuinrakentamista ja hautausmaan laajentamista oheistoimintoineen. Selvi-

tysalueen pinta-ala on noin 33 hehtaaria ja sen sijainti on esitetty kuvassa 1. Keväällä ja kesällä 

2020 tehdyistä maastotöistä vastasivat Teemu Virtanen ja Paula Salomäki (Lumotron). 

Työ koostui luontotyyppiselvityksestä sekä elinympäristö- ja lajistoselvityksistä. Luontotyyppi-

selvityksessä keskityttiin tunnistamaan ja rajaamaan seuraavat arvokohteet: 

- luonnonsuojelulain 29 § tarkoittamat suojellut luontotyypit 

- vesilain 11 § mukaiset vesiluontotyypit 

- metsälain 10 § mukaiset metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäris-

töt 

Elinympäristö- ja lajistoselvityksessä keskityttiin erityisesti seuraaviin lajeihin ja näille lajeille 

otollisiin elinympäristöihin: 

- luonnonsuojelulain 47 § tarkoittamat erityisesti suojellut lajit 

- luonnonsuojelulain 49 § tarkoittamien lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat (ns. direktiivilajit) 

- uhanalaiset ja harvinaiset lajit, sekä muut luonnonvaraisille eläimille ja kasveille tärkeät alu-

eet 

Alueiden arvottamisessa käytettiin lisäksi seuraavia perusteita: 

- uhanalaiset luontotyypit (LUTU) 

- LUMO-kohteet (Espoon ympäristökeskuksen luonnon monimuotoisuuden suojelutyön perus-

teet ja priorisointi) 

 

Kuva 1. Selvitysalue sijaitsee Espoon tuomiokirkon ympäristössä. 
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2. Kasvillisuus ja luontotyypit 

2.1. Menetelmä 

Vuonna 2020 suoritetut maastokäynnit ajoittuvat toukokuulle, heinäkuulle ja elokuulle. Näin 

saatiin selvitettyä kasvillisuuden erityispiirteet koko kasvukauden ajalta. Maastoinventoinneissa 

keskityttiin tunnistamaan ja rajaamaan alueen arvokkaat luontotyypit sekä tekemään luonto-

tyyppien mukainen karkea kuviointi myös muille luonnonalueille. Tiealueet, pihat ja hautaus-

maa-alueet jätettiin kuvioinnin ulkopuolelle, mutta kasvillisuutta havainnointiin myös pienta-

reilta. Erityistä huomiota kiinnitettiin luontotyyppejä indikoivaan lajistoon ja mahdollisiin uhan-

alaisiin tai muuten erityisiin lajeihin. Myös vieraskasvilajiston esiintymisestä alueella kirjattiin 

havaintoja.  

Kasvillisuuskuviointi on tehty luontotyyppien uhanalaisuustarkastelun kannalta mielekkäällä 

tarkkuudella. Arvokkaiden kuvioiden kasvillisuutta esitellään kasvillisuuskerroksittain ja kasvilli-

suuden pienpiirteistä vaihtelua kuvioiden sisällä tarpeen mukaan. Tärkeimmiltä kohteilta on ar-

vioitu luonnontilaa ja edustavuutta. 

Luontotyyppiselvityksessä huomioidut lait ja kriteeristöt: 

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä luetellut luontotyypit: 

1. luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsi-

köt; 

2. pähkinäpensaslehdot; 

3. tervaleppäkorvet; 

4. luonnontilaiset hiekkarannat; 

5. merenrantaniityt; 

6. puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit; 

7. katajakedot; 

8. lehdesniityt; sekä 

9. avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät. (Luonnon-

suojelulaki.) 

Vesilain 11 §:ssä kielletään luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, 

kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään 

yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen (Vesilaki). 

Metsälain 10 § säädetään monimuotoisuuden turvaamisesta. Seuraavat ominaispiirteet kuvaa-

vat metsäluonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeitä elinympäristöjä: 

1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 0,5 
hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä ovat veden lä-
heisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto 

2) seuraavat a–e-alakohdissa luetellut suoelinympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on luon-
nontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous: 

a) lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias kasvillisuus, eriraken-
teinen puusto ja pensaskasvillisuus 

b) yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat erirakenteinen puusto 
ja yhtenäisen metsäkorte- tai muurainkasvillisuuden vallitsevuus 
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c) letot, joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, puuston vähäinen määrä ja 
vaatelias kasvillisuus 

d) vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot 

e) luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai pensaskasvillisuus sekä pin-
tavesien pysyvä vaikutus 

3) rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias kasvillisuus sekä luon-
nontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja pensaskasvillisuus 

4) kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla, joissa luontainen 
vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana 

5) kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset, pääosiltaan vähintään 
kymmenen metriä syvät rotkot ja kurut, joiden ominaispiirteenä on luonteenomainen muusta 
ympäristöstä poikkeava kasvillisuus 

6) pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät; 

7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, 
joiden ominaispiirre on harvahko puusto. (Metsälaki.) 

Espoon LUMO-kohteet eli Espoon ympäristökeskuksen luonnonmonimuotoisuuden suojelutyön 

perusteet ja priorisointi on luonnon monimuotoisuuden suojelutyön perusteiden tarkentamista 

ja suojelua tarvitsevien kohteiden priorisointia varten tehty ohjelma. Tärkeimmiksi kohteiksi oh-

jelmassa on arvioitu pienvedet lähiympäristöineen, vanhat metsät, ekologiset yhteydet ja lehto-

luonto. (Lähteenmäki 2013.) 

2.2. Tulokset 

2.2.1. Alueen yleiskuvaus 

Selvitysalueen kasvillisuus on vahvasti kulttuurivaikutteista alueella pitkään jatkuneen asutuk-

sen seurauksena. Selvitysaluetta hallitsevat laajat hautausmaa-alueet sekä kirkon ja pappilan 

piha-alueet. Selvitysalueella on lisäksi jonkin verran asuinaluetta ja pohjoisosaan sijoittuva jou-

tomaa-alue, joka on jatkuvan maaperää ja kasvillisuutta muokkaavan käytön kohteena. Kirkon 

ja pappilan ympäristössä on vanhoja peltoja tai niittyjä, joista osaa on pidetty avoimena ja osa 

on kasvanut tai kasvamassa umpeen. 

Luonnontilaisimpina säilynyttä aluetta on selvitysalueen keskiosissa sijaitseva kallioalue ja sen 

pohjoiseen, itään ja kaakkoon viettävät rinteet. Kulttuurivaikutus lisää alueen kasvilajiston mo-

nipuolisuutta ja on myös tuonut alueelle vieraslajeja kuten lupiinia, jättipalsamia ja raunioyrttiä. 

Alueen itäreunalla kulkee luonnontilaisen kaltainen puro, jolle on säästetty melko kapea puus-

toinen suojavyöhyke. 

Alueelta rajatut kasvillisuuskuviot esitetään seuraavassa kappaleessa ja niiden rajaukset esite-

tään kKuva 2. Vesilainmukainen luonnontilaisenkaltainen puro sijaitsee kuviolla 1. Metsälakiin 

perustuen rajattiin kaksi vähätuottoisia kallioita. Lisäksi rajattiin monimuotoisuuden kannalta 

arvokas rinnemetsä.  
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Kuva 2. Selvitysalueelle rajatut kasvillisuuskuviot. Tärkeimmät kohteet on kuvassa rasteroitu. 

2.2.2. Kasvillisuuskuvioiden kuvaukset 

Kuvio 1. Muuralanpuro, vesilainmukainen puro lähiympäristöineen  

Selvitysalueen itäosassa kulkee uomaltaan luonnontilaisena säästynyt vesilainmukainen Muura-

lanpuro. Puron valuma-alue on noin 1,8 neliökilometriä. Selvitysalueen osalta puro on uomal-

taan mutkitteleva ja reunustavan kasvillisuuden vuoksi suojaisa. Purossa on vuonna 2008 tehdyn 

kalastotutkimuksen mukaan luonnossa lisääntyvä ja elinvoimainen taimenkanta. Tutkimuksessa 

katsottiin, että Muuralanpuron merkitys taimenen poikastuottoalueena on suuri. Taimenen li-

sääntymiselle on tärkeää niin uoman luonnontilaisuus ja siinä esiintyvä vaihtelu kuin kaloja suo-

jaavan kasvillisuuden esiintyminen puron varrella. (Haikonen 2008.) 
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Pienvedet, mukaan lukien Espoonjoki ja siihen laskevat purot, on nostettu esiin Espoon LUMO 

priorisoinnissa. Pienvedet lähiympäristöineen pyritään säilyttämään suojavyöhykkeineen sellai-

sina, että niiden muodostamat ekologiset yhteydet ja niiden muodostamat elinympäristöt säily-

vät hyvinä. 

Puroa ympäröivä puusto on lehtipuuvaltaista ja muodostuu tuomesta, vaahterasta, harmaale-

pästä ja pajuista. Alikasvoksena ja pensaskerroksessa kasvaa lisäksi vaahteraa, pihlajaa, näsiää 

ja taikinamarjaa.  Kenttäkerroksen kasvillisuus on paikoin niukkaa puuston aiheuttaman varjos-

tuksen ja rinteen jyrkkyyden vuoksi. Kenttäkerroksessa havaittiin mm. vuohenputki, hiirenpor-

ras, metsäkorte, maitohorsma ja ruusu sp. Muutamin paikoin puron varressa kasvaa jättipalsa-

mia, joka on haitallinen vieraslaji. Kuviolla on kohtalaisesti lahopuustoa. Hautausmaan reu-

napuustosta kuviolle on levinnyt mm. vuorijalavaa. 

Kuvio 2.  

Vanhalle niitylle istutettu nyt jo noin 50-vuotias ylitiheä kuusikko. Kenttäkerroksen kasvillisuus 

on puuston varjostuksen vuoksi lähes olematonta, mutta havaittavissa olevan lajiston perus-

teella kuvion kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta. Kuusikon alla kasvaa tiheähkö pihlaja- 

ja vaahtera-alikasvos. Kuvion länsireunassa on kuusikon ja piha-alueen väliin jäävä varttunutta 

koivua kasvava alue. Kenttäkerroksessa havaittiin kieloa, lehtokortetta ja sinivuokkoa. 

 

Kuva 3. Kuviolla 2 kasvavaa tiheää kuusikkoa. 
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Kuvio 3.  

Vanhalle pellolle muodostunut lehtipuustoinen lehtometsikkö. Puusto on alle 20-vuotiasta koi-

vua, haapaa ja raitaa ja on hyvin tiheää. Kenttäkerroksessa vallitsevat tuoreen ja kostean lehdon 

lajisto, mm. mesiangervo, vuohenputki, sinivuokko, valkovuokko, lehtoimikkä ja heinät.  

Kuvio 4.  

Kuviota 3 iäkkäämpi pellolle muodostunut metsikkö, jonka kasvillisuustyyppi on tuore lehto. 

Puustossa jo hieman eri-ikäisyyttä ja lehtipuuston lisäksi kuviolla kasvaa kuusta alikasvoksessa. 

Lehtipuista kuviolla esiintyy rauduskoivu, haapa, harmaaleppä ja raita. 

Kuvio 5.  

Selvitysalueen keskiosissa sijaitseva entinen pelto, joka on tätä nykyä toiminut lumenkaatopaik-

kana. Käytöstä johtuen kuvion pohjassa on runsaasti hiekoitushiekkaa. Mahdollisesti osin lu-

menkaatopaikkakäytön vuoksi kuvion kenttäkerroksen kasvilajisto on hyvin monipuolinen. Lajis-

tossa havaittiin mm. mesiangervo, rohtovirmajuuri, paimenmatara, maahumala, ketohanhikki, 

niittynätkelmä, koiranputki, karhunputki, nurmipuntarpää, peltokorte, poimuhierakka, kesämai-

tiainen, peltosaunio, rönsyleinikki, valkoapila, alsikeapila, pujo, siankärsämö, piharatamo, pie-

taryrtti, pihasaunio, peltopähkämö, tummarusokki, ranta-alpi, ojakärsämö, rantakukka, hieta-

kastikka, pelto-ohdake, punasolmukki, juolavehniö, punasänkiö, mäkivirvilä, keltakannusruoho, 

leskenlehti ja niittynätkelmä. Kuviolla havaittiin myös haitallista vieraslajia komealupiinia ja vie-

raslajia raunioyrttiä. 

  

Kuva 4. Selvitysalueen pohjoisosan kuviot 2-5. 

Kuvio 6.  

Espoontien ja Rovastin kujan kulmassa sijaitseva vanhan umpeen kasvava pelto. Puusto on pai-

koittaisia lehtipuu pusikkoja ja pääosin kuvio on avoin. Kasvillisuudeltaan kohde muistuttaa lä-

hinnä kosteaa niittyä. Kenttäkerroksen valtalajina kohteella kasvaa mesiangervoa ja nurmipun-

tarpäätä. Paikoin valkovuokko ja vuohenputki on runsaita. Muuta kenttäkerroksen lajistoa kuvi-

olta on suo-ohdake, hietakastikka, hevonhierakka, koiranputki Kuviolla kasvaa myös haitallista 

vieraslajia komealupiinia. 
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Kuvio 7.  

Vanhaa peltoa ja piha-aluetta, jossa on melko vaihteleva puusto. Osa alueesta on puoliavointa 

vuohenputkivaltaista lehtoa. Puustossa esiintyy koivua, haapaa, tuomea, kuusta, raitaa ja vaah-

teraa. Kuviolla havaittavissa vanhan pihapiirin jäänteitä. Pensaskerroksessa vadelmaa, taiki-

namarjaa ja vieraslajia terttuseljaa. Kenttäkerroksessa vuohenputken lisäksi mm. valkovuokkoa, 

kivikkoalvejuurta, hiirenporrasta ja sananjalkaa sekä vieraslajia karhunköynnöstä. 

Kuvio 8.  

Vanha pelto, jossa kasvaa valtapuustona kasvatusikäinen haapa. Kasvillisuustyyppi vaihtelee 

tuoreen ja kostean lehdon välillä. Paikoin pohja on kostea. Kenttäkerroksessa havaittiin mm. 

valkovuokkoa, mesiangervoa, sinivuokkoa, hiirenporrasta ja röyhyvihvilää. 

Kuvio 9.  

Varttunutta melko eri-ikäisrakenteista metsää kasvava koilliseen viettävä rinne. Kuvion kasvilli-

suustyyppi on tuore lehto. Kuvion länsireunalla on vanha talonpaikka, josta on jäljellä kivijalka. 

