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1  JOHDANTO 

Espoon ympäristökeskuksessa on meneillään Luonto-hanke, johon kuuluu yhtenä 
osana luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma. Ohjelman tavoitteena on 
turvata luontoarvoiltaan merkittävien kohteiden säilymistä kaupungin alueella ja 
lisätä suojeltujen luontoalueiden pinta-alaa. Ohjelmassa tullaan esittämään luon-
nonsuojelualueiksi esitettäviä kohteita, kaupungin omilla päätöksillä ja suunnitel-
milla turvattavia kohteita sekä hoitotoimilla turvattavia kohteita.  

Ympäristökeskus teetti kesällä 2020 kahdeksalta kaupungin omistuksessa olevalta 
alueelta keskeisten luontoarvojen kartoituksen. Kohteet tarkistettiin maastossa 
heinäkuun ja elokuun aikana. Työssä painotettiin uhanalaisten luontotyyppien 
esiintymiä sekä Espoon uuden (2020) luokituksen mukaisia merkittäviä luonto-
kohteita. Selvityksestä vastasi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 

2  SELVITYSKOHTEET JA MENETELMÄT 

2.1  Kohteet 

Selvityskohteiksi oli valittu kahdeksan eri puolilla Espoota sijaitsevaa aluetta (kuva 
1). Kohteet tiedettiin luonnonarvoiltaan monipuolisiksi, mutta niistä ei ollut käy-
tettävissä suojeluarvojen määrittämiseen riittäviä tietoja tai luontotiedot olivat 
vanhoja. Selvityskohteista (taulukko 1) kaksi oli arvioitu aiemmin maakunnallisesti 
merkittäviksi (Espoon ympäristönsuojelulautakunta 1987, Lammi & Routasuo 
2013), yksi oli mukana toteutumatta jääneen soidensuojeluohjelman täydennys-
kohteena ja viiden on arvioitu täyttävän Uudenmaan luonnonympäristöjen maa-
kunnallisen arvon kriteerit (Manninen 2018). Selvityskohteiden pinta-ala oli kaik-
kiaan 213 hehtaaria.  
 
 

Taulukko 1. Selvityksen kohdealueet. LAKU-kohde = Uudenmaan luonnonympäristöjen maakunnalliset arvot 
(Salminen & Aalto 2012) täyttävä kohde. 

Nimi Kuvaus Kohteen arvo 

Vitmossen−Teirmossen Suo- ja metsäalueita Maakunnallisesti arvokas  

Turvesuon neva Luonnontilaisena säilynyt neva aivan oma-
kotiasutuksen tuntumassa.  

Maakunnallisesti arvokas 

Soidensuo (Espoo) Ojittamaton suo, tärkeä ekologisten yhteyk-
sien runkona 

Soidensuojeluohjelman täydennys-
kohde (pääosa Kirkkonummella) 

Oittaan suojelualueen  
laajennukset 

Oittaan luonnonsuojelualuetta ympäröiviä 
metsäalueita 

LAKU-kohderajaus 

Kalittoman ympäristön metsät Metsäalueita, rajautuvat Kalajärvenkallioiden 
luonnonsuojelualueeseen 

LAKU-kohderajaus 

Örkkiniityn−Längkärrin metsät Metsäalueita, rajautuu Myllypuron lehtopuro-
laakson luonnonsuojelualueeseen 

LAKU-kohderajaus 

Odilampi Suo- ja metsäalueita, rajautuu Vantaan puo-
lella olevaan luonnonsuojelualueeseen 

LAKU-kohderajaus 

Solbacka Metsäalue LAKU-kohderajaus 
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Kuva 1. Selvityskohteiden sijainti. Soidensuosta otettiin mukaan vain Espoon puoleinen osa. 

2.2  Kohteiden inventointi 

Kohteiden luonnonolot inventoitiin maastossa 22.7.−26.8.2020. Inventoinnin pää-
paino oli uhanalaisten luontotyyppien rajaamisessa ja edustavuuden arvioinnissa, 
sillä niitä ei ollut selvitetty aiemmin yhdeltäkään kohteelta. Lisäksi tarkistettiin, 
onko kohteilla luonnonsuojelulain turvin suojeltavia luontotyyppejä. Uhanalaisten 
luontotyyppien inventointi perustui Suomen ympäristökeskuksen tuoreimpaan 
ohjeistukseen (Kontula & Raunio 2018a, b). Luonnontilan edustavuutta arvioitiin 
myös METSO-ohjeiston (Syrjänen ym. 2016) avulla. Selvitys ei sisältänyt lajistoin-
ventointeja lukuun ottamatta luontotyyppien tunnistamisessa tarvittavia kasvila-
jeja ja muutaman tiedossa olleen harvinaisen kasvilajin esiintymän tarkistuksia. 
Maastotöistä vastasi biologi FM Esa Lammi.  
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Etelä-Suomessa uhanalaisten luontotyyppien esiintymät rajattiin maastossa kart-
tapohjille. Kultakin uhanalaisen luontotyypin kuviolta arvioitiin luonnontila ja 
edustavuus (erinomainen – hyvä – kohtalainen – heikko) sekä lahopuuston määrä 
ja kasvillisuuden ja maapohjan kuluneisuus.  

Huomattava osa selvitysalueiden pinta-alasta on kangasmetsiä ja metsäisiä kallio-
alueita. Lähes kaikki omillaan kehittyneet kangasmetsät ovat luontotyyppinä sil-
mälläpidettäviä tai uhanalaisia. Rajanveto kangasmetsien ja kalliometsien välillä 
on usein tulkinnanvaraista. Kangasmetsistä rajattiin ainoastaan uhanalaisiin luon-
totyyppeihin (ei silmälläpidettäviä) kuuluvat kuviot. Kalliomaastossa kangasmet-
siksi tulkittiin alueet, joissa puuston peittävyys on yli 30 % ja avokallioiden osuus 
vähäinen. Suoluontotyyppien, lehtojen ja pienvesien rajaaminen oli yksiselittei-
sempää. Uhanalaisia perinneympäristöjä on vain kahdella selvityskohteella. 

Kohteilla ei tehty tarkkaa METSO-kartoitusta, mutta METSO-kriteereihin I ja II kuu-
luvia alueita merkittiin kartoille, jos niiden esiintymisalue poikkesi uhanalaisen 
metsä- tai suokuvion rajauksesta. 

2.3  Aineiston käsittely 

Uhanalaisten luontotyyppien kuviot ja muut merkittävät kohteet rajattiin kartoille 
paikkatieto-ohjelmalla. Kuvioista muodostettiin Espoon ympäristökeskuksen ar-
vokkaat luontotyypit -ohjeiston (LUMO) mukaisia kokonaisuuksia. Kohteille annet-
tiin LUMO-luokituksen mukainen suojeluarvo (1 ehdoton – 2 tiukka – 3 huomioi-
tava – 4 joustava) ja niistä täytettiin luontotietojärjestelmään sopiva tietokanta.  

Kohdekohtaisten tietojen perusteella arvioitiin, täyttääkö selvitysalue tai sen osa 
luonnonsuojelulain mukaisen luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset. Sa-
malla laadittiin esitys suojeltavan alueen rajauksesta ja suojelun mahdollisista to-
teutuskeinoista. Suojeluarvon määrittämisessä otettiin uhanalaisten luontotyyp-
pien lisäksi huomioon muu alueelta kertynyt tieto, erityisesti METSO-arvot, alueen 
merkitys ekologisena yhteytenä sekä tiedot uhanalaisten ja muiden Espoossa huo-
mionarvoisten lajien esiintymistä. 

3  KOHTEIDEN LUONNONOLOT 

3.1  Vitmossen−Teirmossen 

Vitmossenin−Teirmossenin alue sijaitsee Espoon keskuksen länsipuolella. Alue ra-
jautuu etelässä Kehä III:een, lännessä rakenteilla olevaan Blominmäen jäteveden-
puhdistamoon ja pohjoisessa Rintamäen asuinalueeseen. Selvitysalueessa oli li-
säksi mukana Blominmäen länsipuolella sijaitseva metsäinen rinne. Kohteen 
pinta-ala on 65 hehtaaria. 

Vitmossen−Teirmossen koostuu kahdesta luonnonoloiltaan edustavasta suosta ja 
niiden ympäristössä olevista kangasmetsistä ja männikköisistä kallioista. Länti-
sempi suo eli Vitmossen on suurelta osin isovarpurämettä ja sitä reunustavaa kor-
pea.  Suon eteläpäässä aivan kehätien tuntumassa  on  märkä,  paikoin hankalakul- 
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Kuva 2. Kangasmetsää Vitmossenin pohjoispuolella. Kuva 3. Pieni neva Teirmossenin luoteisosassa. 

kuinen sararäme. Teirmossen eli Teirinsuo on laajempi, runsaan kymmenen heh-
taarin kokoinen suoalue, joka kattaa suuren osa selvitysalueen itäpuoliskosta. 
Teirmossenin pohjoisosa on isovarpurämettä, luoteisosa on paikoin vankkaa 
puustoa kasvavaa korpea ja eteläosa on tulva- ja sadevesien ruokkimaa nevakor-
pea ja ruohokorpea. Suon tervaleppiä kasvava eteläkärki on rauhoitettu v. 2002 
luonnonsuojelulain mukaisena luontotyyppinä (Teirinsuon tervaleppäkorpi).  

