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1  Johdanto 

Saariston osayleiskaava on kuulutettu vireille 2009. Kaupunginhallitus hyväk-
syi 29.3.2010 kaavan tavoitteet. Niiden mukaan osayleiskaava laaditaan oike-
usvaikutteisena osayleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myön-
tämisen perusteena. Alue kaavoitetaan lähinnä virkistystä, vapaa-ajan toimin-
toja ja loma-asumista varten ja alueelle osoitetaan myös puolustusvoimien 
toimintaa.  

Tässä selvityksessä tutkittiin saariston osayleiskaava-alueen luontoarvoja ja 
lajistoa tulevan kaavoituksen tarpeisiin. Yleisbiologiseen tietoon ei ole käytet-
ty lähdeviitteitä. Työn lähtökohtana on ollut täydentää olemassa olevia luon-
toselvityksiä osayleiskaavatyön luonnosvaiheeseen.  

Luontoselvitys on laadittu Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelun toimek-
siannosta. Raporttiluonnosta ovat kommentoineet erikoissuunnittelija Tanja 
Hämäläinen, arkkitehti Annina Stadius, arkkitehti Seppo Suntio, apulaisyleis-
kaavapäällikkö Vuokko Rouhiainen sekä ympäristötarkastaja Tia Lähteen-
mäki.  

Luontoselvityksen maastotyön ja raportin ovat laatineet biologit, FM Susan-
na Pimenoff (kasvit, elinympäristöt, kestävyys), LuK Silva Sallamaa ja FM 
Eeva-Maria Kyheröinen (lepakot) sekä lintuasiantuntijat Tuomas Seimola ja 
Sampo Laukkanen. Työtä on ohjannut biologi, FM Susanna Pimenoff Luon-
totieto Keiron Oy:stä.  

2  Tutkimusalueen sijainti  

Tutkimusalue sijaitsee Espoon saaristossa kattaen toimeksiantajan valitsemat 
15 saarta, ks. kuva 1 seuraavalla sivulla. Inventointiin valittiin Espoon etelä-
osien yleiskaavassa virkistyskäyttöön (V) osoitetut saaret Småholm, Tvijälp, 
Varsasaari, Korkeasaari, Käärmesaari, Torra Lövö, Kytö, loma-
asuntoalueeksi (RA) osoitetut saaret Niittysaaret, Pyöräsaari, Pukkisaari, Lilla 
Pentala ja Svartholmen sekä osin V- ja osin RA-varauksella osoitetut Pentala, 
Stora Herrö ja Iso vasikkasaari. Inventoinnilla täydennettiin jo tehtyjä selvi-
tyksiä. 
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Kuva 1 Saariston kaava-alueen rajaus esitetään punaisella viivalla. Tässä työssä kartoitetut 
saaret on ympyröity mustalla viivalla. 

Saaristo voidaan luokitella kasvillisuusvyöhykkeittäin 1) ulkosaaristoon, 2) 
välisaaristoon 3) sisäsaaristoon, joilla kaikilla on tyypilliset piirteet. Saaret 
saattavat kuitenkin eteläosastaan olla välisaariston kaltaisia, kun taas sisäosat 
tai pohjoispuoli on sisäsaariston kaltaista. Saaret voidaan hyvin karkeasti luo-
kitella seuraavasti:  

1) Ulkosaariston saaria ovat Kytö, Torra Lövö  

2) Välisaariston saaria ovat Stora Herrö ja Pentala, Pukkisaari, Pyöräsaari, 
Varsasaari, Tvijälp, Småholm, Käärmesaari, Korkeasaari, Niittysaaret 

3) Sisäsaariston saaria ovat Iso Vasikkasaari, Lilla Pentala, Svartholmen 
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3  Esitiedot 

Saaristosta kerättiin tietoja ennen maastotöihin ryhtymistä. Saaria tutkailtiin 
ortokuvien ja karttojen avulla. Kartoitettavia saaria tai alueita käsittävää kir-
jallisuutta löytyi seuraavasti: 

• Espoon saaristoluonnon kestokyky, luonnonsuojelu ja käyttö, saari-
kohtaiset perustiedot ja suunnitelmat. Espoon ympäristönsuojelulau-
takunta 5b/1981.  

• Espoon arvokkaat luontokohteet, kokonaisraportti. Espoon ympäris-
tönsuojelulautakunnan julkaisu 2/1987.  

• Espoon merialueen rauhoittamattomat linnustokohteet. Matti Luos-
tarinen, Espoon ympäristökeskus 2003. 

• Luostarisen saaristolintuinventointien tulokset vuosilta 1992-2010 
taulukkomuodossa.  

• Espoon Kytön saaren luontoselvitys. Espoon ympäristölautakunnan 
julkaisu 2/2001.  

• Pentalan saaristomuseoalueen kulttuurikasvillisuus. Ympäristösuun-
nittelu Enviro Oy.  

• Saaristo-Espoo, nimistöä, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta. Espoon 
kaupungin viestintäyksikkö 1996. 

• Kotinurkilta kallioille, Espoon luontokohteet. Saaristo, ss 96-107. 

• Espoon perinneympäristöselvitys 2003. Espoon ympäristölautakun-
nan julkaisu 1/2003. 

• Muutokset Espoon arvokkailla luontokohteilla 2003. Espoon ympä-
ristölautakunnan julkaisu 2/2003. 

• Espoon eteläosien lepakkokartoitus 2002. Espoon ympäristölauta-
kunnan julkaisu 3/2002  

• Suvisaariston luontoselvitys, Jaakko Pöyry Infra/Maa ja vesi 
22.9.2003. –Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja 
selvityksiä B67:2003. 

Lisäksi seuraava kaava-alueen ulkopuolella:  

• Stora Bodön luontoselvitys 2009. Enviro Oy. Lokakuu 2009. 

Lepakoiden osalta esitietona käytettiin Etelä-Espoon yleiskaava-alueelta teh-
dyn lepakkokartoituksen raporttia (Siivonen 2002). 

Espoon ympäristökeskuksen paikkatiedoista selvisi vastikään perustetut 
luonnonsuojelualueet Pentalassa, jotka liittyvät Espoo 550 juhlavuoden suo-
jeluohjelmaan. Lisäksi tiedoissa on muutamia perinnemaisemia, Pentalan en-
tiset pellot sekä niittylaikku Tvijälpissä osuvat selvitysalueelle. 
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Kirjallisuudesta löytyi yleistietoa Espoon saaristolinnuston kantojen kehityk-
sestä (Hario 1996) ja kuvaus Pentalan monipuolisesta luonnosta (Espoo 
1987, Maa ja Vesi 1981). 

Saaristolinnusto on herkkä häiriöille ja erityisesti maapedoille kuten minkille. 
Kestävyysarvioinnissa on jossain määrin voitu hyödyntää Luostarisen teke-
miä saaristolintulaskentoja vuosilta 1992-2010. Lintuluodot ovat sikäli haas-
tavia käyttää kestävyyden arvioinnissa, että lintulajiston runsauteen ja mää-
rään vaikuttavat vuosittaiset vaihtelut esim. maapetojen esiintymisen ja muun 
häiriön kautta. Jotkut lokki- tai tiirayhdyskunnat saattavat muuttaa häiriön 
myötä toiseen luotoon, vaikka itse luoto pysyisi samanlaisena. Tämän takia 
lähekkäisiä luotoja on käsitelty lähes samanarvoisina, vaikka lintulajisto on 
muuttunut vuosien välillä. 

Kytön luontoselvitys esittelee monipuolisen ja edustavan putkilokasvillisuu-
den sekä vuoden 2000 pesimälinnuston, johon kuului ainakin 30 lajia (Lam-
mi & Venetvaara 2001). Rantavesistä laskettiin 213 haahkanpoikasta, joten 
pesiä on arviolta ollut noin 55. Erittäin häiriöherkkä ja myöhään pesivä laji 
pilkkasiipi pesi Kytössä 3-5 parin voimin. Suosituksissa todetaan, että vapaa-
ta liikkumista on syytä rajoittaa lintujen pesimärauhan ja kulutusherkän kas-
villisuuden takia. 

Esitiedot lepakoista olivat hyvin niukkoja. Etelä-Espoon yleiskaava-alueen 
lepakkokartoituksessa ei nyt selvitetyillä saarilla ollut käyty. Yleisökyselyn 
avulla oli saatu havainto tunnistamattomasta lepakosta Varsasaaressa (Siivo-
nen 2002). 

4  Maankäyttö ja suunnittelutilanne 

”Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää kolme erillistä aluetta; Itäsaaristo, 
Länsisaaristo ja Kytö. Kolmen alueen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 4670 
hehtaaria, josta maapinta-alaa on noin 510 hehtaaria ja loput vesialuetta.” 
(OAS 2009) Kuvassa 1 luvussa 2 esitetään kaava-alueiden rajaukset. 

Suunnittelualueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava (KV hyv. 
7.4.2008, KHO päätös 29.1.2010) lukuun ottamatta Lilla Julholmin saarta, 
josta KHO kumosi valtuuston hyväksymispäätöksen saarelle osoitetun V-
alueen osalta. 

Muualla saaristossa on voimassa kaksi osayleiskaavaa ja vireillä yksi. Voimas-
sa ovat Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava (Ympäristöministeriö vah-
vistanut 6.4.1988, KHO päätös 13.6.1989) ja Skataholmen-Svartholmen-
Braskarna osayleiskaava (KV hyv. 20.6.2005, KHO päätös 15.1.2007). Su-
visaariston alueella on myös Espoon eteläosien yleiskaava, mutta se on oike-
usvaikutukseton voimassa olevan olevien osayleiskaavojen kohdalla. Vireillä 
on Bergö-Stora Bodö-Fridheminkallio. Skataholmen-Svartholmen-Braskarna 
osayleiskaava on laadittu siten, että se voi toimia rakennusluvan myöntämi-
sen perusteena. 
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5  Kartoitusmenetelmät 

5.1  Elinympäristöjen ja kasvillisuuden kartoitus 

Alueen maastotyöt tehtiin pääosin heinäkuussa (4.7.-9.7.2011 ja 3.8.2011).   

Maastokartoitukseen käytettiin yhteensä seitsemän maastopäivää. Kartoitus-
työ tehtiin osayleiskaavatarkkuudella, eli kaikkia elinympäristöjä tai lajeja ei 
ole pyritty kartoittamaan. Mikäli jollekin saarelle laaditaan asemakaava, on 
suositeltavaa tehdä tätä tarkempi luontoselvitys. Saarten rakentamattomat 
osat kuljettiin läpi jalan. Suuret saaret kartoitettiin yleisellä tasolla valikoiden 
kiinnostavampia osia ja muutoin ne kierrettiin moottoriveneellä. Vain arvok-
kaaksi luokiteltavia luontotyyppejä rajattiin ja elinympäristöjä kuvattiin sekä 
valokuvien että muistiinpanojen avulla. Metsiä arvotettiin mm. puuston iän, 
rakenteen ja luonnontilaisuuden perusteella. Arvokkaista kohteista kartoitet-
tiin myös kasvillisuuden yleispiirteet ja lajisto. Yleiset ja havaitut huomionar-
voiset kasvilajit kirjattiin, kun selvityksen tavoitteena ei ollut laatia kattavaa 
putkilokasvilistaa. 

Maastokarttana käytin Espoon kaupungin laatimaa vektoripohjaista kanta-
karttaa mittakaavassa 1:7000. Kuvioiden rajaamisessa käytettiin apuna GPS-
paikanninta, jolta siirrettiin lokitiedot paikkatieto-ohjelmaan. 

5.2 Linnuston kartoitus 

Selvitysalueen linnustoa kartoitettiin kevään ja kesän aikana käymällä kussa-
kin tarkastettavassa kohteessa kahdesti. Kahdella käynnillä saadaan yleiskuva 
saarten lintulajistosta. Linnusto kartoitettiin suurilta saarilta (Pentala, Stora 
Herrö, Kytö ja Iso Vasikkasaari), joissa voisi pesiä häiriöherkkiä lajeja. Lisäk-
si kartoitimme toimeksiantoon myöhemmin lisätyt viidet saaret. Käyntipäivät 
ajoittuivat toukokuulle 12.5. ja 23.5. (Sampo Laukkanen) ja toinen käynti 
suoritettiin heinäkuun 3., 6. ja 9. päivä (Tuomas Seimola). Saarilla esiintyvä 
lajisto pyrittiin selvittämään tuntien puitteissa mahdollisimman tarkasti. Eri-
tyishuomiota kiinnitettiin häiriölle alttiisiin, uhanalaisluokituksen ja EU:n lin-
tudirektiivin sisältämiin lajeihin.  

Maastokäyntien aikana selvitettävät alueet kierrettiin mahdollisimman katta-
vasti, jottei mikään selvitettävän alueen maastonkohta jäisi 80 - 100 metriä 
kauemmaksi laskijasta. Kierrokset ajoitettiin saarissa esiintyvän pesimälajis-
ton selvittämiseen mahdollisimman kattavasti ja luotettavasti käytettävissä 
olevan ajan puitteissa. Lintujen pesintä saaristossa ajoittuu pitkälle aikavälille 
ja vain muutama laji (esim. kanadanhanhi, merihanhi) ehtii pesiä ennen tou-
kokuun puoliväliä. Osa selvitettävillä saarilla pesineistä lajeista on epäilemättä 
selvityksessä jäänyt kuitenkin huomaamatta. Tässä selvityksessä ei esitetä 
myöskään saarikohtaisia lajien reviirimääriä, sillä tarkat pesimälinnuston kar-
toitukset vaatisivat neljästä kuuteen käyntikertaa. Joidenkin harvalukuisten la-
jien osalta esitetään käyntikerroilla havaittu parimäärä tai yksilöt, muutoin on 
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esitetty pelkästään havaitut pesimälajit saarikohtaisesti liitetaulukossa 2. Tau-
lukossa on esitetty lajit, joista on suora havainto pesinnästä, reviiristä tai joi-
den on tulkittu kuuluvan kyseisen saaren mahdolliseen pesimälinnustoon tai 
kyseisen saaren kuuluessa lajin reviiriin. Lisäksi taulukossa on muutamia laje-
ja, joiden läsnäolosta saaressa tehtiin epäsuoria havaintoja (viime talviset 
syönnökset ja tuoreet jätökset/syönnökset).  

Käyntikerroilla havaitut selkeät muuttolinnut ja sellaisiksi tulkitut jätettiin 
tässä tarkastelussa huomiotta. Edellä kuvatulla ja tässä selvityksessä käytetyllä 
menetelmällä ei päästä useamman (3-6) käynnin kartoituslaskennalla saata-
viin tarkempiin tuloksiin. Selvitys antaa kuitenkin erittäin hyvän yleiskuvan 
tutkittavilla saarilla esiintyvästä pesimälajistosta.  

5.3  Lepakoiden kartoitus 

Lepakoita on Suomessa tutkittu toistaiseksi melko vähän, ja kartoitusmene-
telmät ovat vielä vakiintumattomat. Lepakkokartoituksia on kuitenkin viime 
vuosina tehty enenevissä määrin (esimerkiksi Hagner-Wahlsten 2008, 2009, 
Kyheröinen & Pimenoff 2008, Siivonen 2002, 2004, Vihervaara 2007). Kar-
toituksissa on käytetty ainakin linjalaskentaan pohjautuvaa reittimenetelmää, 
ruutukartoitusta sekä erilaisten menetelmien yhdistelmiä. Ruotsista ja Keski-
Euroopasta saatujen tietojen pohjalta menetelmien testaus- ja kehitystyötä 
tehdään parhaillaan maassamme. Perustietoa lepakkokartoituksen menetel-
mistä antavat esimerkiksi de Jong & Ahlén (1996), Mitchell-Jones & Mc-
Leish (2004) ja Sierla ym. (2004). 

Lepakkokartoitus tehtiin yleiskaavatarkkuudella ja tavoitteena oli tehdä yleis-
katsaus saarten lepakoista ja lepakoista saaristossa ylipäätänsä. Kartoitus ei 
ole tarkka lepakoiden kartoitus, johon ei tämän työmäärän puitteissa pyritty-
kään. Työ oli muutenkin haasteellisempaa kuin mantereella tehtävä lepakko-
kartoitus, koska saariston kivisillä vesillä piti liikkua veneellä pimeän aikaan. 
Myös sääolosuhteet vaikuttivat manteretta enemmän, sopivia veneily- että 
lepakkoöitä oli vähemmän.   

Lepakoita kartoitettiin kaikissa 16 saaressa, kun molemmissa Suuressa ja Pie-
nessä Niittysaarissa käytiin. Yölliset kartoitukset suunniteltiin saariin päiväs-
aikaan tehtyjen tutustumiskäyntien perusteella. Kussakin saaressa kartoitus 
tehtiin kolme kertaa, eli kesäkuun puolivälin tienoilla, elokuun alkupuolella ja 
elo-syyskuun vaihteessa. Kahdessa saaressa kartoitettiin vain kaksi kertaa, ja 
näistä kerrotaan erikseen kunkin saaren tulososiossa. Näistäkin saarista saa-
tiin riittävästi tietoa yleiskaavatasoa varten.  

Lepakoita kartoitettiin vain riittävän lämpiminä (yli +5 C°), poutaisina ja vä-
hätuulisina öinä. Kartoitusta ei tehty sateella tai voimakkaassa tuulessa, koska 
lepakoiden saalistusaktiivisuus on silloin huomattavan vähäistä. Saaristo-
olosuhteissa tämä asetti omat rajoituksensa, etenkin loppukesällä, jolloin säät 
olivat vaihtelevat. Tämän vuoksi kartoituskertojen väli venyi välillä melko 
pitkäksi. 
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Tavallisesti lepakkokartoitukset aloitetaan noin puolen tunnin kuluttua au-
ringonlaskusta, mutta saaristokartoitusta ei pystytty toteuttamaan näin. Saar-
ten määrästä ja sijainnista johtuen yhden yön aikana kartoitettiin aina useam-
pia saaria, joten saariin voitiin saapua missä tahansa vaiheessa yötä. Koska 
lepakoiden saalistusaktiivisuus vaihtelee yön eri vaiheissa, tämä vaikuttaa tu-
losten vertailukelpoisuuteen. Ensimmäiset kartoituskierrokset tehtiin neljänä 
yönä: 16.6., 20.6., 21.6. ja 22.6.2011. Toiset kartoituskierrokset tehtiin myös 
neljänä yönä: 1.8., 3.8., 9.8. ja 11.8.2011. Kolmannet kartoituskierrokset teh-
tiin kolmessa yössä, koska pimeä aika oli tuolloin pidempi. Ne tehtiin 27.8., 
6. ja 8.9.2011. 

Lepakkokartoituksessa käytettiin ultraääni-ilmaisimia eli lepakkodetektoreita, 
joilla lepakoiden korkeat kaikuluotausäänet muunnetaan ihmiskorvin kuulta-
viksi. Käytössä oli sekä detektori, jolla havainnoitiin kartoituskierroksilla että 
maastoon jätettävä, lepakonääniä automaattisesti tallentava passiiviseuranta-
detektori. Näiden kahden eri laitteen avulla saatiin toisiaan tukevaa tietoa le-
pakoiden aktiivisuudesta saarilla. 

Kartoituskierroksilla lepakoita havainnoitiin ultraäänidetektorin (Petterson 
Elektronik D240X) avulla, kävellen päiväsaikaan suunniteltua reittiä mahdol-
lisimman kattavasti selvitysalueella. Jos saarissa oli polkuja, niitä pyrittiin 
hyödyntämään, sillä polkujen ulkopuolella liikuttaessa taustaäänien aiheutta-
ma häiriö detektorihavainnointiin lisääntyy. Kuljetut reitit ja havaintopisteet 
tallennettiin GPS-paikantimella. Tiukka aikataulu rajoitti kunkin saaren kar-
toitukseen käytettävissä ollutta aikaa, minkä vuoksi isoimmissa saarissa jou-
duttiin tinkimään kattavuudesta ja valitsemaan tietty reitti, joka kattoi vain 
osan saaren pinta-alasta. Alkuperäiseen suunnitelmaan kuului pienimpien 
saarten kartoittaminen veneellä kiertäen, mutta tämä osoittautui käytännössä 
mahdottomaksi, koska kivikkoisilla vesillä ei päästy liikkumaan tarpeeksi lä-
hellä rantaa. 

Etäisyys, jolta lepakoiden kaikuluotausäänet voidaan detektorilla kuulla, vaih-
telee maastosta ja lepakkolajista riippuen. Hiljaiset lajit, kuten korvayökkö, 
voidaan kuulla muutamien metrien päästä ja voimakasääniset lajit, kuten 
pohjanlepakko, noin 50 metrin päästä. Detektorin avulla voidaan kuunnella 
lepakoita reaaliaikaisesti (heterodyne-menetelmä) tai tarkastella aikalaajennet-
tuja ääninäytteitä (time expansion -toiminto). Useimmiten havaitut kaiku-
luotausäänet nauhoitettiin Edirol R-09HR -tallentimella. 

Lajit tunnistettiin joko maastossa tai jälkikäteen analysoimalla nauhoitettuja 
ääniä tietokoneella BatSound®-ohjelmistolla. Nopeasti ohilentävästä lepa-
kosta ei kuitenkaan aina saada kunnollista ääninäytettä. Tällaisissa tapauksissa 
havainto on määritetty joko siippalajiksi tai tunnistamattomaksi lepakkolajik-
si. Viiksisiippaa ja isoviiksisiippaa ei voida luotettavasti erottaa toisistaan ää-
nen perusteella, joten ne on esitelty lajiparina viiksisiipat. Siippalajien (Myo-
tis) kaikuluotausäänet muistuttavat hyvin paljon toisiaan eikä lajeja voida aina 
erottaa luotettavasti ilman pyydystämistä. Lepakot pyrittiin aina myös näke-
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mään lajinmäärityksen varmentamiseksi. Tähän kartoitukseen ei sisältynyt 
pyydystyksiä. 

Lisäksi kartoituksessa käytettiin AnaBat SD2 CF -passiiviseurantadetektoria. 
Laite tallentaa lepakoiden ääniä, ja sen avulla lepakoiden aktiivisuutta tietyllä 
alueella voidaan havainnoida pidemmän aikaa. Ääninäytteet analysoitiin 
AnaLook®-ohjelmistolla. Näytteet voidaan Myotis-lajien (Suomessa lähinnä 
vesisiippa, viiksisiipat ja ripsisiippa) osalta tunnistaa vain ryhmätasolle. 

Kaikki ohilentävien lepakoiden kaikuluotausäänet tallentuvat laitteeseen, jo-
ten yksikin lähellä saalistava yksilö voi aiheuttaa huomattavan määrän tallen-
tuneita tiedostoja eli havaintoja. Havaintomäärä ei kuvaakaan lepakoiden yk-
silömäärää, vaan antaa tietoa niiden suhteellisesta määrästä, ja auttaa arvioi-
maan eri alueiden merkitystä lepakoille. 

Passiiviseurantadetektori vietiin kartoitusiltoina ennen auringonlaskua yhteen 
saareen, jossa se sai olla sen aikaa kun muissa saarissa tehtiin kartoituskier-
rokset, jonka jälkeen se haettiin pois. Yleensä laite ehti olla saaressa kolmesta 
neljään ja puoleen tuntiin. Poikkeuksena olivat muutama tavallista lyhyempi 
ilta (tunnista kahteen tuntiin) ja yksi pidempi ajanjakso (tallennus kolmen 
vuorokauden ajan). Passiiviseurantadetektoria käytettiin yhteensä yhdeksässä 
saaressa, jotka valittiin niiden koon perusteella ja sen pohjalta, kuinka hyvin 
saarten arvioitiin päiväkäynnillä soveltuvan lepakoille. 

Kartoitusalueilla kiinnitettiin huomiota myös mahdollisiin päiväpiilopaikkoi-
hin (kolopuut, piilopaikoiksi soveltuvat rakennukset) sekä talvehtimispiiloiksi 
sopiviin paikkoihin (lähinnä kellarit tai muut maanalaiset rakenteet) mahdol-
lisia myöhempiä tutkimuksia varten. Asukkaille lähetetyssä infokirjeessä pyy-
dettiin lisäksi havaintoja lepakkoyhdyskunnista. 

5.4  Liito-oravan kartoitus 

Tässä työssä etsittiin liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä selvitysalueelta 
yleispiirteisellä tarkkuudella. Varsinaista liito-oravakartoitusta ei tässä vai-
heessa katsottu tarpeelliseksi, ainoastaan sen suosittaminen tarvittaessa. 