Kuviolla esiintyvät kookkaat tammet lienevät vanhoja pihapuita, näiden lisäksi kuviolla on muu-

tamia hieman nuorempia tammia. Puusto on kuvion länsipäässä kuusivaltaista sekapuustoa, 

idässä kuusen määrä vähenee. Kuusen ja tammien lisäksi alueen valtapuustossa kasvaa raudus-

koivua, haapaa, raitoja ja mäntyä. Alikasvoksessa kasvaa vaahteraa, pihlajaa ja kuusia, pensas-

kerroksessa lisäksi terttuseljaa ja tuomea. Kenttäkerroksen lajistossa vallitsevat paikoin kielo ja 

valkovuokko. Muuta kuviolta havaittua kenttäkerroksen lajistoa on metsäimarre, käenkaali, si-

nivuokko Kuvion eteläreunassa on korkeimmillaan noin 5 metriä korkea pohjoisen puoleinen 

jyrkänne ja jyrkkä rinne. Jyrkänteellä kasvaa mm. lehtoarhoa, käenkaalia ja kalliokieloa. Laho-

puustoa kohteella esiintyy kohtalaisesti. Lahopuusto on melko monipuolista niin, että kuviolla 

on sekä havupuita että lehtipuita maahan kaatuneina tai pystyyn kuolleina. Kuolleessa puus-

tossa on ainakin kuusi, mänty, raita ja koivulahoa.  

Kuvio 10.  

Mäntyvaltainen kuivahkon kankaan metsikkö rinteen yläosissa. Puusto melko tasaikäistä. Kent-

täkerroksessa vallitsee mustikka.  

Kuvio 11. Susihaankallio, metsälainmukainen vähätuottoinen kallio  

Selvitysalueen keskiosissa sijaitsevan mäen lakiosissa on vähäpuustoinen ja isolta osin täysin 

puuton keskiravinteinen kallio alue. Keskiravinteiset kalliot ovat luontotyyppien uhanalaisuus-

selvityksen mukaan silmälläpidettäviä (NT). Myös Espoon LUMO-priorisoinnissa on nostettu 

esiin Espoon kallioluonto ja sen turvaaminen ja kulumisen ehkäiseminen. Puusto kuviolla on ki-

tukasvuista mäntyä, jonka lisäksi kohteella kasvaa puutarhakarkulaisena komeasti kukkiva tar-

haomenapuu ja kallion urissa pihlajia ja vaahteraa sekä pensaana vadelmaa. Kenttäkerroksen 

lajistossa kasvavat runsaana keto-orvokki, isomaksaruoho, mäkitervakko ja punanata. Lisäksi ha-

vaittiin mm.  tuoksusimake, keltamaksaruoho. Kallio on paikoin hieman kulunut, mutta monin 

paikoin myös sammaleiden ja muun kasvillisuuden peittämä. Melko pienialaisena kallio ei kuulu 

alueellisesti edustavimpiin, mutta on kasvillisuudeltaan monipuolinen ja paikallisesti arvokas 

luonnon monimuotoisuudelle. 

Kuvio 12.  

Avoimen kallioalueen eteläpuolella sijaitseva mäntyvaltainen kuivahko kangas. Puustossa män-

nyn lisäksi kuusta ja koivua. Kenttäkerroksessa vallitsee mustikka ja paikoin kenttäkerros on hy-

vin kulunut. 
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Kuvio 13. Keskiravinteinen kallio, metsälainmukainen vähätuottoinen kallio  

Pienialainen avoin keskiravinteinen kalliopaljastuma. Keskiravinteiset kalliot ovat luontotyyp-

pien uhanalaisuusselvityksen mukaan silmälläpidettäviä (NT).  Lajistossa isomaksaruohoa, iso-

tervakkoa, keto-orvokkia, lampaannataa, tuoksusimaketta, kalliohatikkaa ja keltamaksaruohoa. 

Kalliopaljastuman reunoilla kasvaa tuomea ja tuomipihlajaa sekä pihlajaa.  

Kuvio 14.  

Selvitysalueen keskiosissa sijaitsevan mäen etelärinteen yläosien metsä on kuusivaltaista seka-

puustoista tuoreen kankaan metsää. Kuusen lisäksi puustossa kasvaa haapaa, koivua ja mäntyä. 

Alikasvoksessa kasvaa melko runsaasti pihlajaa sekä vaahteraa ja tammia.  

Kuvio 15.  

Rinteen alaosissa puusto muuttuu lehtipuuvaltaisemmaksi ja kasvillisuustyyppi on lehtomaista 

kangasta ja aivan rinteen alaosilta lehtoa. Valtapuusto on varttunutta mutta siinä on havaitta-

vissa eri-ikäistymistä. Alikasvoksessa kasvaa pihlajaa ja vaahteraa. Kenttäkerroksessa kasvaa 

mm. valkovuokkoa, vuohenputkea, sinivuokkoa, lehtoimikkää, metsäalvejuurta ja mustikkaa. 

 

Kuva 5. Susihaankallio ympäröivine metsäalueineen idästä kuvattuna. Kuvan keskellä kuvion 11 kallioalue. 

Kuvio 16.  

Pappilan ja hautausmaan väliin jäävä pohjoiseen ja koilliseen viettävä rinne. Rinteen puusto on 

varttunutta, länsipäästä osin kuusivaltaista ja idästä lehtipuuvaltaisempaa. Osa kuviolla kasva-

vista kuusista on todella järeitä. Kuusen lisäksi kuviolla kasvaa rauduskoivua, raitaa ja vaahteraa. 

Kenttäkerroksen lajistossa kasvaa tuoreen lehdon ja lehtomaisen kankaan lajistoa, jossa näkyy 

myös piirteitä kulttuurivaikutuksesta ja mahdollisesta laidunkäytöstä. Kuviolla havaittiin mm. 

runsaana valkovuokko, kielo, vuohenputki ja lisäksi ahomansikka, luhtalitukka, särmäkuisma, 

metsäkurjenpolvi, kultapiisku, metsäorvokki ja lillukka. Tuomi on paikoin hyvin runsas.  

Kuvio 17.  

Vanhaa peltoa, jota on pidetty avoinna. Kasvilajistossa pääosin tuoreen niityn ja kedon lajistoa, 

jossa kuitenkin näkyy kulttuurivaikutuksena mm. raunioyrtin esiintymät. muita lajeja ovat mm. 

peltokanankaali, rönsyhanhikki, vuohenputki, karhunputki, koiranputki, särmäkuisma, koiran-

heinä, paimenmatara, siankärsämö ja keltakannusruoho. 

Kuvio 18.  

Laajahko niittymäisenä pidetty vanhan pellon alue. Lajisto on tuoreen ja kostean niityn lajistoa 
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mm. mesiangervo, nurmipuntarpää puna-ailakki, koiranputki, rönsyleinikki, niittyleinikki, voi-

kukka, hietakastikka, koiranheinä, nurminata, röyhyvihvilä, amerikanhorsma ja harakankello. 

Kuvio oli osittain niitetty loppukesästä ja niittojätettä kasattu seipäille. 

Kuvio 19.  

Selvitysalueen länsirajalla sijaitse puoliavoin alue, joka vanhojen karttojen perusteella on vanha 

pihapiiri. Keskiosiltaan avoin ja kallioinen niitty, reuna-alueilta sekapuustoinen lehtipuuvaltai-

nen lehtomaisen kankaan metsikkö, jonka puustossa kasvaa koivua, tuomea, mäntyä, kuusta ja 

vaahteraa. Kenttäkerroksen lajistossa avoimilla alueilla vallitsee maitohorsma, vuohenputki, 

pelto-ohdake ja nokkonen. Kuviolla on lisäksi puutarhan pensaita jäänteenä asutuksesta.  

Kuviot 20-21.  

Joutomaakuvioita alueen reunoilla. 

 

Kuva 6. Kuvion 21 joutomaa-alue on aktiivisessa käytössä ja toimii mm. maa-ainesten varastoimispaikkana. 

 

Kuva 7. Kuvion 21 joutomaa-aluetta. 
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3. Linnusto 

3.1. Menetelmä 

Alueen pesivää linnustoa selvitettiin ns. kartoituslaskenta-menetelmää soveltaen (Koskimies & 

Väisänen 1998). Lintulajistoa selvitettiin kolmella kartoituskäynnillä, minkä katsottiin riittävän 

alueella pesivien lajien havaitsemiseen maankäytön suunnittelun kannalta riittävän kattavasti. 

Alueella pesiväksi lajiksi tulkittiin laulava, varoitteleva tai poikasille ruokaa kantava aikuinen 

lintu. Myös pesä tai pienet poikaset tulkittiin alueella tapahtuneeksi pesinnäksi.  

Linnustoa selvitettiin auringon nousun jälkeen 24.5., 29.5., 9.6. ja 11.6. minkä lisäksi yöllä aktii-

visia lajeja havainnoitiin lepakkokartoitusten yhteydessä. 

3.2. Tulokset 

Selvitysalueelta havaittiin 27 lintulajia, joista lähes kaikki todennäköisesti myös pesii alueella. 

Lajit on esitetty taulukossa 1. Selvitysalueen läpi lentäneitä lajeja ei kirjattu ylös. 

Havaituista lajeista kaksi on luokiteltu uusimmassa Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa 

uhanalaiseksi (Hyvärinen ym. 2019). Tervapääskyn (Poecile montanus) ja viherpeipon (Chloris 

chloris) kannat ovat pienentyneet voimakkaasti. Viherpeipon uhanalaistumisen syy on loisen ai-

heuttama tauti, tervapääskyn kohdalla taantuman syytä ei tunneta. 

Neljä alueella havaittua lintulajia on silmälläpidettäviä (NT). Näistä närhi (Garralus glandarius) 

ei todennäköisesti pesinyt alueella. Pensaskerttu (Sylvia communis) ja västäräkki (Montacilla 

alba) pesivät selvitysalueella yksittäin tai muutamia pareja. Ruokokerttusia (Acrocephalus 

schoenobaenus) havaittiin kaksi laulavaa yksilöä Espoonjoen rannassa selvitysalueen ulkopuo-

lella. 

Erityisestisuojeltuja, alueellisesti uhanalaisia tai lintudirektiivin lajeja ei havaittu. Havaittu lajisto 

ilmentää jonkin verran alueen rehevyyttä, mutta lintujen huomioimiseksi ei katsottu olevan tar-

vetta antaa erityisiä suosituksia. 
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Uhanalaisuusarvio  

Lajinimi Tieteellinen nimi 
 

v. 2019 v. 2015 Paria 

Tervapääsky Apus apus 
 

EN VU - 

Viherpeippo Carduelis chloris 
 

EN VU 2 
     

 

Närhi Garralus glandarius  NT LC - 

Pensaskerttu Sylvia communis  NT LC 1 

Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus  NT LC 2 

Västäräkki Montacilla alba  NT LC 2 

      

Harmaasieppo Muscicapa striata 
 

LC LC 2 

Hippiäinen Regulus regulus 
 

LC LC 4 

Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 
 

LC LC 1 

Kottarainen Sturnus vulgaris 
 

LC LC 1 

Kultarinta Hippolais icterina  LC LC 3 

Käpytikka Dendrocopos major 
 

LC LC 2 

Lehtokerttu Sylvia borin  LC LC 3 

Leppälintu Phoenicurus phoenicurus  LC LC 1 

Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 
 

LC LC 4 

Mustarastas Turdus merula 
 

LC LC 6 

Pajulintu Phylloscopus trochilus 
 

LC LC 2 

Peippo Fringilla coelebs 
 

LC LC 11 

Punakylkirastas Turdus iliacus  LC LC 2 

Punarinta Erithacus rubecula 
 

LC LC 3 

Räkättirastas Turdus pilaris 
 

LC LC 4 

Sepelkyyhky Columba palumbus 
 

LC LC 2 

Sinitiainen Cyanistes caeruleus 
 

LC LC 1 

Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix  LC LC 2 

Talitiainen Parus major  LC LC 4 

Tikli Carduelis chloris  LC LC 1 

Tiltaltti Phylloscopus collybita  LC LC 1 
Taulukko 1. Selvitysalueella havaitut 27 lintulajia ja pesintään viittaavien havaintojen sijaintiin perustuva parimäärä-
arvio. 
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4. Direktiivilajit 

Luonnonsuojelulain mukaan Euroopan luontodirektiivin liitteessä IV lueteltujen lajien lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkoja ei saa hävittää tai heikentää. Liitteen IV lajeista lepakoiden ja liito-ora-

van esiintymistä kartoitettiin näihin lajeihin keskittyvillä kartoituskäynneillä. Viitasammakon soi-

dinääniä havainnoitiin toukokuussa, mutta kartoituskerralla todettiin, että esitietojen perus-

teella valitut kohteet soveltuvat huonosti viitasammakon lisääntymispaikaksi. Muiden lajien 

osalta tehtiin havaintoja sopivista elinympäristöistä muiden kartoituskäyntien yhteydessä. Huo-

miota kiinnitettiin mm. lahokaviosammaleen, kalliosinisiiven ja direktiivissä mainittujen koren-

tojen esiintymiseen alueella. 

4.1. Lepakot 

Suomessa katsotaan havaitun 13 lepakkolajia, jotka kaikki kuuluvat luontodirektiivin liitteeseen 

IV. Suomessa yleisiä ja laajalti esiintyviä sekä vuosittain lisääntyviä lajeja ovat pohjanlepakko 

(Eptesicus nilssonii), viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (Myotis brandtii), vesisiippa 

(Myotis daubentonii) ja korvayökkö (Plecotus auritus). Muista Suomen lepakkolajeista uhanalai-

sia ovat vaarantuneeksi (VU) luokiteltu pikkulepakko (Pipistrellus nathusii), sekä erittäin uhan-

alainen (EN) ripsisiippa (Myotis nattereri), joka on lisäksi erityisesti suojeltava laji. (Hyvärinen 

ym. 2019). Lampisiippa (Myotis dasycneme) mainitaan luontodirektiivin liitteessä II, jossa luetel-

laan ns. Natura 2000-lajit. Myös isolepakkoja (Nyctalus noctula) ja kimolepakkoja (Vespertilio 

murinus) havaitaan Suomessa säännöllisesti vuosittain, mutta lajien lisääntyminen Suomessa on 

erittäin harvinaista. Satunnaisemmin tavattavia lajeja ovat kääpiölepakko (Pipistrellus pygma-

eus), vaivaislepakko (Pipistrellus pipistrellus) ja etelänlepakko (Eptesicus serotinus). 

Suomi on allekirjoittanut myös Euroopan lepakoiden suojelua koskevan sopimuksen (EURO-

BATS), joka edellyttää jäsenmaitaan nimeämään ja suojelemaan lepakoiden suojelutilanteen 

kannalta tärkeitä paikkoja ja ruokailualueita (943/1999). Tärkeänä ruokailualueena voidaan pi-

tää aluetta, jolla esiintyy lukumääräisesti ja/tai lajistollisesti paljon lepakoita tai esimerkiksi li-

sääntymisyhdyskunnan lähellä sijaitsevia metsäalueita. Tärkeät siirtymäreitit puolestaan johta-

vat tyypillisesti lisääntymisyhdyskunnista ympäröiville metsäalueille ja ne ovat oleellisia lisään-

tymis- ja levähdyspaikkojen ekologisen toimivuuden kannalta. 