Teirmossenin luoteisosassa on vanhoja merkkejä turpeen nostosta ja suon laiteilla 
on muutama jo lähes umpeutunut oja. Ojien kuivattava vaikutus näkyy lähinnä 
rämemännikön vankistumisena. Suon männikkö on suunnilleen sadan vuoden 
ikäistä. Vanhat ojat eivät enää kuivata alueen soita. Suon luoteisosasta laskee suon 
reunasta alkunsa saava noro, joka on osan matkaa luonnontilaisessa uomassa. 

Vitmossenin ja Teirmossenin välissä on männikköistä kangasmetsää (kuva 2) ja 
pieniä kallioalueita. Suoalueiden välisen maaston luonnontila on muuttunut suu-
resti viime vuosina, sillä alueelle on rakennettu kalliopuhdistamon kuiluja ja hätä-
poistumisteitä. Rakentaminen ei ole ulottunut soille eikä toistaiseksi näytä vaikut-
taneen soiden luonnontilaan.  

Soita ympäröivät metsät ovat vaihtelevia tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsiä. 
Kallioisilla alueilla mäntyvaltainen puusto yltää parhaimmillaan lähes 150 vuoden 
ikään, mutta pääosa metsistä on selvästi nuorempia ylispuuston ollessa 60–90 
vuoden ikäistä. Edustavin metsäkuvio on luoteisosan varttunut kuusisekametsä, 
jossa on runsaasti lahopuuta. Nuorenpuoleisia metsäkuvioita on ainoastaan kehä-
tiehen rajautuvassa rinteessä Teirmossenin itäpuolella, mutta sielläkin lahopuuta 
on melko paljon, sillä 40–50 vuoden ikään varttunutta puustoa ei ole harvennettu. 
Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa (Surakka ym. 2015) on 
usealle metsäkuviolle esitetty puuston harvennuksia, mutta niitä ei ole toteutettu. 
Metsien luonnontila on säilynyt hyvänä. 

Teirmossenin länsipuolella on pohjois−eteläsuuntainen ulkoilureitti. Toinen ulkoi-
lureitti noudattaa selvitysalueen pohjoisreunaa. Muualla on joitakin polkuja, 
mutta maaston kuluminen on ollut varsin vähäistä.  
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Kuva 4. Blominmäen länsirinteen lehtoa. Kuva 5. Varttunutta kuusikkoa Blominmäen lounais-
puolella. 

Vitmossen−Teirmossen on arvioitu jo 1980-luvulla maakunnallisesti arvokkaaksi ja 
lähes erämaiseksi suokokonaisuudeksi (Hosiaisluoma 1985), joskaan Kehä III:n ja 
Blominmäen jätevedenpuhdistamon välissä olevaa aluetta ei enää nykyisin voi 
luonnehtia kovin erämaiseksi. Alueen arvoa lisää sen sijainti Espoon Keskuspuis-
ton ja Nuuksion välissä; Vitmossenin−Teirmossenin alue on Espoon tärkeimpiä 
ekologisia yhteyksiä (esim. Hirvensalo 2014, Jalkanen ym. 2018). 

Blominmäen länsipuolella sijaitseva selvitysalueen läntinen osa on Gumbölenjoen 
laaksoon viettävä metsäinen rinne. Alueen pohjoispuolisko on puustoltaan vart-
tunutta tuoretta lehtoa, jota leimaavat kookkaat haavat ja runsas lahopuusto 
(kuva 4). Eteläpää on varttunutta, runsaslahopuustoista lehtomaisen kankaan 
kuusikkoa (kuva 5). Näiden välissä on hoidetumpi metsäkuvio, jossa on varttu-
nutta, mutta aukkoisempaa sekapuustoa. Myös Blominmäen länsipuolinen alue 
toimii ekologisen yhteytenä. 

3.1.1  Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset luontotyypit 

Teirmossen ja Vitmossen ovat monipuolisia ja edustavia suoalueita, joilla esiintyy 
useita uhanalaisia suoluontotyyppejä (kuva 6). Vitmossenin suotyypeistä etelä-
pään sararäme ja pohjoispään mustikkakorpi (varpukorpi) ovat Etelä-Suomessa 
erittäin uhanalaisia (EN). Suurimman osan Vitmossenista kattava isovarpuräme on 
luontotyyppinä vaarantunut (VU). Vitmossenin alueella on muutama vanha oja ja 
joitakin pohjaveden mittauspisteitä, joihin johtaa heikko, mönkijän jälkeensä jät-
tämä ajoura. Suon luonnontila on muutoin hyvä.  

Vitmossenin pohjoispuolella on kangasmetsien ympäröimä, luonnontilaisena säi-
lynyt isovarpuräme (VU). Rämeen pohjoispäässä on kapea, tervaleppiä kasvava 
korpireunus, mutta sitä ei rajattu pienen pinta-alansa vuoksi omaksi kuviokseen.  

Teirmossen on lähes kokonaan uhanalaista luontotyyppiä. Vain osa suon luoteis-
pään kuusikkoisesta alueesta on tulkittavissa turvekankaaksi, jonka vanhat ojituk-
set ovat kuivattaneet. Luoteisosan uhanalaisilla korpikuvioilla on nähtävissä jälkiä 
turpeenotosta, mutta alue on sittemmin luonnontilaistunut. Edustavimpana suon 
osana voidaan pitää eteläosan lahdeketta, jossa on laajalla alueella luonnontilaista 
nevakorpea (sarakorpea) sekä ruohokorpea (luontotyyppi EN). 
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Kuva 6. Uhanalaiset luontotyypit Vitmossenin−Teirmossenin alueella. Karttaan on merkitty myös kaksi runsas-
lahopuustoista lehtomaisen kankaan kuviota. 

Edustavimmat metsäalueet ovat Teirmossenin länsipuolella. Pohjoisempi kuvaan 
6 rajattu kuvio on iäkästä (n. 120 v), runsaslahopuustoista kuusisekametsää, joka 
on luontotyyppinä vaarantunut. Laajempi, eteläisempi kuvio on pääosin mänty-
valtaista kangasta. Lahopuutta on etenkin kuvion itäosassa. Molemmat metsäku-
vot täyttävät METSO-ohjelman valintakriteerit (pohjoisempi METSO I:stä). 

Kehätien tuntumassa alueen eteläosassa on kolme uhanalaisen luontotyypin tun-
nusmerkit täyttävää kangasmetsäkuviota. Niistä keskimmäinen ja itäisin ovat osit-
tain kalliometsää, jonka puusto on mäntyvaltaista. Läntisin kuvio on METSO-
kriteerit täyttävää kuusisekametsää, ja ainoa hyvin säilynyt metsäkuvio Blomin-
mäen eteläpuolella, jonka puustoa on viime vuosina harvennettu. 

Blominmäen länsipuolinen rinne on varttunutta metsää pohjoispään nuoripuus-
toista aluetta lukuun ottamatta. Miltei puolet alueesta on käenkaali-oravanmar-
jatyypin lehtoa (VU). Eteläpään lehtomaisen kankaan kuviolla on poikkeuksellisen 
paljon lahopuuta; myrskyt ovat riepotelleet metsää useaan otteeseen, mutta kaa-
tuneita runkoja ei ole korjattu pois. Alueen keskiosan läpi laskee pieni puro. Sen 
luonnontila on täysin turmeltunut, sillä puhdistamon työmaalta valunut ruostei-
nen lieju on täyttänyt leveälti koko uoman. 
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3.1.2  Lajiston suojeluarvot 

Vitmossen ja Teirmossen tunnetaan arvokkaasta suokasvilajistostaan. Vitmosse-
nin kasveista hetesara on uhanalainen (vaarantunut; Hyvärinen ym. 2019). Kasvu-
paikka on tiettävästi pääkaupunkiseudun ainoa. Lähimmät tunnetut kasvupaikat 
ovat Keski-Uudellamaalla. Teirmossenin kasvierikoisuuksiin kuuluvat ainakin juo-
lukkapaju, pääkaupunkiseudun soilla harvinainen rahkasara ja paremmin meren-
rantakasvina tunnettu hirssisara. 

Alueen uhanalaisiin lajeihin lukeutuvat myös erittäin uhanalainen (EN) lahokavio-
sammal sekä liito-orava (VU). Lahokaviosammalta on löydetty kolmesta paikasta 
Kehä III:n läheltä sekä alueen keskiosasta. Sopivia kasvupaikkoja on muuallakin. 
Liito-oravasta tehdyt havainnot keskittyvät Blominmäen länsipuolelle ja selvitys-
alueen pohjoisosiin. Muita alueen huomionarvoisia lajeja (Savola 2008) ovat alu-
eellisesti uhanalainen (RT) rakkosammal, harvinainen kääväkäs kultarypykkä sekä 
vanhoissa metsissä kasvava riukukääpä.  

