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Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Miika Ruokonen 

Gloms, Nedre Glomsin tila 

 

LUONTOLAUSUNTO JA LUONTOTYYPPISELVITYS VUONNA 2021 

Johdanto 

Tämä lausunto koskee Glomsissa sijaitsevaa Nedre Glomsin tilaa. Vanha tila on liikerakennusten 

ja suurten tieväylien puristuksessa oleva historiallinen miljöö, joka on jäänyt pidemmäksi aikaa 

autioksi. Selvitysalueella sijaitsee kaksi järeistä hirsistä rakennettua, hyvin vanhaa autiotaloa. 

Molemmat rakennukset on asemakaavassa suojeltuja. Selvitysalue rajautuu Motonetin myymälän 

pysäköintialueeseen koillisessa ja pienteollisuustonttiin lounaassa. Varsinaisen selvitysalueen koko 

on noin 3,3 hehtaaria.  

Toimeksiannon luontolausunnosta antoi kaavoitusinsinööri Miika Ruokonen Espoon 

kaupunkisuunnittelukeskuksesta. Työn tavoitteena on selvittää alueen liito-oravatilanne sekä tarve 

tehdä varsinaista luontoselvitystä ja siihen liittyviä lajikartoituksia. Lausunnon on laatinut FM 

Susanna Pimenoff Luontotieto Keiron Oy:stä. 

Selvitysalueella käytiin 6.7.2021 ja tarkastettiin luonnon yleispiirteet sekä arvioitiin potentiaalia 

muulle arvokkaalle lajistolle. Liito-oravan kannalta tarkasteltiin olemassa olevaa puustoa ja 

mahdollisia ekologisia yhteyksiä.  

 

Kuva 1 Selvitysalue sijaitsee kehä III:n eteläpuolella Glomsissa. Alue osoitetaan punaisella katkoviivalla. 
Pohjakartta © Espoon kaupunki karttapalvelu 2021 
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Luonnon yleispiirteet 

Selvitysalueella sijaitsee kaksi vanhaa hirsirakennusta hoitamattomassa pihapiirissä. Selvitysalueen 

läpi virtaa mutkitteleva Glomsinjoki, jonka länsipuolella kulkee ulkoilureitti. Reitti jatkuu Kehä III:n 

alitse Nupurintielle.  

Selvitysalue on kulttuurivaikutteista ja se on jättänyt luontoon oman leimansa. Jonkinasteista 

luonnontilaisuutta on pienialaisesti joillakin Glomsinjoen rantatörmillä ja rantapuustossa. 

Jokitörmällä kasvaa enimmäkseen nuoria lehtipuita kuten koivua, mutta vesirajassa on myös 

vanhempia tervaleppiä ja hopeasalavia. Aluskasvillisuus on tyypiltään kosteaa runsasravinteista 

lehtoa (OFiT) tai kapealti joenvarren rantaluhtaa. Lajistossa on mm. mesiangervoa, huopaohdaketta 

ja korpikaislaa. Polveileva Glomsinjoki virtaa tällä osuudella savipohjaisessa uomassaan hyvällä 

vauhdilla. Se voidaan luokitella luontotyypiltään savimaiden puroihin ja pikkujokiin, joka on 

luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (CR). Luonnontilaa Glomsinjoessa kuormittaa sen 

yläjuoksulle sijoittuvan Bodominjärven rehevöityminen ja säännöstely, voimakkaat 

virtaamavaihtelut ja eroosio sekä maatalouden päästöt.  

 

Kuva 2 Glomsinjoen törmillä kasvaa rehevyyttä ilmentäviä luhtakasveja.  

Ylärinteessä ja rakennusten ympäristössä on jäänteitä pihapiiristä ja puutarhasta, mutta alue on jo 

muutaman vuosikymmenen hoitamattomuuden takia päässyt kasvamaan umpeen. Tästä syystä 

pohjoisemman rakennuksen ympäristöä varjostaa tehokkaasti nuori haavikko, jossa kasvaa myös 

runsaasti metsävaahteraa.  