4.1.1. Menetelmä 

Lepakkoselvityksen tarkoitus oli saada käsitys alueella ruokailevasta lepakkolajistosta ja runsau-

desta. Lepakoiden havainnointia suoritettiin auringon laskun ja nousun välisenä aikana rauhalli-

sesti kävellen ns. ultraäänidetektoria (Pettersson D500x) apuna käyttäen. Detektori muuntaa 

lepakoiden käyttämät kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi. Jokaisesta ultraääneen perus-

tuvasta lepakkohavainnosta tallennettiin havaintopiste noin viiden sekunnin välein. Etenkin 

pohjanlepakosta tallentui näin useita samaa lepakkoyksilöä koskevia havaintopisteitä yhtä ha-

vaintotapahtumaa kohden. Havainnot suhteutettiin havainnointiaikaan ja lajikohtaiseen maksi-

mihavaintoetäisyyteen. Pohjanlepakolla etäisyytenä käytettiin 50 metriä, viiksi-/isoviiksisiipalla 

20 metriä. 

Aktiivisen havainnoinnin ohessa käytettiin ultraääniä tallentavaa laitetta, jonka avulla voitiin ha-

vainnoida yhtäjaksoisesti pidempi jakso yhtä pistettä. 
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Viitteitä lisääntymispaikoista pyrittiin saamaan tarkkailemalla lepakoiden käyttäytymistä selvi-

tysalueen pohjoisosassa sijaitsevan asuinrakennuksen lähistöllä aktiivisesti käsidetektorin avulla 

ja passiivisesti ultraäänitallenninta käyttäen. 

4.1.2. Tulokset 

Selvityksessä havaittiin seuraavat lepakkolajit: pohjanlepakko, viiksi-/isoviiksisiippa, vesisiippa ja 

korvayökkö. Viiksi- ja isoviiksisiippa ovat ultraääneen perustuvassa kartoituksessa jokseenkin 

mahdoton erottaa toisistaan ja nämä lajit käsitellään yhdessä. Maankäytön suunnittelun kan-

nalta täsmällisellä tunnistamisella tämän lajiparin suhteen ei ole oleellista merkitystä. Havaitut 

lajit ovat Suomessa tavallisia ja niiden levinneisyysalue kattaa koko Etelä-Suomen. Pohjanlepak-

koa tavataan monin paikoin myös Lapissa. 

Ultraäänitallenninta käytettiin kolmessa kohteessa. 24.6. tallennin sijaitsi Susihaankallion itä-

puolella kävelytien läheisyydessä. Tallennin oli sijoitettu niin, että läheiseltä talolta Susihaankal-

lion suuntaan poistuvat lepakot tulisi havaittua. Tallentimessa ei ollut lainkaan havaintoja lepa-

koista. 

Toinen havainnointipiste sijaitsi Pappilan ja Susihaankallion välissä ulkorakennusten tuntu-

massa. 9.7. tehdyssä tallenteessa oli havaintoja pohjanlepakosta 14 kertaa ja viiksi-/isoviiksisii-

pasta 66 kertaa. 

Kolmas tallennus suoritettiin selvitysalueen pohjoisosassa sijaitsevan talon eteläpuolella. Lait-

teeseen tallentui 20.7. ultraäänipulsseja pohjanlepakosta 42 kertaa. Havainnot koostuvat pää-

asiassa piha-alueella noin kello 23 aikaan tunnin ajan ruokailleesta yksilöstä, jonka seurassa oli 

hetken myös toinen yksilö. Aamuyöstä tallenteita kertyi vain muutamia (Kuva 8). 

 

Kuva 8. Kahdessa tallennuspisteessä havaitut lepakkolajit ja havaintotapahtumat. Yksi tapahtuma vastaa kolmen se-
kunnin tallennusjaksoa. Yön tapahtumat on jaettu puolen tunnin jaksoihin. (Eptnil: pohjanlepakko, Myosp.: viiksi-/iso-
viiksisiippa) 

Kuvissa 8-11 on esitetty kaikki aktiivikartoituksessa tallennetut viiksi-/isoviiksisiippa ja pohjanle-

pakkohavaintopisteet sekä havaintotiheyskartta, missä havainnot on suhteutettu havainnointi-

aikaan. Vaalean värin alueilla havaintoja on tehty vähän joko absoluuttisesti tai suhteutettuna 

havainnointiaikaan. Tumma väri osoittaa kohdat, joissa havainnon tekeminen on ollut todennä-

köisintä.  
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Kohteessa, jossa havaintopisteitä on paljon vaalealla taustavärillä, havaintojen runsas määrä 

johtuu ainakin osittain kohteessa vietetystä pitkästä ajasta. Tällainen kohta on esimerkiksi selvi-

tysalueen keskellä kohdassa, jossa kartoittaja on viettänyt taukoa sekä useaan kertaan kuljetun 

Espoontien varressa, missä yksittäinen pohjanlepakko on havaittu useita kertoja. Havaintoja on 

tulkittu seuraavassa lajikohtaisesti. 

Pohjanlepakko 

Pohjanlepakko käyttää voimakasta kaikuluotausääntä ja saalistaa usein yhtäjaksoisesti jopa 

kymmeniä minuutteja samassa pisteessä. Siksi se on myös helppo havaita ja kartoittaa katta-

vasti. Selvitysalueella esiintyvistä lepakkolajeista tehtiin eniten havaintoja pohjanlepakosta ja se 

arvioitiin myös yleisimmäksi lajiksi myös havaitsemisen helppous huomioiden. Pohjanlepakoita 

arvioitiin ruokailevan alueella säännöllisesti kolmesta viiteen yksilöä, mutta ajoittain yksilömää-

rän arvioitiin nousevan noin kymmeneen yksilöön. 

Pohjanlepakon säännöllisesti käyttämiä kohteita olivat Susihaankallio ja itäisempi hautausmaa-

alue, mutta käytännössä pohjanlepakon voi havaita koko selvitysalueella. Selvitysalueen ulko-

puolella myös Espoonjoen ympäristö oli pohjanlepakoiden suosiossa. 

Osa selvitysalueen rakennuksista ovat vanhoja ja rakennustapansa vuoksi tarjonnevat sopivia 

paikkoja lepakoiden päiväpiiloiksi. Suoria havaintoja pohjanlepakoiden lisääntymisyhdyskun-

nasta ei saatu. Alueen rakennuksista erityistä huomiota kiinnitettiin pohjoisosassa sijaitsevaan 

erilliseen asuinrakennukseen, jonka ympäristöä suunniteltu maankäyttö muuttaa voimakkaim-

min. Talon läheisyydessä havaittiin aktiivikartoituksessa kuitenkin vain yksittäisiä lepakoita. Es-

poontien yllä ja talon eteläpuolella hautausmaan parkkipaikalla saalisti yksittäinen pohjanle-

pakko, joista tehdyt havainnot näkyvät havaintokartassa esitystavasta johtuen useana pisteenä. 

Tallentimen perusteella myös talon pihassa partioi pohjanlepakko silloin tällöin. 

Viiksisiippalajit 

Viiksi-/isoviiksisiippoja havaittiin vain muutamia kertoja. Havainnot tehtiin lähes yksinomaan Su-

sihaankallion eteläpuolisen metsäalueen itäpäässä, missä lepakoita havaittiin kahdella (24.6. ja 

20.7.) kartoituskäynnillä. Yhtäaikaisesti tällä paikalla havaittiin kuitenkin vain yksi yksilö. Kaksi 

yksilöä havaittiin 20.7. Susihaankallion itäpuolen jyrkänteen alla ja yksittäinen viiksisiippa 9.7. 

itäisellä hautausmaa-alueella. Viiksisiippa esiintyy havaintojen perusteella alueella yksittäin. 

Vesisiippa 

Vesisiippoja havaittiin Espoonjoen yllä. Espoonjoki ei kuulunut varsinaiseen selvitysalueeseen ja 

vesisiippoja havainnoitiin vain pistokokein. Vesisiipat seurailevat keskikesällä jokiuomaa pinnan 

lähellä lentäen ja yksittäinen vesisiippa havaittiin jokivarressa melkein aina lyhyen odottelun jäl-

keen. Parhaimmillaan vesisiippoja havaittiin kaksi yksilöä samanaikaisesti. Espoonjoen lepakoita 

on kartoitettu vuonna 2008 (Kyheröinen & Pimenoff 2008) ja selvitysalueen kohdalle on merkitty 

muu tärkeä alue, jolla vesisiippoja kerrotaan havaitun jonkin verran. Vesisiippa saattaa ruokailla 

myös selvitysalueen puolella, mutta selvitysalue ei liene vesisiipoille tärkeä ruokailualue ja eikä 

selvitysalueella sijaitse lajin lisääntymisyhdyskuntia. 

Korvayökkö 

Korvayökkö havaittiin kerran selvitysalueen keskellä kartoittajan pitäessä taukoa. Havainto ku-

vastaa hyvin tapaa, jolla korvayökkö usein havaitaan, sattumalta. Lähes koko selvitysalue on kor-

vayökölle tyypillistä kulttuuriympäristöä ja alueella viihtyy mahdollisesti muutamia yksilöitä. 
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4.1.3. Lepakoiden huomioiminen alueen maankäytön 

suunnittelussa 

Selvitysalueella ei havaittu sellaisia alueita, joiden säästäminen lepakoiden huomioimiseksi olisi 

välttämätöntä tai erityisen tärkeää. Alueella ei havaittu lisääntymisyhdyskuntia eikä monen lajin 

ja runsaan yksilömäärän käyttämiä ruokailualueita. Alueen kautta ei myöskään kulje lepakoille 

tärkeitä siirtymäreittejä. Lepakoiden kannalta arvokkaimpana alueena voidaan pitää varsinaisen 

selvitysalueen ulkopuolelle jäävää Espoonjoen aluetta. Espoonjoki rantapuustoineen tarjoaa 

ruokailualueen pohjanlepakon lisäksi vaateliaammalle vesisiipalle ja hyönteisiä ympäristöön 

tuottavana alueena se palvelee lepakoita myös etäämpänä jokiuomasta. 

Selvitysalueella ruokaili enimmäkseen pohjanlepakoita. Lajin saalistuskäyttäytymisen vuoksi täs-

mällisiä lajille tärkeitä yksittäisiin havaintopaikkoihin perustuvia ruokailualueita ei yleensä ole 

mielekästä rajata. Pohjanlepakoiden suosimia partioimispaikkoja on runsaasti tarjolla, eikä nii-

den esiintyminen ei ole pohjanlepakon esiintymistä rajoittava tekijä. Yhden paikan heikentyessä 

tai hävitessä, läheltä löytyy yleensä korvaava. Pohjanlepakkoa voidaan kutsua opportunistiksi, 

joka kykenee tehokkaasti hyödyntämään vaihtuvia olosuhteita. Selvitysalueella pohjanlepakoi-

den ja muiden alueella mahdollisesti ruokailevien ja liikkuvien lepakkolajien huomioiminen to-

teutuu välttämällä yleisten lepakoita haittaavien tekijöiden syntymistä. Näitä ovat tarpeettoman 

ja ympäristöön hajaantuvan valon tuottaminen ja tuulisuuden lisääminen. 

Selvitysalueella sijaitseva Espoon Tuomiokirkko on lähiympäristöineen jo varsin valaistu ja lisä-

rakentamisen myötä valaisemattomien alueiden määrä tulee väistämättä vähenemään. Lepa-

koiden sanotaan usein välttelevän valoa, mutta valaistuksen vaikutus lepakoihin on paljon mo-

nitahoisempi asia. Tutkimuksissa on havaittu eroja vaikutuksissa paitsi valonlähteen laadun 

myös lepakkolajien välillä. ( 

Pohjanlepakoiden tiedetään käyttävän hyväkseen ultraviolettivaloa sisältävien valonlähteiden 

hyönteisiä houkuttelevaa vaikutusta. Siippalajien puolestaan tiedetään väistävän ainakin suoraa 

valoa. Perinteisesti käytetyt elohopeapurkauslamput ja korkeapainenatriumlamput ovat kor-

vautumassa LED-valoilla, joilla ei ole samanlaista hyönteisiä houkuttavaa vaikutusta. (mm. Le-

Wanzik ym. 2016, Rydell 1991 ja Stone ym. 2009.)  

Laajat aukeat alueet ovat ilmiselvä tuulisuutta lisäävä tekijä, mutta jo puuston harventamisella 

ja pensaskerroksen poistamisella voi olla lepakoiden kannalta haitallisia vaikutuksia. Yleisenä 

suosituksena selvitysalueelle esitetään puuston poistamisen minimoimista esimerkiksi uuden 

hautausmaa-alueen raivauksen tai nykyisten puustoisten alueiden hoitotoimien yhteydessä. 

Lepakoihin kohdistuvien suorien ja epäsuorien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi valaistuk-

sen suunnittelussa suositellaan kiinnittämään huomiota valojen kohdentamiseen ensi sijassa ja-

lankulkijoiden turvallisuuden lisäämiseen. Valojen sijoittelussa tulee välttää valon heijastumista 

ympäristöön ja sijoittelussa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi kasvillisuuden estevaikutusta. 

Myös valaistuksen jaksottaminen ajastimilla tai liiketunnistimilla hetkeen, jolloin alueella liikkuu 

ihmisiä, vähentää mahdollisia haittavaikutuksia.  



Espoon tuomiokirkon alueen luontoselvitys vuonna 2020   18 

 

Kuva 9. Pohjanlepakosta tehdyt ultraääneen perustuvat havaintopisteet ja havainnointiaikaan suhteutettu havain-
totiheys. 

 

Kuva 10. Kumulatiivinen havainnointiaika maksimihavaitsemisetäisyyden ollessa 50 metriä. Tummempi väri tarkoit-
taa suurempaa havainnointiaikaa. 
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Kuva 11. Viiksi-/isoviiksisiipasta tehdyt ultraääneen perustuvat havaintopisteet ja havainnointiaikaan suhteutettu 
havaintotiheys. 

 

Kuva 12. Kumulatiivinen havainnointiaika maksimihavaitsemisetäisyyden ollessa 20 metriä. Tummempi väri tarkoit-
taa suurempaa havainnointiaikaa. 
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4.2. Liito-orava 

Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu luontodirektiivin liitteen IVa lajeihin ja on uusimman uhan-

alaisuustarkastelun mukaan luokiteltu vaarantuneeksi (VU) lajiksi (Hyvärinen ym. 2019). Liito-

oravakanta on pitkän seurantajakson perusteella yhä laskeva.  

Liito-oravaesiintymän säilymisen kannalta keskeisintä olisi tunnistaa lisääntymispaikat tai sel-

laiseksi soveltuvat kohteet, sekä määrittää liito-oravalle tärkeät yhteystarpeet alueella ja alueen 

läpi. Luonnonsuojelulailla suojeltuun lisääntymis- ja levähdyspaikkaan katsotaan kuuluvan pesä-

puun lisäksi ympäröivää puustoa. Käytännössä lisääntymispaikan ekologisen toimivuuden säily-

minen edellyttää laajempaa suojelua tärkeimpien resurssien turvaamiseksi. Menestyäkseen 

elinympäristöllään liito-orava tarvitsee ravintoa, useita pesäkoloja ja riittävän korkeaa puustoa. 