3.1.3  Säilytettävän alueen rajaus ja suositukset 

Uhanalaisten luontotyyppien osuus Vitmossenin−Teirmossenin alueesta on huo-
mattavan suuri. Vitmossen, Teirmossen ja Teirmossenin länsipuolinen metsäalue 
täyttävät Espoon LUMO-kohteiden kriteerit. Suoalueet ja niitä reunustavat vart-
tuneen metsän kuviot on luokiteltavissa LUMO-luokkaan 2 (erityisen arvokas) ja 
vanhimmat Kehä III:n lähellä olevat metsäkuviot luokkaan 3 (paikallisesti erittäin 
arvokas). Suojeluarvoltaan vähemmän merkittäviin kohteisiin kuuluu pelkästään 
Vitmossenin ja Teirmossenin välinen alue, jossa on kalliopuhdistamon rakenteita 
ja pelastusteitä.  

Teirmossenin kaakkoispuolella on kalliometsiä ja varttuvaa, enintään 50 vuoden 
ikäistä puustoa. Alue on kuitenkin merkittävä Teirmossenin valuma-alueena sekä 
Kehä III:n rajautuvana suojametsänä. Alueelta on lisäksi tavattu uhanalaista laho-
kaviosammalta. Vitmossenin−Teirmossenin alue täyttää maakunnallisesti arvok-
kaan LAKU-kohteen kriteerit luontotyyppiensä, sijaintinsa ja lajistonsa perusteella. 

Suojeltavan alueen rajausehdotus on kuvassa 7. Rajaus kattaa suoalueet, varttu-
neen metsän kuviot sekä tarpeellisen suojavyöhykkeen Kehä III:n suuntaan. Poh-
joisreuna noudattaa asuinalueen kohdalla ulkoilutietä, jonka pohjoispuolella on 
nuoria ja harvennettuja metsäkuvioita. Rauhoitus toteutetaan luonnonsuojelu-
aluepäätöksellä. Kaksiosaisen, rauhoitettavaksi esitetyn alueen pinta-ala on 39 
hehtaaria. Koko alue on Espoon omistuksessa lukuun ottamatta Teirmossenin 
pohjoisreunaa, josta pieni, selvitysalueen ulkopuolelle rajattu palsta on yksityis-
omistuksessa. Alueelle ei tule perustaa uusia ulkoilureittejä. Puhdistamon käy-
tössä oleva alue pidetään sellaisena, että eläinten liikkuminen suoalueiden välillä 
ei vaikeudu.  

Uusien teiden varsilla on runsaasti mm. lupiinia ja muita maa-aineksen mukana 
kulkeutuneita kasvilajeja. Esiintymiä on syytä pitää silmällä ja tarvittaessa estää 
niiden leviäminen suojelualueen puolelle. 
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Kuva 7. Ehdotus rauhoitettaviksi alueiksi (keltaiset rajaukset). Espoon LUMO-luokituksen mukai-
set alueet on rajattu valkoisella katkoviivalla. Blominmäen itäpuolelle perustetaan luonnonsuo-
jelualue, joka käsittää alueen suot ja rakentamattomat metsät. Blominmäen länsipuolinen met-
säalue suojellaan joko luonnonsuojelualueena tai kaupungin omalla päätöksellä. Rajauksessa 
otetaan huomioon mahdollinen junarata. 

Myös Blominmäen länsipuolinen metsäalue täyttää luonnonsuojelualueen perus-
tamisedellytykset pohjoisinta päätä lukuun ottamatta. Rauhoitettavaksi sopivan 
alueen pinta-ala on 8 hehtaaria. Rinnemetsä täyttää METSO-ohjelman kriteerit ja 
kuuluu Espoon LUMO-luokituksessa 3. luokan kohteisiin. Ongelmana alueen suo-
jelussa on Espoo−Salo-oikoradan linjaus, joka kulkee metsäalueen eteläosan läpi 
lehdon eteläpuolelta. Ratalinjan etelä- ja pohjoispuolinen rinne tulisi säilyttää 
mahdollisimman luonnontilaisena joko luonnonsuojelualuepäätöksellä tai kau-
pungin omalla päätöksellä. Alueelle esitettyjä metsänhoitotoimia (Surakka ym. 
2015) ei tule toteuttaa. 

3.2  Turvesuon neva 

Mankkaan Turvesuo oli sata vuotta sitten pääkaupunkiseudun tärkeimpiä tur-
peennostoalueita. Turpeennoston päätyttyä 1950-luvulla suolle perustettiin kaa-
topaikka, joka laajeni vähitellen lähes koko suolle. Vain suon itäosa jäi jäljelle. Se-
kin on lähes kokonaan ojitettu. Turvesuon neva (kartoissa myös Muolaansuo) on 
suon itäreunan pieni (2 ha) lahdeke, joka on säästynyt ojituksilta. Turvesuon nevan 
pohjois- ja eteläpuolella on pientaloja. Itäpuolella on pieni alue lähivirkistysalu-
eena käytettävää kangasmetsää ja länsipuolella ojitettua rämettä. 

LUMO 3 

 

LUMO 3 

 
LUMO 3 

 

LUMO 3 

 

LUMO 2 

 

LUMO 2 
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Kuva 8. Lähimmät rakennukset ovat nevan pohjois-
reunassa. 

Kuva 9. Nevan länsipuolella on isovarpurämettä. 

Turvesuon neva luokiteltiin 1980-luvulla maakunnallisesti merkittäväksi suoksi ar-
vokkaan kasvilajistonsa ja hyvin säilyneiden suotyyppiensä ansiosta (Hosiaisluoma 
1985). Suon luontoarvoja ei sittemmin ole tiettävästi selvitetty. 

3.2.1  Uhanalaiset luontotyypit 

Turvesuon nevalla on pienestä pinta-alasta huolimatta useita eri suotyyppejä. 
Neva on vuosien mittaan ehkä hieman kuivunut (reunat puustoutumassa), mutta 
suon luonnontila on edelleen hyvä. Varsinainen neva eli avosuo-osa on pieni, noin 
50 metriä läpimitaltaan. Siitä on erotettavissa laajempi saraneva (kuva 8) ja itä-
reunan suppeampi lyhytkortinen neva (kuva 10). Saranevaa on lisäksi pieni kuvio 
suon itäreunalla. Molemmat nevatyypit ovat Etelä-Suomessa vaarantuneita (VU). 
Nevojen valtalajeja ovat pullosara, jouhisara, tupasvilla, tupasluikka, järvikorte, 
suokukka ja pyöreälehtikihokki. Niukkoina tavattiin lajeihin kuuluvat mm. valko-
piirtoheinä, mutasara ja pikkukihokki. 

Avosuota reunustaa etelä- ja länsipuolella 30–40 metrin levyinen räme. Räme on 
pienipiirteisesti vaihtelevaa, mutta pääosa siitä on tupasvillarämettä. Räme vai-
hettuu länsipuolella kapeaksi rahkarämereunukseksi ja laajemmaksi isovarpurä-
meeksi, joka jatkuu selvitysalueen länsipuolelle Turvesuon ojitellulle osalle. 

Suon keskellä on pieni kivennäismaasaareke, jossa kasvaa 5–10 metrin korkuista 
mäntyä ja koivua. Saarekkeen kaakkois- ja eteläpuolella on vaihteleva korpialue, 
jonka itäpuolisko on lähinnä ruohokorpea ja länsiosa aitokorpea, jossa on mm. 
muurainkorven piirteitä. Molemmat korpityypit ovat luontotyyppeinä erittäin 
uhanalaisia (EN), joskaan Turvesuon korvet eivät ole pienen pinta-alansa vuoksi 
järin edustavia. Puusto on lähes 20 metrin mittaista koivua ja kuusta. Suon etelä-
puolella on varttunutta lehtomaisen kankaan kuusisekametsää ja itäpuolella män-
tyvaltaista kangasmetsää. 

Turvesuon nevan luontotyypit ovat säilyneet hyvinä, sillä suolla on liikuttu vain 
vähän. Suon keskiosan metsäniemekkeen kautta kulkee polku ja länsireunan iso-
varpurämeen läpi menee sähkölinja-aukea, jonka tolpat on poistettu. Turvesuon 
ojitettu alue alkaa suunnilleen selvitysalueen länsirajalta. Vanhat ojat olivat heinä-
kuussa 2020 kuivia. 
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Kuva 10. Uhanalaiset luontotyypit Turvesuon nevalla. 

3.2.2  Lajiston suojeluarvot 

Turvesuon nevan kasveista pikkukihokki on Suomessa vaarantunut (VU). Kesällä 
2020 laji löytyi vain yhdestä paikasta, mutta koko pikkukihokille sopivaa aluetta ei 
tutkittu tarkoin. Nevan valtakasveista tupasluikka on pääkaupunkiseudulla harvi-
nainen. Muita huomionarvoisia lajeja ovat villapääluikka, valkopiirtoheinä ja mu-
tasara. Suokasvilajisto on edustava, mutta tupasluikkaa lukuun ottamatta huomi-
onarvoisten lajien esiintymät ovat hyvin niukkoja. Hosiaisluoman (1985) mainitse-
mista lajeista ei havaittu pitkälehtikihokkia. 