5.5  Kohteiden arvottamisen perusteet 

Luonnonsuojelullisesti arvokkaiden kohteiden valintaperusteina ovat seuraa-
vat tekijät. Nämä ovat arvottamisasteikossa tarkoitettuja luonnonarvoja: 

- luonnonsuojelulain suojeltu luontotyyppi (LsL 29 §/LsA 10§) 
- erityisesti suojeltavan lajin esiintymä (LsL 47 §/LsA 23 §) 
- luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin esiintymä (LsL 49 §/LsA 24 §) 
- metsälain erityisen tärkeä elinympäristö (MeL 10 §/MeA 7 & 8 §) 
- vesilain 2. luvun 11 §:ssä mainittu vesiluontotyyppi (VesiL 27.5.2011/587). 
- arvokas vesialue tai virtavesi 
- uhanalaisen ja silmälläpidettävän lajin esiintymä 
- uhanalainen luontotyyppi 
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- perinnemaiseman luontotyyppi 
- geologisesti arvokas muodostuma 
- muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde, kuten vanha tai runsaasti lahopuu-

ta sisältävä metsä (ks. METSOn valintaperustetyöryhmä 2008). 

Luontotiedon käytettävyyden lisäämiseksi eli pelkistämiseksi luontokartoi-
tuksissa on useita vuosikymmeniä ollut käytössä luonnon arvottaminen. Ar-
vottamista on tehty monella eri asteikolla, yleisin on ollut paikallinen – maa-
kunnallinen - valtakunnallinen arvo. Arvottaminen sinänsä on haasteellista ja 
annettuun arvoon vaikuttaa suuresti mitkä lajiryhmät on otettu tarkasteluun 
tai niiden potentiaalinen esiintyminen on huomioitu. Yhteistä standardia 
luontokartoittajien kesken ei ole, mutta nykyisin sekä lainsäädäntö että useat 
tuoreet tietolähteet luovat yhteisen pohjan arvotukselle (ks. yllä ja Rassi ym. 
2010, Raunio ym. 2008, METSOn valintaperustetyöryhmä 2008). Myös kar-
toittajan kokemus ja paikallistuntemus vaikuttavat arvottamiseen. Keironin 
työtapana on ollut arvottaa selvitysalue tiimin yhteistyöllä, jolloin kaikki 
maastossa käyneiden asiantuntijoiden tekemät havainnot ja näkemykset tule-
vat huomioiduksi. Nämä asiantuntijat ovat liikkuneet maastossa laajalti sekä 
Espoossa että Uudellamaalla, Etelä-Suomessa ja ulkomaillakin.  

Arvottamisen perusteiksi luontokartoittajat Esko Vuorinen ja Susanna Pi-
menoff laativat alla olevan kuvailun noin vuonna 2005. Kohteen päätyminen 
luokkaan ei edellytä kaikkien kriteereiden täyttymistä, vaan ne ovat vaihtoeh-
toisia. Myös elinympäristön tai lajin uhanalaisluokka (vaarantunut VU – hä-
vinnyt RE) vaikuttaa asteikkoon. Espoon saariston osalta saaria verrattiin 
muihin Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun saariin (Hki-Sipoo-
Kirkkonummi). 

Kohteiden luonnonsuojelullinen arvo on ilmaistu seuraavalla asteikolla: 

5 Valtakunnallisesti arvokas kohde. Kansallinen arvo on kohteella, jossa esiin-
tyy erittäin uhanalainen laji tai elinympäristö. Kohde voi myös olla ainutlaa-
tuinen. Arvokas elinympäristöjen kokonaisuus, joka luo edellytykset runsaalle 
ja erikoistuneelle lajistolle, voi olla kansallisesti arvokas. Luonnonarvojen säi-
lyttäminen vaatii suojelualueen perustamista. 

4 Maakunnallisesti arvokas kohde, jos ympäristö on maakunnallisesti harvinai-
nen ja luonnoltaan arvokas. Siinä esiintyy uhanalainen laji tai lajeja, edustavaa 
arvokasta tai uhanalaista elinympäristöä tai luonnontilaisuus luo edellytykset 
useille harvinaisille lajeille. Luonnonarvojen säilyttäminen vaatii yleensä suo-
jelualueen perustamista. 

3 Paikallisesti erittäin arvokas kohde, jos ympäristö on tavanomaisesta poik-
keava, mutta ei kuitenkaan ainutlaatuinen. Harvinainen laji, lajirikkaus, arvo-
kas tai uhanalainen elinympäristö tai hyvä luonnontila voivat tuoda ympäris-
tölle tämän arvon. Kohteella on sellaisia luonnonarvoja, jotka yleensä vaati-
vat selviä rajoituksia alueen maankäyttöön. 
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2 Paikallisesti arvokas kohde. Kohteella on jonkin verran luonnonarvoja (ks. 
lista yllä), jotka yleensä voi helposti säilyttää, vaikka aluetta käytetään nor-
maalisti rakentamiseen tai metsänhakkuisiin. Kohteiden sijainnin voi merkitä 
kaavaan informatiivisena merkintänä, jotta se tulee paremmin huomioitua 
maankäytössä.   

1 Joitakin luontoarvoja, eli tavanomaista luontoa edustava kohde. Ei rajoituk-
sia normaaliin rakentamiseen tai maankäyttöön. 

0 Ei erityisiä luontoarvoja, jos ympäristö on muokattu ja luonnontila muuttu-
nut. Vähäarvoinen, tuhoutunut kohde. Esim. turpeenoton tuhoama suo-
kuoppa tai asfalttipinta.  

5.6 Kestävyysarviointi 

Maastossa arvioitiin käytön nykytilaa ja luonnon kestokykyä virkistyskäytön 
kannalta (Pimenoff ym. 2005). Tämän takia kiinnitettiin huomiota nykyisiin 
rakennuksiin ja rakenteisiin, nähtävissä oleviin käyttötapoihin ja kulumiseen. 
Nämä on kuvailtu saarten yhteydessä tarkoituksena osoittaa millä tavoin vir-
kistyskäyttöä on ohjattu. Lähtökohdaksi on otettu hypoteesi, että virkistys-
käytön ohjauksella maasto kuluu vähemmän kuin jos sama määrä ihmisiä 
liikkuisi luonnossa hallitsemattomasti. Toimivat rakenteet myös houkuttele-
vat lisää kävijöitä, mutta sillä todennäköisesti säästetään luonnontilaisempien 
saarten luontoa, kun ihmisvirrat ohjautuvat saarille, missä käyttö on ohja-
tumpaa. 

Kulumisen mittarina käytettiin polkujen leveyttä (dm) ja maan kulumista se-
kä aluskasvillisuuden lajisuhteita (Saukkonen 1991). Kovan kulutuksen alai-
nen metsikkö on heinävaltainen, kun taas koskematon ja luonnontilainen 
metsikkö on tiheäkasvuisten varpujen tai ruohojen peittämä.  

Saariston vyöhykejako vaikuttaa kulumis- ja häiriöherkkyyteen. Sisäsaaristos-
sa on melko mannermainen kasvillisuus ja linnusto. Ulkosaaristossa on 
yleensä enemmän häiriöherkkää linnustoa kuin sisäsaaristossa, koska ul-
kosaarilla on saaristolinnuille sopivat olosuhteet. Saaristolinnut yleensä pesi-
vät maassa ja ovat siksi alttiita häiriöille, kun taas metsälinnuista suurin osa 
pesii puissa. Ulkosaariston puoliavoimilla saarilla tai luodoilla kasvillisuus voi 
olla harvaa ja se kuivuu helposti, saaristossa sataa yleensä kesäisin vähemmän 
kuin mantereella. Ylipäätänsä äärevät olosuhteet tekevät saaristosta ja erityi-
sesti ulkosaaristosta haavoittuvampaa kuin mantereen luonto. Välisaaristossa 
voi olla sekä kestävää tai herkkää elinympäristöä ja herkkää tai kestävää lintu-
lajistoa eri suhteissa.  

Kestävyysarvioinnin asteikko, jota on käytetty saarten kestävyysluokitukses-
sa. Perusteena on saariston vyöhykejako ja elinympäristöjen kulumisherkkyys 
sekä häiriöherkkien lintulajien ja muiden lajien havaittu esiintyminen tai so-
veltuvuus häiriöherkille lajeille (kun tämä selvitys on yleispiirteisten kartoitus-
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ten varassa). Arviointi perustuu nykytilaan ja tehtyihin havaintoihin. Arvo 
saadaan yhdistämällä kulumiskestävyys (1-3) ja häiriöherkkyys (1-3).  

5-6  kestävyydeltään hyvin herkkiä kuten ulkosaariston osin avoimet ja lin-
turikkaat luodot 

3-4  kestävyydeltään melko herkkiä, välisaariston rehevät metsät tai petolin-
tujen pesinnästä merkkejä 

1-2 kestäviä kuten tavanomaiset mustikkatyypin metsät 

5.7  Käytetyt lyhenteet 

Raportissa on käytetty seuraavia lyhenteitä: 

LsL luonnonsuojelulaki 
LsA luonnonsuojeluasetus 
MeL metsälaki 
MeA metsäasetus 
EU-D1 lintudirektiivi 
VU vaarantunut 
NT silmälläpidettävä  

6  Saarten kuvaus 

6.1  Itäsaaristo 

Småholm (kartta 1, 7) 

Pieni metsäsaari aivan Westendin kupeessa ja veneväylän varressa. Virkistys-
käyttö näkyy roskaisuutena, mutta osa roskista tullut myös myrskyjen myötä. 

Saaren metsä on tyypiltään lähinnä lehtomaista ja tuoretta kangasta, mutta 
heinäisyyttä on tavanomaista enemmän. Keskellä saarta on matala painanne, 
jossa vielä näkyvissä käsin kaivetut ojat. Painanne kasvaa lehtomaista luhtaa 
(kohde 1, kartta 1), joka täyttää metsälain 10 § kriteerit tärkeästä elinympäris-
töstä. 

Saaren kasvillisuus ja puusto ilmentävät vanhaa kulttuurivaikutusta, saari on 
todennäköisesti ollut laidunnuksessa tai niitossa hyvin kauan sitten. Ilmentä-
jinä toimivat vanhat, järeät koivut joita kasvaa siellä täällä nuoremman puus-
ton seassa. Koivut näyttävät lehdestetyiltä, niiltä puuttuu päärunko ja latvus 
koostuu useista ylös kasvaneista oksista. Saaressa onkin merkittävän paljon 
lehtilahopuuta, kun nämä puuvanhukset ovat kuivuneet pystyyn ja myös kaa-
tuneet. 
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Kuva 2 Småholmin järeä pystyyn kuollut koivu, joka näyttää lehdestetyltä 

Rannat koostuvat kallioista ja karkeasta hiekasta. Eteläkärjessä edustavaa ja 
matalaa merenrantaniittyä (kohde 2). Lahdenpoukamassa (kohde 3) kasvaa 
vieraslajia kurtturuusua vain vähän. 

Linnustoa ei erikseen täältä kartoitettu. Monipuoliselle linnustolle on sovel-
tuvat olosuhteet, lahopuuta on paljon ja rantaniityllä saattaa pesiä vesilintuja. 
Rantaniitty on hanhien laiduntama. 

Lepakoita kartoitettiin kahdella kierroksella, ja yhtenä yönä saaressa oli pas-
siiviseurantadetektori. Havaintomäärät on ilmoitettu taulukossa 1. Havainto-
ja saatiin vain muutamia, pohjanlepakoista ja viiksisiipoista/isoviiksisiipoista. 
Lisäksi passiiviseurantadetektori oli tallentanut havainnon pikkulepakosta, 
joka on harvinainen ja vaarantunut laji (VU). Saari on pieni, mutta metsäi-
nen, ja lahopuissa on mahdollisesti myös lepakoille sopivia päiväpiilopaikko-
ja. 

Taulukko 1 a) Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Viiksisiippa/ 

isoviiksisiippa 

Yhteensä 

22.6.2011 - 1 1 

6.9.2011 2 - 2 

Yhteensä 2 1 3 
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b) Passiiviseurantadetektorin tekemät lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Pikkulepakko Siippalaji Lepakkolaji Yhteensä 

3.8.2011 18 1 5 1 25 

Saari on aiemmin sijoitettu sisäsaaristoon (Maa- ja vesi 1981), mutta tässä ar-
vioitiin sen elinympäristöjen ja luonteen perusteella ennemmin kuuluvaksi 
välisaaristoon. Saaren elinympäristöistä tuore kangas kestää kulutusta, lehto-
mainen kangas, rantaniitty ja luhta kestävät sitä huonommin. Häiriöherkkyys 
on arvio lintupotentiaalista linnustotietojen puutteessa.  

Kestävyys: 3 melko herkkä (rantaniitty, luhta, mustikkametsä, mahdolli-
nen saaristolinnusto) 

Luontoarvo:  2 paikallinen 

Perustelu: MeL 10 § luhta (kohde 1), pieni rantaniitty, lahopuuta 

Suositus: Säilytetään virkistyskäytössä, mutta lisää kulkua ei suositella 
ohjattavaksi saareen ilman tarkempaa selvitystä (linnut, laho-
puulajisto) ja kulutusta vähentäviä rakenteita. Mahdollisesti 
kaadettavista lahopuista tarkistetaan, onko niissä lepakoiden 
päiväpiiloja.  

Varsasaari (kartta 1, 7) 

Westendin kupeessa sijaitseva, satoja rakennuksia sisältävä suuri metsäsaari, 
jonne pääsee yhteysaluksella yhteislaiturille. Laaja ja leveä hiekkaranta länsi-
rannalla on käytön myötä lähes kasviton. Ulkoilutie kulkee saaren halki ja 
haarautuu poluiksi ja pienimmiksi oikopoluiksi. Saaren keskiosassa yhteiskäy-
tössä olevia rakennuksia ja pallokenttä, laajalle läntiselle hiekkarannalle on 
rakennettu hiekkapallokenttä, grillikatos, lasten leikkivälineitä, käymälöitä ja 
jäteastioita.  

Kasvillisuus on jatkuvan kulutuksen muovaamaa. Hiekkarannan luontainen 
kasvillisuus puuttuu eteläreunaa lukuun ottamatta ja myös rannan takana 
oleva männikkö on tallauksesta heinittynyt. Metsätyypit vaihtelevat länsiran-
nan tuoreesta kankaasta itärannan lehtomaiseen kankaaseen ja paikoin jopa 
tuoreeseen lehtoon. Puustossa vanhoja mäntyjä ja kuusia, nuorempia koivu-
ja, haapaa, raitaa ja tuomea. Aluskasvillisuudessa maininnan arvoisia ovat 
saunarakennuksen ympäristössä kasvava vieraslajit rikkapalsami ja haitallinen 
jättipalsami, mutta myös kulttuurivaikutteisen rinteen lehdossa (kohde 7) il-
mentäjälaji jänönsalaatti ja kulttuuriseuralainen litulaukka. Lehto rajattiin täs-
tä kohtaa, koska se sijaitsee pihojen ulkopuolella. Lehto on tyypiltään tuore ja 
kuuluu siten vaarantuneisiin (VU) luontotyyppeihin, mutta se ei täytä MeL 
10 § tai LsL 29 § kriteereitä. Hiekkarannan etelälaidalla aallokon tuoman kas-
viaineksen muodostamassa ryönävallissa kasvoi mm. piikkiohdaketta, pelto-
ohdaketta, rantakukkaa, pietaryrttiä, pujoa, ukontatarta ja karhunköynnöstä. 
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Linnustoa ei täältä kartoitettu.  

Lepakoita kartoitettiin kahdella kierroksella. Havaintomäärät on ilmoitettu 
taulukossa 2. Ehdoton enemmistö havainnoista oli pohjanlepakoita. Tälle la-
jille soveltuvat monentyyppiset saalistuspaikat myös varsin urbaaneissa ym-
päristöissä, ja se tuntuu viihtyvän Varsasaaren rakennetussa miljöössäkin. 

 Taulukko 2. Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Siippalaji Yhteensä 

3.8.2011 6 1 7 

6.9.2011 6 - 6 

Yhteensä 12 1 13 

Lepakoiden passiiviseurantadetektori oli Varsasaaressa 21.6.2011, mutta sii-
hen ei ollut tallentunut havaintoja. Yö oli kuitenkin melko tuulinen, mikä 
saattoi vaikuttaa lepakoiden saalistusaktiivisuuteen. 

Kestävyys: 3 melko herkkä (hiekkaranta, lehtoa, arvot jo menetetty) 

Luontoarvo:  1 joitain luontoarvoja (arvot menetetty aiemmin) 

Perustelu: Vahva kulttuurivaikutus ja kuluneisuus 

Suositus: Puuston taimettumista suositellaan helpotettavaksi kulun es-
toilla (esim. maapuut), jotta puustoa kasvaa saaressa myös tu-
levaisuudessa. Haitallisia vieraslajeja suositellaan poistettavak-
si esim. talkoilla.  

Tvijälp (kartta 1, 7) 

Virkistyskäytössä oleva saari, jossa on joitakin rakennuksia.  Saarella on ai-
koinaan todennäköisesti pidetty laiduneläimiä ja sen ilme on ollut huomatta-
vasti nykyistä avoimempi sen perusteella että saaressa esiintyy pieniä niitty-
laikkuja ja vanhat pihapuut ovat suurikokoisia, kun taas itärannan lehtipuusto 
on nuorehkoa. Etelässä sijaitsevat komeat kalliot, joilta näkymiä Helsingin 
keskustaan. Keskiosa on rehevää tervaleppää kasvavaa suurruoholehtoa (me-
renrantatervalepikko). Länsiranta on asuttu ja siinä on istutettuja vanhoja ja-
lopuita ja vanhempia puutarhaistutuksia, mm. metsävaahtera, hopeapajua, 
herukoita, pihasyreeniä, akileijaa ja suopayrttiä. Vanhan rakennuksen kaak-
koon vievän polun varrella vähän jo risteytynyttä keltamataraa. Pohjoisosassa 
tuoretta kangasta, jossa kasvaa kuusta, koivua ja mäntyä. Itäranta muodostaa 
suuren suojaisan pohjukan (kohde 4), jossa kalankudulle lienee hyvät olosuh-
teet. Pohjukan pohjoisrannassa jäljellä vielä niittymäistä rantakasvillisuutta: 
keltamaite, siankärsämö ja sarjakeltano.  

Kasvillisuudesta maininnan arvoinen on laaja ja vyöhykkeinen rantalepikko 
(kohde 5, puna-ailakkityypin lehto SiT ja käenkaali-mesiangervotyypin lehto 
OFiT), jossa kasvaa leveä vyö melko järeää tervaleppää ja vähän koivua. Ran-
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talehto kuuluu MeL 10 § tarkoittamiin elinympäristöihin. Ylemmiltä osiltaan 
lehto on yli metrin mittaisen vadelma- ja nokkospöheikön valtaama, mutta 
rannan läheisyydessä kasvillisuudessa on luhtaisuutta ilmentävät mesiangervo 
ja keltakurjenmiekka, punakoiso, rantayrtti, rentukka, luhtalemmikki, mutta 
myös huopaohdake, rohtovirmajuuri, ja puna-ailakki sekä merikaisla. Piha-
alueen koillisosassa kasvaa aarin kokoinen niittylaikku (kohde 6) puuston se-
assa ja myös puuston reunassa on matalampaa niittykasvillisuutta, verrattuna 
muuhun jo korkeakasvuiseen vadelma-heinikkoon. Niittykasveja ovat nurmi-
tädyke, mäkikuisma, ahomansikka, ahomatara ja lillukka.  

Linnustoa ei täältä kartoitettu. Linnuista havaittiin elokuun alkupuolen kas-
villisuuskäynnillä varoitteleva kanahaukkanaaras. Naaraan käyttäytymisen pe-
rusteella saaressa oli poikue ja se on saattanut saaressa pesiä. Lisäksi käpytik-
ka nakutteli lahoavaa koivua rannassa.  

Kaikilla saaressa tehdyillä kolmella lepakoiden kartoituskierroksella havaittiin 
pohjanlepakoita. Havaintomäärät olivat pieniä, ne on ilmoitettu taulukossa 3. 
Sää ei suosinut Tvijälpin lepakkokartoitusta, jokaisella kerralla sateen uhka oli 
suuri ja kerran kartoitus jäi hieman aiottua lyhyemmäksi alkaneen sateen 
vuoksi. Tämä vaikutti mahdollisesti tuloksiin. Saari vaikuttaa lepakoiden 
kannalta hyvältä paikalta. Sieltä on lyhyt matka mantereelle ja muihin saariin, 
avokallioaluetta lukuun ottamatta ympäristö on sopivan puustoinen ja päivä-
piilopaikoiksi löytyy sekä sopivia rakennuksia että kolopuita. 

Taulukko 3. Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko 

21.6.2011 3 

9.8.2011 1 

8.9.2011 4 

Yhteensä 8 

 

Kulutusherkkiä kohteita ovat saaressa eteläiset kalliot, joilta jäkäläpeite ja 
sammalikko ovat jo tallauksesta murentuneet irtopalasiksi. Kestävimpiä ovat 
pohjoisosan tuore kangas ja niittyjäkin voisi käyttää, jos niitä niitettäisi mata-
lammaksi. Kanahaukan todennäköinen pesintä saaressa tekee saaresta erityi-
sen häiriöherkän, ja pesintä itäsaaristossa on syytä selvittää tarkemmin ennen 
suunnittelun jatkoa.  

Kestävyys: 4 melko herkkä (jäkäläpeitteiset kalliot, rantalehto, petolintu, 
mutta myös mustikkametsää ja niittyjä)  

Luontoarvo:  2 paikallisesti arvokas 
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Perustelu: monipuolinen kokonaisuus, MeL 10 § rantalehto (kohde 5), 
kalankutu (kohde 4), niittylaikkuja (kohde 6 ja muita), petolin-
tu 

Suositus: Lisäselvitystarve linnustosta, lepakoista ja häiriöherkkyyden 
uudelleen arviointi. Virkistyskäyttö suositellaan pidettävän 
vähäisenä ja sitä ohjataan uusilla rakenteilla. Entistä niittymai-
semaa suositellaan entisöitäväksi jatkuvalla hoidolla ja virkis-
tyskäyttöä voisi ohjata hoidetuille niityille.  

Korkeasaari (kartta 2, 7) 

Nimensä mukaisesti korkea kallio kurottaa saaren pohjoisosassa muiden 
saarten yläpuolelle. Vartijan mökki on rakennettu länsikalliolle ja laituri on 
luoteiskärjessä.  

Saaressa on monia elinympäristöjä: kalliomännikköä, tuoretta kangasmetsää, 
lehtomaisuutta, edustavaa rantaniittyä eteläkärjessä ja länsirannalla, korkeita 
rantatörmiä pohjoisessa. Puusto on erikoista muihin saariin verrattuna, koska 
se on melkein tasaikäistä ja saanut kasvaa lähestulkoon hoitamatta keskiosan 
kelorikasta kalliomännikköä ja pientä reunahakkuuta (kohde 8) lukuun otta-
matta. On mahdollista että eteläosan tasaikäinen ja harventamaton kuusikko 
on istutettu entiselle laidunmaalle, koska siinä on jäljellä lehtoisuutta, mutta 
kantoja ei näy. Kuusikko on vaikeakulkuinen, koska valon puutteessa on 
moni puu kaatunut ristin rastin. Keskikokoista lahopuuta on paljon etelässä, 
keskemmällä on paljon pystyyn kuivunutta havupuuta ja itärannalla on jon-
kun verran järeitä kuusimaapuita.  

Kasvillisuus on pääosin mustikkavaltaista, mutta eteläosassa on selkeitä leh-
tolaikkuja varjoisassa kuusikossa. Lehtoa ilmentävät käenkaali, metsäalvejuu-
ri, ahomansikka, sudenmarja, lillukka ja peltopähkämö ja nuokkuhelmikkä 
sekä metsäliekosammal. Eteläkärjen rantaniityllä (kohde 9) kasvaa taaempana 
suuruohoniittyä, keskellä muutamia tervaleppiä ja rannassa matalampaa kas-
villisuutta. Lajistossa siniheinää, rohtovirmajuurta, nurmikohokkia, suolasän-
kiö ja merirannikki, pölkkyruoho, ohdakkeita ja keltamaite. 
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Kuva 3 Korkeasaaren kivikkoinen rantaniitty on lajirikas 

Linnustoa ei täältä kartoitettu. 

Ensimmäisellä lepakkokartoituskerralla Korkeasaaressa oli passiiviseuranta-
detektori, ja siihen tallentui havaintoja lajista, jota ei voitu varmuudella mää-
rittää (kohde 8). Äänipulssien ominaisuuksien perusteella kyseessä oli toden-
näköisimmin joko isolepakko tai kimolepakko, jotka ovat maassamme harvi-
naisia ja harvalukuisia. Suuri havaintomäärä selittynee yksittäisen lepakon ak-
tiivisella saalistuslennolla detektorin läheisyydessä. Suomessa isolepakon ja 
kimolepakon esiintyminen on laikuittaista eikä näiltä muuttavilta lajeilta tun-
neta maastamme yhtään lisääntymisyhdyskuntaa. Toisella kartoituskerralla 
saaressa tehtiin kierros, jolla havaittiin pohjanlepakoita ja viiksisiippo-
ja/isoviiksisiippoja. Viimeisellä kerralla saaressa oli jälleen passiiviseurantade-
tektori, mutta silloin lepakkohavaintoja ei ollut. Havaintomäärät on ilmoitet-
tu taulukossa 4. 