Liito-oravaa koskevissa rajauksissa käytettiin Espoon kaupungin liito-oravaselvityksiin vakiintu-

nutta termistöä. Liito-oravan kannalta tärkeimpiä ja myös maankäyttöä eniten rajoittavia alueita 

kutsutaan ydinalueiksi. Ydinalueilla sijaitsee liito-oravan käyttämiä pesäpuita tai alueelta tehty-

jen ulostepapanahavaintojen perusteella sellaista voidaan pitää todennäköisenä. Maankäytön 

suunnittelussa ydinalueeseen tulisi suhtautua kuten luonnonsuojelulain tiukasti suojelemaan li-

sääntymis-/levähdyspaikkaan. Ydinalueen ympäriltä on rajattu muita liito-oravalle hyvin sovel-

tuvaksi arvioituja alueita, joita tulisi säästää mahdollisimman laajana kokonaisuutena. Näiden 

alueiden maankäyttöä voidaan suunnitella vapaammin. Espoossa ydinalueen tavoitepinta-alaksi 

on asetettu noin yksi hehtaari ja koko elinympäristönä säästettävän alueen minimitavoitteeksi 

noin neljä hehtaaria. (Espoon kaupunki 2014.) 

4.2.1. Menetelmä 

Liito-oravan esiintymistä selvitettiin ns. papanakartoituksen avulla. Papanakartoituksessa etsi-

tään liito-oravan ulosteita puiden tyviltä. Papanalöydösten perusteella pystytään osoittamaan, 

että alueella on liikkunut liito-orava ja parhaassa tapauksessa tunnistamaan liito-oravan käyttä-

miä pesäpuita. Papanahavaintojen perusteella ei voida määrittää liito-oravan koko elinaluetta, 

täsmällisiä kulkureittejä tai yksilömääriä. 

Liito-oravan käyttämä ravinto ja elintavat eri vuodenaikoina vaikuttaa oleellisesti jätösten ker-

tymiseen ja niiden havaittavuuteen. Käytännössä alueet, joilta ulostepapanoita keväällä löyde-

tään, ovat talven aikana runsaimmin käytettyjä elinympäristön osia, jotka liittyvät yleensä kiin-

teästi muihin elinympäristön osiin. 

Liito-oravan ulostepapanoiden etsintä kohdennettiin ensi sijassa yli 20 metriä korkeaa puustoa 

kasvaville alueille suurten kuusten ja haapojen tyville, mutta myös muita puita tarkastettiin. Li-

säksi havainnoitiin kolopuita, risupesiä ja pönttöjä mahdollisten lisääntymispaikkojen paikanta-

miseksi. 

Ensimmäinen papanakartoitus suoritettiin 18.3. Tämän jälkeen ulostepapanoita etsittiin muiden 

kartoituskäyntien yhteydessä otollisimmilta paikoilta etenkin Susihaankallion itäpuoliselta met-

säalueelta. Usealla käyntikerralla pyrittiin kompensoimaan edeltäneen talven ja kevään haasta-

via keliolosuhteita. Runsaat vesisateet ja lumen puute heikentävät jätösten säilymistä ja havait-

tavuutta. 

Tuoreiden papanahavaintojen puuttuessa liito-oravan elinympäristöksi parhaiten soveltuvaksi 

alueet arvioidut ja rajattiin puuston rakenteen ja puulajisuhteiden perusteella. Soveltuvuuden 

lähtökohtana pidettiin vähintään 20 metriä korkeaa puustoa. Soveltuvuutta nosti suuret haavat 
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ja kuuset sekä puuston monilajisuus ja monirakenteisuus. Soveltuvuutta heikentävänä kriteerinä 

pidettiin yksilajisuutta ja muuta monotonisuutta. Korkean puuston alueita laajennettiin ilmaku-

van perusteella metsäkuvioita mukaillen.  

4.2.2. Tulokset 

Kartoituskäynneillä ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä. Selvitysalueelta on vanhoja havain-

toja vuodelta 2014, jolloin alueella tehtiin suurpiirteinen liito-oravakartoitus. Koko aluetta ei 

tuolloin kartoitettu, vaan tarkoituksena oli saada vain tieto liito-oravan asuttamista alueista. Lä-

himmät selvitysalueen ulkopuoliset havainnoit sijaitsevat etelässä Espoonväylän itä- ja länsipuo-

lella (etäisyys noin 550 metriä) sekä selvitysalueen itäpuolella Kuninkaantien lukion lähellä (etäi-

syys noin 750 metriä). Pohjoispuolella lähimmät liito-oravahavainnot sijaitsevat noin 850 metrin 

päässä Kehä III -tien varressa. Kaikki lähiesiintymät ovat liito-oravan saavutettavissa selvitysalu-

eelta.  

Vaikka alueelta ei löydetty lainkaan ulostepapanoita, tehtiin liito-oravasta suora näköhavainto 

kolotarkastusten yhteydessä (24.6.). Susihaankallion itäpuolella sijainneita koloja tarkastetta-

essa liito-oravan nähtiin poistuvan viereisessä puussa olleesta kolosta. Kyseisen kolon tarkas-

tusta ei tämän jälkeen suoritettu, koska kolo selvästi soveltuu liito-oravalle. Vuoden 2014 papa-

nahavainto koski kolopuuta samalla alueella. 

Liito-oravalle parhaiten soveltuvaksi alueeksi arvioitiin Susihaankallion alusrinne, jossa liito-

orava myös havaittiin. Alueen puusto on monilajinen ja monirakenteinen. Latvuskorkeus yltää 

yli 20 metriin ja alueella on ainakin yksi liito-oravalle soveltuva kolo. Alueelle rajattiin liito-ora-

van pesäpuuhavaintoon perustuen ns. ydinalue (n. 0,5 hehtaaria), joka tulee jättää ominais-

piirteitä muuttavan maankäytön ulkopuolelle. Ydinalueen ympärille rajattiin muu liito-oravalle 

hyvin soveltuva noin kahden hehtaarin alue, joka suositellaan säästettävän mahdollisimman laa-

jana kokonaisuutena ydinalueen ympärillä. Rajaukset on esitetty Kuva 14. 

Pappilan päärakennuksen pohjoispuolella osin kuusivaltaisena, mutta lehtipuun määrä kasvaa 

eteläosassa (Kuva 13). Pappilan pohjoispuolella ei havaittu liito-oravan jätöksiä, mutta alue on 

puuston puolesta liito-oravalle hyvin soveltuvaa. Alueella pesi keväällä 2020 käpytikka, jonka 

kovertama kolo soveltuu vapauduttuaan liito-oravan käyttöön. 

 

Kuva 13. Pappilan pohjoispuolella ei havaittu liito-oravan jätöksiä, mutta alue on puuston puolesta liito-oravalle hyvin 
soveltuvaa ja toimii myös vakaana yhteysvaihtoehtona eri alueiden välillä. 
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Espoonjokeen laskevan Muuralanpuron varteen rajatulla alueella kasvaa tervaleppää ja muita 

lehtipuita sekä kuusta, mutta latvuskorkeus on pääasiassa alle 20 metriä korkeaa. Alueella on 

tuore käpytikan kolo, joka voi tulevaisuudessa toimia liito-oravan lisääntymis-/levähdyskolona. 

Selvitysalueen pohjoisosan yli 20 metriä korkea kuusikko kuviolla 2 on tasaikäinen ja tiheä. Se ei 

sellaisenaan edusta liito-oravan ensisijaisesti suosimaa elinympäristötyyppiä. 

Liito-oravaelinympäristöjen säilymisen edellytyksenä on myös liito-oravien liikkumisen mahdol-

listavat yhteydet eri elinympäristöjen välillä. Nykyisellä puustolla liito-orava voi siirtyä itään ja 

etelään useasta kohdasta. Kuva 14 on esitetty muutamia hyvin toimivia vaihtoehtoja. Yhteys on 

edullisinta säästää siten, että se osaltaan toimii elinympäristön osana. Siksi näistä vaihtoeh-

doista Pappilan kautta kulkeva reitti on ensisijainen. Pohjoiseen suuntautuvalle yhteydelle paras 

Espoontien ylittävä kohta on Muuralantien tuntumassa.  

 

Kuva 14. Liito-oravan pesäpuuhavainnon ympärille muodostettu ydinalue ja selvitysalueen muut liito-oravan elinym-
päristöksi hyvin soveltuvat alueet. Puuston korkeus esitetään yli 20 metriä korkean latvuksen osalta tumman vihreällä 
ja punaisella värillä, tätä matalampi yli 15 metriä korkea puusto vihreän vaaleammilla sävyillä. 
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4.3. Muut direktiivilajit 

Sudenkorennot 

Selvitysalueella ei sijaitse luontodirektiivissä mainittujen sudenkorentolajien lisääntymis- tai le-

vähdyspaikkoja. Espoonjokeen laskeva Muuralanpuro on kesällä matala, vähävetinen ja varjoisa. 

Puroon laskeva oja puolestaan kuivuu ja peittyy kasvillisuuden alle kesän aikana lähes täysin 

(Kuva 15). 

Viitasammakko 

Viitasammakon (Rana arvalis) lisääntymispaikat sijaitsevat yleensä rehevissä järven tai meren 

lahdissa rannan tuntumassa, tulvaniityillä ja soilla. Kesän edetessä kuivuvia painanteita tai ojan-

pohjia se ei ilmeisesti hyödynnä, vaan näissä esiintyvät sammakot ovat yleensä tavallisia eli rus-

kosammakoita (Rana temporaria). (Elmberg 2008, viitattu teoksessa Jokinen 2012). Selvitysalu-

eella ei havaittu viitasammakolle soveltuvia lisääntymisympäristöjä. 

 

Kuva 15. Muuralanpuroon laskeva oja on vähävetinen ja peittyy kesän edetessä kasvillisuuden alle (kuvausajankohta 
29.5.2020). 
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Perhoset 

Selvitysalueella sijaitsee kallioalueita, jotka soveltuvat luontodirektiivin liitteessä IV mainitun 

isoapollon (Parnassius apollo) ja erittäin uhanalaisen kalliosinisiiven (Scolitantides orion) elinym-

päristöiksi. Näiden perhoslajien toukat käyttävät ravinnokseen isomaksaruohoa, jota kasvaa hy-

vin runsaana Susihaankalliolla. 

Susihaankalliolla lentäviä perhosia (kalliosinisiipi) havainnoitiin touko-kesäkuun vaihteessa au-

rinkoisena ja lähes tyynenä päivänä. Maksaruohokasvustoja tarkastettiin pistokokein toukkien 

syömäjälkien havaitsemiseksi.  

Aikuisia isoapolloja, kalliosinisiipiä tai niiden toukkia ei havaittu. Selvitysalueelta tai sen lähis-

töltä ei ole tiedossa kummankaan lajin esiintymiä. 

Lahokaviosammal 

Rauhoitettu lahokaviosammal on luontodirektiivin liitteen II laji ja luokiteltu erittäin uhan-

alaiseksi (EN) (Hyvärinen ym. 2019) ja erityisesti suojelluksi. Se vaatii kasvualustakseen pitkälle 

lahonnutta puuainesta ja sopivan varjoisan ja kostean ympäristön (Manninen 2017). Pienen ko-

konsa vuoksi se on melko huomaamaton ja sen esiintyminen tunnetaan puutteellisesti. Viimeai-

kaisten havaintojen perusteella se on uhanalaisuusarvion pohjana ollutta havaintomateriaalia 

selvästi yleisempi. Havaintojen merkittävän runsastumisen taustalla on paitsi muutamat laajat 

selvitykset, myös lisääntynyt tieto lajin havaitsemistavasta. 

Lahokaviosammal voidaan havaita itiöpesäkkeiden ja itujyväsryhmien (protoneemagemma) 

avulla. Tuoreena vihreät itiöpesäkkeet ovat muutaman senttimetrin korkuisia. Useista itujyvä-

sistä muodostuvat ruskeat itujyväsryhmät ovat noin millimetrin läpimittaisia kupumaisia muo-

dostumia. Itujyväsryhmiä on yhdellä lahopuulla tyypillisesti useita harvahkona ryppäänä. 

Viime vuosien lukuisat uudet lahokaviosammallöydökset perustuvat pitkälti juuri itujyväsryh-

mien havaitsemiseen (mm. Lammi & Vauhkonen 2019, Manninen & Nieminen 2020). Tässä 

työssä lahokaviosammalen itiöpesäkkeitä etsittiin keväällä liito-oravaselvityksen yhteydessä. 

Itujyväsryhmiä etsittiin sopivilta lahopuilta myös muiden kartoituskäyntien yhteydessä. 

Lahokaviosammalen itiöpesäkkeitä tai itujyväsryhmiä ei havaittu. 
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5. Yhteenveto ja suositukset alueen suunnittelua var-

ten 

Luontoselvitysten tarkoituksena oli löytää alueelle tyypilliset ja luonnon monimuotoisuuden 

kannalta olennaiset piirteet. Selvitys sisälsi kasvillisuus- ja luontotyyppeihin, linnustoon, lepakoi-

hin ja liito-oravaan keskittyvät erillisselvitykset. Näiden lisäksi selvitettiin lahokaviosammalen ja 

kalliosinisiiven esiintymistä ja arvioitiin alueen soveltuvuutta viitasammakon ja luontodirektii-

vissä mainittujen korentojen lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. 

Alueelta rajattiin kolme kasvillisuuden puolesta arvokasta kohdetta. Metsälainmukaiset kallio-

alueet Susihaankalliolla ja tämän alusrinne suositellaan säästettävän alueen ominaispiirteitä 

muuttavan maankäytön ulkopuolelle. Kasvillisuuskuviolla 1 virtaava Muuralanpuro on vesilain-

mukainen puro, joka toimii mm. taimenen lisääntymisalueena. Puro tulee säilyttää uomaltaan 

luonnontilaisena ja myös suojaavan kasvillisuuden osalta nykyisen kaltaisena. 

Alueen pesimälinnustoa selvitettiin toukokuussa ja kesäkuussa. Alueella havaittiin 27 lintulajia, 

joista lähes kaikki myös pesivät alueella. Havaituista lajeista tervapääsky ja viherpeippo ovat 

uhanalaisia. Pensaskerttu ja västäräkki ovat silmälläpidettäviä kuten myös närhi ja ruokokerttu-

nen, jotka eivät kuitenkaan todennäköisesti pesineet selvitysalueella. Erityisestisuojeltuja, alu-

eellisesti uhanalaisia tai lintudirektiivin lajeja ei havaittu. Havaittu lajisto ilmentää jonkin verran 

alueen rehevyyttä, mutta lintujen huomioimiseksi ei katsottu olevan tarvetta antaa erityisiä suo-

situksia. 