3.2.3  Säilytettävän alueen rajaus ja suositukset 

Turvesuon neva muodostaa yhtenäisen, hyvin säilyneen pikkusuon. Alueella on 
useita uhanalaisia suotyyppejä ja kasvilajisto on pääkaupunkiseudun suoksi edus-
tavaa. Espoon LUMO-luokituksessa suo kuuluu luokkaan 3 (paikallisesti erittäin ar-
vokas). Suon säilyttäminen mahdollisimman luonnontilaisena on perusteltua. 

Turvesuon neva saa vetensä sateesta ja ympäristöstä tulevasta valunnasta. Suo-
jeltavaan alueeseen on syytä sisällyttää myös suon metsäistä ympäristöä, jonka 
säilyminen ylläpitää suon luonnontilaa. Säilytettävän alueen rajausehdotus on ku-
vassa 11. Alueeseen kuuluu neva, sitä ympäröivä luonnontilainen suo sekä suon 
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eteläpuolella oleva metsäalue pihamaihin ja ulkoilureittiin asti. Itäpuolelta mu-
kaan on otettu metsäisen alueen reuna, jossa on kohtalaisesti lahopuutakin. Sel-
vitysalueessa mukana ollut Makslahdentiehen ulottuva ”lahdeke” on kosteapoh-
jaista, harvennettua metsää, jota ei ole tarpeen sisällyttää suojeltavan alueen ra-
jaukseen. Suojeltavaksi esitetyn alueen pinta-ala on 2,6 hehtaaria. 

Turvesuon neva on kokonaan kaupungin omistuksessa. Alue on mahdollista suo-
jella luonnonsuojelualuepäätöksellä. Nykyisessä asemakaavassa suo on osoitettu 
SL-merkinällä paitsi entisen sähkölinjan länsipuoli, joka on virkistyskäyttöön osoi-
tettua VP-aluetta. 

 

Kuva 11. Suojeltavan alueen rajausehdotus (keltainen viiva) ja Espoon LUMO-kriteerit täyttävä 
kohde (valkoinen katkoviiva). Violetilla katkoviivalla on merkitty selvitysalue, joka vastaa entistä 
maakunnallisesti arvokkaan suoalueen rajausta. 

Turvesuon neva saattaa olla hitaasti kuivumassa. Avosuon reunassa kasvaa jonkin 
verran nuoria puita. Lisäksi useat suon huomionarvoisista kasveista suosivat mär-
kiä kasvupaikkoja ja ovat Turvesuolla niukkoja. Nevan nuorta reunapuustoa olisi 
hyvä harventaa, jotta neva pysyisi aukeana ja puuston haihduttava vaikutus vä-
henisi. Kohteen länsirajalta alkavien ojien tukkiminen saattaisi parantaa nevan 
kosteusoloja.  

Makslahdentien metsäalueella on runsaasti puutarhaperäisiä vieraslajeja. Puutar-
hajätteen kippaaminen tien eteläpuolelle tulee lopettaa. Suon reunametsistä löy-
tyi yksittäisiä jättipalsamin taimia ja muutama nuori isotuomipihlaja.  

 

LUMO 3 
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3.3  Soidensuo 

Pääosin Kirkkonummella sijaitseva Soidensuo on 35 hehtaarin laajuinen keidas-
suo, jonka itäisin osa ulottuu Siikajärven eteläpuolella Espoon puolelle. Suon Es-
poon puoleinen osa on lähes kokonaan kangasmetsien ympäröimää korpea. 4,5 
hehtaarin laajuisessa selvitysalueessa on mukana myös suota ympäröivää metsää. 
Soidensuon reunasta alkava puro laskee korpialueen läpi ja päätyy lopulta Heinäs-
lammelle. Korpialueelle laskee myös eteläpuoliselta Kivilammelta ja Vuohilam-
melta tuleva puro. Purojen yhtymäkohtaan on syntynyt rehevä, luhtainen korpi. 
Suota ympäröivät metsät ovat olleet talouskäytössä. 

Soidensuo oli mukana soidensuojeluohjelman täydennyksessä (Alanen & Aapala 
2015), jonka toteutus keskeytettiin syksyllä 2014. Suon Espoon puoleista osaa ei 
ehditty inventoida. Soidensuo on Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavassa (POKE) 
maakunnallisesti tärkeän ekologisen yhteyden osa. 

 
Kuva 12. Uhanalaiset luontotyypit Soidensuon selvitysalueella. 

3.3.1  Uhanalaiset luontotyypit 

Selvitysalueen suot ovat korpia lukuun ottamatta kuntien rajalle ulottuvaa sararä-
mettä. Rämeen puusto on aukkoista, 3–4 metrin korkuista mäntyä ja koivua (kuva 
raportin kannessa). Rämeen runsaimpiin kasveihin kuuluvat pullosara, mutasara, 
tupasvilla, tupasluikka, isokarpalo ja pyöreälehtikihokki. Mätäspinnoilla kasvaa 
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juolukkaa ja suopursua. Jouhisara ja suomuurain ovat runsaita rämeen laiteilla. 
Kivennäismaan rajalla on kapea, mutta lähes yhtenäinen vyöhyke siniheinää. Rä-
meen luonnontila on erinomainen. Sararäme on luontotyyppinä erittäin uhanalai-
nen (EN).  

Rämeen kaakkoisreunassa on luonnontilainen, runsaan puolen hehtaarin laajui-
nen ruohokorpi, jonka puusto on 15 metrin korkuista koivua ja kuusta (kuva 13). 
Kasvillisuus on heinä- ja saravaltaista. Lajistossa on mm. korpikastikkaa, pullo-
saraa, juolasaraa, jouhivihvilää ja runsaasti maariankämmekkää. Laajat alueet ovat 
korpikarhunsammalen ja rahkasammalten peittämiä. 

Selvitysalueen keskiosassa on noin puolentoista hehtaarin laajuinen alue rehevää, 
luhtaista ruohokorpea. Alueelle tulee vesiä puroja ja noroja pitkin luoteesta, Soi-
densuon suunnasta sekä etelästä Kivilammelta. Vain Soidensuon suunnasta tuleva 
puro erottuu maastossa, vaikka sekin haarautuu välillä ja häviää miltei pii-
louomaksi. Korpialue on märkää ja monin paikoin upottavaa (kuva 14). Kasvillisuus 
vaihtelee kosteusolojen mukaan. Märimmillä paikoilla vallitsevat korpikaisla, kor-
pikastikka, ranta-alpi ja suo-orvokki. Kuivempien pintojen kasveja ovat metsäalve-
juuri, korpi-imarre, metsäkorte, tähtisara, rätvänä ja mesimarja. Isoalvejuurta kas-
vaa siellä täällä. Puustossa on koivujen ja kuusten lisäksi tervaleppiä. Pieniläpimit-
taista lahopuuta on melko paljon, mutta järeä puusto puuttuu. Korpialueen etelä-
osassa on pieni alue niukkapuustoisempaa suota, jossa on nevakorven piirteitä. 
Ruohokorpi on erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN). Soidensuon korpi on ojit-
tamaton ja varsin edustava. 

Soidensuon reunasta alkava puro laskee korpialueen läpi. Hitaasti virtaava puro 
on 1–2 metrin levyinen ja sitä ympäröi metsäisillä osuuksilla kapea korpireunus, 
jossa on sekä kangaskorven että ruohokorven piirteitä. Puron varren puusto on 
luonnontilaisen kaltaista ja lahopuuta on monin paikoin. Puro on niukkakasvinen; 
lajistossa on lähinnä vehkaa. Puron luonnontilaisena säilynyt osuus edustaa hyvin 
havumetsävyöhykkeen latvapurot -luontotyyppiä, joka arvioitu vaarantuneeksi 
(VU). Muut alueelle tulevat virtavedet erottuvat selvitysalueen puolella huonosti.   
 

 

  

Kuva 13. Ruohokorpea Soidensuon kaakkoisreunalta. Kuva 14. Selvitysalueen keskiosan korpi on paikoin 
hankalakulkuisen märkää. 
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Selvitysalueen pohjoisreunassa on runsaan 30 vuoden ikäistä kasvatusmännikköä 
ja hieman vanhempaa tuoreen kankaan männikköä, jonka puustoa on harven-
nettu. Eteläreunassa on vanhempaa, mutta harvennettua tuoreen ja lehtomaisen 
kankaan sekametsää. Hyvin säilynyttä metsää on jäljellä pieni alue metsäisten mä-
kien välisessä notkelmassa alueen eteläreunalla. Kuvion puusto on kuusivaltaista 
ja runsaan sadan vuoden ikäistä. Lahopuuta on melko paljon. Kuvion läpi laskee 
etelästä tuleva puro, joka laajenee leveäksi, vehkan täyttämäksi uomaksi, kunnes 
vedet purkautuvat suolle. Metsäkuvio on uhanalaisten luontotyyppien luokitte-
lussa varttunutta havupuuvaltaista tuoretta kangasta (VU).  

3.3.2  Lajiston suojeluarvot 

Selvitysalueelta ei ole tiedossa uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien esiinty-
miä.  