Taulukko 4 a) Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Viiksisiippa/ 

isoviiksisiippa 

Yhteensä 

3.8.2011 4 2 6 
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Taulukko 4 b) Passiiviseurantadetektorin tekemät lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Isolepakko/ 
Kimolepakko 

Yhteensä 

20.6.2011 1 108 109 

8.9.2011 - - - 

Yhteensä 1 108 109 

  

Kestävyys:  3 melko herkkä (mustikkametsä, osin lehtoa)  

Luontoarvo:  3 paikallisesti erittäin arvokas 

Perustelut:  edustava rantaniitty (kohde 9), lahopuuta, monipuoliset 
elinympäristöt, harvinainen lepakko saalistusalueella (kohde 
8) 

Suositus: Tasaikäistä kuusimetsää suositellaan hoidettavaksi luonnon 
monimuotoisuuden ja virkistyskäyttöarvon lisäämiseksi, 
mutta säilyttäen lahopuuta esim. kulunohjaukseen. Kohde 8 
kallioisessa etelärinteessä säilytetään puoliavoimena lepakoi-
den suosimiseksi.  

Niittysaaret (kartta 2, 7) 

Isolla Niittysaarella on rakennuksia eri aikakausilta. Saarta kiertää vanha pol-
ku kivimuurin reunustamana, jonka varrelle on myös istutettu valtavaksi kas-
vanut alppiruusu pohjoiskärjessä. Niittysaaret ovat kasvillisuutensa ja nimen-
sä perusteella ilmeisesti olleet ainakin puoliavoimia ja niittymäisiä vielä noin 
60 vuotta sitten. Niittysaaren eteläranta avautuu aavalle merelle, ja heti ran-
nan tuntumassa on muutama suojeltu lintuluoto, jossa ei kuitenkaan pesi 
merkittävää parimäärää. Myrskyjen mukana meri on tuonut etelärannalle kai-
kenlaista, mm. Buster -vene, puutavaraa ja roinaa.  

Pienessä Niittysaaressa on muutama rakennus. Kartoitushetkellä saaressa oli 
ihmisiä eikä siellä käyty maissa. Etäisyydeltä katsottuna saaren havupuuval-
tainen metsä on kuivahkoa kangasta ja alavat osat ovat kosteaa tervalepikkoa, 
jossa kasvaa myös jonkun verran koivua. Niittysaarten väliin jäävä salmi on 
suojaisa, mutta venelaiturin ja poijupaikan takia häiriöitä voi olla jonkun ver-
ran vesilintujen poikueiden ravinnonhaun kannalta.  

Kasvillisuus on Isossa Niittysaaressa kulttuurivaikutteista ja umpeenkasvun 
takia muutostilassa. Merkittäviä lajeja löytyi edelleen puoliavoimelta niityltä 
saaren keskeltä (kohde 10), jossa kasvoi mäkikauraa ja valkolehdokkia. Muita 
niityn lajeja olivat mäkikuisma, kissankello ja harakankello. Saaren eteläosa 
on ilmeisesti ollut hakamaata, siellä kasvoi nyt nuorehko haavikko ja suuria 
kuusia, mutta myös pihlajaa ja raitaa. Aluskasvillisuudessa kielon runsaus il-
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mentää perinteistä hoitoa, jonka lisäksi kasvoi metsäalvejuurta kiviröykkiöi-
den ja vanhojen ojien seassa. Itärannassa on erittäin kookkaita tervaleppiä 
(kohde 11) ja myös saarnen taimia. Länsirannassa on pieni kostea lehto 
(kohde 12), jossa kasvaa tervaleppää, tuomea, mustaherukkaa, hiirenporrasta 
ja metsäalvejuurta. Lehtomaisuus jatkuu myös rinteen yläosiin. Lehto on pe-
riaatteessa MeL 10 § tarkoittama elinympäristö, mutta se ei ole luonnontilai-
nen vaan kulttuurivaikutteinen. Pohjoisrannassa kasvaa laaja kurtturuusukas-
vusto terttualpin ja mesiangervon reunustamana. Luoteisrannan lyhyt hiekka-
ranta on lähes kasviton, eikä se täytä LsL 29 § kriteerejä laajuudesta. Etelä-
rannassa on kapea kivikkoinen rantaniitty (kohde 13), joka on heinävaltainen 
muutamaa ruohoisempaa laikkua lukuun ottamatta. 

Niittysaarten käyntien aikana havaittiin yhteensä 55 lintulajia, joiden tulkittiin 
pesivän tai asuttavan reviiriä saaressa. Vesilintuja Niittysaarten rannoilta ta-
vattiin 8 lajia. Näistä haahka (NT), isokoskelo (NT), tukkakoskelo (NT) ja 
telkkä pesinevät pääsaaressa säännöllisesti. Kahlaajista rantasipi (NT) tavat-
tiin kahden parin voimin ja meriharakka pesi eteläpuolen luodolla. Lisäksi ka-
la- ja lapintiiroja (EU-D1), naurulokkeja (EU-D1), haahkoja ja tukkasotkia 
pesii läheisellä Bakugrundetilla. Saaressa on monipuolinen varpuslinnusto. 
Tavallisten suomalaisten metsälajien lisäksi saaressa tavattiin vanhan metsän 
suosijoista mm. puukiipijä ja elinympäristönsä suhteen vaateliaammista met-
sälajeista mm. sirittäjä (NT), peukaloinen, mustapääkerttu ja kultarinta. Ko-
lopesijöitä saarella tavattiin myös kohtuullisen runsaasti. Kivitasku (VU) 
asutti saarta ainakin yhden parin voimin. Niittysaarissa esiintyy myös palo-
kärki (EU-D1) ja käpytikka. Todennäköisesti Tvijälpissä pesivän kanahaukan 
saaliiden tappokivi löytyi saaren pohjoisrannalta. Petolinnuilla on usein va-
kiopaikka pesimäpaikan lähistöllä, missä saaliin kyniminen tapahtuu ennen 
pesälle viemistä. 

Isossa Niittysaaressa tehtiin kolme lepakkokartoituskierrosta. Pienessä Niit-
tysaaressa kartoitettiin kahdella kierroksella, ja siellä oli yhtenä yönä passiivi-
seurantadetektori. Havaintomäärät on ilmoitettu taulukoissa 5 ja 6. Havain-
toja saatiin niukasti, vaikka etenkin Iso Niittysaari vaikuttaa lepakoille sovel-
tuvalta ympäristöltä kohtalaisen kokonsa ja päiväpiilopaikoiksi sopivien ra-
kennustensa ansiosta. Arvio perustuu kartoittajan kokemukseen lepakoista. 
Syitä lisäselvitystarpeeseen ei arvioida olevan. 
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Iso Niittysaari 

Taulukko 5. Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Siippalaji Yhteensä 

20.6.2011 1 1 2 

11.8.2011 - - - 

8.9.2011 2 - 2 

Yhteensä 3 1 4 

 

Pieni Niittysaari 

Taulukko 6 a) Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Viiksisiippa/ 

isoviiksisiippa 

Siippalaji Yhteensä 

21.6.2011 1  - 1 

8.9.2011 - 1 1 2 

Yhteensä 1 1 1 3 

 

b) Passiiviseurantadetektorin tekemät lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Siippalaji Yhteensä 

11.8.2011 4 1 5 

 

Kestävyys: 4 melko herkkä (niittyä ja lehtimetsää, osin lehtoa, petolintu) 

Luontoarvo:  2 paikallisesti arvokas 

Perustelu:  monipuolinen kokonaisuus, MeL 10 § rantaluhta, lehtoa, niit-
tyä 

Suositus: Kurtturuusut pohjoisrannalta suositellaan poistetavaksi. Saa-
resta mahdollisista purettavista rakennuksista tulee tarkistaa, 
käyttävätkö lepakot niitä päiväpiiloinaan. Samoin on syytä 
tarkistaa kaadettavat kolopuut. 
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Iso Vasikkasaari (kartta 3, 8) 

Vilkkaassa virkistyskäytössä oleva sisäsaariston rehevähkö metsäsaari. Yhte-
ysalus tuo runsaasti ulkoilijoita saareen ja lisäksi kookas vieraslaituri lounaas-
sa mahdollistaa veneilijöiden käynnit. Saaressa toimii kaksi kahvila-ravintolaa. 
Saaren keskiosa on rakennettu viherkentäksi, jossa on leikkipaikka, huoltora-
kennus vessoineen, käymälöitä sekä grillikatos ja polttopuuvaja. Viherkentän 
itäpäässä on melko suuri hiekkaranta lahdenpoukamassa. Saaren kaakkois-
rannalla on useita grillikatoksia jäteastioineen ja vesipisteineen. Saaressa on 
myös muutamia loma-asuntoja. Saareen on rakennettu noin 3 m leveät kivi-
tuhkatut ulkoilutiet ja pystytetty viitoitusta ja opasteita. Saaren korkeimmassa 
kohdassa on avokalliolle pystytetty lähes 10 metrinen näköalatorni.  

 
Kuva 4 Isossa Vasikkasaaressa puitteet on rakennettu kestämään suuria kävi-
jämääriä 

Kasvillisuus Isossa Vasikkasaaressa on yllättävän vähän kulunutta suhteessa 
kävijämääriin. Tämä johtuu todennäköisesti ulkoilijoita hyvin palvelevista ra-
kenteista ja kulun ohjauksesta.  

Metsät koostuvat tuoreesta, kuivasta ja lehtomaisesta kangasmetsästä. Ran-
noilla esiintyy rantalepikoita ja saniaiskorpea sekä kaakossa myös rantaniitty-
jä. Eteläkärjen tuntumassa kasvaa melko laaja kasvusto kurtturuusua, joka on 
levinnyt vähän muuallekin. Viherkentän pohjoisreunalla on muutaman met-
rin alalla kuivaa niittykasvillisuutta (kohde 16), jossa kasvaa mm. kissankelloa 
ja todennäköisesti ukkomansikkaa. Läntisen pohjukan tervalepikkoon on 
vastikään levinnyt jättipalsamia kippausjätteen mukana. Tämä saaren rehevin 
kohta on läntinen rantalepikko (kohde 17), jonka kookkaat tervalepät ja 
muutamat tammet muodostavat linnustolle merkittävän keitaan. Aluskasvilli-
suus on korkeaa, nokkosta, mesiangervoa ja muita ruohoja. Niukkaravintei-
nen saniaislehto komistaa kapeaa tervaleppävyötä länsirannassa (kohde 18). 
Eteläranta on hiekkainen ja heinäinen, kapealti se kasvaa tervaleppää ja heti 
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rannan takana tavanomaista kangasmetsää. Pieni rantaniitty (kohde 19) kuk-
kii mm. keltamaitetta aivan uimarannan kupeessa ja sen itäpuolella kasvaa 
komea vanha männikkö. Hakamaista koivikkoa (kohde 20) löytyy yhteys-
venelaiturin läheisyydestä. Aluskasvillisuudessa on mm. ahomansikkaa, 
nuokkuhelmikkää ja metsäkurjenpolvea ja heinän seasta löytyivät matalat 
vanhat ojat.  

Isossa Vasikkasaaressa tavattiin lintulaskentakäyntien aikana 61 lajia, jotka 
pesivät pääsaaressa ja läheisellä Sankgrundetilla. Vesilintuja tavattiin 11 lajia, 
joista tukkasotkia (VU) ja haahkoja (NT) pesii lähinnä läheisellä Sankgrunde-
tilla. Punasotkia (VU) tavattiin 4 koirasta toukokuussa, mutta havainnot liit-
tynevät Suomenojan altaan pesiviin pareihin. Kahlaajista rantasipi (NT) ta-
vattiin peräti 4 parin voimin. Kala- ja lapintiiroja (EU-D1) sekä naurulokkeja 
(NT) pesii läheisellä Bakugrundetilla, ja kalatiiroja myös useita pareja pääsaa-
ressa. Maalinnusto Isossa Vasikkasaaressa on sangen monipuolinen. Vanhan 
metsän suosijoista saaressa esiintyy sirittäjiä (NT), puukiipijöitä ja töyhtötiai-
sia. Vaateliaammista metsälajeista tavattiin mm. kultarinta, useita mustapää-
kerttuja ja peukaloisia. Punavarpunen (NT) piti reviiriä pohjoisrannan leh-
dossa ja avoimen alueen suosija kivitasku (VU) asutti saarta usean parin voi-
min. Harvalukuisemmista kolopesijöistä uuttukyyhky ja kottarainen pesivät 
saaressa. Linnusto voi saaren runsaasta virkistyskäytöstä huolimatta hyvin. 
Häiriöherkkiä lajeja ei tosin pääsaaressa juurikaan esiinny.   

Lepakoita kartoitettiin kolmella kartoituskierroksella. Havaintomäärät on il-
moitettu taulukossa 7. Havaintoja oli kahdella ensimmäisellä kerralla hyvin 
vähän, etenkin saaren koon huomioiden. Loppukesällä aktiivisuus oli kuiten-
kin suurempaa, etenkin saaren lounaisosassa, jossa polun varressa saalisti pal-
jon pohjanlepakoita ja viiksisiippoja/isoviiksisiippoja. 

Taulukko 7. Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Viiksisiippa/ 

isoviiksisiippa 

Siippalaji Yhteensä 

21.6.2011 - - 1 1 

3.8.2011 3 - 1 4 

6.9.2011 5 3 - 8 

Yhteensä 8 3 2 13 

 

Kestävyys: 2 kestävä (mustikkatyypin metsää, käyttöä palvelevat raken-
teet) 

Luontoarvo:  1 joitain luontoarvoja 
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Perustelu: tavanomaista luontoa, pieniä arvokkaampia rantaelinympäris-
töjä  

Suositus: Virkistyskäyttöä voidaan entisestään kehittää Vasikkasaaressa, 
jotta säästetään ulompi saaristo suuremmalta virkistyspaineel-
ta. Kurtturuusukasvusto eteläkärjessä suositellaan poistetta-
vaksi. 

Pukkisaari (kartta 3, 8) 

Metsäinen välisaariston saari on luonnoltaan melko monipuolinen. Raken-
tamattomia rantoja on vain pieni osuus länteen ja etelään, joiden rantavedet 
ovat kivikkoiset ja matalat.  

Maankohoamisen myötä entinen merenlahti lounaassa on muuttunut terva-
leppävaltaiseksi luhdaksi (kohde 21, MeL 10 §) lounaisten niemekkeiden ja 
korkeamman metsäsaaren välissä. Nykytilassaan rakentamaton osa metsästä 
on melko kulumatonta. Erityisen kulumisherkkää on poronjäkälien kaunis-
tama kalliomännikkö saaren keskiosassa. Metsätyyppi on tuore kangas (MT) 
ja kuivahko kangas (VT). Lahopuuta on tavanomaista hiukan enemmän. Val-
tapuuna on keskikokoinen tai järeähkö kuusi, seassa kasvaa kookkaita mänty-
jä ja koivuja. Kolollinen koivukin havaittiin. Saaren länsiranta on kapealti 
ruovikoitunut ja varsinaista rantaniittyä on hyvin vähän. Eteläranta sen sijaan 
on avoimempi merenkäynnille ja kasvillisuus pysyy matalana, rantaniitty 
(kohde 22) on melko edustava. Lajistossa mm. isorantasappi, mesiangervo ja 
siniheinä.  

Pukkisaaresta tavattiin 39 lintulajia maastokäynneillä. Vesilinnuista mm. 
haahka, tukkasotka, tukkakoskelo, isokoskelo ja valkoposkihanhi pesivät saa-
ressa. Muista mainittavista rantalinnuista rantasipi asutti Pukkisaarta yhden 
parin voimin. Maalinnustossa merkittävimmät lajit tavallisten suomalaisten 
metsälajien lisäksi olivat kivitasku, puukiipijä, punavarpunen ja kolopesijä 
uuttukyyhky.  

Lepakoita kartoitettiin kahdella kierroksella, ja yhtenä yönä saaressa oli pas-
siiviseurantadetektori. Havaintomäärät on ilmoitettu taulukossa 8. Ne eivät 
olleet erityisen suuria, mutta saaren kesäasukkaan mukaan (keskustelu 
3.8.2011) lepakkohavainnot ovat olleet Pukkisaaressa säännöllisiä vuosi-
kymmenien ajan. 

Taulukko 8. a) Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Viiksisiippa/ 

isoviiksisiippa 

Siippalaji Yhteensä 

3.8.2011 1 - 1 

6.9.2011 2 2 4 



Luontotieto Keiron Oy Espoon kaupunki, Saariston OYK 
23.11.2011 Luontoselvitys 26 (65) 

 

Yhteensä 5 2 5 

 

b) Passiiviseurantadetektorin tekemät lepakkohavainnot. 

 Siippalaji Lepakkolaji Yhteensä 

22.6.2011 27 3 30 

  

Kestävyys: 4 melko herkkä (avokallio, saaristolinnustoa) 

Luontoarvo:  2 paikallisesti arvokas 

Perustelu:  MeL 10 § luhta, lahopuuta, rantaniittyjä, saaristolinnusto ja 
lepakoita 

Suositus: Luontoarvojen säilyminen turvataan parhaiten jättämällä saari 
nykytilaansa. Jos saaresta puretaan rakennuksia, tulee tarkis-
taa, käyttävätkö lepakot niitä päiväpiiloinaan. Samoin on syytä 
tarkistaa kaadettavat kolopuut. 

Pyöräsaari (kartta 3, 8) 

Korkeahko metsäsaari on osin rakennettu loma-asunnoilla. Länsiranta ja 
pieni osa etelärannasta ovat rakentamattomia. Luoteiskulmassa sijaitsee kaksi 
linnoituslaitetta ja niiden alapuolella kaivamisesta peräisin olevaa kivenmurs-
kaa. Lahopuuta on saaren rakentamattomassa metsässä (kohde 23) poikke-
uksellisen runsaasti, arviolta yli 10 m3 hehtaarilla. Lahopuussa runsaana esiin-
tyy muutamien kuivien kesien ansiosta kuolleita kuusia, joista osa on jo kaa-
tunut. Keskikokoista tai hennohkoa koivumaapuuta on runsaasti. Kelomän-
tyjä on kaadettu ja pilkottu polttopuiksi.  

Kasvillisuus koostuu tuoreesta ja kuivahkosta kangasmetsästä sekä kallio-
männiköistä. Merkille pantavia kasvillisuuslaikkuja ovat luoteisrannan kallio-
kedot (kohde 24) ja etelärannan matalakasvuinen rantaniitty (kohde 25). Ke-
doilla kasvaa runsaasti ruoholaukkaa, ahomansikkaa ja keto-orvokkia. Keto-
jen läheisyydestä löytyvät vieraana saareen tulleita kurtturuusuja ja punalehti-
ruusuja. Kivikkoisella rantaniityllä (kohde 25) esiintyy mm. runsaasti kelta-
maitetta ja muutama verso punakukkaista (!) keltamaitetta, rantavehnää, ke-
tohanhikkia ja ranta-alpia.  

Linnustolaskennoissa Pyöräsaaresta tavattiin 44 pesimälajia. Vesilinnuista 
saaressa esiintyy mm. uhanalaisluokituksessa mainitut tukkasotka, haahka ja 
isokoskelo. Valkoposkihanhi (EU-D1) sekä Suomessa harvalukuinen har-
maasorsa pitivät reviiriä Pyöräsaaressa. Rantasipejä saaressa pesii vähintään 
kaksi paria. Nuolihaukka pesii saaressa ja havaittiin molemmilla kerroilla saa-
ren länsirannalla varoittelemassa. Saaressa havaittiin myös sarvipöllö, joka on 
voinut siellä pesiä. Maalinnustossa esiintyi runsaasti elinympäristönsä suh-
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teen vaateliaampaa metsälajistoa. Saaren länsirannan vanhempi kuusivaltai-
nen sekametsä, jossa oli runsaasti lahopuuta, oli erityisesti vanhemman met-
sän lajien suosiossa. Sieltä tavattiin mm. sirittäjä, pikkusieppo (EU-D1), puu-
kiipijä, töyhtötiainen, peukaloinen sekä leppälintu. Saaressa oli myös runsaas-
ti kolopesijöitä.   

Lepakoita kartoitettiin kahdella kierroksella, ja yhtenä yönä saaressa oli pas-
siiviseurantadetektori. Havaintomäärät on ilmoitettu taulukossa 9. Kahden 
kierroksen tuloksena oli vain yksi havainto, joka saatiin viiksisiipas-
ta/isoviiksisiipasta. Passiiviseurantadetektoriin oli kuitenkin tallentunut myös 
pohjanlepakkohavaintoja. 

Taulukko 9 a) Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Viiksisiippa/ 

isoviiksisiippa 

9.8.2011 - 

6.9.2011 1 

Yhteensä 1 

 

b) Passiiviseurantadetektorin tekemät lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Siippalaji Yhteensä 

16.6.2011 12 7 19 

 

Kestävyys: 4 melko herkkä (kalliomännikköä, ketoa, saaristolinnustoa) 

Luontoarvo:  3 paikallisesti erittäin arvokas 

Perustelu: luonnontilainen metsä, runsaasti lahopuuta, monipuolinen 
linnusto, rantaniittyä, ketoa 

Suositus: Luontoarvot turvataan parhaiten jättämällä saari nykytilaan, 
sinne ei suositella ohjattavaksi uutta käyttöä. Lahopuulajistol-
le on eduksi kun lahopuu jätetään metsään eikä sitä käytetä 
polttopuuksi. Jos saaresta puretaan rakennuksia, tulee tarkis-
taa, käyttävätkö lepakot niitä päiväpiiloinaan. Samoin on syytä 
tarkistaa kaadettavat kolopuut. Linnoituslaitteissa esiintyviä 
sudenkorentoja suositellaan tutkittavaksi ennen mahdollisia 
kunnostuksia yms.  
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Käärmesaari (kartta 2, 7) 

Kallioinen metsäsaari itäisen saariryhmän eteläreunalla. Saareen on vastikään 
länsipuolelle rakennettu ulkoilijoille uudet käymälät, grillikatos, penkkiryhmä 
ja puuvaja sekä jäteastiat. Venelaituri sijaitsee saaren pohjoisrannalla. Saarta 
kiertää rantoja myöten polku eteläisille avokallioille, jossa on grilli ja penkit. 
Saaren keskiosassa on vanhan majan jäänteet ja muutama pieni roskakasa 
suojaisassa kalliopainanteessa. Majassa on joku todennäköisesti asunut kesän.  

Kasvillisuus on melko tavanomaista tuoretta kangasmetsää ja rantakasvilli-
suutta, mutta useita erityispiirteitä löytyy. Lahopuuta on tavanomaista 
enemmän. Pohjoisosassa sammaloitunut kivikko (kohde 14) lienee joskus ol-
lut rantaa, sen lähellä pieni rahkasammaleinen neva. Louhikko kohteella 14 
on metsälain 10 § tarkoittama tärkeä elinympäristö. Eteläkärjen kallioilla kas-
vaa ketomaista kasvillisuutta. Länsirannalla on karkeassa hiekassa tyypillistä 
ulomman saariston rantakasvillisuutta (kohde 15).  

 
Kuva 5 Sammaloitunut kivikko lienee ollut muinaista rantaa. 

Linnustoa ei täältä kartoitettu. Kasvillisuuskäynnillä 6.7. havaittiin kanahauk-
kakoiras ja sitä häiritseviä variksia ja rastaita. 

Taulukko 10. Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko 

20.6.2011 - 

8.9.2011 1 

Yhteensä 1 
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Lepakoiden passiiviseurantadetektori oli saaressa 21.6.2011, mutta siihen ei 
tallentunut havaintoja. Lepakoita kartoitettiin lisäksi kahdella kierroksella, 
mutta tuloksena oli vain yksi pohjanlepakkohavainto (taulukko 10). Saari ei 
siis ollut lepakoiden suosiossa huolimatta metsäisyydestään ja kohtuullisen 
suuresta koostaan. 

Kestävyys:  4 melko herkkä (keto, avokalliota, hiekkarantaa, todennäköi-
sesti saaristolinnustoa) 

Luontoarvo:  2 paikallisesti arvokas  

Perustelu: MeL 10 § entinen rantakivikko, lahopuuta, ketoa, todennä-
köisesti saaristolinnustoa 

Suositus: Virkistyskäyttöä ja sen vaikutuksia suositellaan seurattavaksi 
esim. polkujen leveyden mittauksella. Tällöin on mahdollista 
arvioida lisäävätkö rakenteet kävijöitä ja siten polkujen kulu-
mista, vai ohjaako se kulumisen rakenteiden lähiympäristöön.  