Alueella esiintyvää lepakkolajistoa selvitettiin kesäkuussa ja heinäkuussa. Selvitysalueen yleisin 

ja runsaslukuisin lepakkolaji on pohjanlepakko, jonka voi tavata koko alueella. Selvitysalueella 

on useita vanhoja rakennuksia, jotka voivat soveltua pohjanlepakon lisääntymispaikaksi, mutta 

suoria viitteitä sellaisesta ei saatu. Erityishuomiota kiinnitettiin alueen pohjoisosassa sijaitse-

vaan erillään sijaitsevaan taloon. Talon lähistöllä havaittiin vain muutamia lepakoita eikä talossa 

näiden havaintojen perusteella sijaitse usean yksilön koloniaa. Selvitysalueella havaittiin myös 

yksittäisiä viiksi-/isoviiksisiippoja ja kerran korvayökkö. Selvitysalueen eteläpuolella virtaavalla 

Espoonjoella ruokailee säännöllisesti vesisiippoja. 

Selvitysalueelta ei rajattu lepakoille tärkeitä säästettäviä kohteita vaan lepakoiden huomioimi-

nen voidaan tehdä yleispiirteisesti. Valaistuksen suunnittelussa tulee haitallisten vaikutusten mi-

nimoimiseksi kiinnittää huomiota valon leviämisen estämiseen valaistavan kohteen ulkopuo-

lelle. Valaistun alueen rajaamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi puustoa ja muuta kasvilli-

suutta. Valaistuksen jaksottaminen ajastimilla tai liiketunnistimilla hetkeen, jolloin alueella liik-

kuu ihmisiä, vähentää niin ikään mahdollisia haittavaikutuksia. Runsaan monikerroksisen kasvil-

lisuuden suosiminen auttaa hillitsemään hajavalon lisäksi myös lepakoille haitallisen tuulisuuden 

lisääntymistä.  

Liito-oravakartoitus suoritettiin 18.3. Alueelta on yksi vanha jätöshavainto, mutta keväällä 2020 

ei ulostepapanoita havaittu lainkaan. Liito-oravasta saatiin kuitenkin suora näköhavainto 24.6. 

sen poistuessa pesäkolostaan Susihaankallion pohjoisrinteellä. Kolopuun ympärille rajattiin liito-

oravan lisääntymis-/levähdyspaikkana säästettävä ydinalue ja tätä ympäröivä muu elinympäris-

töksi hyvin soveltuvaksi arvioitu alue. Ydinalue tulee jättää maankäytön ulkopuolelle. Muu 

elinympäristöksi määritelty alue suositellaan säästettäväksi nykytilaisen kaltaisena mahdollisim-

man laaja-alaisesti. Tärkeimmät liito-oravalle soveltuvat yhteydet selvitysalueelta pohjoiseen ja 

alueen läpi etelään tulee säästää. 
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Selvitysalueella ei ole luontodirektiivissä mainituille korennoille tai viitasammakoille soveltuvia 

lisääntymispaikkoja.  

Selvitysalueella on lahokaviosammaleelle soveltuvia maalahopuita ja kantoja. Sammalen itiöpe-

säkkeitä etsittiin keväällä liito-oravakartoituksen yhteydessä. Itujyväsryhmiä etsittiin myös myö-

hemmin keväällä ja kesällä muiden selvityskäyntien yhteydessä. Lahokaviosammalen itupesäk-

keitä tai itujyväsryhmiä ei havaittu. 

Susihaankalliolla on erittäin uhanalaiselle kalliosinisiivelle soveltuvia keskiravinteisia kallioalu-

eita, joilla kasvaa runsaasti kalliosinisiiven toukan ravintokasvia isomaksaruohoa. Touko-kesä-

kuun vaihteessa suoritetulla kartoituskäynnillä toukkia tai aikuisia perhosia ei havaittu. 

 

Kuva 16. Selvityksessä havaitut tärkeimmät luontoarvot.  
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	1. Johdanto 
	Tässä selvitysraportissa kuvataan Espoon tuomiokirkon ympäristössä tehtyjen luontoselvitysten menetelmät, tärkeimmät tulokset ja niiden perusteella annetut suositukset alueen luontoarvo-jen huomioimiseksi ja säilyttämiseksi. Luontoselvitykset on tehty asemakaavaa Pappilanpelto 614000 varten ja mitoitettu vastaamaan suunnitellun maankäytön luonnetta ja laajuutta. Alu-eelle suunnitellaan asuinrakentamista ja hautausmaan laajentamista oheistoimintoineen. Selvi-tysalueen pinta-ala on noin 33 hehtaaria ja sen si
	Työ koostui luontotyyppiselvityksestä sekä elinympäristö- ja lajistoselvityksistä. Luontotyyppi-selvityksessä keskityttiin tunnistamaan ja rajaamaan seuraavat arvokohteet: - luonnonsuojelulain 29 § tarkoittamat suojellut luontotyypit - vesilain 11 § mukaiset vesiluontotyypit - metsälain 10 § mukaiset metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäris-töt 
	Elinympäristö- ja lajistoselvityksessä keskityttiin erityisesti seuraaviin lajeihin ja näille lajeille otollisiin elinympäristöihin: - luonnonsuojelulain 47 § tarkoittamat erityisesti suojellut lajit - luonnonsuojelulain 49 § tarkoittamien lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat (ns. direktiivilajit) - uhanalaiset ja harvinaiset lajit, sekä muut luonnonvaraisille eläimille ja kasveille tärkeät alu-eet 
	Alueiden arvottamisessa käytettiin lisäksi seuraavia perusteita: - uhanalaiset luontotyypit (LUTU) - LUMO-kohteet (Espoon ympäristökeskuksen luonnon monimuotoisuuden suojelutyön perus-teet ja priorisointi) 
	 
	Figure
	Kuva 1. Selvitysalue sijaitsee Espoon tuomiokirkon ympäristössä. 
	2. Kasvillisuus ja luontotyypit 
	2.1. Menetelmä 
	Vuonna 2020 suoritetut maastokäynnit ajoittuvat toukokuulle, heinäkuulle ja elokuulle. Näin saatiin selvitettyä kasvillisuuden erityispiirteet koko kasvukauden ajalta. Maastoinventoinneissa keskityttiin tunnistamaan ja rajaamaan alueen arvokkaat luontotyypit sekä tekemään luonto-tyyppien mukainen karkea kuviointi myös muille luonnonalueille. Tiealueet, pihat ja hautaus-maa-alueet jätettiin kuvioinnin ulkopuolelle, mutta kasvillisuutta havainnointiin myös pienta-reilta. Erityistä huomiota kiinnitettiin luont
	Kasvillisuuskuviointi on tehty luontotyyppien uhanalaisuustarkastelun kannalta mielekkäällä tarkkuudella. Arvokkaiden kuvioiden kasvillisuutta esitellään kasvillisuuskerroksittain ja kasvilli-suuden pienpiirteistä vaihtelua kuvioiden sisällä tarpeen mukaan. Tärkeimmiltä kohteilta on ar-vioitu luonnontilaa ja edustavuutta. 
	Luontotyyppiselvityksessä huomioidut lait ja kriteeristöt: 
	Luonnonsuojelulain 29 §:ssä luetellut luontotyypit: 
	1. luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsi-köt; 
	1. luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsi-köt; 
	1. luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsi-köt; 

	2. pähkinäpensaslehdot; 
	2. pähkinäpensaslehdot; 

	3. tervaleppäkorvet; 
	3. tervaleppäkorvet; 

	4. luonnontilaiset hiekkarannat; 
	4. luonnontilaiset hiekkarannat; 

	5. merenrantaniityt; 
	5. merenrantaniityt; 

	6. puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit; 
	6. puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit; 

	7. katajakedot; 
	7. katajakedot; 

	8. lehdesniityt; sekä 
	8. lehdesniityt; sekä 

	9. avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät. (Luonnon-suojelulaki.) 
	9. avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät. (Luonnon-suojelulaki.) 


	Vesilain 11 §:ssä kielletään luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen (Vesilaki). 
	Metsälain 10 § säädetään monimuotoisuuden turvaamisesta. Seuraavat ominaispiirteet kuvaa-vat metsäluonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeitä elinympäristöjä: 
	1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä ovat veden lä-heisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto 
	2) seuraavat a–e-alakohdissa luetellut suoelinympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on luon-nontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous: 
	a) lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias kasvillisuus, eriraken-teinen puusto ja pensaskasvillisuus 
	b) yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat erirakenteinen puusto ja yhtenäisen metsäkorte- tai muurainkasvillisuuden vallitsevuus 
	c) letot, joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, puuston vähäinen määrä ja vaatelias kasvillisuus 
	d) vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot 
	e) luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai pensaskasvillisuus sekä pin-tavesien pysyvä vaikutus 
	3) rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias kasvillisuus sekä luon-nontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja pensaskasvillisuus 
	4) kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla, joissa luontainen vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana 
	5) kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset, pääosiltaan vähintään kymmenen metriä syvät rotkot ja kurut, joiden ominaispiirteenä on luonteenomainen muusta ympäristöstä poikkeava kasvillisuus 
	6) pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät; 
	7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto. (Metsälaki.) 
	Espoon LUMO-kohteet eli Espoon ympäristökeskuksen luonnonmonimuotoisuuden suojelutyön perusteet ja priorisointi on luonnon monimuotoisuuden suojelutyön perusteiden tarkentamista ja suojelua tarvitsevien kohteiden priorisointia varten tehty ohjelma. Tärkeimmiksi kohteiksi oh-jelmassa on arvioitu pienvedet lähiympäristöineen, vanhat metsät, ekologiset yhteydet ja lehto-luonto. (Lähteenmäki 2013.) 
	2.2. Tulokset 
	2.2.1. Alueen yleiskuvaus 
	Selvitysalueen kasvillisuus on vahvasti kulttuurivaikutteista alueella pitkään jatkuneen asutuk-sen seurauksena. Selvitysaluetta hallitsevat laajat hautausmaa-alueet sekä kirkon ja pappilan piha-alueet. Selvitysalueella on lisäksi jonkin verran asuinaluetta ja pohjoisosaan sijoittuva jou-tomaa-alue, joka on jatkuvan maaperää ja kasvillisuutta muokkaavan käytön kohteena. Kirkon ja pappilan ympäristössä on vanhoja peltoja tai niittyjä, joista osaa on pidetty avoimena ja osa on kasvanut tai kasvamassa umpeen. 
	Luonnontilaisimpina säilynyttä aluetta on selvitysalueen keskiosissa sijaitseva kallioalue ja sen pohjoiseen, itään ja kaakkoon viettävät rinteet. Kulttuurivaikutus lisää alueen kasvilajiston mo-nipuolisuutta ja on myös tuonut alueelle vieraslajeja kuten lupiinia, jättipalsamia ja raunioyrttiä. Alueen itäreunalla kulkee luonnontilaisen kaltainen puro, jolle on säästetty melko kapea puus-toinen suojavyöhyke. 
	Alueelta rajatut kasvillisuuskuviot esitetään seuraavassa kappaleessa ja niiden rajaukset esite-tään k
	Alueelta rajatut kasvillisuuskuviot esitetään seuraavassa kappaleessa ja niiden rajaukset esite-tään k
	Kuva 2
	Kuva 2

	. Vesilainmukainen luonnontilaisenkaltainen puro sijaitsee kuviolla 1. Metsälakiin perustuen rajattiin kaksi vähätuottoisia kallioita. Lisäksi rajattiin monimuotoisuuden kannalta arvokas rinnemetsä.  

	 
	Figure
	Kuva 2. Selvitysalueelle rajatut kasvillisuuskuviot. Tärkeimmät kohteet on kuvassa rasteroitu. 
	2.2.2. Kasvillisuuskuvioiden kuvaukset 
	Kuvio 1. Muuralanpuro, vesilainmukainen puro lähiympäristöineen  Selvitysalueen itäosassa kulkee uomaltaan luonnontilaisena säästynyt vesilainmukainen Muura-lanpuro. Puron valuma-alue on noin 1,8 neliökilometriä. Selvitysalueen osalta puro on uomal-taan mutkitteleva ja reunustavan kasvillisuuden vuoksi suojaisa. Purossa on vuonna 2008 tehdyn kalastotutkimuksen mukaan luonnossa lisääntyvä ja elinvoimainen taimenkanta. Tutkimuksessa katsottiin, että Muuralanpuron merkitys taimenen poikastuottoalueena on suuri
	Pienvedet, mukaan lukien Espoonjoki ja siihen laskevat purot, on nostettu esiin Espoon LUMO priorisoinnissa. Pienvedet lähiympäristöineen pyritään säilyttämään suojavyöhykkeineen sellai-sina, että niiden muodostamat ekologiset yhteydet ja niiden muodostamat elinympäristöt säily-vät hyvinä. 
	Puroa ympäröivä puusto on lehtipuuvaltaista ja muodostuu tuomesta, vaahterasta, harmaale-pästä ja pajuista. Alikasvoksena ja pensaskerroksessa kasvaa lisäksi vaahteraa, pihlajaa, näsiää ja taikinamarjaa.  Kenttäkerroksen kasvillisuus on paikoin niukkaa puuston aiheuttaman varjos-tuksen ja rinteen jyrkkyyden vuoksi. Kenttäkerroksessa havaittiin mm. vuohenputki, hiirenpor-ras, metsäkorte, maitohorsma ja ruusu sp. Muutamin paikoin puron varressa kasvaa jättipalsa-mia, joka on haitallinen vieraslaji. Kuviolla o
	Kuvio 2.  Vanhalle niitylle istutettu nyt jo noin 50-vuotias ylitiheä kuusikko. Kenttäkerroksen kasvillisuus on puuston varjostuksen vuoksi lähes olematonta, mutta havaittavissa olevan lajiston perus-teella kuvion kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta. Kuusikon alla kasvaa tiheähkö pihlaja- ja vaahtera-alikasvos. Kuvion länsireunassa on kuusikon ja piha-alueen väliin jäävä varttunutta koivua kasvava alue. Kenttäkerroksessa havaittiin kieloa, lehtokortetta ja sinivuokkoa. 
	 