3.3.3  Säilytettävän alueen rajaus ja suositukset 

Selvitysalueen suoluontotyypit ovat edustavia ja niiden luonnontila on erinomai-
nen. Suurin osa alueesta on ruohokorpea, joka on luontotyyppinä erittäin uhan-
alainen (EN). Alueen arvoa lisää luonnontilaisessa uomassaan virtaava puro, jonka 
luonnontilaisena säilynyt osuus jatkuu loivien rinteiden välisessä notkelmassa sel-
vitysalueen itäpuolelle. Selvitysalueen suot muodostavat Kirkkonummen puolei-
sen suon kanssa maakunnallisesti tärkeän kokonaisuuden (Espoon LUMO-luokka 
2). Espoon puoleinen osa on paikallisesti erittäin tärkeä luontoalue (LUMO-luokka 
3). Huomattava osa kohteesta (korvet, puro lähiympäristöineen, vanhin metsäku-
vio) täyttää METSO-ohjelman luokan I kriteerit. 

 
Kuva 15. Säilytettävän alueen rajaus (keltainen viiva). Selvitysalueen rajaus violetilla katkoviivalla. 
Lähes koko alue on Espoon LUMO-luokituksen mukaista kohdetta (valkoinen katkoviiva). 

LUMO 3 

 



Espoon LUMO-toimenpideohjelma. Kohdekartoitukset 2020.  

 

 

17 
 

Suojeltavaksi ehdotettu alue on rajattu kuvaan 15. Rajaus käsittää hyvin säilyneen 
3,4 hehtaarin laajuisen alueen, joka on Espoon kaupungin omistuksessa. Kohde 
täyttää luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset, mutta se voidaan suojella 
myös Espoon omalla päätöksellä. Luonnonsuojelualueen perustaminen on perus-
teltua, jos myös Kirkkonummen puoleisia osia rauhoitetaan. Eteläpuoleisen, selvi-
tysalueen ulkopuolelle rajatun metsärinteen (puusto melko vanhaa, mutta har-
vennettua) ottaminen mukaan suojeltavan alueen suojavyöhykkeeksi lisäisi alu-
een pinta-alaa merkittävästi.  

Alueen läpi kulkee pohjoispuoliselta asuinalueelta kaakkoon suuntautuva polku. 
Muutoin suojeltavaksi rajattu alue on luonnontilaisen kaltaista. Polun käyttö luon-
nonarvoja heikentämättä on mahdollista. Uusia reittejä ei tule rakentaa.  

3.4  Oittaan luonnonsuojelualueen laajennukset 

Vuonna 1990 perustettu Oittaan lehtopurolaakson luonnonsuojelualue käsittää 
Oittaanjoen laakson metsämaastoa noin 600 metrin matkan. Suojelualueella on 
Oittaan ulkoilukeskuksesta alkava luontopolku ja sen läpi kulkee ulkoilureitti. Suo-
jelualue käsittää vain osan Kunnarlantien ja Oittaan peltojen välisestä metsäalu-
eesta, joka on kokonaan kaupungin omistuksessa. Myös suojelualueen ulkopuoli-
silla metsäkuvioilla on todettu olevan merkittäviä luontoarvoja. Uudenmaan maa-
kuntakaavaa varten tehdyn selvityksen (Manninen 2018) mukaan osa alueen met-
sistä täyttää maakunnallisesti arvokkaan luontokohteen kriteerit. Alue kuuluu 
maakunnallisesti arvokkaaseen ekologiseen verkostoon (Jalkanen ym. 2018). 

Luonnonsuojelualueen ympäristöstä tutkittiin neljän eri metsäkuvion luontoar-
voja. Kaikki kuviot rajautuvat luonnonsuojelualueeseen. Kuvioiden pinta-ala on 
yhteensä 8,9 hehtaaria. 

3.4.1  Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset luontotyypit 

Osa-alue 1 (kuva 16) 

Luonnonsuojelualueen pohjoispuolisen alueen lounaisosassa on vanha pihapiiri 
rakennuksineen ja pihakallioineen. Koillisosa on metsittynyttä niittyä, jonka läpi 
johtaa Kellonummentien entinen tiepohja. Kasvillisuus on hyvin kulttuurivaikut-
teista. Haitallisista vieraslajeista lupiinia on melko paljon entisellä tiealueella. Ku-
violla ei ole uhanalaisia luontotyyppejä. 

Osa-alue 2 

Runsaan 400 metrin pituinen metsäalue, joka rajautuu lähes koko matkalta luon-
nonsuojelualueeseen. Länsipuolella on peltoa. Metsän pohjoispää on kalliorin-
teen kangasmetsää, jonka puusto on varttunutta, mutta harvennettua. Kuvion 
eteläpäässä on pieni alue istutettua, 50 vuoden ikäistä rauduskoivikkoa. Muu osa-
alue on lähes kokonaan runsaslahopuustoista lehtomaista kangasta, joka jatkuu 
samanlaisena luonnonsuojelualueen puolelle. Ylispuusto on runsaan sadan vuo-
den ikäistä kuusta, sekapuuna on varttuneita mäntyjä, koivuja ja haapoja. Puusto 
on erirakenteista ja eri-ikäistä lahopuuta on runsaasti (kuva 16). Metsä täyttää 
METSO-ohjelman I luokan kriteerit. Uhanalaisena luontotyyppinä metsä on silmäl-
läpidettävää, sillä valtapuuston ikä ei vielä täytä vaarantuneelta lehtomaiselta 
kankaalta edellytettävää vähintään 120 vuoden ikää.  
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Kuva 16. Oittaan lehtopurolaakson luonnonsuojelualueen ympäristöstä tutkitut osa-alueet. Alueiden nume-
rointi viittaa tekstiin. 

  

Kuva 17 ja 18. Metsä Oittaan luonnonsuojelualueen länsipuolella on yhtä edustava kuin suojelualueen puolella. 
Kuvat ovat osa-alueelta 2. 
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Kuva 19. Glomsinjokea reunustavaa pajuluhtaa osa-
alueella 3. 

Kuva 20. Kuivahkon kankaan männikköä luonnon-
suojelualueen rajalla selvityksen osa-alueella 4. 

Metsän pellonpuoleinen reuna on muuta aluetta viljavampaa. Puustossa on run-
saasti haapaa ja kenttäkerroksessa käenkaali-oravanmarjatyypin lehtokasvilli-
suutta. Kuvio rajattiin tuoreeksi keskiravinteiseksi lehdoksi, joka on luontotyyp-
pinä vaarantunut (VU). Metsäalueen pohjoispäässä on niukkapuustoinen ojitta-
maton pikkusuo, joka on tyypiteltävissä ruohokorveksi (EN). Suolla kasvaa mm. 
hiirenporrasta, metsäkortetta, vehkaa, terttualpia sekä virpapajua ja kiiltopajua.  

Osa-alue 3 

Osa-alueeseen kuuluu luonnonsuojelualueen eteläpuolinen jokivarsi sekä joen ja 
Kunnarlantien välinen metsäkuvio. Oittaanjoki ja luoteesta tuleva Ryssänpuro yh-
tyvät alueen pohjoisreunassa etelään laskevaksi Glomsinjoeksi. Jokiuoma on tässä 
kohdin 2–3 metriä leveä ja sitä reunustaa leveä, pajukkoinen tulvatasanne. Joki-
uomassa kasvaa mm. järvikortetta ja ratamosarpiota. Tulvatasanne on pajuluhtaa 
(kuva 19), jonka kasvilajistossa on mm. kiiltopajua, halavaa, korpikaislaa, korpikas-
tikkaa, ruokohelpiä, ranta-alpia, kurjenmiekkaa, katkeratatarta, vehkaa, myrkky-
keisoa, rantayrttiä, luhtalemmikkiä, punakoisoa ja haitallisista vieraslajeista hie-
man jättipalsamia. Oittaanjoki−Glomsinjoki kuuluu havumetsävyöhykkeen purot 
ja pikkujoet -luontotyyppiin (vaarantunut, VU). Pajuluhta on elinvoimainen (LC) 
luontotyyppi, mutta tässä kohdin se on osa jokivarren luontotyyppiä. Jokivarteen 
laskee muutama vanha oja, mutta muutoin alue on säilynyt luonnontilaisena. 

Jokiuoman itärinteellä kasvaa kookkaita haapoja, kuusia ja koivuja. Aluskasvillisuu-
dessa on hieman lehtolajistoakin. Lähes koko uoman itäpuolinen metsikkö on kui-
tenkin kulttuurivaikutteista lehtomaista kangasta, luultavasti entistä niittyä. 
Puusto on 40–50 vuoden ikäistä ja koivuvaltaista. Kuviolla on runsaasti alle kym-
menmetrisiä vaahteroita.  