Torra Lövö (kartta 5, 8) 

Ulkosaariston pieni puustoinen luoto, joka on ulkoilukäytössä. Saaressa usei-
ta rakennuksia, käymälä ja telttapaikka ja grillejä sekä hiekkarannalla pelastus-
soutuvene. Polkuja (30-50 cm) kulkee saaren rantojen myötäisesti ja saaren 
halki. Saaren kasvillisuudessa on paikoin nähtävissä kulumisen jälkiä.  

Pohjoisrannan hiekkaiset rantaniityt (kohde 26) ovat edustavia, vaikkakin 
kurtturuusu on vallannut osan pinta-alasta. Eteläisten silokallioiden uurteissa 
on useita kalliolammikoita, joihin pääsee aika ajoin merivettä ja pieneliöitä. 
Saaren keskiosassa on matalakasvuista puustoa ja karua kalliokasvillisuutta. 
Puustossa lähes yksinomaan mäntyä ja muutamia koivuja, pienessä kosteassa 
painanteessa myös nuorta haapaa ja pajuja. Keskellä saarta on näyttävä pi-
runpelto (kohde 27), joka näyttää melko muuttumattomalta (kiviä ei siirrelty). 
Tämä kivikko on MeL 10 § tarkoittama tärkeä elinympäristö. Saaren länsi-
puolella on kivinen matalikko, joka on lintupoikueiden ruokailuun soveltu-
vaa.  
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Kuva 6 Kivikkoinen rantaniitty kohde 26 heinäkuisessa väriloistossaan.  

Kasvillisuudessa löytyi pohjoisen rantaniityiltä maksaruohoa, runsaasti aho-
mansikkaa, rantatädykettä, meriputkea, suomenlahdenkohokkia, pukinjuurta, 
tannervihvilä, meriluikka, merivirmajuurta, suola-arhoa. Koillisempi ran-
taniitty (kohde 28) on korkeakasvuinen, siinä kasvaa ruovikkoa, mesianger-
voa, vadelmaa, ohdakkeita mutta myös ahomansikkaa ja keto-orvokkia. Ete-
läiset silokalliot ovat rantakukan, ruoholaukan ja keltamaksaruohon kaunis-
tamia. Metsäisellä niityllä rakennusten läheisyydessä kasvaa myös vaarantu-
nutta keltamataraa. 

Linnustoa ei täältä tarkemmin kartoitettu. Kasvillisuuskäynnillä 5.7. havaittiin 
linnuista meriharakka, rantasipi, kivitasku (VU), pajulintu ja peippo, sekä va-
ris ja kalalokki, eteläisillä kallioilla lepäilivät valkoposkihanhet. Lajit ovat ylei-
siä saaristolintuja. 

Lepakoita ei havaittu ensimmäisellä kartoituskierroksella 16.6.2011. Saaren 
sijainnin, avoimuuden ja puuston pienikokoisuuden sekä sopivien päiväpiilo-
paikkojen puuttumisen perusteella sen ei arvioitu sopivan hyvin lepakoiden 
kesäaikaiseksi elinalueeksi. Tämän vuoksi siellä ei käyty toisella kartoituskier-
roksella. Osa lepakkolajeistamme on kuitenkin muuttavia, ja näiden lajien 
edustajia voidaan loppukesällä ja alkusyksyllä löytää myös ulkosaaristosta. 
Siksi saareen vietiin 27.8. passiiviseurantadetektori, joka tallensi lepakoiden 
ääniä kolmena peräkkäisenä yönä. Havaintomäärät on ilmoitettu taulukossa 
11. Vaikka passiividetektoriin tallentuneita havaintoja siippalajeista ei voitu 
määrittää lajilleen, ovat tulokset siippahavaintojen runsauden takia kiinnosta-
via saaren sijainnin ja avoimuuden huomioiden. 
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Taulukko 11. Passiiviseurantadetektorin tekemät lepakkohavainnot. 

 Siippalaji Lepakkolaji Yhteensä 

27.8.2011 3 2 5 

28.8.2011 26 - 26 

29.8.2011 120 3 123 

Yhteensä 149 5 154 

 

Kestävyys:  6 hyvin herkkä (ulkosaaristo, avokalliot, rantaniityt, saaristo-
linnusto) 

Luontoarvo:  3 paikallisesti erittäin arvokas 

Perustelu: monipuolinen rantaniittykasvillisuus, uhanalainen (VU) kel-
tamatara, uhanalainen (VU) kivitasku, MeL 10 § pirunpelto, 
mahdollinen saaristolinnusto, lepakoille muuton aikana tärkeä  

Suositus: Ulkosaariston luonto on haavoittuvainen ja siksi saarelle ei 
suositella nykyistä laajempaa virkistyskäyttöä, ellei puitteita 
järjestetä suuremmalle käyttöpaineelle. Toisaalta käytön oh-
jaaminen jo kuluneelle ulkosaarelle on parempi vaihtoehto 
kuin kulumattoman ulkosaariston saaren avaaminen virkis-
tyskäytölle. Vieraslaji kurtturuusu suositellaan poistettavaksi 
niityltä ennen sen leviämistä laajemmalle, jotta hiekkarannan 
luontainen kasvillisuus säilyy ja ranta olisi ulkoilijoille jatkossa 
käyttökelpoinen. Saari vaikuttaa sijaintinsa vuoksi tärkeältä 
lepakoille loppukesällä. Tämä voi viitata muuttoliikehdintään, 
joten saaren rauhoittaminen laajemmalta virkistyskäytöltä on 
lepakoidenkin kannalta suositeltavaa. 

6.2  Länsisaaristo 

Svartholmen (kartta 4, 9) 

Korkea kallioinen metsäsaari, jossa sekä loma-asuntoja että muita rakennuk-
sia.  Pohjoiseen viettävä ranta koostuu jyrkästä ja korkeasta kalliosta. Kasvil-
lisuus on karua kalliomännikköä ja kallioiden välissä tuoretta tai kuivahkoa 
kangasta.  

Lintulajisto Svartholmenilla on kaikkiaan sangen tavallinen pienelle sisäsaa-
riston saarelle. Saaren merkittävimmät pesimälinnut ovat rantasipi (NT), joka 
varoitteli saaren koillisrannalla, ja nuolihaukka, jonka pesä sijaitsi veneveis-
tämön takana. Myös isokoskelolta tavattiin pienet poikaset jälkimmäisellä 
laskentakerralla.   
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Lepakoita kartoitettiin kahdella kierroksella, ja yhtenä yönä saaressa oli pas-
siiviseurantadetektori. Havaintomäärät on ilmoitettu taulukossa 12. Lepak-
kohavaintoja saatiin niukasti, eikä saaren ympärivuotisella asukkaalla (keskus-
telu 20.6.2011) ollut havaintoja lepakoista. 

Taulukko 12 a) Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Viiksisiippa/ 

isoviiksisiippa 

Yhteensä 

22.6.2011 - - - 

27.8.2011 1 1 2 

Yhteensä 1 1 2 

 

b) Passiiviseurantadetektorin tekemät lepakkohavainnot. 

 Siippalaji Lepakkolaji Yhteensä 

1.8.2011 10 1 11 

 

Kestävyys: 3 melko herkkä (kalliojäkäliköt) 

Luontoarvo:  1 joitain luontoarvoja 

Perustelu: tavanomainen kallioinen metsäsaari 

Suositus: - 

 

Lilla Pentala (kartta 4, 9) 

Havupuuvaltaisessa metsäsaaressa on useita rakennuksia. Länsiranta on lähes 
rakentumaton.  

Kasvillisuus on tavanomaista, mutta vähemmän kulunutta kuin virkistyssaa-
rilla. Metsätyyppi on kuivahko kangas (VT) ja kalliomännikkö. Puustossa 
kasvaa järeää kalliomännikköä ja länsirinteessä myös erikokoista mäntyä, 
kuusta ja koivua. Järeää lahopuuta on merkittävä määrä eteläosan painantees-
sa (kohde 29), jossa on sekä koivupökkelöä että kuusimaapuita eri lahoasteis-
sa. Kohde 29 on luonnontilaisen kaltainen sekametsikkö, jossa saattaa esiin-
tyä arvokasta lahopuusta riippuvaista lajistoa. Länsirannassa on kalliota, ruo-
vikkoa, tervalepikköä ja kivikkoa.  

Lilla Pentalan linnusto osoittautui käyntien perusteella tavanomaiseksi. Yh-
teensä saaresta tavattiin käyntikerroilla 31 lajia. Saaressa pesii yhdestä kahteen 
paria rantasipejä sekä muutamia pareja haahkoja. Saaren lounaispuolella oli 
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vanhempaa kuusivaltaista, paljon lahopuuta sisältävä metsäalue, jolta tavattiin 
vanhan metsän suosijat puukiipijä ja töyhtötiainen. 

Lepakoita kartoitettiin kolmella kierroksella. Havaintoja saatiin vähän, joskin 
määrät olivat isompia kuin monissa muissa, suuremmissakin saarissa. Ha-
vaintomäärät on ilmoitettu taulukossa 13. Saaressa on runsaasti lepakoiden 
päiväpiilopaikoiksi sopivia rakennuksia, ja etenkin sen eteläpää tuntuu sopi-
van hyvin saalistusympäristöksi. Keskustelu saaren asukkaan kanssa 
(20.5.2011) vahvisti havaintojen perusteella muodostunutta käsitystä, että 
juuri Lilla Pentalan eteläpuoli on lepakoiden suosimaa aluetta. 

Taulukko 13. Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Vesisiippa Siippalaji Yhteensä 

22.6.2011 5 - - 5 

1.8.2011 3 - 1 4 

27.8.2011 1 2 1 4 

Yhteensä 9 2 2 13 

 

Kestävyys: 2 kestävä (tuore/kuivahko kangas) 

Luontoarvo:  2 paikallisesti arvokas  

Perustelu: monipuolista lahopuuta (kohde 29), lepakoiden suosimaa alu-
etta 

Suositus: Lahopuurikas metsikkö suositellaan säilytettäväksi luonnonti-
laisena. Mahdollisesti purettavista rakennuksista tulee tarkis-
taa, käyttävätkö lepakot niitä päiväpiiloinaan. Samoin on syytä 
tarkistaa kaadettavat kolopuut. 

Pentala (kartta 4, 9) 

Suurikokoinen ja monipuolinen paikoin erämainen metsäsaari, jonka keskellä 
on kirkasvetinen järvi, jossa on pieni saari. Luonto on monipuolista, elinym-
päristöjen kirjo on suuri ja poikkeaa tavanomaisesta mm. järven ja vanhan 
kulttuurin jäänteiden ansiosta.  

Pentala on ollut aikoinaan ympärivuotisesti neljän kalastajaperheen asuttama, 
ja tiloilla on pidetty karjaa, joka kulki metsälaitumilla vapaasti (Maa- ja vesi 
1981). Saaren aiempi käyttö näkyy nykyisessä kasvillisuudessa. Saaren ran-
noille on rakennettu loma-asuntoja. Pohjoisosassa on Espoon kaupungin-
museon hallinnassa oleva Pentalan saaristomuseoalue ja koillisniemessä saa-
ristoravintola Segelpaviljongen ja Esbo Segelförening venekerholaituri. Huo-
limatta käyttäjien määrästä saaren luonto on yllättävän vähän kulunutta. Suu-
ri osa rakentamatonta metsää on vastikään suojeltu Espoo 550 –
suojeluhankkeen myötä.  
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Kasvillisuus on saaristolle tyypillistä, mutta Pentala on muihin kartoitettuihin 
saariin verrattuna hyvin suurikokoinen ja elinympäristöiltään monipuolisem-
pi. Saaren metsäiset sisäosat ovat pääosin tuoretta kangasta tai lehtomaista 
kangasta. Monenlaista lahopuuta on melko paljon. Avoimet niityt ja pellot 
ovat metsittyneet tai metsittymässä. Saaren syvimmät lahdenpoukamat ovat 
varmaankin olleet fladoja, mutta ovat nykyään umpeenkasvaneet ruovikolla.  

Saaren suuri koko ja sitä myötä erämaisuus luo edellytykset monipuolisen 
eläimistön ja kasviston esiintymiselle, vain riittävän laajat rakentumattomat 
alueet pystyvät ylläpitämään kantoja yksinään. Tämä seikka tekee Pentalasta 
erityisen arvokkaan muutoin pienten rakennettujen saarten vallitsemassa 
Keski-Uudenmaan saaristossa.  

Pentalan entiset pellot sijaitsevat suojaisassa painanteessa Espoon kaupun-
ginmuseon ylläpitämästä kalastajakylästä lounaaseen. Pellot ovat nykyään 
miehenkorkuisen rehevän kasvillisuuden vallassa, lajistossa mm. ohdakkeita 
ja nokkosia. Entisten peltojen eteläosassa kaunis kotkansiipi koristaa kapeaa 
korpijuottia (kohde 30) muiden suurten saniaisten seassa (metsäalvejuuri, 
isoalvejuuri, hiirenporras). Myös lähdevaikutusta etsittiin sitä kuitenkaan löy-
tämättä, tosin kotkansiipien seassa oleva vanha oja saattaa kuivattaa alueen. 
Aivan pellon ja metsän reunassa kasvaa yhä matalaa niittylajistoa, mm. aho-
mansikka, lehtotähtimö, nurmitädyke, harakankello, pukinjuuri, tuoksusima-
ke ja lehtonurmikka.  

Diksandin suojeltu merenranta (kohde 31) on vilkkaassa virkistyskäytössä, 
joka uhkaa sen suojeluarvoja kasvillisuuden kärsiessä tallauksesta. Käyntihet-
kellä tyynenä hellepäivänä rannassa oli viisi venettä hiekalle vedettyinä. Lajis-
tossa löytyi lähinnä vain rantavehnää ja isomaltsaa, mutta sitä ei kartoitettu 
tarkemmin. Aiemmin on löydetty merisinappi ja ukontatar, jolloin kohde on 
arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi (Espoo 1987).  

Diksandista pohjoiseen löytyy pitkänomainen kosteahko laaksopainanne. 
Pentalaträsketin laskupuro oli heinäkuussa kuivunut ja se on mitä ilmeisim-
min alun perin kaivettu oja. Puron varressa mm. keltakurjenmiekkaa ja oja-
leinikkiä. Metsänpohja on kuitenkin kosteaa korpea, jonka lehtipuusto on 
nuorta. Painanne lienee ollut niittynä tai hakamaana, kuusenkantoja oli vain 
harvakseltaan. Maa ja Vesi (1981) suositteli hakamaan puuston harventamis-
ta, jota on lienee tehtykin. 

Pentalaträsket on Nuuksion järviylänköä muistuttava vähäravinteinen hu-
musjärvi, jonka vesikasvillisuus on niukkaa. Rannat koostuvat törmistä, joissa 
kasvaa metsän varpuja ja niukasti pajuja. Ilmakuvan perusteella lounaisran-
nalla on pienialainen neva, muutoin rannat ovat nevattomia törmiä. Kasvilli-
suudessa havaittiin mitä ilmeisimmin suomenlummetta ja jotain saraa, mutta 
pohjalla ei näkynyt vesikasveja. Järvi on vesikasvittomuuden ja niukkaravin-
teisuudensa perusteella haavoittuvainen rehevöitymiselle huonon puskuriky-
vyn takia.  
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Kuva 7 Pentalaträsketin itärannalta. Järvi on samankaltainen kuin Nuuksion jär-
viylängön pienet järvet. 

Liito-oravalle soveltuvaa metsää esiintyy ainakin kolmessa kohtaa luonnon-
suojelualueen ulkopuolisella metsäalueella. Suurikokoisia haapoja kasvaa 
Diksandin pohjoispuolella (kohde 32) ja muutamista löytyi koloja. Lahopuu-
rikasta sekametsää löytyy myös suojelualueen eteläreunalla (kohde 33), mutta 
koko ala ei ole suojelun piirissä. Ainakin ruokailumetsäksi soveltuvaa lehti-
puustoa kasvaa entisellä hakamaalla  Ängesvikenin lahdenpohjukan länsipuo-
lella ja suojelualueen eteläreunalla tervalepikossa (kohde 34). Liito-oravaa 
saattaa esiintyä Pentalassa, koska lähimmät tunnetut esiintymät ovat Suvisaa-
ristossa. Vaikkei liito-oravaa olisikaan, sille soveltuvat metsät ovat monimuo-
toisuuden kannalta tärkeitä muillekin lajeille, jotka hyötyvät samoista piirteis-
tä (kolot, lehtipuusto, varjoisuus, järeä puusto ja lahopuu). 

Ängesvikenin flada (kohde 35) on täysin ruovikoitunut ja aiemmin raportoitu 
niittyjen vyöhykkeisyys on lähes hävinnyt (Espoo 1987, Hirvonen 2003). 
Ruovikon halki pystyy kävelemään kuivin saappain ja vain uloin osa lahtea 
on merta. Umpeenkasvanut flada vaihettuu komeaksi tervaleppäkorveksi 
(kohde 34), jossa kasvaa suuria ruohoja ja saniaisia, mm. mesiangervoa, hii-
renporrasta, metsäalvejuurta ja nurmilauhaa. Tervaleppäkorpi on metsälain 
10 § tarkoittama elinympäristö.  
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Kuva 8 Pentalan tervaleppälehto Ängesvikenin pohjukassa (kohde 34). 

Pentalassa on paljon kauriita ja hirviäkin jäljistä ja useista havainnoista päätel-
len. Kanta lienee sen verran tiheä että hirvieläinten laidunnus vaikuttaa kas-
villisuuteen ja puuston taimettumista hidastavasti. Myös ketulla on pesä suo-
jelualueella. 

Linnusto Pentalan saaressa osoittautui monipuoliseksi. Isossa metsäisessä 
saaressa erilaisia elinympäristöjä on runsaasti tarjolla erityisesti monipuolisel-
le varpuslintulajistolle. Pentalasta löytyi maastokäyntien yhteydessä yhteensä 
70 lajia. Kanalinnuista teeri asuttanee saarta säännöllisesti. Lajin jätöksiä löy-
dettiin käyntien aikana. Saaren pesivästä vesilinnustosta ei pystynyt muodos-
tamaan käyntien perusteella parimääräarviota, mutta ainakin valkoposkihan-
hi, haahka, tukkasotka, tukkakoskelo, isokoskelo, sinisorsa ja telkkä pesivät 
saaressa. Petolinnuista havaittiin nuolihaukka ja saalista saaren keskiosiin 
kantava varpushaukka. Lisäksi jälkimmäisellä käyntikerralla Pentalaträsketin 
keskeltä olevasta saaresta lähti vanha merikotka siirtyen luonnonsuojelualu-
eelle. Havainto liittynee Kirkkonummen puolella sijaitsevaan reviiriin, mutta 
osoittaa Pentalan olevan riittävän rauhallinen paikka lajin esiintymiseen, ja 
saari voisi periaatteessa soveltua lajille pesimäpaikaksi. 

Kahlaajista rantasipi (useita pareja), lehtokurppa ja meriharakka pesinevät 
vuosittain, ja laskennoissa tavatulle metsäviklolle on myös useita sopivia pe-
simäpaikkoja Pentalassa. Saaressa on runsaasti vanhempaa puustoa ja koh-
tuullisen runsaasti lahopuuta, mikä näkyy pesimälinnustossa. Tikoista käpy-
tikkoja havaittiin useita ja myös palokärki oli onnistunut pesinnässään. Saa-
ren eteläosista löytyi runsaasti pohjantikan (EU-D1/NT) syönnöksiä. To-
dennäköisesti ne liittyvät talviaikaiseen oleskeluun, vaikka lajille on saaressa 
myös sopivia pesimäympäristöjä. Pentalassa on monipuolinen varpuslintula-
jisto, joista eritoten vanhemman metsän suosijoita (pikkusieppo 2 rev., 
idänuunilintu, leppälintu, sirittäjiä, puukiipijöitä ja töyhtötiaisia) tavattiin use-
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alta eri kohteelta. Espoossa erittäin harvalukuinen kuhankeittäjä lauleli saa-
ressa lajille tyypillisessä valoisassa vanhemmassa lehtimetsässä (kohde 36), ja 
on voinut olla pysyvällä reviirillä. Saarelta tavattiin myös runsaasti reheväm-
piä lehtomaisia metsiä suosivia lajeja mm. kultarinta, mustapääkerttu ja peu-
kaloinen. Avoalueiden suosija kivitasku pesi saaressa usean parin voimin. 

Lepakoiden osalta kartoitettiin vain Pentalan koillisreuna työn rajallisen tun-
timäärän takia. Yhtenäinen suojelematon koillisosa valittiin, koska sen lähei-
syydessä oli yhteislaituri ja alue on Pentalan rakentumattomista osista laajin. 
Alueella tehtiin kolme kartoituskierrosta, joiden havaintomäärät on ilmoitet-
tu taulukossa 14. Vaikka Pentalassa havaittiin enemmän lepakoita kuin muis-
sa saarissa, olivat määrät saaren koon ja ympäristön sopivuuden huomioiden 
kuitenkin pieniä. Pentalaträsketin rannalla saalisti kaikilla kartoituskerroilla 
vesisiippoja, ja myös Diksandin rantaan vievän polun varrelta saatiin aina ha-
vaintoja lepakoista. Muut havainnot olivat satunnaisempia. 

Taulukko 14. Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Vesisiippa Siippalaji Lepakkolaji Yhteensä 

22.6.2011 2 3 - - 5 

1.8.2011 7 2 - - 9 

27.8.2011 1 1 1 1 4 

Yhteensä 10 6 1 1 18 

 

Kestävyys: 4 melko herkkä (petolinnusto, lehdot, kalliomänniköt, hiekka-
ranta) 

Luontoarvo:  3 paikallisesti erittäin arvokas (koskee Espoo 550-hankkeen 
ulkopuolista, suojelematonta alaa) 

Perustelu:  Monipuolinen luontokokonaisuus, hyvä luonnontilaisuus, la-
hopuuta, suojeltu LsL 29 § hiekkaranta, MeL 10 § tervaleppä-
lehto (kohde 34), arvokas linnusto (merikotka, kuhankeittäjä, 
vanhan metsän suosijat), soveltuvuus liito-oravalle, perin-
neympäristöt 

Suositukset:  

• Ennen hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaa saaresta tehdään katta-
vampi luontoselvitys, jotta kohdekohtainen ja paikallinen kestävyys 
voidaan arvioida tarkemmin.  

• Suosittelemme suojelualueen rauhoitusta virkistyskäytöltä, jotta luon-
toarvot säilyisivät ja erittäin häiriöherkkä merikotka saisi pesimä-
rauhan.  
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• Virkistyskäytön keskittäminen Pentalan saaristomuseoalueelle on 
suositeltavaa sen sijaan, että ulkoilijoita ohjataan hyödyntämään koko 
rakentamatonta alaa samalla aiheuttaen laajasti kulumista ja häiriötä.  

• Ulkoilupolkujen mahdollisessa valaistuksessa tulisi huomioida lepa-
kot.  

• Pentalaträsketin käyttöä tulisi ohjata tarkasti merikotkan takia ja 
myös järven rehevöitymisen estämiseksi. Vaarana on järven vilkas 
uintikäyttö, kun meri on sinileväkukintojen takia epämieluisa.  

• Diksandin suojellun hiekkarannan vilkas käyttö vähentänee sen suo-
jeluarvoja ja kestävämmän ratkaisun löytämistä suositellaan.  

• Kulttuurilajiston säilyminen saaristomuseoalueella ja entisellä pellolla 
sekä entisissä perinneympäristöissä vaatisi vuosittaisia hoitotoimenpi-
teitä.  

• Pentalan metsiä hoidetaan huomioiden luontoarvot, kulttuuriarvot ja 
virkistysarvot. Metsän hoitoa tulisi suunnitella tavanomaista tarkem-
min ja useat toimijat yhdessä. 

Stora Herrö (kartta 5, 10) 

Laaja kallioinen metsäsaari välisaariston vyöhykkeellä. Saareen kulkee yhteys-
alus ja saari onkin vilkkaassa virkistyskäytössä. Virkistyskäyttöön on varattu 
leiripaikka, grillejä ja rakennuksia. Leiripaikan ja vierasvenesataman ympäris-
töt ovat kuluneita ja kivennäismaa on tullut esille. Tallattu polku (50-80 cm 
leveä) kiertää saaren rantojen läheisyydessä, mutta muutoin metsä on hyvin 
säilynyt kulumiselta. Kivennäismaa ei ole polun alta paljastunut, mutta puun-
juuret näkyvät.  

Saaressa on loma-asuntoja ja vartijan rakennus. Kirkkonummeen rajautuva 
rakentamaton metsä on vastikään suojeltu eikä siinä tämän selvityksen yh-
teydessä käyty. Veneväylä ohittaa Stora Herrön eteläpuolelta ja saaren poh-
joiskärjen kohdalla vedet ovat syvät., kun taas saaren luoteispuolella vedet 
ovat hyvin kivisiä.  