	Figure
	Kuva 3. Kuviolla 2 kasvavaa tiheää kuusikkoa. 
	Kuvio 3.  Vanhalle pellolle muodostunut lehtipuustoinen lehtometsikkö. Puusto on alle 20-vuotiasta koi-vua, haapaa ja raitaa ja on hyvin tiheää. Kenttäkerroksessa vallitsevat tuoreen ja kostean lehdon lajisto, mm. mesiangervo, vuohenputki, sinivuokko, valkovuokko, lehtoimikkä ja heinät.  
	Kuvio 4.  Kuviota 3 iäkkäämpi pellolle muodostunut metsikkö, jonka kasvillisuustyyppi on tuore lehto. Puustossa jo hieman eri-ikäisyyttä ja lehtipuuston lisäksi kuviolla kasvaa kuusta alikasvoksessa. Lehtipuista kuviolla esiintyy rauduskoivu, haapa, harmaaleppä ja raita. 
	Kuvio 5.  Selvitysalueen keskiosissa sijaitseva entinen pelto, joka on tätä nykyä toiminut lumenkaatopaik-kana. Käytöstä johtuen kuvion pohjassa on runsaasti hiekoitushiekkaa. Mahdollisesti osin lu-menkaatopaikkakäytön vuoksi kuvion kenttäkerroksen kasvilajisto on hyvin monipuolinen. Lajis-tossa havaittiin mm. mesiangervo, rohtovirmajuuri, paimenmatara, maahumala, ketohanhikki, niittynätkelmä, koiranputki, karhunputki, nurmipuntarpää, peltokorte, poimuhierakka, kesämai-tiainen, peltosaunio, rönsyleinikki, v
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	Kuva 4. Selvitysalueen pohjoisosan kuviot 2-5. 
	Kuvio 6.  Espoontien ja Rovastin kujan kulmassa sijaitseva vanhan umpeen kasvava pelto. Puusto on pai-koittaisia lehtipuu pusikkoja ja pääosin kuvio on avoin. Kasvillisuudeltaan kohde muistuttaa lä-hinnä kosteaa niittyä. Kenttäkerroksen valtalajina kohteella kasvaa mesiangervoa ja nurmipun-tarpäätä. Paikoin valkovuokko ja vuohenputki on runsaita. Muuta kenttäkerroksen lajistoa kuvi-olta on suo-ohdake, hietakastikka, hevonhierakka, koiranputki Kuviolla kasvaa myös haitallista vieraslajia komealupiinia. 
	Kuvio 7.  Vanhaa peltoa ja piha-aluetta, jossa on melko vaihteleva puusto. Osa alueesta on puoliavointa vuohenputkivaltaista lehtoa. Puustossa esiintyy koivua, haapaa, tuomea, kuusta, raitaa ja vaah-teraa. Kuviolla havaittavissa vanhan pihapiirin jäänteitä. Pensaskerroksessa vadelmaa, taiki-namarjaa ja vieraslajia terttuseljaa. Kenttäkerroksessa vuohenputken lisäksi mm. valkovuokkoa, kivikkoalvejuurta, hiirenporrasta ja sananjalkaa sekä vieraslajia karhunköynnöstä. 
	Kuvio 8.  Vanha pelto, jossa kasvaa valtapuustona kasvatusikäinen haapa. Kasvillisuustyyppi vaihtelee tuoreen ja kostean lehdon välillä. Paikoin pohja on kostea. Kenttäkerroksessa havaittiin mm. valkovuokkoa, mesiangervoa, sinivuokkoa, hiirenporrasta ja röyhyvihvilää. 
	Kuvio 9.  Varttunutta melko eri-ikäisrakenteista metsää kasvava koilliseen viettävä rinne. Kuvion kasvilli-suustyyppi on tuore lehto. Kuvion länsireunalla on vanha talonpaikka, josta on jäljellä kivijalka. Kuviolla esiintyvät kookkaat tammet lienevät vanhoja pihapuita, näiden lisäksi kuviolla on muu-tamia hieman nuorempia tammia. Puusto on kuvion länsipäässä kuusivaltaista sekapuustoa, idässä kuusen määrä vähenee. Kuusen ja tammien lisäksi alueen valtapuustossa kasvaa raudus-koivua, haapaa, raitoja ja mänty
	Kuvio 10.  Mäntyvaltainen kuivahkon kankaan metsikkö rinteen yläosissa. Puusto melko tasaikäistä. Kent-täkerroksessa vallitsee mustikka.  
	Kuvio 11. Susihaankallio, metsälainmukainen vähätuottoinen kallio  Selvitysalueen keskiosissa sijaitsevan mäen lakiosissa on vähäpuustoinen ja isolta osin täysin puuton keskiravinteinen kallio alue. Keskiravinteiset kalliot ovat luontotyyppien uhanalaisuus-selvityksen mukaan silmälläpidettäviä (NT). Myös Espoon LUMO-priorisoinnissa on nostettu esiin Espoon kallioluonto ja sen turvaaminen ja kulumisen ehkäiseminen. Puusto kuviolla on ki-tukasvuista mäntyä, jonka lisäksi kohteella kasvaa puutarhakarkulaisena 
	Kuvio 12.  Avoimen kallioalueen eteläpuolella sijaitseva mäntyvaltainen kuivahko kangas. Puustossa män-nyn lisäksi kuusta ja koivua. Kenttäkerroksessa vallitsee mustikka ja paikoin kenttäkerros on hy-vin kulunut. 
	Kuvio 13. Keskiravinteinen kallio, metsälainmukainen vähätuottoinen kallio  Pienialainen avoin keskiravinteinen kalliopaljastuma. Keskiravinteiset kalliot ovat luontotyyp-pien uhanalaisuusselvityksen mukaan silmälläpidettäviä (NT).  Lajistossa isomaksaruohoa, iso-tervakkoa, keto-orvokkia, lampaannataa, tuoksusimaketta, kalliohatikkaa ja keltamaksaruohoa. Kalliopaljastuman reunoilla kasvaa tuomea ja tuomipihlajaa sekä pihlajaa.  
	Kuvio 14.  Selvitysalueen keskiosissa sijaitsevan mäen etelärinteen yläosien metsä on kuusivaltaista seka-puustoista tuoreen kankaan metsää. Kuusen lisäksi puustossa kasvaa haapaa, koivua ja mäntyä. Alikasvoksessa kasvaa melko runsaasti pihlajaa sekä vaahteraa ja tammia.  
	Kuvio 15.  Rinteen alaosissa puusto muuttuu lehtipuuvaltaisemmaksi ja kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta ja aivan rinteen alaosilta lehtoa. Valtapuusto on varttunutta mutta siinä on havaitta-vissa eri-ikäistymistä. Alikasvoksessa kasvaa pihlajaa ja vaahteraa. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. valkovuokkoa, vuohenputkea, sinivuokkoa, lehtoimikkää, metsäalvejuurta ja mustikkaa. 
	 
	Figure
	Kuva 5. Susihaankallio ympäröivine metsäalueineen idästä kuvattuna. Kuvan keskellä kuvion 11 kallioalue. 
	Kuvio 16.  Pappilan ja hautausmaan väliin jäävä pohjoiseen ja koilliseen viettävä rinne. Rinteen puusto on varttunutta, länsipäästä osin kuusivaltaista ja idästä lehtipuuvaltaisempaa. Osa kuviolla kasva-vista kuusista on todella järeitä. Kuusen lisäksi kuviolla kasvaa rauduskoivua, raitaa ja vaahteraa. Kenttäkerroksen lajistossa kasvaa tuoreen lehdon ja lehtomaisen kankaan lajistoa, jossa näkyy myös piirteitä kulttuurivaikutuksesta ja mahdollisesta laidunkäytöstä. Kuviolla havaittiin mm. runsaana valkovuokk
	Kuvio 17.  Vanhaa peltoa, jota on pidetty avoinna. Kasvilajistossa pääosin tuoreen niityn ja kedon lajistoa, jossa kuitenkin näkyy kulttuurivaikutuksena mm. raunioyrtin esiintymät. muita lajeja ovat mm. peltokanankaali, rönsyhanhikki, vuohenputki, karhunputki, koiranputki, särmäkuisma, koiran-heinä, paimenmatara, siankärsämö ja keltakannusruoho. 
	Kuvio 18.  Laajahko niittymäisenä pidetty vanhan pellon alue. Lajisto on tuoreen ja kostean niityn lajistoa 
	mm. mesiangervo, nurmipuntarpää puna-ailakki, koiranputki, rönsyleinikki, niittyleinikki, voi-kukka, hietakastikka, koiranheinä, nurminata, röyhyvihvilä, amerikanhorsma ja harakankello. Kuvio oli osittain niitetty loppukesästä ja niittojätettä kasattu seipäille. 
	Kuvio 19.  Selvitysalueen länsirajalla sijaitse puoliavoin alue, joka vanhojen karttojen perusteella on vanha pihapiiri. Keskiosiltaan avoin ja kallioinen niitty, reuna-alueilta sekapuustoinen lehtipuuvaltai-nen lehtomaisen kankaan metsikkö, jonka puustossa kasvaa koivua, tuomea, mäntyä, kuusta ja vaahteraa. Kenttäkerroksen lajistossa avoimilla alueilla vallitsee maitohorsma, vuohenputki, pelto-ohdake ja nokkonen. Kuviolla on lisäksi puutarhan pensaita jäänteenä asutuksesta.  
	Kuviot 20-21.  Joutomaakuvioita alueen reunoilla. 
	 
	Figure
	Kuva 6. Kuvion 21 joutomaa-alue on aktiivisessa käytössä ja toimii mm. maa-ainesten varastoimispaikkana. 
	 
	Figure
	Kuva 7. Kuvion 21 joutomaa-aluetta. 
	 
	3. Linnusto 
	3.1. Menetelmä 
	Alueen pesivää linnustoa selvitettiin ns. kartoituslaskenta-menetelmää soveltaen (Koskimies & Väisänen 1998). Lintulajistoa selvitettiin kolmella kartoituskäynnillä, minkä katsottiin riittävän alueella pesivien lajien havaitsemiseen maankäytön suunnittelun kannalta riittävän kattavasti. Alueella pesiväksi lajiksi tulkittiin laulava, varoitteleva tai poikasille ruokaa kantava aikuinen lintu. Myös pesä tai pienet poikaset tulkittiin alueella tapahtuneeksi pesinnäksi.  
	Linnustoa selvitettiin auringon nousun jälkeen 24.5., 29.5., 9.6. ja 11.6. minkä lisäksi yöllä aktii-visia lajeja havainnoitiin lepakkokartoitusten yhteydessä. 
	3.2. Tulokset 
	Selvitysalueelta havaittiin 27 lintulajia, joista lähes kaikki todennäköisesti myös pesii alueella. Lajit on esitetty taulukossa 1. Selvitysalueen läpi lentäneitä lajeja ei kirjattu ylös. 
	Havaituista lajeista kaksi on luokiteltu uusimmassa Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa uhanalaiseksi (Hyvärinen ym. 2019). Tervapääskyn (Poecile montanus) ja viherpeipon (Chloris chloris) kannat ovat pienentyneet voimakkaasti. Viherpeipon uhanalaistumisen syy on loisen ai-heuttama tauti, tervapääskyn kohdalla taantuman syytä ei tunneta. 
	Neljä alueella havaittua lintulajia on silmälläpidettäviä (NT). Näistä närhi (Garralus glandarius) ei todennäköisesti pesinyt alueella. Pensaskerttu (Sylvia communis) ja västäräkki (Montacilla alba) pesivät selvitysalueella yksittäin tai muutamia pareja. Ruokokerttusia (Acrocephalus schoenobaenus) havaittiin kaksi laulavaa yksilöä Espoonjoen rannassa selvitysalueen ulkopuo-lella. 
	Erityisestisuojeltuja, alueellisesti uhanalaisia tai lintudirektiivin lajeja ei havaittu. Havaittu lajisto ilmentää jonkin verran alueen rehevyyttä, mutta lintujen huomioimiseksi ei katsottu olevan tar-vetta antaa erityisiä suosituksia. 
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	Taulukko 1. Selvitysalueella havaitut 27 lintulajia ja pesintään viittaavien havaintojen sijaintiin perustuva parimäärä-arvio. 
	  