Osa-alue 4 

Kunnarlantien ja luonnonsuojelualueen välinen metsäalue, jossa on kaksi kallioista 
mäkeä ja niiden välissä pieni niitty. Eteläisemmän mäen kallioinen laki on sadan 
vuoden ikäistä männikköä. Puuston peittävyys on yli 50 % ja kalliopaljastumia vä-
hän. Kuvio (kuva 20) on varttunutta kuivahkoa kangasta, joka on luontotyyppinä 
erittäin uhanalainen (EN). Metsä jatkuu samanlaisena suojelualueen puolelle. Kal-
lion pohjoispäässä on pieni, mutta näyttävä jyrkänne. Mäen itärinteellä on vanha, 
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metsittynyt pihamaa ja kaakkoisrinteellä entinen, sittemmin metsittynyt hiekka-
kuoppa. Osa-alueen eteläpään läpi menee ulkoilutie, jota reunustaa väljäpuustoi-
nen lehtomaisen kankaan sekametsä. 

Osa-alueen pohjoispäässä olevan mäen etelä- ja itärinteellä on tuoreen ja lehto-
maisen kankaan sekametsää, jossa on ylispuina vanhoja mäntyjä. Alikasvoksena 
on haapoja ja runsaasti 20–30 vuoden ikäisiä vaahteroita. Pohjoispäässä on muu-
tama vanhempikin vaahtera. Kuvio on jalopuustoista lehtomaista kangasta (VU).  

Metsäkumpareiden välissä on heinittynyt niittykuvio, jossa kasvaa mm. suo-
payrttiä, särmäkuismaa, pukinjuurta, ahdekaunokkia, paimenmataraa ja keltama-
taraa (vaarantunut, VU). Kuvio on tuoretta suurruohoniittyä, joka on luontotyyp-
pinä erittäin uhanalainen (EN).  

3.4.2  Lajiston suojeluarvot 

Vaarantuneesta (VU) liito-oravasta on tehty havaintoja sekä Oittaan luonnonsuo-
jelualueella että sen länsipuolisella metsäalueella (osa-alue 2). Osa-alueen 4 nii-
tyllä kasvava keltamatara on vaarantunut laji (VU). Osa-alueella 2 on runsaasti la-
hokaviosammalelle (EN) sekä uhanalaisille kääpä- ja kääväkäslajeille sopivia kas-
vupaikkoja. 

3.4.3  Säilytettävän alueen rajaus ja suositukset 

Suunnilleen puolet selvitysalueiden pinta-alasta kuuluu uhanalaisiin luontotyyp-
peihin. Luontotyyppikohteiden luonnontila on hyvä ja edustavuus hyvä tai erin-
omainen pientä perinneympäristökuviota lukuun ottamatta (osa-alueen 4 niitty, 
edustavuus heikko). Suojeluarvot puuttuvat ainoastaan osa-alueelta 1. Muut alu-
eet liittyvät ilman maastossa näkyviä muutoksia Oittaan lehtopurolaakson luon-
nonsuojelualueeseen ja täydentävät merkittävästi suojeltua aluetta. Espoon 
LUMO-luokituksessa kohteet kuuluvat nuorempaa puustoa kasvavia reunaosiaan 
lukuun ottamatta luokkaan 2 (erityisen arvokkaat kohteet, jotka yleensä ovat maa-
kunnallisesti arvokkaita). 

Luonnonsuojelualueen täydennyskohteiksi sopivat alueet on rajattu kuvaan 21. 
Rajauksissa ovat mukana luonnonsuojelualueen länsi- ja itäpuolen metsäalueet 
hoidetuimpia osia lukuun ottamatta. Itäisimmän kuvion eteläpää noudattaa ny-
kyisiä ulkoilureittejä. Lisäksi mukana on eteläpään pajuluhta, joka ympäristönä 
poikkeaa täysin jo suojellusta jokiosuudesta. Pajuluhdan ja Kunnarlantien välinen 
metsikkö on vielä melko nuorta, mutta se on kehittymässä edustavaksi vaahtera-
metsiköksi. Metsikkö toimii lisäksi tärkeänä eläinten kulkuyhteytenä, joka jatkuu 
itään Bodominjärven eteläpuolen metsäalueelle. 

Suojeltaviksi sopivien kohteiden pinta-ala on 7,4 hehtaaria. Kohteet ovat Espoon 
kaupungin omistuksessa. Kohteet täyttävät luonnonsuojelualueen perustamis-
edellytykset.  

Oittaan luontopolku kulkee itäisen kuvion läpi. Polku sulautuu hyvin maisemaan, 
eikä sen käyttöä ole tarpeen rajoittaa. Myös nykyisen ulkoilureitit voidaan säilyt-
tää. Metsäalueille ei perusteta uusia ulkoilureittejä tai polkuja. Purolaakson yli kul-
kenut sähkölinja on purettu. Linjan aukea jätetään metsittymään. Alueen itäreu-
nassa oleva niitty umpeutuu ilman hoitoa. Niityn nuori reunapuustoa olisi hyvä 
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harventaa. Loppukesällä tehtävä niitto ylläpitäisi niittyä edellyttäen, että niittotäh-
teet viedään pois. 

 

Kuva 21. Oittaan lehtopurolaakson luonnonsuojelualueen laajentamiseen sopivat kohteet (kel-
taiset rajaukset). Selvitysalueen rajaus on merkitty violetilla katkoviivalla ja Espoon LUMO-
kriteerien mukaisen alueet valkoisella katkoviivalla. 

3.5  Kalittoman ympäristön metsät 

Kaliton on Kalajärven metsäalueella sijaitseva suorantainen lampi, joka kuuluu 
erillisenä kohteena Kalajärven kallioiden luonnonsuojelualueeseen. Kalittoman 
ympäristössä on laajalti melko luonnontilaisena säilynyttä kalliometsää. Alue on 
osa Kirkkonummen−Nuuksion maakunnallisesti arvokasta ekokäytäväaluetta (Jal-
kanen ym. 2018). Uudenmaan maakuntakaavaa varten tehdyn selvityksen (Man-
ninen 2018) mukaan Kalittoman ympäristön kalliometsät ja lahopuustoiset kan-
gasmetsät täyttävät maakunnallisesti arvokkaan luontokohteen kriteerit. 

Kaksiosaiseen selvitysalueeseen kuuluu Kalittoman eteläpuolinen kallioalue ja 
metsärinne Santaharjuntiehen asti sekä kymmenkunta hehtaaria lammen poh-
joispuolista metsämaastoa. Molemmat kuviot rajautuvat Kalittoman suojelualu-
eeseen. Selvitysalueen pinta-ala on 15,4 hehtaaria. 

Oittaan 

ls-alue 

LUMO 2 

 LUMO 2 

 

LUMO 2 

 



Espoon LUMO-toimenpideohjelma. Kohdekartoitukset 2020.  

 

 

22 
 

3.5.1  Uhanalaiset luontotyypit 

Eteläinen osa-alue (kuva 22) 

Kalittoman eteläpuolista aluetta hallitsee loivapiirteinen, näyttävä kallioalue, 
jonka valtapuusto on noin 150 vuoden ikäistä männikköä. Puusto on matalaa ja 
aukkoista, kokonaan puuttomat silokallioalueet ovat melko laajoja (kuva 23). Ke-
loutuneita runkoja on siellä täällä, mutta lahopuuta on melko vähän. Kallioperä on 
niukasti ravinteita tarjoavaa granodioriittia, joka näkyy kenttäkerroksen tavan-
omaisena kasvillisuutena. Alue on luettavissa silmälläpidettävään (NT) kalliomet-
sät-luontotyyppiin. METSO-luokituksessa alue täyttää I luokan kriteerit. Kallion itä-
reunassa on runsaan 100 vuoden ikäistä tuoreen kankaan kuusisekametsää (VU), 
jossa on paikoin eri-ikäistä lahopuuta (METSO II). Pienempi tuoreen kankaan kuvio 
on Kalittoman itäpuolella. Molemmat uhanalaisiin luontotyyppeihin luettavat ku-
viot jatkuvat selvitysalueen ulkopuolelle. 

 

Kuva 22. Kalittoman selvitysalueen uhanalaiset luontotyypit ja eteläosan arvokas kalliometsä. Kaliton kuuluu 
Kalajärven kallioiden luonnonsuojelualueeseen. 



Espoon LUMO-toimenpideohjelma. Kohdekartoitukset 2020.  

 

 

23 
 

  

Kuva 23. Kalittoman eteläpuolista kalliomaastoa. Kuva 24. Melko nuorta, mutta runsaslahopuustoista 
metsää Kalittoman pohjoispuolelta. 

Kallioalueen eteläpuolinen rinne on varttuvaa tuoreen kankaan sekametsää, jonka 
ylispuustossa on kuusta ja haapaa. Rinteen pienpuusto on takavuosina harven-
nettu, ja viime vuosien myrskyt ovat tehneet ylispuustoon pieniä aukkoja. Kaatu-
neita runkoja on sen verran, että METSO-ohjelman II arvoluokan kriteerit täytty-
vät. Muita mainittavia luontoarvoja metsäkuviolla ei ole. Selvitysalueen eteläkär-
jessä on kallioinen metsäaukea, jota on käytetty risujen ja puunrunkojen varas-
tointiin. Maatuneiden varastoläjien ympäristössä kasvaa mm. terttuseljaa. Muita 
vieraslajeja selvitysalueelta ei tavattu. 