Pohjoisniemen korkeat kalliot ovat jyrkkiä ja maisemallisesti komeita näkyes-
sään merelle. Kallioperä on hapanta ja kasvillisuus niukkaa ja karua. Valtaosa 
saaresta on mustikkametsän (MT ja VT) peittämää kuusi-mänty sekametsää 
ja kalliomänniköitä. Puusto on melko vanhaa ja kookasta, lahopuuta on 
mannerta hiukan enemmän. Siellä täällä esiintyy pieniä karuja soistumia, joi-
den turvekerros on melko ohut. Laajin korpi sijaitsee etelässä. Idän suuntaan 
avautuu kolme pientä hiekkarantaa (kohde 37), joissa on vähän tyypillistä 
rantaniittykasvillisuutta. Kasvillisuus on muuttunut virkistyskäytön takia, 
mutta rannan reunoilla kasvaa toistaiseksi esim. rantakukkaa, merisauniota ja 
ketohanhikkia. Irtohiekassa esiintyy rantavehnää ja ruokohelpiä sekä maltso-
ja, mutta kasvillisuus on kulunutta. Hiekkarannat eivät täytä LsL 29 § vaati-
muksia laajuudesta tai luonnontilaisuudesta.  
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Kuva 9 Stora Herrön uimarantoina käytetyt hiekkarannat ovat luontoarvonsa pit-
kälti menettäneitä. 

Linnusto Stora Herrön saaressa on lajistollisesti kohtuullisen monipuolinen. 
Saari on suurimmaksi osaksi vanhempaa männikköä, mutta varsinkin keski-
osat selvitysalueen länsiosaan asti on kosteampaa kuusivaltaista sekametsää. 
Stora Herröstä ja päälaiturin viereiseltä lintuluodolta (Ytterön) löytyi maasto-
käyntien yhteydessä yhteensä 53 lajia. Teeren jätöksistä päätellen laji asuttaa 
saarta säännöllisesti. Saaren pesivästä vesilinnustosta ei pystynyt muodosta-
maan käyntien perusteella parimääräarviota, mutta ainakin valkoposkihanhi, 
haahka, tukkasotka, isokoskelo, sinisorsa ja telkkä pesivät saaressa. Lisäksi 
Ytterönillä on pesinyt mm. kyhmyjoutsen, kanadanhanhi sekä useita pareja 
haahkoja. Kahlaajista rantasipi (useita pareja), meriharakka ja lehtokurppa 
havaittiin pesivinä. Petolinnuista nuolihaukka pesii Stora Herrössä ja laji ha-
vaittiin molemmilla käyntikerroilla. Ensimmäisellä laskentakäynnillä saaressa 
vietti päivää huuhkaja. Havainto viittaa vahvasti lajin pesintään lähistöllä ja 
Stora Herrö voisi soveltua lajin pesimäpaikaksi. Saaressa on runsaasti van-
hempaa puustoa (eritoten mäntyjä) ja kohtuullisen runsaasti lahopuuta. Maa-
linnusto on monipuolinen ja vanhemman luonnontilaisen metsän suosijoista 
saaresta tavattiin idänuunilintu, leppälintu, sirittäjä, puukiipijä (2 rev.), peuka-
loinen ja töyhtötiainen). Avoalueiden suosija kivitasku pesi saaressa 1 – 2 pa-
rin voimin. 

Lepakoita kartoitettiin kolmella kierroksella. Havaintomäärät on ilmoitettu 
taulukossa 15. Havaintoja saatiin kahdella ensimmäisellä kerralla hyvin vä-
hän. Kolmannella kerralla saaren pohjoispäässä oli kuitenkin useita saalista-
via pohjanlepakoita ja viiksisiippoja/isoviiksisiippoja. 
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Taulukko 15. Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko Viiksisiippa/ 

isoviiksisiippa 

Siippalaji Yhteensä 

16.6.2011 1 - - 1 

1.8.2011 - 1 1 2 

27.8.2011 5 4 - 9 

Yhteensä 6 5 1 12 

 

Kestävyys:  4 melko herkkä (petolintu, saaristolinnusto, kalliomänniköt, 
kangasmetsiä) 

Luontoarvo:  2 paikallisesti arvokas 

Perustelu: monipuolinen linnusto, kohtalainen luonnontilaisuus, laho-
puuta 

Suositus: Saaren virkistyskäyttöä voi lisätä, koska mustikkametsä on 
metsätyypeistä kestävin ja hiekkarantojen kasvillisuus on jo 
käytöstä muuttunut. Käytön lisääntyessä myös puitteita pitää 
parantaa, muutoin paikat ja polut kuluvat puhki ja kivennäis-
maa paljastuu tehden paikoista epäviihtyisiä, jolloin tallaus 
taas leviää. Opastusta on tarpeen lisätä, etteivät ihmiset eksy 
pihoille. Virkistyskäyttö suunnitellaan niin, että myös luonto-
arvot on mahdollista säilyttää saarella. Erityisesti linnustolle 
rauhallisia alueita järjestetään kohdistamalla virkistyskäyttö 
muutamille paikoille.  

6.3  Eteläsaaristo 

Kytö (kartta 6, 10) 

Pitkään puolustusvoimien hallinnassa ollut ulkosaari, jonka maanomistus on 
palautunut yksityisomistukseen. Puolustusvoimien toiminta on jättänyt saa-
reen jälkensä: tutkatorni ja siihen johtava ajoura ovat edelleen käytössä ja 
tykkilavetit ovat jäljellä, lisäksi männikkö on yhä matalaa ampumasektorin 
edessä. Saaren luonto on kuitenkin säilynyt hyvin saaren ollessa suljettu ylei-
söltä. Saaressa on useita rakennuksia. Saaren kaksi rantaniittyä ovat virallises-
ti suojeltuja luontotyyppejä (LsL 29 §). 

Saaressa on erittäin monipuolista ja edustavaa ulkosaariston luontoa. Ran-
taniityt, suojaisat lahdenpoukamat ja tyrskykalliot vuorottelevat mäntyvaltai-
sen saaristometsän ja avokallioiden sekä harjumaisen hiekkarannan kanssa. 
Saaren lähellä on kivikkoisia vesiä ja kaksi avoluotoa, Kytökäringen södra ja 
norra, jotka entisestään lisäävät saaren soveltuvuutta saaristolinnustolle. 
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Saaren metsä on koillisosassa vanhaa männikköä (kohde 38), jonka seassa on 
melko paljon keloutuvia puita. Lounaassa nuori männikkö on tiheää ja seassa 
kasvaa koivuja. Metsätyyppi on lähinnä kuivahko kangas (VT), mutta jostain 
syystä melko heinävaltainen. Saaressa on kaksi kausikosteaa painannetta, yksi 
sammaloitunut neva eteläisen rakennuksen takana ja toinen laajempi osman-
käämiä kasvava lammikko lännessä, johon saattaa valua merivettä. Pohjois-
rannan rakennusten piha kasvaa puutarhakasveja, lähinnä kalliolla viihtyviä 
kasveja, mutta myös kurtturuusua ja muita ruusuja. Asukas kertoi, että aina-
kin yksi kurtturuusupensaista olisi vanha, aiempien kalastaja-asukkaiden is-
tuttama eikä sen koommin levinnyt.  Kurtturuusun leviäminen rannoille este-
tään kuitenkin parhaiten poistamalla kasvi kaikkialta saaresta. 

Kasvillisuudesta on tehty selvitys vuonna 2001 (Lammi & Venetvaara 2001). 
Hätkähdyttävää oli, että läntinen LsL 29 § nojalla suojeltu rantaniitty (kohde 
39) on kymmenessä vuodessa kasvanut umpeen ilmeisesti meren tuoman ra-
vinnekuormituksen myötä. Matalasta ja monipuolisesta kasvillisuudesta on 
jäljellä vain rippeet kaakkoisrannalla. Nykyisin laguunissa kasvaa tiheä ruo-
vikkovyö ja ylempänä mesiangervoa ja lisäksi rantatädykettä, punakoisoa ja 
vesihierakkaa. Niitty tarvitseekin pikaisia hoitotoimenpiteitä säilyäkseen suo-
jelun arvoisena, erityisesti koska sen reunoilla kasvaa noin neljä kurttu-
ruusupensasta. Hoitotoimenpiteet suosisivat myös linnustoa, jäljellä olevalla 
pienellä matalakasvuisella niittylaikulla ruokailivat kahlaajat ja hanhet. Kohde 
40 on paremmin säilynyt rantaniitty, jossa kasvillisuus on laikuittaista. 

 
Kuva 10 Suojeltu rantaniitty on rehevöitymisen seurauksena muuttunut korkea-
kasvuiseksi kymmenessä vuodessa. Luontoarvojen säilyminen vaatii niityn hoi-
toa. 
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Kuva 11 Kytön kohteen 41 hiekkarannasta voi nähdä eri kasvillisuusvyöhykkeet. 

Maininnan arvoisia kasvilajeja Kytössä on keltamatara, ahomansikka ja mor-
sinko sekä suola-arho luoteisella hiekkarannalla (kohde 41), rantatädyke, ran-
talemmikki ja rantakukka sekä suohorsma rantaniityllä (39), runsaana kukkiva 
keto-orvokki pohjoisen kedoilla (44), sekä metsässä (38) yhden marjan tuot-
tanut hilla sekä nurmikohokki laiturin kupeessa. Kalliot ovat poronjäkälien ja 
sammalten peittämiä paitsi polkujen osalta. Ulkosaaristolle tyypillinen paksu 
rakkolevävalli (kohde 42) on kasautunut länsirannalle, mutta sen seassa mä-
tänevät rihmaleviä eikä se haise merelle, kuten rakkolevän pitäisi. Pienialai-
nen rantaniitty löytyy länsirannalta (kohde 43). 

Linnusto Kytön saaressa on lajistollisesti monipuolinen ja arvokas. Saari on 
elinympäristöiltään monimuotoinen ulkosaariston saareksi. Kytöstä löytyi 
maastokäyntien yhteydessä yhteensä 48 lajia. Teeriä havaittiin jälkimmäisellä 
käyntikerralla ja lajin jätöksistä päätellen laji asuttaa saarta säännöllisesti. Saa-
ren pesivästä vesilinnustosta ei pystynyt muodostamaan käyntien perusteella 
parimääräarviota, mutta ainakin kyhmyjoutsen, kanadanhanhi, valkoposki-
hanhi, haahka, pilkkasiipi, tukkasotka, isokoskelo, sinisorsa, lapasorsa, tavi, 
harmaasorsa ja telkkä ilmeisesti pesivät tai yrittivät pesintää saaressa vuonna 
2011. Haahkoja saaressa pesii edelleen kymmeniä pareja. Pilkkasiipiä, joita 
muualla Espoossa pesii vain Stenskärillä, tavattiin Kytöstä ainakin 4 pesivää 
paria. Lisäksi Kytön pohjoispuolella sijaitsevilla Norra ja Södra Kytöskärin-
gen luodoilla pesii valtalajin harmaalokkien lisäksi mm. riskilöitä, valkoposki-
hanhia ja yli 130 paria haahkoja jne. (Matti Luostarinen). Uudenmaan alueella 
vähentyneet tylli ja punajalkaviklo pesivät Kytön lounaisosan avoimella ran-
ta-alueella. Nämä olivat myös ainoat parit selvitetyiltä saarilta. Rantasipi pesii 
Kytössä ainakin kahden parin voimin ja myös meriharakka esiintyy saaressa. 

Lokkilinnuista Kytön käyntien yhteydessä tavattiin useita pareja kalalokkeja, 
yksittäisparit merilokista, harmaalokista ja vaarantuneesta selkälokista. Tiiroja 
(lähinnä lapintiiroja) pesii useita pareja saaren lounaisrannalla. Petolinnuista 
nuolihaukka pesii Kytössä ja laji havaittiin molemmilla käyntikerroilla. Ilmei-
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sesti Stora Herrössä havaittu huuhkaja käy Kytössä saalistamassa, sillä lajin 
jätöksiä sekä saaliita havaittiin heinäkuussa. 

Maalinnusto Kytössä on sisäsaariston suuria metsäisiä saaria vähälajisempi ja 
koostuu lähinnä yleisistä metsälajeista ja saariston tyypillisistä varpuslinnuista.  
Vaateliaammista lajeista kultarinnalla oli lentopoikue saaressa heinäkuussa. 
Luotokirvinen tavattiin varoittelevana heinäkuussa ja laji pesii myös molem-
milla Kytökäringen-luodoilla. Avoalueiden suosija kivitasku pesi saaressa nel-
jän parin voimin. 

 
Kuva 12 Matalat ja suojaisat rantavedet ovat vesilintupoikueille ja kahlaajille tär-
keitä. 

 
Kuva 13 Ulkosaariston metsikkö on haahkoille ja pilkkasiiville tärkeä. Lisäksi la-
hopuu tarjoaa tikoille ja muille eliöille sopivaa elinympäristöä. 

Kytö on ainoa tutkitun alueen metsäinen ja rauhallinen ulkosaari, jossa on 
määrällisesti runsaasti häiriöherkkää lajistoa. Erityisesti vesilinnuista pilk-
kasiipi ja haahka ovat herkkiä pesimäajan häiriöille. Haahkoja saaressa pesi-
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nee edelleen kymmeniä pareja, mutta varmaa tietoa tästä ei ole, sillä tarkkoja 
laskentoja ei suoritettu 2011. Pilkkasiipi on taantunut jyrkästi Suomenlahdella 
ja Espoossa laji on nykyään erittäin harvinainen. Pilkkasiipi on erittäin altis 
pesimäajan häiriöille ja laji hylkää pesänsä helposti (Mikola ym. 1994). Ihmis-
ten oleskelu pesimäsaarilla haudonta-aikana vaikeuttaa arkojen emojen pää-
syä takaisin pesälle hautomaan, jolloin myös pesinnän tuhoutumisen riski 
kasvaa merkittävästi (Martti Hario, suull. tieto) Lajin taantuminen johtuu 
huonosta poikastuotosta. Poikaset ovat herkkiä kylmille ilmoille, minkä lisäk-
si laji on arka veneilijöitä ja saarissa liikkujia kohtaan. Runsas häirintä poikas-
aikana lisää pilkkasiiven poikaskuolleisuutta entisestään. 

Kytön saaressa on lisäksi runsaasti muita pesiviä arvokkaita saaristolintuja. 
Vesilinnuista havaittiin silmälläpidettävät tukkakoskelo ja isokoskelo, vaaran-
tunut tukkasotka ja harvalukuinen harmaasorsa. Kahlaajista havaittiin silmäl-
läpidettävät tylli, punajalkaviklo ja kaksi paria rantasipejä. Lapintiiroja on 
useita pareja sekä vaarantunut selkälokki. Läheisten Södra ja Norra Kytökä-
ringenin luodoilla pesivät haahkat tuovat poikasensa Kytön vesialueelle. Ky-
tön suojaisat vedet ovat merkittävä poikasten kerääntymisalue eritoten haah-
kalle, ja alueella tulisi olla mahdollisimman vähän häiriötä poikasaikana (tou-
kukuun puoliväli-heinäkuu). 

Ensimmäisellä lepakkokartoituskierroksella Kytössä havaittiin yksi pohjanle-
pakko. Toista kartoituskierrosta ei saatu tehtyä pitkään jatkuneen huonon 
sään vuoksi. Viimeisellä kartoituskerralla saaressa ei havaittu lepakoita (tau-
lukko 16). Lepakoiden kannalta Kytö on melko kaukana ulkosaaristossa, 
vaikka puustoisuutensa ja mahdollisten päiväpiilojen puolesta se voisikin so-
veltua elinympäristöksi. Sillä voi kuitenkin olla merkitystä lepakoiden muut-
toaikaan, vaikka tämän kartoitusten tuloksissa sellaista ei havaittukaan. 

Taulukko 16. Kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot. 

 Pohjanlepakko 

16.6.2011 1 

27.8.2011 - 

Yhteensä 1 

Kytön luonnon kestävyys on erittäin herkkä. Linnustollisesti saari on Es-
poon ja Uudenmaankin mittakaavassa erittäin arvokas, koska siinä on säily-
nyt mm. Uudellamaalla erittäin harvalukuinen pilkkasiipi, joka on Suomessa 
taantunut jyrkästi. Lajin poikueiden kuolleisuuden on todettu kasvaneen ve-
neilyn aiheuttaman häirinnän myötä (Mikola ym. 1994). Herkkä lintujen pe-
simäkausi Kytössä on pitkä, haahkat aloittavat jo huhtikuussa, pilkkasiipi taas 
saa poikasensa vasta heinäkuussa niiden ollessa pieniä elokuussakin. Käytän-
nössä kestävää aikaa saaressa on vain syyskuu ja loppusyksy, jolloin veneily-
kausi on loppumassa. Saaren kasvillisuus on ulkosaariston tapaan altis kui-
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vumiselle, jolloin tallaus esim. murentaa poronjäkäliköt helposti pitkiksi 
ajoiksi ja myös nopeasti kuluttaa keto- ja rantakasvillisuutta. 

Saaren rakennusten ja loma-asukkaiden myötä muiden vierailijoiden määrä 
saaressa saattaa olla pienempi kuin jos saari olisi rakentumaton. Häirinnän 
vaikutus on melko varmasti saaristolinnuston kannalta kuitenkin myönteinen 
nykyisellä käyttötavalla. Häirinnän määrä saaristolintujen pesimäaikaan tulisi-
kin pitää mahdollisimman pienenä, jotta arvokas lajisto säilyisi.   

Kestävyys: 6 erittäin herkkä (erityisen herkkä saaristolinnusto, ulkosaaris-
ton kasvillisuus) 

Luontoarvo:  4 maakunnallisesti arvokas 

Perustelut: Uudenmaan pilkkasiipikannalle merkittävä pesimäsaari, edus-
tava ja arvokas saaristolinnusto, monipuolinen ulkosaariston 
luotokokonaisuus, edustava kasvillisuus: LsL 29 § rantaniityt, 
hiekkaranta, ketoa. 

Suositukset:  

• Saaren käyttö suositellaan nykyisen kaltaiseksi eikä lisää virkistyskäyt-
töä tulisi saareen ohjata.  

• Virkistyskäytön lisääntyminen olisi uhka arvokkaan pesimälinnuston 
poikastuotolle. 

• Virkistyskäytön lisääntyminen olisi uhka kuivumisalttiille kasvillisuu-
delle, joka tallaantuu erityisesti kedoilla ja kallioilla.  

• Saareen ei suositella tuotavaksi koiria tai kissoja lintujen pesimisaika-
na, koska ne uhkaavat arvokkaan saaristolinnuston pesimisrauhaa.  

• Kytön matalat vedet ovat vesilintujen poikueille tärkeitä ruokailualu-
eita. Veneilyn haittoja linnustolle tulisi pyrkiä vähentämään, mikäli ra-
joituksia on mahdollista asettaa esim. maihinnousukiellon avulla.  

7  Lajisto 

7.1  Kasvillisuus 

Espoon saaristo voidaan jakaa vyöhykkeittäin sisäsaaristoon, välisaaristoon ja 
ulkosaaristoon, joskin vyöhykkeet ovat Tammisaaren saaristoon verrattuna 
melko kapeat. Vyöhykejako esitellään kartalla 11. Saarten jaottelussa päädyt-
tiin samaan lopputulokseen kuin Leif Lindgren (Maa ja Vesi 1981), mutta 
Småholm lisättiin välisaaristoon. 

Sisäsaariston lahdenpoukamat voivat olla suojaisia ja rannat useimmiten 
melko ruovikoituneita. Rantavedet ovat sameita. Tyypillisiä rantakasveja si-
säsaaristossa ovat korkeakasvuiset mesiangervo, rohtovirmajuuri ja punakoi-
so. Saarten metsät ovat täysikasvuisia ja myös reheviä, rantaluhtia ja tervale-
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pikoita esiintyy yleisesti.  Ero mantereen luontotyyppeihin ei ole kovin suuri. 
Metsätaloutta ei ole kuitenkaan harjoitettu yhtä laajamittaisesti kuin mante-
rella, joten metsät ovat huomattavasti luonnontilaisempia ja lahopuurik-
kaampia kuin Uudellamaalla yleensä. 

Välisaaristossa esiintyy sekä pieniä että suuria metsäsaaria, joiden rannat ovat 
kallioiset tai kivikkoiset ja rantakasvillisuus pysyy aallokon ja jäiden vaikutuk-
sesta matalahkona. Metsänkasvu on hitaampaa kuin mantereella, puut ovat 
paikoin kitukasvuisia ja kilpikaarnaisia mäntyjä saattaa kasvaa kallioilla. Ran-
takasvien lajistossa esiintyy selkeitä saaristokasveja kuten isorantasappi ja 
ruokohelpi, mutta myös keto-orvokkia ja nykyisin rannoille nopeasti levin-
nyttä piikkiohdaketta. Ohdakkeet hyötyvät typen runsaudesta ja rehevöitynyt 
meri tuo rannoille rihmaleviä ja muuta ravinteikasta ainesta. Myös siniheinä 
esiintyy monella rannalla, vaikka sitä mantereelta voi löytää letoilta ja yllättä-
västi myös karuista kasvupaikoista. 

Ulkosaaristossa saaret ovat kallioisia ja puusto selkeästi kitukasvuista ja har-
vaa. Varsinaista metsää ei esiinny, vaan metsiköt muodostuvat pienistä puus-
toisista laikuista. Ulkosaariston tyrskyisillä rantakallioilla kerääntyy vettä kal-
liolammikoihin ja niiden erityinen lajisto kestää suolaisuuden voimakasta 
vaihtelua. Jos rantakasvillisuutta esiintyy, se on usein monilajista ja rehevää 
rakkolevävallien ansiosta. Ulkosaaristossa löytää tyypillisesti rantavehnää, 
nurmikohokkia ja ruoholaukkaa, kallionuurteissa myös keltamaksaruohoa. 

 
Kuva 14 Hiekkaisella rantaniityllä kasvaa monipuolinen kasvillisuus. Sinisenä 
kukkii rantatädyke, lisäksi näkyvissä ahomansikkaa ja keto-orvokkia. 

Haitallinen vieraslaji kurtturuusu on laajalti levinnyt Espoon saaristoon. Sitä 
esiintyy lähes jokaisella sopivalla rannalla, missä on hiekkaisuutta tai soraik-
koa. Ilmeisesti kiulukoiden siemeniä syövät linnut levittävät lajia laajalti tai 
sitten kiulukat myös huuhtoutuvat rannoille. Kurtturuusu on toistaiseksi val-
lannut vain osan kartoitettujen saarten rannoista, joten niiden poistaminen 
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on edelleen ainakin teoriassa mahdollista. Levitessään tiheäksi kasvustoksi 
kurtturuusu tukahduttaa kaiken luontaisen rantakasvillisuuden ja estää ran-
nan virkistyskäytön kokonaan. Pitkäkestoisempiin vaikutuksiin päästäisiin 
varmasti vain poistamalla kurtturuusua myös laajalti mantereen istutuksista, 
ettei uusia siemeniä leviä jo puhdistetuille rannoille. 

7.2 Linnusto 

Lintulajisto selvitetyillä yhdeksällä saarella osoittautui sangen monipuoliseksi 
ja useilta saarilta kertyi uutta tietoa alueella pesivästä linnustosta. Espoon 
saaristo on voimakkaan virkistyskäytön kohteena, mutta saariston pesivästä 
linnustosta tarkempaa tietoa on olemassa lähinnä lintuluodoilta pitkäaikaisen 
saaristolinnustotutkimuksen johdosta. Suurien metsäisten välisaariston saari-
en pesimälinnustoa ei juurikaan Espoossa ole selvitetty. Lajistollisesti selvitys 
on hyvin linjassa kansallisen lintuatlastutkimuksen tulosten kanssa. Suvisaa-
riston ruudusta, jossa sijaitsee mm. Pentala, Stora Herrö ja Kytö tavattiin 
vuosina 2006-2010 mahdollisia pesimälajeja 99 (Valkama ym. 2011). Kesän 
2011 selvityksessä havaittiin lähes saman verran lajeja tutkituilta saarilta, jo-
ten tuloksia voidaan pitää onnistuneina. Tutkitut saaret (Pentala, Stora Her-
rö, Kytö, Iso Vasikkasaari ja Lilla Pentala, Svartholmen, Pyöräsaari, Pukki-
saari, Niittysaaret) olivat kaikki kohtuullisen suurikokoisia metsäisiä saaria, 
joissa on kohtuullisen runsaasti virkistyskäyttöä ja loma-asutusta. Positiivise-
na yllätyksenä voidaankin pitää saarien monipuolista vesilintulajistoa. Kaikki-
aan vesilintulajeja havaittiin 14, joista vaarantunut tukkasotka, ja silmälläpi-
dettävät haahka, tukka- ja isokoskelo sekä harvalukuinen harmaasorsa kuu-
luivat yllättävän monen saaren pesimälajistoon. Voimakkaasti taantunutta 
pilkkasiipiä tavattiin ainoastaan Kytöstä. Monet tutkitut saaret ovat suhteelli-
sen rauhallisia ja vesilintujen lisäksi Espoon saaristosta tavattiin myös häiriö-
tä karttavia petolintuja. Nuolihaukka tavattiin pysyvältä reviiriltä peräti viidel-
tä saarelta eikä se vastoin odotuksia jäänyt ainoaksi petolintulajiksi. Var-
pushaukka pesii Pentalassa. Kanahaukka saattaa pesiä jollakin itäsaariston 
saarella kasvillisuuskartoittajan tekemän havainnon perusteella, myös linnus-
tolaskennoissa tästä löytyi viitteitä. Kesäaikaiset havainnot häiriöherkistä me-
rikotkasta ja huuhkajasta osoittavat osan Espoon länsisaariston saarista ole-
van verraten rauhallisia ja potentiaalisia pesimäpaikkoja lajeille. 