	4. Direktiivilajit 
	Luonnonsuojelulain mukaan Euroopan luontodirektiivin liitteessä IV lueteltujen lajien lisäänty-mis- ja levähdyspaikkoja ei saa hävittää tai heikentää. Liitteen IV lajeista lepakoiden ja liito-ora-van esiintymistä kartoitettiin näihin lajeihin keskittyvillä kartoituskäynneillä. Viitasammakon soi-dinääniä havainnoitiin toukokuussa, mutta kartoituskerralla todettiin, että esitietojen perus-teella valitut kohteet soveltuvat huonosti viitasammakon lisääntymispaikaksi. Muiden lajien osalta tehtiin havaintoja sopi
	4.1. Lepakot 
	Suomessa katsotaan havaitun 13 lepakkolajia, jotka kaikki kuuluvat luontodirektiivin liitteeseen IV. Suomessa yleisiä ja laajalti esiintyviä sekä vuosittain lisääntyviä lajeja ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (Myotis brandtii), vesisiippa (Myotis daubentonii) ja korvayökkö (Plecotus auritus). Muista Suomen lepakkolajeista uhanalai-sia ovat vaarantuneeksi (VU) luokiteltu pikkulepakko (Pipistrellus nathusii), sekä erittäin uhan-alainen (EN) ripsisiipp
	Suomi on allekirjoittanut myös Euroopan lepakoiden suojelua koskevan sopimuksen (EURO-BATS), joka edellyttää jäsenmaitaan nimeämään ja suojelemaan lepakoiden suojelutilanteen kannalta tärkeitä paikkoja ja ruokailualueita (943/1999). Tärkeänä ruokailualueena voidaan pi-tää aluetta, jolla esiintyy lukumääräisesti ja/tai lajistollisesti paljon lepakoita tai esimerkiksi li-sääntymisyhdyskunnan lähellä sijaitsevia metsäalueita. Tärkeät siirtymäreitit puolestaan johta-vat tyypillisesti lisääntymisyhdyskunnista ym
	4.1.1. Menetelmä 
	Lepakkoselvityksen tarkoitus oli saada käsitys alueella ruokailevasta lepakkolajistosta ja runsau-desta. Lepakoiden havainnointia suoritettiin auringon laskun ja nousun välisenä aikana rauhalli-sesti kävellen ns. ultraäänidetektoria (Pettersson D500x) apuna käyttäen. Detektori muuntaa lepakoiden käyttämät kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi. Jokaisesta ultraääneen perus-tuvasta lepakkohavainnosta tallennettiin havaintopiste noin viiden sekunnin välein. Etenkin pohjanlepakosta tallentui näin useita sam
	Aktiivisen havainnoinnin ohessa käytettiin ultraääniä tallentavaa laitetta, jonka avulla voitiin ha-vainnoida yhtäjaksoisesti pidempi jakso yhtä pistettä. 
	Viitteitä lisääntymispaikoista pyrittiin saamaan tarkkailemalla lepakoiden käyttäytymistä selvi-tysalueen pohjoisosassa sijaitsevan asuinrakennuksen lähistöllä aktiivisesti käsidetektorin avulla ja passiivisesti ultraäänitallenninta käyttäen. 
	4.1.2. Tulokset 
	Selvityksessä havaittiin seuraavat lepakkolajit: pohjanlepakko, viiksi-/isoviiksisiippa, vesisiippa ja korvayökkö. Viiksi- ja isoviiksisiippa ovat ultraääneen perustuvassa kartoituksessa jokseenkin mahdoton erottaa toisistaan ja nämä lajit käsitellään yhdessä. Maankäytön suunnittelun kan-nalta täsmällisellä tunnistamisella tämän lajiparin suhteen ei ole oleellista merkitystä. Havaitut lajit ovat Suomessa tavallisia ja niiden levinneisyysalue kattaa koko Etelä-Suomen. Pohjanlepak-koa tavataan monin paikoin m
	Ultraäänitallenninta käytettiin kolmessa kohteessa. 24.6. tallennin sijaitsi Susihaankallion itä-puolella kävelytien läheisyydessä. Tallennin oli sijoitettu niin, että läheiseltä talolta Susihaankal-lion suuntaan poistuvat lepakot tulisi havaittua. Tallentimessa ei ollut lainkaan havaintoja lepa-koista. 
	Toinen havainnointipiste sijaitsi Pappilan ja Susihaankallion välissä ulkorakennusten tuntu-massa. 9.7. tehdyssä tallenteessa oli havaintoja pohjanlepakosta 14 kertaa ja viiksi-/isoviiksisii-pasta 66 kertaa. 
	Kolmas tallennus suoritettiin selvitysalueen pohjoisosassa sijaitsevan talon eteläpuolella. Lait-teeseen tallentui 20.7. ultraäänipulsseja pohjanlepakosta 42 kertaa. Havainnot koostuvat pää-asiassa piha-alueella noin kello 23 aikaan tunnin ajan ruokailleesta yksilöstä, jonka seurassa oli hetken myös toinen yksilö. Aamuyöstä tallenteita kertyi vain muutamia (
	Kolmas tallennus suoritettiin selvitysalueen pohjoisosassa sijaitsevan talon eteläpuolella. Lait-teeseen tallentui 20.7. ultraäänipulsseja pohjanlepakosta 42 kertaa. Havainnot koostuvat pää-asiassa piha-alueella noin kello 23 aikaan tunnin ajan ruokailleesta yksilöstä, jonka seurassa oli hetken myös toinen yksilö. Aamuyöstä tallenteita kertyi vain muutamia (
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	Kuva 8. Kahdessa tallennuspisteessä havaitut lepakkolajit ja havaintotapahtumat. Yksi tapahtuma vastaa kolmen se-kunnin tallennusjaksoa. Yön tapahtumat on jaettu puolen tunnin jaksoihin. (Eptnil: pohjanlepakko, Myosp.: viiksi-/iso-viiksisiippa) 
	Kuvissa 8-11 on esitetty kaikki aktiivikartoituksessa tallennetut viiksi-/isoviiksisiippa ja pohjanle-pakkohavaintopisteet sekä havaintotiheyskartta, missä havainnot on suhteutettu havainnointi-aikaan. Vaalean värin alueilla havaintoja on tehty vähän joko absoluuttisesti tai suhteutettuna havainnointiaikaan. Tumma väri osoittaa kohdat, joissa havainnon tekeminen on ollut todennä-köisintä.  
	Kohteessa, jossa havaintopisteitä on paljon vaalealla taustavärillä, havaintojen runsas määrä johtuu ainakin osittain kohteessa vietetystä pitkästä ajasta. Tällainen kohta on esimerkiksi selvi-tysalueen keskellä kohdassa, jossa kartoittaja on viettänyt taukoa sekä useaan kertaan kuljetun Espoontien varressa, missä yksittäinen pohjanlepakko on havaittu useita kertoja. Havaintoja on tulkittu seuraavassa lajikohtaisesti. 
	Pohjanlepakko Pohjanlepakko käyttää voimakasta kaikuluotausääntä ja saalistaa usein yhtäjaksoisesti jopa kymmeniä minuutteja samassa pisteessä. Siksi se on myös helppo havaita ja kartoittaa katta-vasti. Selvitysalueella esiintyvistä lepakkolajeista tehtiin eniten havaintoja pohjanlepakosta ja se arvioitiin myös yleisimmäksi lajiksi myös havaitsemisen helppous huomioiden. Pohjanlepakoita arvioitiin ruokailevan alueella säännöllisesti kolmesta viiteen yksilöä, mutta ajoittain yksilömää-rän arvioitiin nousevan
	Pohjanlepakon säännöllisesti käyttämiä kohteita olivat Susihaankallio ja itäisempi hautausmaa-alue, mutta käytännössä pohjanlepakon voi havaita koko selvitysalueella. Selvitysalueen ulko-puolella myös Espoonjoen ympäristö oli pohjanlepakoiden suosiossa. 
	Osa selvitysalueen rakennuksista ovat vanhoja ja rakennustapansa vuoksi tarjonnevat sopivia paikkoja lepakoiden päiväpiiloiksi. Suoria havaintoja pohjanlepakoiden lisääntymisyhdyskun-nasta ei saatu. Alueen rakennuksista erityistä huomiota kiinnitettiin pohjoisosassa sijaitsevaan erilliseen asuinrakennukseen, jonka ympäristöä suunniteltu maankäyttö muuttaa voimakkaim-min. Talon läheisyydessä havaittiin aktiivikartoituksessa kuitenkin vain yksittäisiä lepakoita. Es-poontien yllä ja talon eteläpuolella hautaus
	Viiksisiippalajit Viiksi-/isoviiksisiippoja havaittiin vain muutamia kertoja. Havainnot tehtiin lähes yksinomaan Su-sihaankallion eteläpuolisen metsäalueen itäpäässä, missä lepakoita havaittiin kahdella (24.6. ja 20.7.) kartoituskäynnillä. Yhtäaikaisesti tällä paikalla havaittiin kuitenkin vain yksi yksilö. Kaksi yksilöä havaittiin 20.7. Susihaankallion itäpuolen jyrkänteen alla ja yksittäinen viiksisiippa 9.7. itäisellä hautausmaa-alueella. Viiksisiippa esiintyy havaintojen perusteella alueella yksittäin. 
	Vesisiippa Vesisiippoja havaittiin Espoonjoen yllä. Espoonjoki ei kuulunut varsinaiseen selvitysalueeseen ja vesisiippoja havainnoitiin vain pistokokein. Vesisiipat seurailevat keskikesällä jokiuomaa pinnan lähellä lentäen ja yksittäinen vesisiippa havaittiin jokivarressa melkein aina lyhyen odottelun jäl-keen. Parhaimmillaan vesisiippoja havaittiin kaksi yksilöä samanaikaisesti. Espoonjoen lepakoita on kartoitettu vuonna 2008 (Kyheröinen & Pimenoff 2008) ja selvitysalueen kohdalle on merkitty muu tärkeä al
	Korvayökkö Korvayökkö havaittiin kerran selvitysalueen keskellä kartoittajan pitäessä taukoa. Havainto ku-vastaa hyvin tapaa, jolla korvayökkö usein havaitaan, sattumalta. Lähes koko selvitysalue on kor-vayökölle tyypillistä kulttuuriympäristöä ja alueella viihtyy mahdollisesti muutamia yksilöitä. 
	  
	4.1.3. Lepakoiden huomioiminen alueen maankäytön suunnittelussa 
	Selvitysalueella ei havaittu sellaisia alueita, joiden säästäminen lepakoiden huomioimiseksi olisi välttämätöntä tai erityisen tärkeää. Alueella ei havaittu lisääntymisyhdyskuntia eikä monen lajin ja runsaan yksilömäärän käyttämiä ruokailualueita. Alueen kautta ei myöskään kulje lepakoille tärkeitä siirtymäreittejä. Lepakoiden kannalta arvokkaimpana alueena voidaan pitää varsinaisen selvitysalueen ulkopuolelle jäävää Espoonjoen aluetta. Espoonjoki rantapuustoineen tarjoaa ruokailualueen pohjanlepakon lisäks
	Selvitysalueella ruokaili enimmäkseen pohjanlepakoita. Lajin saalistuskäyttäytymisen vuoksi täs-mällisiä lajille tärkeitä yksittäisiin havaintopaikkoihin perustuvia ruokailualueita ei yleensä ole mielekästä rajata. Pohjanlepakoiden suosimia partioimispaikkoja on runsaasti tarjolla, eikä nii-den esiintyminen ei ole pohjanlepakon esiintymistä rajoittava tekijä. Yhden paikan heikentyessä tai hävitessä, läheltä löytyy yleensä korvaava. Pohjanlepakkoa voidaan kutsua opportunistiksi, joka kykenee tehokkaasti hyöd
	Selvitysalueella sijaitseva Espoon Tuomiokirkko on lähiympäristöineen jo varsin valaistu ja lisä-rakentamisen myötä valaisemattomien alueiden määrä tulee väistämättä vähenemään. Lepa-koiden sanotaan usein välttelevän valoa, mutta valaistuksen vaikutus lepakoihin on paljon mo-nitahoisempi asia. Tutkimuksissa on havaittu eroja vaikutuksissa paitsi valonlähteen laadun myös lepakkolajien välillä. ( 
	Pohjanlepakoiden tiedetään käyttävän hyväkseen ultraviolettivaloa sisältävien valonlähteiden hyönteisiä houkuttelevaa vaikutusta. Siippalajien puolestaan tiedetään väistävän ainakin suoraa valoa. Perinteisesti käytetyt elohopeapurkauslamput ja korkeapainenatriumlamput ovat kor-vautumassa LED-valoilla, joilla ei ole samanlaista hyönteisiä houkuttavaa vaikutusta. (mm. Le-Wanzik ym. 2016, Rydell 1991 ja Stone ym. 2009.)  
	Laajat aukeat alueet ovat ilmiselvä tuulisuutta lisäävä tekijä, mutta jo puuston harventamisella ja pensaskerroksen poistamisella voi olla lepakoiden kannalta haitallisia vaikutuksia. Yleisenä suosituksena selvitysalueelle esitetään puuston poistamisen minimoimista esimerkiksi uuden hautausmaa-alueen raivauksen tai nykyisten puustoisten alueiden hoitotoimien yhteydessä. 
	Lepakoihin kohdistuvien suorien ja epäsuorien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi valaistuk-sen suunnittelussa suositellaan kiinnittämään huomiota valojen kohdentamiseen ensi sijassa ja-lankulkijoiden turvallisuuden lisäämiseen. Valojen sijoittelussa tulee välttää valon heijastumista ympäristöön ja sijoittelussa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi kasvillisuuden estevaikutusta. Myös valaistuksen jaksottaminen ajastimilla tai liiketunnistimilla hetkeen, jolloin alueella liikkuu ihmisiä, vähentää mahdoll
	 
	Figure
	Kuva 9. Pohjanlepakosta tehdyt ultraääneen perustuvat havaintopisteet ja havainnointiaikaan suhteutettu havain-totiheys. 
	 
	Figure
	Kuva 10. Kumulatiivinen havainnointiaika maksimihavaitsemisetäisyyden ollessa 50 metriä. Tummempi väri tarkoit-taa suurempaa havainnointiaikaa. 
	 
	Figure
	Kuva 11. Viiksi-/isoviiksisiipasta tehdyt ultraääneen perustuvat havaintopisteet ja havainnointiaikaan suhteutettu havaintotiheys. 
	 
	Figure
	Kuva 12. Kumulatiivinen havainnointiaika maksimihavaitsemisetäisyyden ollessa 20 metriä. Tummempi väri tarkoit-taa suurempaa havainnointiaikaa. 
	4.2. Liito-orava 
	Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu luontodirektiivin liitteen IVa lajeihin ja on uusimman uhan-alaisuustarkastelun mukaan luokiteltu vaarantuneeksi (VU) lajiksi (Hyvärinen ym. 2019). Liito-oravakanta on pitkän seurantajakson perusteella yhä laskeva.  
	Liito-oravaesiintymän säilymisen kannalta keskeisintä olisi tunnistaa lisääntymispaikat tai sel-laiseksi soveltuvat kohteet, sekä määrittää liito-oravalle tärkeät yhteystarpeet alueella ja alueen läpi. Luonnonsuojelulailla suojeltuun lisääntymis- ja levähdyspaikkaan katsotaan kuuluvan pesä-puun lisäksi ympäröivää puustoa. Käytännössä lisääntymispaikan ekologisen toimivuuden säily-minen edellyttää laajempaa suojelua tärkeimpien resurssien turvaamiseksi. Menestyäkseen elinympäristöllään liito-orava tarvitsee 
	Liito-oravaa koskevissa rajauksissa käytettiin Espoon kaupungin liito-oravaselvityksiin vakiintu-nutta termistöä. Liito-oravan kannalta tärkeimpiä ja myös maankäyttöä eniten rajoittavia alueita kutsutaan ydinalueiksi. Ydinalueilla sijaitsee liito-oravan käyttämiä pesäpuita tai alueelta tehty-jen ulostepapanahavaintojen perusteella sellaista voidaan pitää todennäköisenä. Maankäytön suunnittelussa ydinalueeseen tulisi suhtautua kuten luonnonsuojelulain tiukasti suojelemaan li-sääntymis-/levähdyspaikkaan. Ydin
	4.2.1. Menetelmä 
	Liito-oravan esiintymistä selvitettiin ns. papanakartoituksen avulla. Papanakartoituksessa etsi-tään liito-oravan ulosteita puiden tyviltä. Papanalöydösten perusteella pystytään osoittamaan, että alueella on liikkunut liito-orava ja parhaassa tapauksessa tunnistamaan liito-oravan käyttä-miä pesäpuita. Papanahavaintojen perusteella ei voida määrittää liito-oravan koko elinaluetta, täsmällisiä kulkureittejä tai yksilömääriä. 
	Liito-oravan käyttämä ravinto ja elintavat eri vuodenaikoina vaikuttaa oleellisesti jätösten ker-tymiseen ja niiden havaittavuuteen. Käytännössä alueet, joilta ulostepapanoita keväällä löyde-tään, ovat talven aikana runsaimmin käytettyjä elinympäristön osia, jotka liittyvät yleensä kiin-teästi muihin elinympäristön osiin. 
	Liito-oravan ulostepapanoiden etsintä kohdennettiin ensi sijassa yli 20 metriä korkeaa puustoa kasvaville alueille suurten kuusten ja haapojen tyville, mutta myös muita puita tarkastettiin. Li-säksi havainnoitiin kolopuita, risupesiä ja pönttöjä mahdollisten lisääntymispaikkojen paikanta-miseksi. 
	Ensimmäinen papanakartoitus suoritettiin 18.3. Tämän jälkeen ulostepapanoita etsittiin muiden kartoituskäyntien yhteydessä otollisimmilta paikoilta etenkin Susihaankallion itäpuoliselta met-säalueelta. Usealla käyntikerralla pyrittiin kompensoimaan edeltäneen talven ja kevään haasta-via keliolosuhteita. Runsaat vesisateet ja lumen puute heikentävät jätösten säilymistä ja havait-tavuutta. 
	Tuoreiden papanahavaintojen puuttuessa liito-oravan elinympäristöksi parhaiten soveltuvaksi alueet arvioidut ja rajattiin puuston rakenteen ja puulajisuhteiden perusteella. Soveltuvuuden lähtökohtana pidettiin vähintään 20 metriä korkeaa puustoa. Soveltuvuutta nosti suuret haavat 
	ja kuuset sekä puuston monilajisuus ja monirakenteisuus. Soveltuvuutta heikentävänä kriteerinä pidettiin yksilajisuutta ja muuta monotonisuutta. Korkean puuston alueita laajennettiin ilmaku-van perusteella metsäkuvioita mukaillen.  
	4.2.2. Tulokset 
	Kartoituskäynneillä ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä. Selvitysalueelta on vanhoja havain-toja vuodelta 2014, jolloin alueella tehtiin suurpiirteinen liito-oravakartoitus. Koko aluetta ei tuolloin kartoitettu, vaan tarkoituksena oli saada vain tieto liito-oravan asuttamista alueista. Lä-himmät selvitysalueen ulkopuoliset havainnoit sijaitsevat etelässä Espoonväylän itä- ja länsipuo-lella (etäisyys noin 550 metriä) sekä selvitysalueen itäpuolella Kuninkaantien lukion lähellä (etäi-syys noin 750 metr
	Vaikka alueelta ei löydetty lainkaan ulostepapanoita, tehtiin liito-oravasta suora näköhavainto kolotarkastusten yhteydessä (24.6.). Susihaankallion itäpuolella sijainneita koloja tarkastetta-essa liito-oravan nähtiin poistuvan viereisessä puussa olleesta kolosta. Kyseisen kolon tarkas-tusta ei tämän jälkeen suoritettu, koska kolo selvästi soveltuu liito-oravalle. Vuoden 2014 papa-nahavainto koski kolopuuta samalla alueella. 
	Liito-oravalle parhaiten soveltuvaksi alueeksi arvioitiin Susihaankallion alusrinne, jossa liito-orava myös havaittiin. Alueen puusto on monilajinen ja monirakenteinen. Latvuskorkeus yltää yli 20 metriin ja alueella on ainakin yksi liito-oravalle soveltuva kolo. Alueelle rajattiin liito-ora-van pesäpuuhavaintoon perustuen ns. ydinalue (n. 0,5 hehtaaria), joka tulee jättää ominais-piirteitä muuttavan maankäytön ulkopuolelle. Ydinalueen ympärille rajattiin muu liito-oravalle hyvin soveltuva noin kahden hehtaa
	Liito-oravalle parhaiten soveltuvaksi alueeksi arvioitiin Susihaankallion alusrinne, jossa liito-orava myös havaittiin. Alueen puusto on monilajinen ja monirakenteinen. Latvuskorkeus yltää yli 20 metriin ja alueella on ainakin yksi liito-oravalle soveltuva kolo. Alueelle rajattiin liito-ora-van pesäpuuhavaintoon perustuen ns. ydinalue (n. 0,5 hehtaaria), joka tulee jättää ominais-piirteitä muuttavan maankäytön ulkopuolelle. Ydinalueen ympärille rajattiin muu liito-oravalle hyvin soveltuva noin kahden hehtaa
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	Pappilan päärakennuksen pohjoispuolella osin kuusivaltaisena, mutta lehtipuun määrä kasvaa eteläosassa (
	Pappilan päärakennuksen pohjoispuolella osin kuusivaltaisena, mutta lehtipuun määrä kasvaa eteläosassa (
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	). Pappilan pohjoispuolella ei havaittu liito-oravan jätöksiä, mutta alue on puuston puolesta liito-oravalle hyvin soveltuvaa. Alueella pesi keväällä 2020 käpytikka, jonka kovertama kolo soveltuu vapauduttuaan liito-oravan käyttöön. 