Pohjoinen osa-alue 

Kalittoman pohjoispuolinen alue muodostuu kahdesta kallioharjanteesta ja niiden 
välisestä pohjoisosastaan soistuneesta notkelmasta. Suojelualuetta reunustaa 
noin 50 vuoden ikään varttunut tuore kangas (VU). Metsän eteläosa on tiheää 
kuusikkoa, jossa on sekapuuna koivua ja hieman mäntyjäkin. Kenttäkerroksen kas-
villisuus koostuu tavanomaisista tuoreen kankaan lajeista. Metsikkö on säilynyt 
hoitamattomana ja pieniläpimittaista lahopuuta on runsaasti (kuva 24). Suojelu-
alueeseen rajautuva metsä täyttää METSO-ohjelman II arvoluokan tunnusmerkit. 
Kauempana lammesta kallioiden välinen notkelma muuttuu kosteapohjaiseksi. 
Notkelma lienee ollut kangaskorpea, mutta nykyisin se on mustikkaturvekangasta, 
joka vaihettuu reunaosissaan tuoreeksi kankaaksi. Puusto on varttunutta kuusta, 
sekapuuna on mäntyjä. Lahopuuta on niukasti. 

Kalittoman lammen pohjoispuolella on kaksi pientä, jyrkkärinteistä kalliokumpa-
retta, joiden puusto on luonnontilaista. Molempia kumpareita luonnehtii kuivah-
kon kankaan kanerva- ja puolukkavaltainen kasvillisuus, joskin niissä on myös jä-
käläpeitteistä avokalliota. Pohjoisemman kallion vanhat männyt ovat yli 250 vuo-
den ikäisiä, eteläisemmän puusto on yli satavuotista. Pohjoisempi kalliokumpare 
on vanhaa kuivahkoa kangasta (luototyyppi äärimmäisen uhanalainen, CR) ja ete-
läisempi varttunutta kuivahkoa kangasta (VU). Vanhapuustoista kuivahkoa kan-
gasta on myös linkkimaston pohjoispuolella aivan selvitysalueen pohjoispäässä. 
Täällä mäntyvaltainen puusto on noin 150 vuoden ikäistä. Kallion itäreunassa on 
4–5 metrin korkuinen ylikalteva jyrkänne ja pieni louhikko, mutta muutoin alue on 
silokalliota, kuten selvitysalueen muutkin kalliot.  
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Kuva 25. Kalittoman lampi. Kuva 26. Koululaisten kiintorasti pohjoispään pienen 
kalliojyrkänteen kupeessa. 

Selvitysalueen itäpuolella on laaja metsäinen kallioalue, josta osa ulottuu selvitys-
alueen puolelle. Kuvio on varttunutta kuivahkoa kangasta (EN) ja kalliometsää 
(NT). Aluskasvillisuus on kaikilla Kalittoman ympäristön kallioilla samankaltaista: 
kanervaa, puolukkaa, mustikkaa, metsälauhaa. Vaateliaat kalliokasvit puuttuvat. 

Selvitysalueen vanhin tuoreen kankaan kuvio on alueen pohjoispäässä, jossa kal-
lioalueen rinne viettää loivasti etelään. Noin puolentoista hehtaarin laajuisella alu-
eella on yli 200 vuoden ikäistä tuoreen kankaan kuusi−mäntymetsää (luontotyyp-
pinä EN).  

3.5.2  Lajiston suojeluarvot 

Selvitysalueelta ei ole tiedossa uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien esiinty-
miä. Luonnonolot ovat samankaltaisia kuin Kalajärven kallioiden luonnonsuojelu-
alueella, jonka lajistoon kuuluu useita uhanalaisia kääpälajeja. Todennäköisesti 
niitä kasvaa myös Kalittoman ympäristössä. 

3.5.3  Säilytettävän alueen rajaus ja suositukset 

Kalittoman ympäristön kalliot ja metsät muodostavat Kalittoman lammen kanssa 
edustavan luontokokonaisuuden. Suurin osa metsistä ja kallioalueista täyttää 
METSO-ohjelman valintakriteerit. Puusto on paikoitellen vanhaa, ja uhanalaiset 
kangasmetsätyypit käsittävät suunnilleen puolet selvitysalueen pinta-alasta. Alu-
een luonnontila on hyvä: kallioilla on joitakin polkuja, mutta kasvillisuus on silti 
hyvin säilynyttä. Metsänkäytön jäljet ovat vähäisiä. Maakunnallisesti arvokkaiden 
kohteiden arvioinnissa käytetyt LAKU-kriteerit täyttyvät muualla paitsi selvitysalu-
een eteläisimmässä päässä. Espoon käyttämässä LUMO-luokituksessa Kalittoman 
pohjoispuolinen alue kuuluu luokkaan 2 (arvo maakunnallinen) ja eteläpuolinen 
alue luokkaan 3 (paikallisesti erittäin arvokas).  

Kalittoman ympäristö täyttää luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset aivan 
eteläisintä päätä lukuun ottamatta. Luonnonsuojelualueen ehdotettu rajaus on 
merkitty kuvaan 27. Alueen pinta-ala on 13,2 hehtaaria. Rajausta tarkasteltaessa 
on syytä pitää mielessä, että selvitysalueen raja ei noudata luonnonoloja: selvitys-
alueen itäpuolella on laaja, puustoltaan hyvin säilynyt kallioalue, joka on kokonaan 
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kaupungin omistamana. Myös Kalajärven kallioiden luonnonsuojelualueen kaksi-
osaisen rajauksen välissä on näyttävä kallioalue ja varttunutta kuusikangasta. Vä-
lialue on samantyyppistä kuin muualla Kalittoman ympäristössä. Välialue on yksi-
tyisomistuksessa. Rajausesitystä laajemman suojelualueen perustaminen on luon-
nonolojen puolesta mahdollista. 

Kalittoman ympäristöön on mahdollista tutustua polkuja pitkin. Ulkoilureittien ra-
kentaminen alueelle ei ole suotavaa. 

 
Kuva 27. Suojeltavan alueen rajaus Kalittoman ympäristössä (keltainen viiva). Pohjoispäästä on 
otettu mukaan koko vanhaa puustoa kasvava kallioalue, joka kuuluu Espoon LUMO-luokituksen 
mukaisiin kohteisiin (rajaukset valkoisella katkoviivalla). Kysymysmerkeillä on osoitettu alueet, 
joiden liittämistä suojelualueeseen tulisi selvittää. 

3.6  Örkkiniityn−Långkärrin metsät 

Selvityskohteeseen kuuluvat Örkkiniityntietä ympäröivät metsäalueet sekä 
Långkärrin kallio- ja metsäalue. Alueen länsipuolella on Myllypuron lehtopurolaak-
son luonnonsuojelualue ja itäpuolella Juvanmalmin teollisuuskiinteistöjä. Asuin-
korttelien ja teollisuuskiinteistöjen välissä mutkittelevan selvitysalueen pinta-ala 
on 76 hehtaaria. Aluetta on tarkasteltu kahdessa kaavasuunnittelua varten teh-

LUMO 2 

 

LUMO 3 

 



Espoon LUMO-toimenpideohjelma. Kohdekartoitukset 2020.  

 

 

26 
 

dyssä luontoselvityksessä (Routasuo 2009, Ahopelto ym. 2017), joihin ei ole kuu-
lunut uhanalaisten luontotyyppien inventointia, eikä mahdollisten uusien suojelu-
alueiden rajaamista.  

Örkkiniityn−Långkärrin metsäalue on osa Kirkkonummen−Nuuksion maakunnalli-
sesti arvokasta ekokäytävää (Jalkanen ym. 2018). Uudenmaan maakuntakaavan 
taustaselvityksen (Manninen 2018) mukaan suurin osa alueesta täyttää maakun-
nallisesti arvokkaan luontokohteen LAKU-kriteerit. 

3.6.1  Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset luontotyypit 

Osa-alue 1 (kuva 30) 

Selvitysalueen luoteinen haara on lähes kokonaan nuorta ja varttuvaa harvennet-
tua kangasmetsää. Varttuneempaa puustoa on ainoastaan alueen eteläpäässä 
Myllypuron luonnonsuojelualueen rajan tuntumassa. Pohjoispäässä Vihdintien 
varressa on ojitettua lehtokorpea. Paikalle on takavuosina tehdyssä hakkuissa jä-
tetty runsaasti haapoja ja se on liito-oravan elinympäristöä. Osa-alueella ei ole 
uhanalaiseen luontotyyppiin kuuluvia kohteita. Luonnonolojen kannalta alue ei 
silti ole merkityksetön, sillä asutuksen välissä oleva metsä toimii ekologisena yh-
teytenä Myllypuron luonnonsuojelualueen ja Vihdintien pohjoispuolisten metsä-
alueiden välillä. 