Eteläisemmän rakennuksen ympäristössä on nähtävissä puutarhaistutuksia kuten kookasta 

vuorijalavaa, ränsistynyttä vuorimäntyä, suurten jättituijien rivistö, sommitelman muotoon 

istutettua hernepensasta, marjaomenapuuta, kuusamaa ja pihasyreeniä, mahdollisesti myös 

unkarinsyreeniä. Puutarhan on valloittanut nopeasti leviävä ja kasvava metsävaahtera, jonka 

varjostus ja lehtikarike on pääosin tukahduttanut siellä mahdollisesti kasvaneet perennat. Maa on 

korkean heinävaltaisen niittykasvillisuuden peittämää ja niiden lisäksi esiintyy ohdakkeita. 
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Haitallinen vieraslaji komealupiini on paikoin runsas, sitä kasvaa tierampeilla ja eteläosan niityllä. 

Lähempänä rakennuksia kasvaa viljelyjäänteenä ukkomansikkaa ja määrittämätöntä ruusua sekä 

niittyruohoista kuismaa.  

 

Kuva 3 Hoitamattomassa pihapiirissä vaahtera on vallannut alaa. Puita pitäisi pikaisesti raivata niin, 
ettei juuristo tai oksat pääse vaurioittamaan rakennuksia.  

 

Kuva 4 Pohjoisempi rakennus on haapavesakon ympäröimä.  

Pihapiirin pohjoispuolella kasvaa nuorta lehtipuuvesakkoa. Vesakon keskelle johdetaan hulevesiä, 

joita varten on rakennettu pyörökivistä tasanne ilmeisesti vähentämään vesieroosiota. 

Idänheisiangervoa kasvaa tämän lähellä pysäköintialueen reunalla.  
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Glomsinjoen länsipuolella, varsinaisen kaava-alueen pohjoispuolelle, on ulkoilureitin varteen 

istutettu nuoria (palsami)poppeleita ryhmiin. Nämä ovat sittemmin ovat levinneet siementaimina 

tai juurivesoista laajemmalle. Tieramppien törmillä kasvaa tuoretta, heinävaltaista niittyä.  

 

Kuva 5 Selvitysalueen pohjoisosassa johdetaan ilmeisesti liikerakennuksen parkkialueen hulevesiä 
Glomsinjokeen.  

Liito-orava 

Aiemmat havainnot 

Varsinaiselta selvitysalueelta ei ole tehty liito-oravahavaintoja. Alue on luokiteltu ELKS-

kartoituksessa v. 2014 tulevaisuudessa soveltuvaksi kohteeksi (Luontotieto Keiron 2015).  

Heti selvitysalueen pohjoispuolella Vesirattaanmäellä on useana vuonna tehty havaintoja liito-

oravan elinpiiristä ja ydinalueista. Viimeisimmät havainnot ovat keväältä 2021 (Luontotieto Keiron 

2021). Tuoreimmat havaintopisteet sijoittuvat kuitenkin yli 500 metrin päähän selvitysalueesta. 

Vesirattaanmäen eteläisiltä kohderajauksilta, noin 300 metrin päässä, ei keväällä 2021 löytynyt liito-

oravan papanoita.  
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Kuva 6 Vesirattaanmäeltä tehdyt liito-oravahavainnot ja kohderajaukset vuodelta 2021. 

Nykytilanne 

Selvitysalueen lehtipuusto soveltuu ainakin liito-oravan ruokailuun. Jossakin vanhemmassa puussa 

saattaa olla tikan tekemiä koloja, mutta niitä ei tiheän lehvästön vuoksi keskikesällä voitu havaita. 

Lähinnä alue on luokiteltavissa liito-oravalle soveltuvaksi elinalueeksi puuston rakenteen 

perusteella. Liito-oravan esiintymistä tällä alueella rajoittavat heikot ekologiset yhteydet.  

Ekologiset yhteydet vuonna 2021 

Selvitysalue on liikenneväylien ja rakennetun alueen saartama ja siten huonosti saavutettavissa liito-

oravalle. Mahdollinen kulku selvitysalueelle voisi ainakin teoriassa toimia Glomsinjoen puustoa 

pitkin.  

Pohjoisessa puustoista yhteyttä katkovat sekä Kehä III:n ramppi, itse Kehä III:n pääväylä ja 

Nupurintie. Väylien alitse kulkee sekä Glomsinjoki että sen viereen rakennettu kevyen liikenteen 

reitti, jonka varrella kasvaa nuorta lehtipuustoa. Alikuluissa ei kasva puita muutoin kuin yksittäisinä 

pieninä siementaimina, joten liito-oravan on kuljettava ainakin osan matkasta maata pitkin.  