	 
	Figure
	Kuva 13. Pappilan pohjoispuolella ei havaittu liito-oravan jätöksiä, mutta alue on puuston puolesta liito-oravalle hyvin soveltuvaa ja toimii myös vakaana yhteysvaihtoehtona eri alueiden välillä. 
	Espoonjokeen laskevan Muuralanpuron varteen rajatulla alueella kasvaa tervaleppää ja muita lehtipuita sekä kuusta, mutta latvuskorkeus on pääasiassa alle 20 metriä korkeaa. Alueella on tuore käpytikan kolo, joka voi tulevaisuudessa toimia liito-oravan lisääntymis-/levähdyskolona. 
	Selvitysalueen pohjoisosan yli 20 metriä korkea kuusikko kuviolla 2 on tasaikäinen ja tiheä. Se ei sellaisenaan edusta liito-oravan ensisijaisesti suosimaa elinympäristötyyppiä. 
	Liito-oravaelinympäristöjen säilymisen edellytyksenä on myös liito-oravien liikkumisen mahdol-listavat yhteydet eri elinympäristöjen välillä. Nykyisellä puustolla liito-orava voi siirtyä itään ja etelään useasta kohdasta. 
	Liito-oravaelinympäristöjen säilymisen edellytyksenä on myös liito-oravien liikkumisen mahdol-listavat yhteydet eri elinympäristöjen välillä. Nykyisellä puustolla liito-orava voi siirtyä itään ja etelään useasta kohdasta. 
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	 on esitetty muutamia hyvin toimivia vaihtoehtoja. Yhteys on edullisinta säästää siten, että se osaltaan toimii elinympäristön osana. Siksi näistä vaihtoeh-doista Pappilan kautta kulkeva reitti on ensisijainen. Pohjoiseen suuntautuvalle yhteydelle paras Espoontien ylittävä kohta on Muuralantien tuntumassa.  

	 
	Figure
	Kuva 14. Liito-oravan pesäpuuhavainnon ympärille muodostettu ydinalue ja selvitysalueen muut liito-oravan elinym-päristöksi hyvin soveltuvat alueet. Puuston korkeus esitetään yli 20 metriä korkean latvuksen osalta tumman vihreällä ja punaisella värillä, tätä matalampi yli 15 metriä korkea puusto vihreän vaaleammilla sävyillä. 
	  
	4.3. Muut direktiivilajit 
	Sudenkorennot Selvitysalueella ei sijaitse luontodirektiivissä mainittujen sudenkorentolajien lisääntymis- tai le-vähdyspaikkoja. Espoonjokeen laskeva Muuralanpuro on kesällä matala, vähävetinen ja varjoisa. Puroon laskeva oja puolestaan kuivuu ja peittyy kasvillisuuden alle kesän aikana lähes täysin (
	Sudenkorennot Selvitysalueella ei sijaitse luontodirektiivissä mainittujen sudenkorentolajien lisääntymis- tai le-vähdyspaikkoja. Espoonjokeen laskeva Muuralanpuro on kesällä matala, vähävetinen ja varjoisa. Puroon laskeva oja puolestaan kuivuu ja peittyy kasvillisuuden alle kesän aikana lähes täysin (
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	Viitasammakko Viitasammakon (Rana arvalis) lisääntymispaikat sijaitsevat yleensä rehevissä järven tai meren lahdissa rannan tuntumassa, tulvaniityillä ja soilla. Kesän edetessä kuivuvia painanteita tai ojan-pohjia se ei ilmeisesti hyödynnä, vaan näissä esiintyvät sammakot ovat yleensä tavallisia eli rus-kosammakoita (Rana temporaria). (Elmberg 2008, viitattu teoksessa Jokinen 2012). Selvitysalu-eella ei havaittu viitasammakolle soveltuvia lisääntymisympäristöjä. 
	 
	Figure
	Kuva 15. Muuralanpuroon laskeva oja on vähävetinen ja peittyy kesän edetessä kasvillisuuden alle (kuvausajankohta 29.5.2020). 
	Perhoset Selvitysalueella sijaitsee kallioalueita, jotka soveltuvat luontodirektiivin liitteessä IV mainitun isoapollon (Parnassius apollo) ja erittäin uhanalaisen kalliosinisiiven (Scolitantides orion) elinym-päristöiksi. Näiden perhoslajien toukat käyttävät ravinnokseen isomaksaruohoa, jota kasvaa hy-vin runsaana Susihaankalliolla. 
	Susihaankalliolla lentäviä perhosia (kalliosinisiipi) havainnoitiin touko-kesäkuun vaihteessa au-rinkoisena ja lähes tyynenä päivänä. Maksaruohokasvustoja tarkastettiin pistokokein toukkien syömäjälkien havaitsemiseksi.  
	Aikuisia isoapolloja, kalliosinisiipiä tai niiden toukkia ei havaittu. Selvitysalueelta tai sen lähis-töltä ei ole tiedossa kummankaan lajin esiintymiä. 
	Lahokaviosammal Rauhoitettu lahokaviosammal on luontodirektiivin liitteen II laji ja luokiteltu erittäin uhan-alaiseksi (EN) (Hyvärinen ym. 2019) ja erityisesti suojelluksi. Se vaatii kasvualustakseen pitkälle lahonnutta puuainesta ja sopivan varjoisan ja kostean ympäristön (Manninen 2017). Pienen ko-konsa vuoksi se on melko huomaamaton ja sen esiintyminen tunnetaan puutteellisesti. Viimeai-kaisten havaintojen perusteella se on uhanalaisuusarvion pohjana ollutta havaintomateriaalia selvästi yleisempi. Havai
	Lahokaviosammal voidaan havaita itiöpesäkkeiden ja itujyväsryhmien (protoneemagemma) avulla. Tuoreena vihreät itiöpesäkkeet ovat muutaman senttimetrin korkuisia. Useista itujyvä-sistä muodostuvat ruskeat itujyväsryhmät ovat noin millimetrin läpimittaisia kupumaisia muo-dostumia. Itujyväsryhmiä on yhdellä lahopuulla tyypillisesti useita harvahkona ryppäänä. 
	Viime vuosien lukuisat uudet lahokaviosammallöydökset perustuvat pitkälti juuri itujyväsryh-mien havaitsemiseen (mm. Lammi & Vauhkonen 2019, Manninen & Nieminen 2020). Tässä työssä lahokaviosammalen itiöpesäkkeitä etsittiin keväällä liito-oravaselvityksen yhteydessä. Itujyväsryhmiä etsittiin sopivilta lahopuilta myös muiden kartoituskäyntien yhteydessä. 
	Lahokaviosammalen itiöpesäkkeitä tai itujyväsryhmiä ei havaittu. 
	 
	  
	5. Yhteenveto ja suositukset alueen suunnittelua var-ten 
	Luontoselvitysten tarkoituksena oli löytää alueelle tyypilliset ja luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaiset piirteet. Selvitys sisälsi kasvillisuus- ja luontotyyppeihin, linnustoon, lepakoi-hin ja liito-oravaan keskittyvät erillisselvitykset. Näiden lisäksi selvitettiin lahokaviosammalen ja kalliosinisiiven esiintymistä ja arvioitiin alueen soveltuvuutta viitasammakon ja luontodirektii-vissä mainittujen korentojen lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. 
	Alueelta rajattiin kolme kasvillisuuden puolesta arvokasta kohdetta. Metsälainmukaiset kallio-alueet Susihaankalliolla ja tämän alusrinne suositellaan säästettävän alueen ominaispiirteitä muuttavan maankäytön ulkopuolelle. Kasvillisuuskuviolla 1 virtaava Muuralanpuro on vesilain-mukainen puro, joka toimii mm. taimenen lisääntymisalueena. Puro tulee säilyttää uomaltaan luonnontilaisena ja myös suojaavan kasvillisuuden osalta nykyisen kaltaisena. 
	Alueen pesimälinnustoa selvitettiin toukokuussa ja kesäkuussa. Alueella havaittiin 27 lintulajia, joista lähes kaikki myös pesivät alueella. Havaituista lajeista tervapääsky ja viherpeippo ovat uhanalaisia. Pensaskerttu ja västäräkki ovat silmälläpidettäviä kuten myös närhi ja ruokokerttu-nen, jotka eivät kuitenkaan todennäköisesti pesineet selvitysalueella. Erityisestisuojeltuja, alu-eellisesti uhanalaisia tai lintudirektiivin lajeja ei havaittu. Havaittu lajisto ilmentää jonkin verran alueen rehevyyttä, m
	Alueella esiintyvää lepakkolajistoa selvitettiin kesäkuussa ja heinäkuussa. Selvitysalueen yleisin ja runsaslukuisin lepakkolaji on pohjanlepakko, jonka voi tavata koko alueella. Selvitysalueella on useita vanhoja rakennuksia, jotka voivat soveltua pohjanlepakon lisääntymispaikaksi, mutta suoria viitteitä sellaisesta ei saatu. Erityishuomiota kiinnitettiin alueen pohjoisosassa sijaitse-vaan erillään sijaitsevaan taloon. Talon lähistöllä havaittiin vain muutamia lepakoita eikä talossa näiden havaintojen peru
	Selvitysalueelta ei rajattu lepakoille tärkeitä säästettäviä kohteita vaan lepakoiden huomioimi-nen voidaan tehdä yleispiirteisesti. Valaistuksen suunnittelussa tulee haitallisten vaikutusten mi-nimoimiseksi kiinnittää huomiota valon leviämisen estämiseen valaistavan kohteen ulkopuo-lelle. Valaistun alueen rajaamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi puustoa ja muuta kasvilli-suutta. Valaistuksen jaksottaminen ajastimilla tai liiketunnistimilla hetkeen, jolloin alueella liik-kuu ihmisiä, vähentää niin ikään m
	Liito-oravakartoitus suoritettiin 18.3. Alueelta on yksi vanha jätöshavainto, mutta keväällä 2020 ei ulostepapanoita havaittu lainkaan. Liito-oravasta saatiin kuitenkin suora näköhavainto 24.6. sen poistuessa pesäkolostaan Susihaankallion pohjoisrinteellä. Kolopuun ympärille rajattiin liito-oravan lisääntymis-/levähdyspaikkana säästettävä ydinalue ja tätä ympäröivä muu elinympäris-töksi hyvin soveltuvaksi arvioitu alue. Ydinalue tulee jättää maankäytön ulkopuolelle. Muu elinympäristöksi määritelty alue suos
	Selvitysalueella ei ole luontodirektiivissä mainituille korennoille tai viitasammakoille soveltuvia lisääntymispaikkoja.  
	Selvitysalueella on lahokaviosammaleelle soveltuvia maalahopuita ja kantoja. Sammalen itiöpe-säkkeitä etsittiin keväällä liito-oravakartoituksen yhteydessä. Itujyväsryhmiä etsittiin myös myö-hemmin keväällä ja kesällä muiden selvityskäyntien yhteydessä. Lahokaviosammalen itupesäk-keitä tai itujyväsryhmiä ei havaittu. 
	Susihaankalliolla on erittäin uhanalaiselle kalliosinisiivelle soveltuvia keskiravinteisia kallioalu-eita, joilla kasvaa runsaasti kalliosinisiiven toukan ravintokasvia isomaksaruohoa. Touko-kesä-kuun vaihteessa suoritetulla kartoituskäynnillä toukkia tai aikuisia perhosia ei havaittu. 
	 
	Figure
	Kuva 16. Selvityksessä havaitut tärkeimmät luontoarvot.  
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