Tutkittujen saarien osalta silmiinpistävin ominaisuus liittyi metsäympäristö-
jen laatuun. Useassa saaressa puusto on kohtuullisen iäkästä ja varsinkin la-
hopuuta on mantereen metsiin verrattuna paljon. Useassa saaressa myös ko-
lopuita on runsaasti. Metsiä hoidetaan saarissa ilmeisesti maltillisesti tai ei ol-
lenkaan, ja luonnontilaisen kaltaisia metsiköitä onkin runsaasti. Linnustoon 
edellä mainitut seikat vaikuttavat varsin positiivisella tavalla. Vanhan metsän 
suosijoita (puukiipijä, töyhtötiainen) tavattiin lähes jokaisella saarella, ja kolo-
pesijöitä oli lajistollisesti runsaasti. Vanhoja tikan- ja luonnonkoloja oli myös 
suuremmille kolopesijöille telkälle ja uuttukyyhkylle tarjolla. Muu varpuslin-
tulajisto oli saarissa myös hyvin monipuolista, koska metsän pohjakerroksen 
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aluskasvillisuus ja pensaskerros oli paikoin hyvin runsasta eikä kulunutta ku-
ten kaupunkimetsissä. Kaikista tutkituista saarista Pentalasta löytyi runsaim-
min lajeja, mikä olikin odotettua, mutta yllätys oli lajiston samankaltaisuus 
mantereen suuriin metsäalueisiin. 

 
Kuva 15 Saaristolinnuston suosiossa ovat avoimet kallioluodot. Suojaisat ranta-
vedet tarjoavat ruokailualueita vesilintujen poikueille. Kuva Kytön kaakkoisran-
nalta. 

Varsinaista saaristolinnustoa tavattiin monipuolisesti vain ulkosaariston Ky-
töstä. Siellä tavattiin useita lajeja, jotka esiintyivät tutkituilla saarilla ainoas-
taan siellä. Tällaisia lajeja olivat mm. punajalkaviklo, tylli, selkälokki, pilk-
kasiipi, lapasorsa ja luotokirvinen. 

Kaikki saarilla tavatut lintulajit on esitetty kokoomataulukossa liite 2. Tässä 
selvityksessä ei esitetä saarikohtaisia lajien reviirimääriä, koska kartoitustark-
kuus ei mahdollista runsausarviointia. Joidenkin harvalukuisten lajien osalta 
esitetään käyntikerroilla havaittu parimäärä tai yksilöt, muutoin on esitetty 
pelkästään havaitut pesimälajit saarikohtaisesti. 

7.3  Lepakot 

Kaikilla tutkituilla saarilla havaittiin lepakoita, kaikkiaan viittä/kuutta lajia. 
Nämä olivat pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa/isoviiksisiippa, pikkule-
pakko ja isolepakko/kimolepakko (ks. liite 3). Näistä pohjanlepakko, ve-
sisiippa ja viiksisiippalajit ovat Suomessa yleisiä. 

Lepakoiden määrittäminen lajilleen ei ole kaikissa tapauksissa mahdollista, 
vaan osa havainnoista voidaan ilmoittaa vain ryhmätarkkuudella. Tämä kos-
kee erityisesti siippalajeja. On myös huomioitava, että havaintomäärät eivät 
kuvaa lepakoiden yksilömääriä, vaan antavat lähinnä tietoa niiden suhteelli-
sista määristä eri alueilla.Pohjanlepakko on maamme yleisin lepakkolaji, joka 
tulee toimeen hyvin monentyyppisissä ympäristöissä. Myös Varsasaaren ja 
Ison Vasikkasaaren kaltaiset voimakkaasti ihmistoiminnan alaiset saaret so-
pivat sen elinympäristöksi. Se pystyy myös ylittämään laajojakin aukeita aluei-
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ta, ja ainoana lajina se tavattiin myös Kytössä, joka on saarista uloin ja eristy-
nein. 

Siippalajien osalta on kiinnostavaa, että viiksisiippaa/isoviiksisiippaa tavattiin 
huomattavasti useammalla saarelta kuin vesisiippaa. Vesisiipat ovat sidoksis-
sa vesialueiden läheisyyteen, kun taas viiksisiipat ovat metsäisten ympäristö-
jen lajeja, jotka voivat kuitenkin saalistaa myös vesien äärellä. Toisaalta useis-
ta saarista saatiin havaintoja, jotka pystyttiin määrittämään ainoastaan siippa-
lajiksi, joten on mahdollista, että vesisiippaa esiintyy useammalla saarella kuin 
tämän kartoituksen puitteissa voitiin todeta. Yleinen käsitys on, että etenkään 
viiksisiipat eivät mielellään ylitä laajoja aukeita alueita, ja esimerkiksi pellot 
voivat muodostaa niille ekologisia esteitä. Kaikkiin saariin päästäkseen lepa-
koiden täytyy kuitenkin ylittää ainakin jonkinlainen vesialue, joskin tutkituilla 
saarilla välimatkat mantereeseen tai toisiin saariin ovat usein suhteellisen ly-
hyitä. 

Korkeasaaresta kertyneet ääninäytteet, joita ei voitu määrittää lajilleen, kuu-
luivat todennäköisimmin isolepakolle tai kimolepakolle. Molemmat lajit, ku-
ten  Småholmissa havaittu pikkulepakkokin ovat maassamme harvinaisempia 
lajeja, jotka molemmat muuttavat. Tällaisille lajeille ovat etenkin muuttoai-
koihin tärkeitä rannikko- ja saaristoalueet.  Niitä on viime vuosina alettu seu-
rata yhä enemmän myös passiiviseurantadetektorien avulla, minkä myötä 
mm. pikkulepakkohavaintojen määrä on kasvanut huomattavasti. Isolepa-
kosta ja kimolepakosta havaintoja  on edelleen  varsin vähän, mikä tekee 
Korkeasaaren havainnosta mielenkiintoisen ja arvokkaan. 

7.4  Muu lajisto 

Tämän selvityksen puitteissa ei tarkemmin kartoitettu muuta eläimistöä tai 
kasvillisuutta, kuin mitä yllä on mainittu. Elinympäristöjen soveltuvuutta kui-
tenkin arvioitiin esimerkiksi liito-oravalle mahdollisen lisäselvitystarpeen 
määrittämiseksi. Tutkituilta saarilta liito-oravalle soveltuvaa metsää kasvaa 
vain Pentalassa, jossa on paikoitellen kolopuita, suuria haapoja ja kuusia sekä 
leppää ja koivuja. 

Saaristossa esiintyy vain niukasti sudenkorentolajeja, koska korennot suosivat 
makeaa vettä. Tutkimassamme saaristossa ei esiinny suojaisia sisälahtia, jossa 
avovesi, matala rantakasvillisuus ja ruovikko vuorottelevat. Tällaiset ovat 
esim. suojellun idänkirsikorennon suosimia fladoja, kluuveja tai suuria suojai-
sia merenlahtien pohjukoita. Pentalaträsketin keski- ja pohjoisosat näyttävät 
liian karuilta ja vähäkasvisilta, että ne tarjoaisivat suotuisat olosuhteet arvok-
kaalle sudenkorentolajistolle. Pentalaträsketin eteläinen neva saattaa olla su-
denkorennoille soveltuva. Kytön vedet ovat taas ulkosaariston sijainnin takia 
suolaisia ja saari on etäällä, eikä siellä hyvin todennäköisesti esiinny kuin ylei-
siä sudenkorentolajeja. Näiden perustelujen takia emme näe erillisen suden-
korentokartoituksen tekemistä tarpeellisena. (Janne Koskinen, suull. tiedon-
anto 2.9.2011).  
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Viitasammakkoa emme tämän selvityksen puitteissa tarkemmin tutkineet tai 
havainneet, koska ensimmäinen kartoitusajankohta oli lajin kannalta liian 
myöhäinen. Viitasammakkoa saattaa esiintyä Pentalassa, mutta muualla ma-
keavetisiä lammikoita tai vetisiä ojia on niukasti. Pentalaträsket on todennä-
köisesti liian karu viitasammakolle. Kytön lammikot saattavat olla lajille liian 
kaukana muista esiintymistä ja turhan kuivumisalttiita. 

8  Tulosten yhteenveto 

8.1  Lajimäärä 

Putkilokasvilajeja havaittiin ja kirjattiin kaikkiaan 148 kappaletta. Määrä ei 
kuvasta lajistosta kuin osaa, lajistoa ei pyritty kirjaamaan tai havaitsemaan 
kattavasti. Lista kasvilajeista löytyy liitteestä 1. 

Lintulajeja havaittiin yhteensä 95, joista selvitysalueella pesivinä 91. Merikot-
ka ja huuhkaja asuttavat selvitysaluetta, mutta niiden tarkat pesimäpaikat ei-
vät ole tiedossa, ja voivat sijaita selvitysalueen ulkopuolella. Punasotka esiin-
tyy alueella ilmeisesti ruokavierailijana. Pohjantikka ei ilmeisesti pesi alueella. 
(kts. liite 2 ja taulukot 17 ja 18). 

Lepakkolajeja havaittiin viisi/kuusi, ks. liite 3. 

8.2  Uhanalaiset ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajit 

Uhanalaisuudella tarkoitetaan lajin tai sitä alemman taksonin (alalaji, muun-
nos jne.) todennäköisyyttä hävitä. Useamman korkeampaan luokkaan sijoite-
tun lajin ennustetaan häviävän tietyn ajan kuluessa kuin alempaan luokkaan 
luokitellun. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalai-
set (EN) ja vaarantuneet (VU). Silmälläpidettävät lajit (NT) eivät ole valta-
kunnallisesti uhanalaisia. Ne ovat kuitenkin lajeja, joiden tarkkailu on aiheel-
lista kannan kehityksen tai koon perusteella. Uhanalaisluokitusta sovelletaan 
luonnonvaraisiin populaatioihin, jotka elävät luontaisella levinneisyysalueel-
laan (Rassi ym. 2010).  

Uhanalaisia kasvilajeja löytyi yksi, vaarantunut (VU) keltamatara useilta saa-
rilta. Uhanalaistumisen syyt ovat risteytyminen paimenmataran kanssa ja niit-
tyjen umpeenkasvu. 

Liito-oravaa ei tässä työssä kartoitettu lajin vaatimilla menetelmillä eikä sen 
esiintymisestä voida varmuudella todeta mitään. Pentalassa on lajille soveltu-
vaa elinympäristöä. 

Uhanalaisia lintulajeja tavattiin yhteensä viisi (VU) ja silmälläpidettäviä (NT) 
lajeja 14, ks. taulukko 17. Uhanalaisista lintulajeista alueella havaittiin vaaran-
tuneet (VU) tukkasotka, punasotka, merikotka, selkälokki ja kivitasku. 
Näistä punasotka ei todennäköisesti pesinyt alueella vaan havainnot liittyne-
vät Suomenojan altaan pesimäpopulaatioon. Tukkasotka on taantunut Suo-
messa huomattavasti. Espoon saaristossa tukkasotkia tavattiin yksittäisparei-
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na suuremmilta saarilta ja useamman parin keskittymiä muutamilla tutkittu-
jen saarien läheisyydessä sijainneilta lokki- ja tiiraluodoilta. Merikotka havait-
tiin Pentalassa, jossa on kohtuullisen rauhallinen ja suuri metsäalue. Havain-
non tulkittiin liittyvän Kirkkonummen puolella tapahtuvaan pesintään. Ai-
kuisen merikotkan paikalla viihtyminen antaa kuitenkin viitteitä siitä, että 
Pentala voisi olla riittävän rauhallinen ja soveltua jopa merikotkan pesimä-
paikaksi. Selkälokki havaittiin pesivänä vain Kytössä, jossa ilmeisesti vain yk-
si pari yritti pesintää. Kivitasku tavattiin lähes kaikilta tutkituilta saarilta, ja 
useimmilta monen parin voimin. Laji on saariston isompien luotojen ja 
avoimien saarten rantojen tyyppilintuja. Lajin uhanalaisuuden syynä on lä-
hinnä kantojen raju taantuminen kulttuuri- ja viljelysympäristössä Sisä-
Suomessa. 

Silmälläpidettäviä lintulajeja tavattiin tutkituilta saarilta yhteensä neljätoista. 
Näistä eritoten haahka, pilkkasiipi, tukkakoskelo, isokoskelo, tylli ja 
punajalkaviklo ovat tyypillisiä saariston lajeja ja herkempiä pesimäaikaisille 
häiriöille. Nämä kaikki lajit ovat myös taantuneet viime vuosina ja ne nostet-
tu silmälläpidettäviksi uudessa uhanalaistarkastelussa. Haahkoja tavattiin kai-
kissa muissa saarissa paitsi Svartholmenissa. Runsaimmin haahkoja esiintyy 
Stora Herrön ja erityisesti Kytön ympäristössä. Kytössä pesii kymmeniä pa-
reja ja saari on lajille myös poikasten kerääntymisalue. Pilkkasiipi on Es-
poossa ja Uudellamaalla erittäin vähälukuinen pesimälintu. Koko Uuden-
maan saariston pesimäkannaksi on arvioitu enintään 200 paria (Solonen ym. 
2010). Lajin ainoa tapaamispaikka selvitetyllä alueella oli Kytö, jossa pesintää 
yritti 4 paria. Ainoa muu saari, jossa pilkkasiipi säännöllisesti esiintyy Es-
poossa, on Stenskär. Pilkkasiiven pesintä ajoittuu kesäkuun puolesta välistä 
elokuun alkuun ja laji on erittäin herkkä haudonta-ajan häiriöille. Tukkakos-
kelo havaittiin puolella tutkituista saarista ja isokoskelo kuului jokaisen saa-
ren pesimälajistoon. 
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Taulukko 17. Uhanalaisluokituksen vaarantuneet ja silmälläpidettävät lajit selvitetyillä saarilla. 
X = laji asuttaa pääsaarta; L = laji esiintyy läheisellä lintuluodolla. 

Laji luok
ka 

Stora 
Herrö 

Pen-
tala Kytö 

Iso Va-
sikka- 
saari 

Niitty-
saaret 

Pukki- 
saari 

Pyö-
rä- 
saari 

Lilla 
Pen-
tala 

Svart-
hol-
men 

Teeri NT J J x       
Punasotka VU    x      
Tukkasotka VU x x x x x x x   
Haahka NT x x x x x x x x  
Pilkkasiipi NT   x       
Tukkakoskelo NT  x x x x x    
Isokoskelo NT x x x x x x x x x 
Pohjantikka NT  S        
Huuhkaja NT x  J       
Punajalkaviklo NT   x       
Rantasipi NT x x x x x x x x x 
Tylli NT   x       
Selkälokki VU   x       
Naurulokki NT L   L L     
Merikotka VU  x        
Kuhankeittäjä NT  x        
Kivitasku VU x x x x x x x   
Sirittäjä NT x x  x x  x   
Punavarpunen NT    x  x    
yhteensä 19 9 11 12 10 8 7 6 3 2 

 

Saariston taantuneista kahlaajista tylli ja punajalkaviklo ovat nykyään par-
haimpien lintuluotojen lajistoa. Molemmat lajit tavattiin pesivinä vain Kytös-
sä. Rantasipi on taantumisesta huolimatta edelleen Suomessa kohtuullisen 
runsaslukuinen pesimälintu. Rantasipi esiintyi jokaisella tutkitulla saarella ja 
suurimmilla saarilla usean pesivän parin voimin. Naurulokki esiintyi kolmella 
luodolla Niittysaarten (Bakugrundet), Ison Vasikkasaaren (Sankgrundet) ja 
yksittäispari Stora Herrön (Ytterön) saaren välittömässä läheisyydessä. 

Tutkituilta saarilta tavatut silmälläpidettävät maalintulajit kuhankeittäjä, si-
rittäjä ja punavarpunen ovat taantuneet merkittävästi. Kuhankeittäjä tavat-
tiin lajille sopivassa ympäristössä Pentalassa. Punavarpusia tavattiin vain kak-
si reviiriä kahdesta saaresta. Laji on rehevien pensaikoiden laji, eikä sille so-
pivia pesimäympäristöjä juuri tutkituilla saarilla ollut. Sirittäjä on rehevien, 
vanhempien ja valoisien metsien suosija. Laji tavattiin viideltä saarelta, joista 
Isossa Vasikkasaaressa ja Pentalassa havaittiin useampia reviirejä. Muut sil-
mälläpidettävät lajit huuhkaja, teeri ja pohjantikka on esitetty luvussa 8.3. 

Kaikki maamme lepakkolajit ovat Luontodirektiivin liitteen IV lajeja, joten 
kaikki saarilla havaitut lajit (pohjanlepakko, viiksisiippa/isoviiksisiippa, ve-
sisiippa, isolepakko/kimolepakko ja pikkulepakko) kuuluvat tähän kategori-
aan. Småholmissa havaittu pikkulepakko on lisäksi vaarantunut laji (VU). 
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8.3  Lintudirektiivin lajit 

Lintudirektiivillä (´Bird directive` 79/409/ETY) suojellaan kaikkia EU:n alu-
eella luontaisesti esiintyviä lintuja sekä niiden munia, pesiä ja elinympäristöjä. 
Sen mukaan jäsenvaltioiden on suojeltava, säilytettävä ja kunnostettava riittä-
västi elinympäristöjä kaikille direktiivin lintulajeille. 

EU:n lintudirektiivin I liitteen sisältämiä lajeja tavattiin saarilla kaikkiaan 
kahdeksan, lisäksi Pentalassa havaittiin pohjantikan syönnöksiä edelliseltä 
talvelta. Saaristossa harvalukuista teertä tavattiin Kytöstä, ja lajin jätöksiä ha-
vaittiin myös Pentalasta ja Stora Herröstä. Valkoposkihanhi on runsastunut 
voimakkaasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ja on Espoon saa-
ristossa runsaslukuinen pesimälintu. Laji tavattiin lähes kaikista tutkituista 
saarista. Palokärki on viime aikoina runsastunut Suomessa. Palokärki tarvit-
see esiintyäkseen suurikokoista puustoa. Lajia tavattiin Pentalasta, Niittysaa-
rista sekä Stora Herröstä, jossa oli sangen runsaasti lajin tuoreita syönnöksiä. 

Huuhkaja tavattiin päivälevolta Stora Herröstä ja lajin saalistuksesta löydet-
tiin jälkiä Kytöstä. Havainnot antavat viitteitä että laji pesii Espoon saaristos-
sa. Selvitysalueen saarista Stora Herrö ja Pentala voisivat soveltua lajin pesi-
mäpaikoiksi. Kala- ja lapintiira ovat Suomessa runsaita saariston luotojen ja 
rantojen pesimälintuja. Lapintiira asuttaa lähinnä väli- ja ulkosaariston luoto-
ja, ja kalatiira viihtyy paremmin väli- ja sisäsaariston saarilla ja luodoilla. Es-
poon saaristossa on lajeille merkittäviä pesimäluotoja, jotka käyvät ilmi Matti 
Luostarisen seuranta-aineistosta. Selvitettyjen saarien välittömässä läheisyy-
dessä on kolme merkittävää lintuluotoa Ytterön (Stora Herrö), Bakugrundet 
(Niittysaaret) ja Sankgrundet (Iso Vasikkasaari). 

Pikkusieppo on vanhan metsän laji, joka pesii luonnokoloihin. Useimmiten 
lajin tapaa vanhemmista metsistä, jossa on runsaasti lahopuita ja koloja. Pen-
talan lounais-osan tervaleppäkorven ympäristössä (kohde 34 ja 36) lajilta ta-
vattiin kaksi reviiriä. 

Taulukko 18. EU:n lintudirektiivin I liitteen lajit selvitetyillä saarilla. X = laji asuttaa pääsaarta; 
L = laji esiintyy läheisellä lintuluodolla. 

Laji Stora 
Herrö 

Pen-
tala 

Kytö Iso 
Vasik-
ka- 
saari 

Niitty-
saaret 

Pukki- 
saari 

Pyörä- 
saari 

Lilla 
Pen-
tala 

Svart-
hol-
men 

Teeri J J x       
Valkoposkihan-
hi x x x x x x x   
Pohjantikka  S        
Palokärki S x   x     
Huuhkaja x  S       
Kalatiira L x x x L    x 
Lapintiira L  x L L     
Merikotka  x        
Pikkusieppo  x     x   
yhteensä  6 7 5 3 4 1 2 0 1 
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Vaarantunut (VU) merikotka on esitelty uhanalaisten lajien luvussa 8.2. Poh-
jantikka ja teeri ovat myös silmälläpidettäviä (NT) lajeja. 

8.4  Uhanalaiset luontotyypit 

Uhanalaisten luontotyyppien ensimmäinen arviointi valmistui vuonna 2008. 
Arvioinnin tulokset on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen toimesta 
(Raunio ym. 2008). Arviointi koskee luontaisesti syntyneitä luontotyyppejä 
sekä perinnebiotooppeja. Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi perustuu 
luontotyypin määrän ja laadun muutokseen 1950-luvulta nykypäivään. Kaik-
kiaan arvioinnissa oli mukana 368 luontotyyppiä. Luontotyyppien uhanalais-
luokitus on sama kuin uhanalaisilla lajeilla käytettävä. Uhanalaisuuden asteik-
ko on hävinnyt RE, äärimmäisen uhanalainen CR, erittäin uhanalainen EN, 
vaarantunut VU ja silmälläpidettävä NT. 

Uhanalaisilla luontotyypeillä ei ole laissa erityistä suojelua. Metsälaissa ja 
maankäyttölaissa on yleisesti muotoiltu luonnon monimuotoisuuden tur-
vaamisen velvoite/tavoite, jonka voidaan tulkita käsittävän uhanalaisia lajeja 
tai luontotyyppejä. Uhanalaisen elinympäristön säilyttäminen esim. kaavoi-
tuksen turvin on siten arvovalinta. 

Monien luontotyyppien luonnontila Espoon saaristossa on heikentynyt ku-
ten muuallakin maassamme ja samoista syistä kuin muualla. Kehitys on joh-
tanut useiden luontotyyppien uhanalaistumiseen. Meri on rehevöitynyt ja 
rannat kasvavat umpeen eloperäisestä aineksesta, jota rehevöitynyt meri tuo. 
Niittyjä ei enää hoideta ja ne kasvavat umpeen. Vieraslajit valtaavat alaa, saa-
ristossa kurtturuusu esiintyy lähes jokaisella sille sopivalla rannalla. Veneilyn 
aiheuttama aallokko syövyttää pehmeitä rantoja veneväylien varsilla. Ulkoili-
jat kuluttavat luontaista kasvillisuutta kuten hiekkarantojen kasveja ja esim. 
rantautuminen ja vapaa-ajan kalastus häiritsee linnustoa. Luonnontilainen, 
erirakenteinen ja lahopuurikas metsä vähenee metsänhoidon tuloksena. Tästä 
seurauksena on, että suurin osa kartoitettujen saarten uhanalaisista luonto-
tyypeistä ei enää ole edustavia tai suojelunarvoisia. 

Uhanalaiseksi luokiteltavia ja edustavia luontotyyppejä on 13 kpl. Silmälläpi-
dettäviksi luokiteltavia ja edustavia luontotyyppejä on 15 kpl. Alla olevassa 
listassa on lisäksi lueteltu saaret ilman tähtiä, joissa esiintyy näitä elinympäris-
töjä, mutta luontotyyppien luonnontila on arvioitu heikentyneeksi siinä mää-
rin, etteivät ne täytä uhanalaisuuden kriteerejä. 