Selvitysalueesta kaakkoon virtaavan Glomsinjoen uoman varressa kasvaa nuorta lehtipuustoa. 

Espoontien ylitys Glomsinjoenportin kohdalla muodostaa noin 50 m leveän puuttoman aukon. 

Liito-orava voinee ainakin teoriassa ylittää Espoontien liitämällä, vaikka puut molemmin puolin 

ovat suhteellisen nuoria ja alarinteessä kasvavia. Jatkoyhteys Glomsinjoen puustosta Glimsinjoen 

haaraan heikkenee, koska puustoinen vyöhyke kapenee ja puut näyttävät ortokuvan perusteella 

nuorilta.  

  A 

  A 

  A 
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Kuva 7 Puustoiset yhteydet selvitysalueen ulkopuolelle ovat heikot liikenneväylien takia.  

 

Kuva 8 Kehä III:n alitus on eläimistölle mahdollista, mutta liito-oravalle todennäköisesti hankalaa.  

Soveltuvuus muulle arvolajistolle 

Vanhat hirsirakennukset todettiin ensimmäisellä maastokäynnillä soveltuvan lepakoiden 

päiväpiiloiksi.  

Glomsinjoesta havaittiin useita yksilöitä neidonkorentoa. Virtavedessä voi esiintyä muita siihen 

erikoistuneita lajeja. Uhanalainen taimen esiintyy Glomsinjoessa (Heikkinen 2001). Lähistöllä 

Vesirattaanmäellä Glomsinjoen koskiosuudelta on havaittu purohyrrää (Bembidion monticola), joka 

on luokiteltu uhanalaisuudeltaan vaarantuneeksi ja erityissuojelluksi lajiksi (LsL 47 §).  
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Kuva 9 Vanha hirsirakennus on sekä sisä- että ulkopuolisilta rakenteiltaan lepakoille soveltuva 
päiväpiiloksi.  

 

Kuva 10 Glomsinjoki on selvitysalueen arvokkain luontotyyppi.  

 

Johtopäätös ja suositukset 

Selvitysalue on vahvasti kulttuurivaikutteista aluetta, jonka suurimmat luontoarvot liittyvät sen läpi 

virtaavaan Glomsinjokeen ja jokivarren luontotyyppeihin. Joki itsessään kuuluu äärimmäisen 

uhanalaiseksi (CR) luokiteltuun luontotyyppiin. Jokivarressa esiintyy kosteaa lehtoa ja rantaluhtaa. 

Lehtotyyppi on luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Joki muodostaa vesieliöstölle sekä elinympäristön 

että tärkeän ekologisen yhteyden. Joessa elää erittäin uhanalainen taimen. On suositeltavaa 

huomioida Glomsinjoki kaikissa siihen vaikuttavissa hankkeissa. Jokiluonnon tilaa on syytä 

parantaa vähentämällä ympäristökuormitusta.  
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Glomsinjoen varsi on todennäköisesti lepakoille tärkeä ekologinen yhteys. Se on mahdollisesti 

myös liito-oravan käyttämä, joskin puustoinen yhteys on tieväylien ja puuston vähyyden takia 

katkonainen ja paikoin heikko. Glomsinjoki ja sen varren puusto tulee huomioida tärkeänä 

ekologisena yhteytenä, johon ei tule kohdistaa lisää kielteisiä ympäristövaikutuksia.   

Selvitysalueella sijaitsevat Nedre Glomsin vanhat hirsirakennukset soveltuvat lepakoiden 

päiväpiiloiksi. Toimeksiantajalle suositeltiin heti maastotyön jälkeen lepakkokartoituksen 

teettämistä sisätiloihin.  

Yllä lueteltujen arvojen lisäksi alueella tuskin on muita merkittäviä lajistollisia arvoja, joita olisi syytä 

selvittää tämän kaavahankkeen yhteydessä. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti suosittelemme 

hankkeen ympäristövaikutusten arviointia, jotta jokiluontoon mahdollisesti vaikuttavat seikat 

tunnistetaan ja niiden merkitystä arvioidaan.  

 

Helsingissä 16.9.2021 

 

Susanna Pimenoff 

biologi, FM 

Luontotieto Keiron Oy 
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