Uhanalaisten luontotyyppien esiintyminen kartoitetuilla saarilla (tähdellä * 
merkityt saaret/kohteet edustavia ja uhanalaiseksi luontotyypiksi luokitelta-
via): 

Itämeren hiekkarannat (erittäin uhanalainen, EN): Varsasaari, Käärmesaari 
(kohde 15), Iso Vasikkasaari, Torra Lövö* (kohde 26), Pentala* (Diksand 
kohde 31), Stora Herrö (kohde 37), Kytö* (kohde 41) 
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Rakkolevävallit (vaarantunu,t VU): Kytö 

Fladat (vaarantunut, VU): Pentala Ängesviken, Kytö* (kohde 39) 

Tuoreet niityt (äärimmäisen uhanalainen, CR): Tvijälp (kohde 6), Iso Niitty-
saari*(kohde 10), Iso Vasikkasaari (kohde 16), Pentala* (kohde 30) 

Kalliokedot (erittäin uhanalainen, EN): Pyöräsaari* (kohde 24), Kytö* 
(kohde 44) 

Kosteat runsasravinteiset lehdot (VU): Niittysaaret* (kohde 12), Tvi-
jälp*(kohde 5), Pentala* (kohde 36) 

Tervaleppäluhta (vaarantunut, VU): Tvijälp*(kohde 5), Pukkisaari* (kohde 
21), Pentala* (34) 

Lahopuurikas kangasmetsä (eri kangasmetsätyypit ovat ilman ikäjaottelua 
yleensä silmälläpidettäviä, NT): Småholm*, Tvijälp, Korkeasaari*, Käärme-
saari*, Pyöräsaari* (kohde 23), Pukkisaari, Lilla Pentala* (kohde 29), Pentala* 
(kohteet 32-33), Stora Herrö* ja Kytö* (kohde 38) 

Kasvipeitteiset kivikkorannat (silmälläpidettävä NT), johon on laskettu 
tässä raportissa rantaniityiksi kutsutut luontotyypit: Småholm, Korkeasaari* 
(kohde 9), Niittysaaret (kohde 13), Käärmesaari*, Iso Vasikkasaari, Pyöräsaa-
ri*, Pukkisaari*, Lilla Pentala, Pentala, Torra Lövö*, Kytö*. Muissa kuin 
mainituissa saarissa rantakasvillisuus on jotakin muuta tyyppiä, yleensä kalli-
oisempaa ja vähälajisempaa tai ruovikoitunutta. 

Merenrantojen kalliolammikot (silmälläpidettävä NT): Torra Lövö, Kytö 

Lintuluodot ja kalliot (silmälläpidettävä NT): Torra Lövö, Kytö*, Niit-
tysaaret eteläinen luoto 

Pentalan Ängesviken on tulkittu muinaiseksi fladaksi, mutta nykytilassaan se 
on niin umpeenkasvanut, ettei merivesi enää virtaa lahteen (ks. myös Hirvo-
nen 2003). Lahti on täysin ruovikoitunut suuaukkoa lukuun ottamatta. Ruo-
vikon läpi voi kävellä lähes kuivin saappain. Pentalan eteläosassa on toinen 
lahdenpoukama, jolla saattaisi olla fladankaltainen kynnys, mutta lahti ei ole 
kovin suojainen tai pitkulainen. Fladan tunnusmerkkinä on lahden suuaukol-
la kynnys, joka hidastaa meriveden virtausta ja kuroutuu ajan myötä umpeen 
kluuvijärveksi. Luotaamista tai vedenalaisen kasvillisuuden kartoitusta ei tä-
män yleistasoisen selvityksen puitteissa tehty. Nämä lahdet eivät täyttäne ve-
silain kriteerejä fladan luonnontilaisuudesta. 

Silmälläpidettävistä luontotyypeistä esiintyy kasvipeitteisiä kivikkorantoja lä-
hes joka saaressa. Tämän selvityksen ”rantaniityt” eivät ole uhanalaisuusluo-
kituksen mukaisia rantaniittyjä, joiden edellytyksenä on leveä ja vyöhykkei-
nen niitty, jota useimmiten laidunnetaan. 

Uhanalaisia ei-rantaan sidottuja luontotyyppejä ovat lahopuurikkaat ja iäkkäät 
metsät. Metsätaloutta on harjoitettu saaristossa vähemmissä määrin kuin 
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mantereella ja siksi puusto on keskimääräistä iäkkäämpää ja lahopuutakin on 
melko paljon. 

8.5  Lakien suojelemat kohteet 

Erityisen tärkeät elinympäristöt (MeL 10 §) 

Metsälain 10 §:ssä määriteltyjä erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat mm. re-
hevät lehtolaikut, joiden tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltai-
sia. Metsäviranomainen tai metsäkeskus tekee näistä kohteista arvion ja ra-
jauspäätöksen metsätalousmaalla. Alla olevat kohteet täyttävät kriteerit, mut-
ta niissä ei ole huomioitu alueellista edustavuutta, joka yleensä vaikuttaa koh-
teita vähentävästi. Luontokartoittajalla ei ole valtaa päättää, mitkä kohteet 
ovat metsälakikohteita.  

Erityisen tärkeitä elinympäristöjä selvitysalueelta löytyi 11 kappaletta. Ne 
ovat Småholmin (kohde 1), Tvijälpin (5) ja Pukkisaaren (21) rantaluhdat, 
Pentalan Ängesvikenin (34) ja entisten peltojen (osa kohteesta 30) saniais-
korvet, kivikot Käärmesaaressa (14) ja Torra Lövössä (27), kalliomänniköt 
Korkeasaaressa, Käärmesaaressa, Pukkisaaressa ja Pyöräsaaressa. Kalliomän-
nikköjä ei ole erikseen rajattu. 

Luonnonsuojelulain luontotyypit (LsL 29 §) 

Luonnonsuojelulain 29 § tarkoittamia luontotyyppejä alueelta löytyi kolme. 
Kytössä on kaksi jo suojeltua rantaniittyä (kohteet 39-40). Pentalan Diksan-
din hiekkaranta (kohde 31)on myös suojeltu tämän lain nojalla. Muita suoje-
lukriteerit täyttäviä kohteita ei löytynyt. 

Pukkisaaren tervaleppäkorpi (kohde 21) lähes täyttää lain kriteerit, mutta 
kasvillisuus ei ole riittävän luhtaista, vaikkakin keltakurjenmiekkaa esiintyy. 

Varsasaaren hiekkaranta täyttää lain kriteerit koosta, mutta sen luonnontila 
on ihmisten virkistyskäytön takia niin muuttunut, ettei sitä voida tulkita edes 
luonnontilaisen kaltaiseksi. 

Lisääntymispaikat (LsL 49 §) 

Luonnonsuojelulain suojelemia lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei tämän 
selvityksen puitteissa ole löydetty. 

Lepakoiden kohdalla lain tarkoittamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ovat 
päiväpiilot ja talvehtimispaikat. Tämän yleispiirteisen kartoituksen puitteissa 
näitä ei erityisesti etsitty, mutta saarten rakennukset ja kolopuut ovat mah-
dollisia päiväpiilopaikkoja. Lain suojelemien paikkojen löytäminen lepakoi-
den osalta on haasteellista ja vaatisi oman kartoituksensa. 

Liito-oravan kartoitusta ei ole tehty, mutta Pentalasta on rajattu muutama lii-
to-oravalle soveltuva metsikkö (kohteet 32-33, 34, 36) , jossa saattaa esiintyä 
liito-oravaa, mikäli lajia löytyy Espoon saaristosta. 

Sudenkorentokartoitusta työhön ei sisältynyt. Kartoitetuilla saarilla tuskin 
esiintyy direktiivin IV –liitteen sudenkorentoja. Idänkirsikorento esiintyy laa-
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joilla fladoilla ja kluuveilla, joita ei kartoitettavilla saarilla ole. Sudenkorento-
jen kannalta arvokkain paikka voi olla Pentalaträsketin lounainen neva, mutta 
sekin saattaa olla liian niukkaravinteinen arvokkaalle lajistolle. 

Meriuposkuoriainen esiintyy Espoonlahdessa suojaisassa, mutta siitä on tehty 
havaintoja myös Kaitalahdelta sisäsaaristossa (Saari 2006). Meidän tutki-
mamme saaristo sijoittuu pääasiallisesti välisaaristoon eikä lajille nykytiedon 
valossa soveltuvaa elinympäristöä liene muualla kuin ehkä Isossa Vasikkasaa-
ressa ja mahdollisesti Westendin edustan saarissa. Näiden saarten rantavedet 
ovat kuitenkin veneilyn tuottaman aallokon muovaamia, joten on epävarmaa 
missä määrin laji voisi paikoilla esiintyä. 

Muista direktiivin lajeista ei tehty tarkempia tutkimuksia. Saukko saattaa 
esiintyä länsisaaristossa, koska sitä esiintyy Espoonjoessa. Saukko viihtyy 
rauhallisissa vesistöissä ja on mahdollista, että häiriöt Espoon saaristossa 
ovat sen pesimiseen liian suuret.  Viitasammakko esiintyy pienissä lammi-
koissa ja ojissa, ainakin teoriassa laji saattaa esiintyä Pentalassa, mutta muu-
toin saaret voivat olla niille turhan kuivia kesäisin. 
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9  Saarten arvoluokitus ja kestävyys 

Saaret on jaettu arvoluokkiin hyvin yleisellä tasolla. Arvotus perustuu kesän 
2011 havaintoihin, esitietoihin ja soveltuvuuden arviointiin varovaisuusperi-
aatteen mukaisesti. Varovaisuusperiaatteella tarkoitetaan, että arvioinnissa 
huomioidaan mahdollisesti paikalla esiintyvät lajit tai elinympäristöt, vaikka 
niistä ei ole tehty havaintoja tai niitä ei olisi etsitty soveltuvin menetelmin. 
Tällöin suurempi määrä lajeja voi tulla huomioiduksi ilman mittavia kartoi-
tuksia.  Perustelut annetulle arvolle esitetään saarikohtaisissa kuvauksissa. 
Arvotus esitetään taulukossa 19 ja kartoilla 7-10. Kartoilla esitetään saarten 
yleinen luontoarvo ja myös kohderajausten arvo. 

Taulukko 19 Saarten arvoluokitus luontoarvojen perusteella 

Arvo Saaret Määrä (kpl) 

Valtakunnallisesti arvo-
kas 

-  0 

Maakunnallisesti arvo-
kas 

Kytö 1 

Paikallisesti erittäin 
arvokas 

Korkeasaari, Pyöräsaari, Torra Lövö, Pen-
tala 

4 

Paikallisesti arvokas Småholm, Tvijälp, Niittysaaret, Pukkisaari, 
Käärmesaari, Lilla Pentala, Stora Herrö 

7 

Joitakin luontoarvoja Varsasaari, Iso Vasikkasaari, Svartholmen 3 

Vähäarvoinen, tuhou-
tunut  

 - - 

 

Saarten kulutuskestävyyttä on arvioitu elinympäristöjen perusteella. Kulutuk-
sella tarkoitetaan tallausta, jonka seurauksena luontainen kasvillisuus kuluu ja 
vaihtuu heinävaltaisemmaksi tai pintamaakerros kuluu puhki ja mineraalimaa 
paljastuu. Keskiviljava, tuore kangas (MT) kestää kulutusta parhaiten, kallio-
jäkäliköt ja lehdot huonoiten.  Tämä johtuu siitä, että heinät ja tietyt varvut 
kestävät kulutusta ruohoja ja jäkäliä paremmin. Metsän ikärakenne vaikuttaa 
kulutuskestävyyteen, vanhemmat metsät kestävät kulutusta nuoria huonom-
min (Saukkonen 1991). Kuluneissa metsän osissa lajisto muuttuu heinävaltai-
semmaksi. Rantaniityn kulutuskestävyys on keskitasoa ja riippuu myös maa-
perästä, onko kasvualusta kivikkoa, soraikkoa, hiekkaa tai hienojakoisempia 
maita. Hiekkapohjainen kasvillisuus kuluu muita helpommin, koska maa-
aines lähtee helpommin liikkeelle. 

Häiriöherkkyyttä on arvioitu linnuston ja potentiaalisen pesimälinnuston se-
kä muun lajiston perusteella. Häiriöherkiksi on tulkittu kaikki petolinnut ja 
suuret linnut ja saaristolinnut, erityisesti pilkkasiipi ja haahka, mutta myös 
sorsat, tiirat ja lokit sekä kahlaajat. Pienemmät linnut (esim. rastaat ja kertut) 
ovat epäsuorasti häiriöherkkiä, kun ne ovat riippuvaisia ehjästä kenttäkerrok-
sen kasvillisuudesta pesinnän onnistumiseksi. Muita häiriöherkiksi arvioituja 
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lajeja ovat mm. hirvieläimet ja saukko.  Nämä on mainittu tässä yhteydessä, 
koska Pentalasta tehtiin runsaasti havaintoja kauriista ja hirvistä. Saukosta 
taas on esitietoja Espoonjoelta, jolloin laji todennäköisesti myös voi liikkua 
Espoonlahdella. 

Tutkittaessa elinympäristöjen sijoittumista saaristovyöhykkeille huomattiin 
kulutukselle herkkien kuivahkojen kankaiden, kalliomänniköiden ja kallioi-
den sijoittuvan eniten väli- ja ulkosaaristoon. Kulumisherkkiä lehtoja ja luhtia 
oli pienialaisesti välisaaristossa. Rantaniityt ovat alttiita kulumiselle lähinnä 
kuivina kesinä, kun kasvillisuus on kuivuudesta haurasta. Sisäsaaristossa ylei-
nen tuore kangas kestää hyvin kulutusta, mutta rantojen tervaleppäreunukset 
ja kosteat lehdot ovat kulutusherkkiä. 

 
Kuva 16 Varsasaaren hiekkarannan viereinen kangasmetsä on pahasti kulunut. 
Kangasmetsän varvut ovat vaihtuneet harvaksi heinikoksi. 

 
Kuva 17 Stora Herrön pohjoisosan grillikatoksen ympäristö kaipaisi esim. kivi-
tuhkaa, etteivät puiden juuret vahingoitu lisää. 
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Häiriöherkkien lintujen sijoittuminen saariston vyöhykkeille seuraa samaa ja-
ottelua kuin kulutusherkät elinympäristöt. Ulkosaaristossa esiintyy haahkaa, 
kahlaajia ja muita vesilintuja enemmän kuin sisäsaariston sameissa vesissä. 
Erityisen häiriöherkkä ja vasta heinäkuussa pesivä pilkkasiipi esiintyy Es-
poossa pelkästään Kytössä ja Stenskärillä, ja lajin kanta on taantunut muu-
toinkin Suomessa voimakkaasti jo useita vuosikymmeniä. Lokki- ja tiirayh-
dyskuntia esiintyy kaikilla saaristovyöhykkeillä, mutta tärkeimmät yhdyskun-
nat ovat väli- ja ulkosaaristossa pienillä luodoilla (ruots. ör, klack, haru). Luo-
tojen viereisten saarten käyttö ei välttämättä häiritse lintuja, mutta vaikutus 
riippuu veneilyn laadusta ja määrästä luotojen läheisyydessä. Poikueiden ra-
vinnonhakua vilkas veneliikenne voi haitata. Uusimpien tutkimusten mukaan 
haahkojen pesimistulos on parempi metsäsaarilla kuin avoluodoilla (Öst ym 
2011). Espoossa metsäsaarilla pesiviä haahkoja lienee vähemmän kuin luo-
doilla, koska saaret ovat vilkkaassa virkistyskäytössä. Välisaaristossa on ha-
vaintoja useista petolinnuista, mutta petolintuja esiintyy kaikkialla saaristossa. 
Sisäsaariston metsäsaarilla on melko rikas metsälinnusto, mutta saaristolintu-
ja hyvin harvassa pienillä luodoilla. 

Yllä mainittujen seikkojen perusteella voidaan hyvin yleisellä tasolla tulkita 
ulkosaaristo kestävyydeltään herkimmäksi, välisaariston melko herkäksi ja si-
säsaariston melko kestäväksi (ks. kartta 11). Yleistys ei välttämättä päde koh-
detasolla, mutta tämän selvityksen tavoitteena on tuottaa yleistasoista tietoa 
ja tarkastelutaso on ennemmin saaristovyöhykkeet ja saaret kuin rajatut koh-
teet. 
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10  Johtopäätökset 

Laaja Espoon saariston virkistyskäyttö on mahdollista, koska siihen tarkoi-
tukseen kaupungille hankittuja saaria on ainakin yhdeksän: idässä Småholm, 
Tvijälp, Varsasaari, Korkeasaari, Käärmesaari, keskellä Iso Vasikkasaari ja 
Torra Lövö ja lännessä Stora Herrö ja Pentala. Yhteysalus liikennöi useille 
saarille. Muut saaret ovat pitkälti kesäasukkaiden käytössä lukuun ottamatta 
Puolustusvoimien käyttämää Miessaarta. Rauhoitettuja lintuluotoja löytyy eri 
puolilta saaristoa, mutta täysin rauhoitettuja metsäsaaria ei taida olla. 

Saariston virkistyskäyttö ei voi olla vaikuttamatta saaristoluontoon kulumisen 
ja häiriöiden muodossa. Saaristoluonto on kulutusherkkää äärevien olosuh-
teiden takia. Saaristolinnuston pesintään vaikuttavat haitallisesti pesien lähei-
syydessä liikkuvat ihmiset ja sen myötä pesätuhot, maapedot kuten luon-
toomme kuulumaton minkki ja rauhallisten ruokailualueiden vähyys veneilyn 
takia sekä poikueiden pako veneiden edestä. 

Yllämainittujen suorien vaikutuksen lisäksi saaristoluontoon vaikuttaa epä-
suorien vaikutuksen muodossa mm. Suomenlahden rehevöityminen, joka on 
samentanut vesiä ja tuonut irtoainesta rannoille aiheuttaen rantaniittyjen um-
peenkasvun. Piikikkäät ohdakkeet ovat yleistyneet rannoilla viime vuosina 
ilmeisesti typen kertymisen seurauksena. Samanaikaisesti ympäristöjen perin-
teinen käyttö on loppunut ja saariston perinneympäristöt ovat kasvaneet 
umpeen vähentäen esim. kahlaajille sopivaa niittyalaa. Haitalliset vieraslajit 
kuten rannat valtaava kurtturuusu ja vedenalaisiin pintoihin kiinnittyvä meri-
rokko vievät luontaiselta lajistolta elintilaa. 

Espoossa lajisto on muuttunut viime vuosikymmeninä yllä lueteltujen muu-
tosten seurauksena. Tilanne muualla Suomenlahdella ei ole kovin paljon pa-
rempi, koska samat vaikutukset ulottuvat kaikkialle, paitsi virkistyskäytön ol-
lessa hiukan vähäisempää. Häviäjiä ovat olleet herkät lajit kuten pilkkasiipi ja 
haahka, punajalkaviklo ja selkälokki. Voittajia taas ovat olleet kaatopaikoista 
hyötyvät suuret linnut harmaalokki ja merilokki (Hildén & Hario 1993). Kas-
vilajeista rakkolevä ja sen valleissa kasvavat seuralaislajit kuten maltsat taan-
tuvat, kun taas typen suosijakasvit kuten ohdakkeet, mesiangervo ja nokko-
nen yleistyvät (Raunio ym. 2008). 

Ulkosaaristo on tässä selvityksessä yleisellä tasolla arvioitu saariston vyöhyk-
keistä herkimmäksi kulumiselle ja häiriöille (kartta 11). Välisaaristossakin on 
paljon häiriöherkkiä saaristolintuja, mutta luontotyypit kestävät hiukan pa-
remmin kulutusta. Sisäsaariston arvioimme kestävimmäksi, koska luontotyy-
pit ovat melko mannermaisia ja saaristolintulajisto on harvassa. 

Arvokkaita luontokohteita löytyi melko tasaisesti saariston eri osista (ks. kar-
tat 7-10). LsL 29 § tarkoittamia suojeltuja luontotyyppejä on kolme, hiekka-
rantoja ja rantaniittyjä. Metsälain 10 § erityisen arvokkaiden elinympäristön 
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kriteerit täyttäviä kohteita on 12 kpl, rantaluhtia, korpia, kivikoita ja kallion-
lakia. LsL 49 § tarkoittamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei havaittu. 

Uhanalaisista lajeista havaittiin 5 lintulajia, 1 kasvilaji ja 1 lepakkolaji. Uhan-
alaisia luontotyyppejä havaittiin 20 kpl, mutta rantojen luontotyyppien luon-
nontilaisuus ja edustavuus ovat heikkoja, kun taas lahopuurikkaat metsiköt 
ovat ainakin luonnontilaisen kaltaisia ja edustavia. 

Saaret luokiteltiin havaittujen luontoarvojen perusteella (ks. kartat 7-10) vii-
siportaisella asteikolla seuraavasti: 1) Tavanomaista luontoa edustavat Iso 
Vasikkasaari, Svartholmen ja Varsasaari. 2) Seitsemän saarta luokiteltiin pai-
kallisesti arvokkaiksi: Tvijälp, Småholm, Niittysaaret, Käärmesaari, Pukkisaa-
ri, Lilla Pentala, Stora Herrö. Näiden luonto poikkeaa tavanomaisesta laho-
puun määrän ja luonnontilaisuuden perusteella tai niissä on arvokkaita lajeja. 
3) Paikallisesti erittäin arvokkaita saaria on neljä: Pentala, Torra Lövö, Kor-
keasaari ja Pyöräsaari. Näissä on luonnontilaisen kaltaisia ja harvinaisia 
elinympäristöjä tai arvokkaita lajeja ja arvokkaita luontokokonaisuuksia. 4) 
Kytö luokiteltiin maakunnallisesti arvokkaaksi sen harvinaisen saaristolinnus-
ton ja monipuolisen kasvillisuuden perusteella. 

Itäsaariston lepakot 

Itäsaaristo on saariston osa-alueista laajin, ja sen saaret eroavat kooltaan, 
ympäristötyypeiltään ja etäisyydeltään mantereeseen. Småholm, Varsasaari, 
Tvijälp ja Iso Vasikkasaari sijaitsevat mantereen välittömässä läheisyydessä. 
Lepakot voivat liikkua niiden välillä niin, että saaret muodostavat laajemman 
saalistusalueiden ja päiväpiilopaikkojen kokonaisuuden. Varsasaari ja Iso Va-
sikkasaari ovat voimakkaasti ihmistoiminnan alaisia, ja niiden mahdolliset 
kehittämistoimet tuskin heikentävät merkittävästi lepakoiden elinoloja. 

Hieman kauempana mantereesta sijaitsevat Korkeasaari, Niittysaaret, Käär-
mesaari, Pukkisaari ja Pyöräsaari. Näistä Korkeasaaressa tehtiin mielenkiin-
toinen havainto lajista, joka voitiin määrittää vain tasolle isolepak-
ko/kimolepakko. Lajit ovat laajalti liikkuvia, ja kyse voi olla satunnaisesta 
havainnosta. Muissa saarissa lepakkohavainnot olivat niukkoja. 

Torra Lövö on ulkoluoto, joka ympäristöltään eroaa selvästi muista kartoite-
tuista saarista. Huolimatta sijainnistaan melko kaukana mantereesta sillä on 
ilmeisesti merkitystä syyskesäisenä parveilualueena. 

Länsisaariston lepakot 

Länsisaariston neljä saarta ovat kaikki suhteellisen lähellä muita saaria ja 
mannerta. Lähellä sijaitsee hyviä lepakkoalueita, kuten Kirkkonummen Med-
vastö (Siivonen 2002, Kyheröisen ja Sallamaan omat havainnot) ja Soukan 
Hanikka (Siivonen 2002). Lepakot voivat liikkua saarten välillä niin, että ne 
muodostavat laajemman saalistusalueiden ja päiväpiilopaikkojen kokonai-
suuden. Lajisto oli tavanomaista, ja yksilömäärät pieniä, joskin suurempia 
kuin muissa saariston osissa. 
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Eteläsaariston lepakot 

Kytö sijaitsee lepakoiden kannalta melko kaukana mantereesta. Vaikka saa-
resta saatiin vain yksi lepakkohavainto, sillä voi sijaintinsa ja puustoisuutensa 
vuoksi olla merkitystä lepakoiden syysaikaisen liikehdinnän ja muuton kan-
nalta. 

11  Suositukset 

Lähtökohtana suosituksillemme on nykyisten luontoarvojen säilyttäminen 
selvitysalueella. Samalla olemme pyrkineet huomioimaan tulevaisuudessa 
mahdollisesti kasvavaa käyttöpainetta lisääntyvän virkistyskäytön myötä. 

Suosittelemme että virkistyskäyttö ohjataan muutamille kestäville saarille ja 
toisia saaria varjellaan nykyistä suuremmalta käyttöpaineelta. Virkistyskäyttö 
voidaan järjestää kestävämmäksi riittävillä rakenteilla ja opastuksella, jolloin 
maaston kuluminen ja häiriöt rajoittuvat tietyille paikoille eikä leviä hallitse-
mattomasti. Kestävästä virkistyskäytöstä on suositeltavaa laatia suunnitelma, 
jolloin saariston kokonaistilanne pysyy paremmin hallinnassa. 

Virkistyskäyttöä voi merkittävien luontoarvojen vaarantumatta laajentaa Iso 
Vasikkasaaressa ja myös Stora Herrössa, kun käytölle rakennetaan hyvät 
puitteet. Käyttöä voi ehkä myös lisätä Korkeasaaressa ja Käärmesaaressa il-
man suurempia haitta-vaikutuksia. Tvijälpin ja Pentalan ottaminen nykyistä 
laajempaan virkistyskäyttöön saattaa vaarantaa häiriöherkkien petolintujen 
pesinnän, mutta tätä on tarpeen selvittää tarkemmin linnustoselvityksellä. 
Pentalassakin virkistyskäyttöä on ehkä mahdollista laajentaa, kun käyttö raja-
taan pohjoisosaan ja kulkua suojelualueilla rajoitetaan. 

Luontoarvojen säilyttämisen näkökulmasta emme suosittele lisää lomaraken-
tamista saaristoon. Lisärakentaminen uhkaa sekä häiriöherkkien lajien että 
luonnontilaisten elinympäristöjen säilymistä. Rakennuskantaa voisi ehkä tii-
vistää jo rakennetuilla saarten osilla, mutta suosittelemme yhtenäisten raken-
tamattomien alueiden säilyttämistä luonnontilaisina. Perusteluna on luon-
nontilaisen kaltaisten elinympäristöjen riittävyys nykyiselle lajistolle ja venei-
lyn haittavaikutusten lieventäminen. Saariston melko luonnontilaiset metsät 
ovat tavanomaista lahopuurikkaampia, joka luo edellytykset arvokkaalle la-
hopuulajistolle. Lomarakentaminen luo epäsuorasti paineita käyttää lahopuu 
polttopuiksi, jolloin lisää lomarakentamista ei tästäkään syystä suositella. 

Mikäli lomarakentamista muista syistä lisätään, se sopii kartoitetuilta saarilta 
parhaiten Svartholmeniin, Pukkisaaren luoteisosaan ja Lilla Pentalan luoteis-
osaan. 

Suosittelemme aktiivisia hoitotoimia muutamille saariston kohteille, jotka 
uhkaavat kasvaa umpeen ja siten menettää luontoarvonsa. Rehevöityminen 
aiheuttaa rantojen ja niittyjen umpeenkasvua. Erityisesti Kytön suojeltu ran-
taniitty tarvitsee pikaisia hoitotoimia, ettei arvokasta lajistoa menetetä kor-
keakasvuiselle ja yksipuoliselle kasvillisuudelle. Muita hoidettavia kohteita 
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ovat Pentalan entiset pellot ja Tvijälpin niityt. Kurtturuusua suosittelemme 
poistettavaksi rannoilta, ennen kuin piikikkäät kasvustot kokonaan valtaavat 
rannat. 

12 Lähteet 

Espoo 1987: Espoon arvokkaat luontokohteet, kokonaisraportti. Espoon 
ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 2/1987. 206 s., karttaliitteitä. 
ISBN 951-857-092-2. 

Hagner-Wahlsten, N. 2008: Pyhtään Siltakylän osayleiskaava-alueen 
lepakkoselvitys 2008. – Julkaisematon kartoitusraportti. BatHouse. 29 
s. 

Hagner-Wahlsten, N. 2009: Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston 
lepakkoselvitys. – Julkaisematon kartoitusraportti. BatHouse. 10 s. 

Hario, M. 1996: Linnustonsuojelu. –Teoksessa: Saaristo-Espoo, Nimistöä, 
luontoa, historiaa ja tulevaisuutta. Espoon kaupungin viestintäyksikkö. 
ISBN 951-857-254-2. 163 s. 

Hildén, O. & Hario, M. 1993: Muuttuva saaristolinnusto. –Forssan Kirjapai-
no Oy. 317 s. ISBN 952-90-4525-5 

Hirvonen, A.-L. 2003: Muutokset Espoon arvokkailla luontokohteilla 2003. 
– Espoon ympäristölautakunnan julkaisu 1/03. 18 s. ISBN 951-857-
463-4 

[online], de Jong, J, & Ahlén, I. (1996): Artantal och populationstäthet hos 
fladdermöss.  URL: 
http://www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/Milj
oovervakning/undersokn_typ/skog/fladdermus.pdf. 
Viitattu 29.9.2011. 

Kyheröinen, E-M. & Pimenoff, S. 2008: Espoonjoen lepakkoselvitys 2008. – 
Espoon ympäristölautakunnan julkaisu 3/2008. 18 s., 11 liitettä. 

Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2010: Pentalan saaristomuseoalueen 
kulttuurikasvillisuus. –Julkaisematon, Ympäristösuunnittelu Enviro 
Oy, 15.12.2010. 16 s., 3 liitettä. 

Lammi, E. & Venetvaara, J. 2001: Espoon Kytön saaren luontoselvitys. –
Espoon ympäristölautakunnan julkaisuja 2/2001. 20 s., 6 liites. ISBN 
951-857-413-8. 

Luostarinen, M. 2003: Espoon merialueen rauhoittamattomat 
linnustokohteet. Espoon ympäristökeskus, Espoo 2003. 25 s., 2 liitettä. 

Maa ja Vesi Oy (Lindgren, L.) 1981: Espoon saaristoluonnon kestokyky, 
luonnonsuojelu ja –käyttö, saarikohtaiset perustiedot ja suunnitelmat. 
–Espoon ympäristönsuojelulautakunta, julkaisu 5b/1981. 

METSOn valintaperustetyöryhmä 2008: METSO-ohjelman 
luonnontieteelliset valintaperusteet. Suomen ympäristö 26/2008. 75 s. 
ISBN 978-952-11-3162-2. 

Mitchell-Jones, A. & McLeish, A.P. (toim.) 2004: Bat worker’s manual. 3rd 
edition. – Joint Nature Conservation Committee. 

http://www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/Miljoovervakning/undersokn_typ/skog/fladdermus.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/Miljoovervakning/undersokn_typ/skog/fladdermus.pdf�


Luontotieto Keiron Oy Espoon kaupunki, Saariston OYK 
23.11.2011 Luontoselvitys 65 (65) 

 

OAS 2009: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.11.2009. 
OAS_saariston_oyk_25.11.2009.pdf, URL: 
http://www.espoo.fi/hankkeet/?Path=1098;46351;116250;116626 

Pimenoff, S., Vuorinen, E. & Murto, R. 2005: Kestävän virkistyskäytön 
suunnittelumenetelmä VirSu. –Teoksessa: Karjaanjoen vesistö Elä-
köön vesi! Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 7/05. ISBN 952-9518-
75-7. S. 198-211. 

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen 
lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. – Ympäristöministeriö ja 
Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s. 

Raunio, A., Schulman, A. ja Kontula, T. (toim.). 2008: Suomen luontotyyp-
pien uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympä-
ristö 8/2008. Osat 1 ja 2. 264 + 572 s. 

Saari, S. 2006: Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintyminen Es-
poonlahden alueella. – Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutki-
muksia ja selvityksiä B 79:2006. 33 s., 6 liitettä. ISBN 951-851-493-6. 

Saukkonen, T. 1991: Saaristometsien pintakasvillisuuden kuluminen ja lajis-
ton muuttuminen Espoon ulkoilusaarissa. –Metsänhoitotieteen laitos, 
Helsingin yliopisto, pro gradu –työ. 53 s., 10 liites. 

Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huo-
mioon ottaminen suunnittelussa. – Suomen Ympäristö 742. Ympäris-
töministeriö. 113 s. 

Siivonen, Y. 2002: Espoon eteläosien lepakkokartoitus (2002). – Espoon 
ympäristölautakunnan julkaisu 3/2002. 33 s. 

Siivonen, Y. 2004: Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 
2003. – Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2004. 44 
s. 

Solonen, T., Lehikoinen, A. & Lammi, E. (toim.) 2010: Uudenmaan Linnusto. 
– Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, Helsinki. 219 s. 

Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011: Suomen III Lintuatlas. 
– Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. URL: 
http://atlas3.lintuatlas.fi Viitattu 14.10.2011. ISBN 978-952-10-6918-
5. 

Vihervaara, P. 2007: Kaarinan läntisen ohikulkutien lepakkokartoitus 2007. – 
Kartoitusraportti. Biologitoimisto Vihervaara. 9 s., 1 liite. 

 

Suulliset tiedonannot 

Hario, Martti: marraskuu 2011, keskustelu Tuomas Seimolan kanssa 

http://www.espoo.fi/hankkeet/?Path=1098;46351;116250;116626�
http://atlas3.lintuatlas.fi/�


Luontotieto Keiron Oy 24.11.2011 Espoon kaupunki, Saariston OYK, luontoselvitys 2011, liite 1 1(3)  1 

Liite 1 

Havaitut ja kirjatut putkilokasvit Espoon saaristossa 2011. Aakkosjärjestys tieteellisen nimen mukainen. 

Uhanalainen laji lihavoitu. 

Nimistö Retkeilykasvion 4. painoksen mukainen (Hämet-Ahti ym. 1998). 

Tieteellinen nimi  Suomenkielinen nimi Ruotsinkielinen nimi 
Acer platanoides vaahtera lönn 

Achillea millefolium  siankärsämö rölleka  

Achillea ptarmica ojakärsämö nysört  

Aegopodium podagraria vuohenputki kirskål 

Agrostis capillaris  nurmirölli rödven 

Alchemilla sp. poimulehti daggkåpa 

Alliaria petiolata litulaukka löktrav 

Allium schoenoprasum ruoholaukka, ruohosipuli gräslök 

Angelica archangelica ssp. litoralis meriputki strandkvanne 

Anthoxanthum odoratum  tuoksusimake vårbrodd 

Anthriscus sylvestris  koiranputki hundkäx  

Aquilegia vulgaris lehtoakileija akleja 

Arabis glabra pölkkyruoho rockentrav 

Arctium tomentosum seittitakiainen ullig kardborre 

Artemisia vulgaris pujo gråbo 

Athyrium filix-femina hiirenporras majbräken 

Atriplex prostrata isomaltsa spjutmålla 

Avenula pubescens mäkikaura luddhavre 

Bolboschoenus maritimus merikaisla havssäv 

Calamagrostis epigejos  hietakastikka bergrör 

Calystegia sepium ssp. spectabilis punakarhunköynnös skär snårvinda 

Campanula patula harakankello ängsklocka 

Campanula persicifolia kurjenkello stor blåklocka 

Campanula rotundifolia kissankello liten blåklocka 

Capsella bursa-pastoris lutukka lomme 

Carduus crispus kyläkarhiainen krustistel 

Carex digitata  sormisara fingerstarr, vispstarr 

Centaurea jacea ahdekaunokki rödklint 

Centaurium littorale isorantasappi kustarun 

Cirsium arvense pelto-ohdake åkertistel 

Cirsium helenioides huopaohdake brudborste, borsttistel 

Cirsium vulgare piikkiohdake vägtistel 

Convallaria majalis kielo liljekonvalj 

Cornus suecica ruohokanukka hönsbär 

Dactylis glomerata koiranheinä hundäxing 

Deschampsia cespitosa  nurmilauha tuvtåtel 

Deschampsia flexuosa  metsälauha kruståtel 

Dianthus deltoides ketoneilikka backnejlika 

Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri träjon 

Eleocharis uniglumis meriluikka agnsäv 

Elymus repens  juolavehnä kvickrot 

Epilobium angustifolium  maitohorsma mjölkört  

Epilobium palustre suohorsma kärrdunört 

Equisetum sylvaticum metsäkorte skogsfräken 

Festuca ovina  lampaannata fårsvingel 

Festuca pratensis nurminata ängssvingel 
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Festuca rubra  punanata rödsvingel 

Filipendula ulmaria  mesiangervo älggräs  

Fragaria vesca  ahomansikka smultron  

Galium boreale ahomatara vitmåra 

Galium verum keltamatara (VU) gulmåra 

Galium x pomeranicum piennarmatara mårakorsning 

Geum rivale ojakellukka humleblomster 

Geum urbanum kyläkellukka nejlikrot 

Glaux maritima merirannikki strandkrypa 

Hepatica nobilis  sinivuokko blåsippa  

Honckenya peploides suola-arho saltarv 

Hypericum perforatum mäkikuisma äkta johannesört 

Iris pseudacorus kurjenmiekka svärdslilja 

Isatis tinctoria morsinko vejde 

Juncus compressus tannervihvilä stubbtåg 

Juniperus communis  kataja en  

Lamium album valkopeippi vitplister 

Lathyrus pratensis niittynätkelmä gulvial 

Lathyrus sylvestris metsänätkelmä skogsvial, backvial 

Leontodon autumnalis  syysmaitiainen höstfibbla  

Leucanthemum vulgare päivänkakkara prästkrage 

Leymus arenarius rantavehnä strandråg 

Lonicera xylosteum lehtokuusama skogstry 

Lotus corniculatus  keltamaite käringtand 

Lotus corniculatus var. maritimus merikeltamaite käringtand 

Lycopus europaeus  rantayrtti strandklo  

Lysimachia thyrsiflora terttualpi topplösa 

Lysimachia vulgaris ranta-alpi strandlysing 

Melica nutans  nuokkuhelmikkä slokgräs, bergslok 

Milium effusum tesma hässlebrodd 

Molinia caerulea siniheinä blåtåtel 

Myosotis laxa rantalemmikki sumpförgätmigej 

Myosotis laxa ssp. caespitosa rantalemmikki sumpförgätmigej 

Nyphaea tetragona suomenlumme finsk näckros 

Odontites litoralis suolasänkiö strandrödtoppa 

Paris quadrifolia sudenmarja trollbär, ormbär 

Persicaria lapathifolia ukontatar pilört 

Phalaris arundinacea ruokohelpi rörflen 

Phleum pratense ssp. pratense timotei, nurmitähkiö timotej 

Pilosella officinarum huopakeltano gråfibbla 

Pimpinella saxifraga pukinjuuri bockrot 

Pinus sylvestris  mänty tall  

Plantago major piharatamo groblad 

Platanthera bifolia ssp. latiflora valkolehdokki nattviol 

Poa nemoralis lehtonurmikka lundgröe 

Poa pratensis  niittynurmikka ängsgröe 

Polygonatum odoratum kalliokielo getrams 

Populus tremula  haapa asp  

Potentilla anserina  ketohanhikki gåsört  

Potentilla argentea  hopeahanhikki silverfingerört, 
femfingerört  

Primula veris kevätesikko gullviva 

Prunus padus tuomi hägg 

Pteridium aquilinum sananjalka örnbräken  
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Pyrola minor pikkutalvikki klotpyrola 

Quercus robur tammi ek  

Ranunculus acris niittyleinikki smörblomma 

Ranunculus flammula ojaleinikki ältranunkel 

Rhamnus frangula paatsama brakved 

Ribes alpinum taikinamarja degbär 

Ribes nigrum mustaherukka svart vinbär, tistron 

Ribes uva-crispa karviainen krusbär 

Rosa dumalis orjanruusu nyponros 

Rosa glauca punalehtiruusu daggros 

Rosa rugosa kurtturuusu vresros 

Rubus chamaemorus hilla, lakka hjortron 

Rubus idaeus  vadelma hallon  

Rubus saxatilis lillukka stenhallon, stenbär 

Rumex acetosa  niittysuolaheinä ängssyra  

Rumex acetosella  ahosuolaheinä bergsyra  

Rumex obtusifolius tylppälehtihierakka tomtsyra, tomtskräppa 

Salix caprea raita sälg 

Sambucus racemosa terttuselja druvfläder 

Sedum acre  keltamaksaruoho gul fetknopp  

Sedum telephium isomaksaruoho käringkål, kärleksört 

Silene vulgaris nurmikohokki ängsglim, smällglim 

Silene vulgaris var. littoralis suomenlahdennurmikohokki finnglim 

Solanum dulcamara  punakoiso besksöta  

Solidago virgaurea kultapiisku gullris 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia pihlaja rönn  

Stachys palustris peltopähkämö knölsyska 

Stellaria graminea  heinätähtimö grässtjärnblomma  

Stellaria holostea kevättähtimö buskstjärnblomma 

Succisa pratensis purtojuuri ängsvädd 

Tanacetum vulgare pietaryrtti renfana 

Taraxacum sp. voikukka maskros  

Thlaspi arvense peltotaskuruoho penninggräs, penningört 

Trientalis europaea metsätähti skogstjärna 

Tripleurospermum inodorum  peltosaunio baldersbrå  

Tripleurospermum maritimum merisaunio kustbaldersbrå 

Tussilago farfara leskenlehti hästhov 

Urtica dioica  nokkonen brännässla  

Vaccinium myrtillus  mustikka blåbär  

Valeriana officinalis  rohtovirmajuuri läkevänderot  

Valeriana sambucifolia ssp. salina merivirmajuuri strandvänderot 

Valeriana sambucifolia ssp. 
sambucifolia 

lehtovirmajuuri flädervänderot 

Veronica chamaedrys  nurmitädyke teveronika 

Veronica longifolia rantatädyke strandveronika 

Veronica officinalis  rohtotädyke ärenpris  

Vicia cracca hiirenvirna kråkvicker 

Vicia sepium aitovirna häckvicker 

Viola riviniana metsäorvokki skogsviol 

Viola tricolor keto-orvokki styvmorsviol 
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Liite 2. Havaitut pesimälintulajit Espoon saaristossa 2011. X = laji asuttaa pääsaarta; L = laji esiintyy läheisellä lintuluodolla; S = syönnöksiä; J = 
jätöksiä, 1 = havaittu yksilö/parimäärä 

 
Suomenkielinen 
nimi Tieteellinen nimi  

Stora 
Herrö Pentala Kytö 

Iso 
Vasikka- 
saari 

Niitty- 
saaret 

Pukki- 
saari 

Pyörä- 
saari 

Lilla 
Pentala 

Svart- 
holmen 

1 Teeri Tetrao tetrix 
NT/ 
EU-D1 

J J x       

2 Kyhmyjoutsen Cygnus olor 
 

 x x x x     
3 Kanadanhanhi Branta canadensis 

 
  x x    x  

4 Valkoposkihanhi Branta leucopsis EU-D1 x x x x x x x   
5 Harmaasorsa Anas strepera 

 
  x x   x   

6 Lapasorsa Anas clypeata 
 

  x       
7 Sinisorsa Anas platyrhynchos 

 
x x x x x x x x x 

8 Tavi Anas crecca 
 

  x       
9 Punasotka Aythya ferina VU    x      

10 Tukkasotka Aythya fuligula VU x x x x x x x   
11 Haahka Somateria mollissima NT x x x x x x x x  
12 Pilkkasiipi Melanitta fusca NT   x       
13 Telkkä Bucephala clangula 

 
x x x x x x   x 

14 Tukkakoskelo Mergus serrator NT  x x x x x    
15 Isokoskelo Mergus merganser NT x x x x x x x x x 

16 Käpytikka Dendrocopos major 
 

x x  x x x x x  

17 Pohjantikka Picoides tridactylus 
NT/ 
EU-D1  S        

18 Palokärki Dryocopus martius EU-D1 S x   x     
19 Käki Cuculus canorus 

 
x x        
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20 Tervapääsky Apus apus 
 

 x x x  x    
21 Sarvipöllö Asio otus 

 
      x   

22 Huuhkaja Bubo bubo 
NT/ 
EU-D1 

x  J       

23 Uuttukyyhky Columba oenas 
 

   x x x    
24 Sepelkyyhky Columba palumbus 

 
x x  x x x x  x 

25 Nokikana Fulica atra 
 

   x x     
26 Lehtokurppa Scolopax rusticola 

 
x x   x     

27 Punajalkaviklo Tringa totanus NT   x       
28 Metsäviklo Tringa ochropus 

 
 x        

29 Rantasipi Actitis hypoleucos NT x x x x x x x x x 

30 Meriharakka Haematopus ostralegus 
 

x x x  x   x  
31 Tylli Charadrius hiaticula NT   x       
32 Kalalokki Larus canus 

 
x x x x x x x x x 

33 Merilokki Larus marinus 
 

  x       
34 Harmaalokki Larus argentatus 

 
  x      x 

35 Selkälokki Larus fuscus VU   x       
36 Naurulokki Larus ridibundus NT L   x x     
37 Kalatiira Sterna hirundo EU-D1 L x x x x    x 

38 Lapintiira Sterna paradisaea EU-D1 L  x x x     

39 Merikotka Haliaeetus albicilla 
VU/ 
EU-D1  x        

40 Varpushaukka Accipiter nisus 
 

 x        
41 Kanahaukka Accipiter gentilis 

 
    x     

42 Nuolihaukka Falco subbuteo 
 

1 1 1    1  1 

43 Silkkiuikku Podiceps cristatus 
 

x x  x x x  x x 

44 Närhi Garrulus glandarius 
 

 x      x  
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45 Harakka Pica pica 
 

   x      
46 Varis Corvus corone 

 
x x x x x x x x x 

47 Korppi Corvus corax 
 

 x x       
48 Kuhankeittäjä Oriolus oriolus NT  x        
49 Mustarastas Turdus merula 

 
x x x x x x x x x 

50 Räkättirastas Turdus pilaris 
 

x x x x x  x   
51 Punakylkirastas Turdus iliacus 

 
x x  x x   x  

52 Laulurastas Turdus philomelos 
 

x x  x x x x x  
53 Harmaasieppo Muscicapa striata 

 
x x x x x x x x x 

54 Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 
 

x x x x x x x x x 

55 Pikkusieppo Ficedula parva EU-D1  x     x   
56 Punarinta Erithacus rubecula 

 
x x  x x x x x x 

57 Satakieli Luscinia luscinia 
 

 x  x  x    
58 Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 

 
x x     x   

59 Kivitasku Oenanthe oenanthe VU x x x x x x x   
60 Kottarainen Sturnus vulgaris 

 
   x      

61 Puukiipijä Certhia familiaris 
 

x x  x x x x x  
62 Peukaloinen Troglodytes troglodytes 

 
x x  x x  x   

63 Kuusitiainen Parus ater 
 

x x  x x  x x  
64 Töyhtötiainen Parus cristatus 

 
x x  x   x x  

65 Talitiainen Parus major 

 
x x x x x x x x x 

66 Sinitiainen Parus caeruleus 
 

x x x x x x x x x 

67 Haarapääsky Hirundo rustica 
 

x x x x x x x   
68 Räystäspääsky Delichon urbica 

 
x x x       

69 Hippiäinen Regulus regulus 
 

x x  x x x x x  

70 Ruokokerttunen 
Acrocephalus 
schoenobaenus 

 
   x x  x   
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71 Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 
 

 x  x x x    
72 Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 

 
 x        

73 Kultarinta Hippolais icterina 
 

 x x x x     
74 Pajulintu Phylloscopus trochilus 

 
x x x x x x x x x 

75 Tiltaltti Phylloscopus collybita 
 

1 x   x x x   
76 Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix NT 1 x  x x  x   
77 Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 

 
1 x        

78 Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 
 

 x x x x x x  x 

79 Lehtokerttu Sylvia borin 
 

x x x x x x x x  
80 Pensaskerttu Sylvia communis 

 
x x x x x x x   

81 Hernekerttu Sylvia curruca 
 

x x x x x x x x x 

82 Västäräkki Motacilla alba 
 

x x x x x x x x x 

83 Metsäkirvinen Anthus trivialis 
 

x x  x x     
84 Luotokirvinen Anthus petrosus 

 
  x       

85 Rautiainen Prunella modularis 
 

 x  x x  x   
86 Peippo Fringilla coelebs 

 
x x x x x x x x x 

87 Viherpeippo Carduelis chloris 
 

x x  x x x x x x 

88 Vihervarpunen Carduelis spinus 
 

x x x x x x x x x 

89 Tikli Carduelis carduelis 
 

   x      
90 Urpiainen Carduelis flammea 

 
x         

91 Punavarpunen Carpodacus erythrinus NT    x  x    
92 Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 

 
 x        

93 Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 
 

 x  x   x x  
94 Keltasirkku Emberiza citrinella 

 
 x        

95 Pajusirkku Emberiza schoeniclus 
 

 x  x x     

    
53 70 48 60 55 39 43 31 24 
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Liite 3. Havaitut lepakkolajit saarittain Espoon saaristossa 2011 

Saari/Laji 
Pohjan-
lepakko 

Vesi-
siippa 

Viiksisiipp
a/isoviiksis
iippa 

Pikku-
lepakko 

Iso/Kimo-
lepakko 

Siippa-
laji 

Lepakko
-laji 

 
Yhteen-
sä 

Småholm x 
 

x x 
 

x x 5 
Varsasaari x 

    
x 

 
2 

Tvijälp x 
      

1 
Korkeasaari x 

 
x 

 
x 

  
3 

Niittysaaret x 
 

x 
  

x 
 

3 
Iso 
Vasikkasaari x 

 
x 

  
x 

 

3 

Pukkisaari 
  

x 
  

x x 3 
Pyöräsaari x 

 
x 

  
x 

 
3 

Käärmesaari x 
      

1 
Torra Lövö  

     
x x 2 

Svartholmen x 
 

x 
  

x x 4 
Lilla Pentala  x x 

   
x 

 
3 

Pentala x x 
   

x x 4 
Stora Herrö  x 

 
x 

  
x 

 
3 

Kytö x 
      

1 
yhteensä 13 2 8 1 1 11 5  
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