Osa-alue 2 

Alueeseen kuuluu Myllypuron itäpuolella oleva Örkekärret sekä luonnonsuojelu-
alueen itäpuolinen metsä. Örkekärret on ojitettu räme- ja korpialue, jonka ylis-
puustoa on harvennettu. Suo on suurelta osin menettänyt luonnontilansa, vaikka 
alkuperäistä suokasvillisuutta on vielä jäljellä. Reunaosien turvekankailla on tuo-
reen ja lehtomaisen kankaan lajistoa. Parhaiten säilyneet alueet ovat Örkekärretin 
pohjois- ja koillislaidalla, jossa kuusikkoinen korpi vaihettuu järeäpuustoiseksi tuo-
reen kankaan kuusikoksi. Eri-ikäistä lahopuutakin on sen verran, että METSO-
ohjelman II-luokan kriteerit täyttyvät. Metsä on varttunutta tuoreen kankaan ha-
vumetsää, joka on luontotyyppinä vaarantunut (VU). Myllypuro virtaa Örkekärre-
tin länsipuolella kauan sitten kaivetussa uomassaan.  

 

  

Kuva 28. Runsaslahopuustoista lehtomaista kangasta 
luonnonsuojelualueen länsipuolella. 

Kuva 29. Osa-alueen 2 ruohokorpea.  
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Kuva 30. Uhanalaiset luontotyypit ja muut merkittävät luontotyyppikohteet Örkkiniityn−Långkärrin alueella. 
Numerointi viittaa tekstiin. 

Soistunut alue jatkuu Örkkiniityntien eteläpuolella. Tietä reunustaa nuorehko, 
noin 50 vuoden ikään varttunut kosteapohjainen kangasmetsä, joka vaihettuu 
luonnonsuojelualueen rajan tuntumassa kangaskorveksi. Kauempana tiestä on 
varttunutta lehtomaisen kankaan kuusisekametsää (kuva 28), joka kattaa lähes 
koko luonnonsuojelualueen itäpuolisen alueen. Ylispuustona on sadan vuoden 
ikäistä kuusta, mäntyä ja koivua. Kookkaita haapoja on paikoin, metsä on kerrok-
sellista ja erimittaista lahopuuta on runsaasti etenkin metsän eteläosassa. Kenttä-
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kerroksen valtalajeja ovat mustikka, käenkaali ja metsäkastikka. Kosteimmissa pai-
nanteissa on mm. metsäalvejuurta ja metsäimarretta. Sinivuokkoa, valkovuokkoa 
ja oravanmarjaa kasvaa siellä täällä. Metsäalue täyttää METSO-ohjelman valinta-
kriteerit (eteläpuolisko METSO I) ja rajautuu kaikkialla saumattomasti luonnon-
suojelualueeseen. Varttuneet lehtomaiset kankaat ovat luontotyyppinä silmällä-
pidettäviä (NT). Metsäalueelle Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuun-
nitelmassa (Surakka ym. 2015) esitettyjä harvennuksia ei ole toteutettu. 

Metsäkuvion läpi kulkeva metrin levyinen Myllypuron sivu-uoma mutkittelee 
luonnontilaisen kaltaisessa uomassaan. Puron vanhat kaivupenkat erottuvat enää 
huonosti ja puusto puron varrella on luontaisesti kasvanutta. Puro edustaa tässä 
kohdin hyvin havumetsävyöhykkeen latvapuroja, joka on luontotyyppinä vaaran-
tunut (VU). Metsikön eteläpäässä on pieni, mutta edustava loivien mäenkumpa-
reiden ympäröimään painanteeseen syntynyt ruohokorpi (kuva 29). Suon reu-
nasta lähtevä puro on perattu kauan sitten. Perkaus ei enää vaikuta suohon. Kor-
ven puustona on nuorta ja varttuvaa kuusta ja tervaleppää. Kenttäkerroksessa 
vaihtelevat kurjenjalan, raatteen, metsäkortteen ja terttualven muodostamat 
alat. Lahoa kuusipuuta on runsaasti. Suo täyttää METSO-ohjelman I-luokan kritee-
rit. Ruohokorvet ovat luontotyyppinä erittäin uhanalaisia (EN). 

Korven lounaispuolella suojelualueeseen viettävässä rinteessä on pieni alue vart-
tunutta tuoretta kangasta (VU). Kuviolla on runsaasti viime vuosina kaatuneita 
kuusia. Kuvion itäpuolella on pieni hakkuuaukko, josta on poistettu kirjanpainajan 
tappamia kuusia ja myrskyn kaatamia runkoja. Kauempana etelässä maasto muut-
tuu karuksi kalliomänniköksi, jota on käytetty lähitalojen virkistysalueena. 

Osa-alue 3 

Laaja kallioalue, jonka länsireunalla on näyttäviä puuttomia silokallioita. Muualla 
vallitsevat männikköisten kallioharjanteiden väliset tuoreen kankaan kuusikot ja 
pienet soistumat. Kalliopaljastumien puusto on aukkoista (kuva 31), mutta melko 
vanhaa. Kilpikaarnaisia mäntyjä on paljon, lahopuuta ja keloja on siellä täällä. Kal-
lioisilla alueilla kasvaa poronjäkälien, hirvenjäkälän ja kynsisammalien lisäksi run-
saasti pääkaupunkiseudulla harvinaista pikkutervakkoa, mutta muu vaatelias kal-
liokasvillisuus puuttuu. Kalliolla on joitakin polkuja. Kasvillisuus on yleisesti ottaen 
säilynyt hyvänä. Kallioalue täyttää puustonsa perusteella METSO-ohjelman I-luo-
kan kriteerit. Kalliometsät ovat luontotyyppinä silmälläpidettäviä (NT). Osa Örk-
kinnityn kallioalueesta on karua poronjäkälä-sammalkalliota, joka myös on silmäl-
läpidettävä luontotyyppinä. 

Kallionotkelmien vanhimmat kuusivaltaiset metsiköt on tyypiteltävissä varttu-
neiksi havupuuvaltaisiksi tuoreiksi kankaiksi. Puusto on noin 80–100 vuoden 
ikäistä ja kenttäkerroksen kasvillisuus tuoreille kankaille ominaisesti mustikkaval-
taista. Lahopuuta on melko paljon (kuva 32). Luontotyyppi on vaarantunut (VU). 
Kallioalueen pikkusoista toinen on kangasräme ja toinen useasta pienialaisesta 
suotyypistä muodostuva boreaalinen piensuo. Suot ovat lähes luonnontilaisia ja 
luontotyyppeinä uhanalaisia. Läntisestä suosta lähtee etelälounaaseen viettävä 
noro, joka oli kesällä täysin kuiva. Norot ovat vesilain suojaamia. 
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Kuva 31. Örkkiniityn kallion metsää. Kuva 32. Myrskytuulten runtelemaa kangasmetsää 
kallion länsirinteessä.  

Kallion pohjoispuolella on varttunutta puustoa kasvava lehtomaisen kankaan ku-
vio. Metsikköä on takavuosina harvennettu, mutta se on toipumassa puuston kä-
sittelystä. Metsäkuviolla on runsaasti kookkaita haapoja ja se vaikuttaa liito-ora-
valle sopivalta. Lähimmät löydöt ovat metsikön pohjoisrajan tuntumasta, mutta 
selvitysalueen ulkopuolelta. Kuvio on luontotyyppinä silmälläpidettävää (NT), jos-
kaan ei edustava. Kallion koillisrinteellä on varttunutta, joitakin vuosia sitten har-
vennettua tuoreen ja lehtomaisen kankaan sekametsää. 

Osa-alue 4 

Kallioalueen etelärinne on lähes kokonaan varttuvaa, noin 40 vuoden ikäistä kas-
vatusmetsää, jossa vaihtelevat kuusi- ja mäntyvaltaiset kuviot. Puusto on tiheää ja 
riukuuntunutta, sillä sitä ei ole harvennettu. Eteläosassa on myös haapavaltaisia 
aloja. Kasvupaikkatyyppi on tuoretta ja lehtomaista kangasta. Rinteen alla on 
kauan sitten ojitettu notkelma, jonka läpi laskee Myllypuroon päätyvä, tässä koh-
din ojamaisen suoraksi kaivettu Långkärrin puro. Puroa ympäröi korpialue, joka on 
tulkittavissa ruohokorpimuuttumaksi. Korven puusto on kuusivaltaista, noin 75 
vuoden ikäistä. Kuusi- ja koivulahopuuta on kohtalaisen paljon, mutta järeät laho-
puurungot puuttuvat. Kasvilajistossa on mm. metsäalvejuurta, metsäkortetta ja 
käenkaalia. Kohde on luonnontilaistumassa ja se on luontotyyppinä edustava, 
vaikka ei ole uhanalainen. Runsaslahopuustoista, METSO-kriteerit täyttävää met-
sää on myös puronvarressa suon pohjoispuolella. 

Osa-alueen eteläpään muodostaa kuusta ja koivua kasvava kangasmetsäharjanne, 
jossa on pieni avokallio. Puusto on varttunutta ja eri-ikäisrakenteista, ylispuina on 
myös kilpikaarnaisia mäntyjä. Aluskasvillisuus on tavanomaista tuoreen kankaan 
lajistoa. Kuvio on luontotyyppinä vaarantunutta (VU) tuoretta havupuustoista 
kangasta. Itäreunassa on myös kuivahkoa kangasta. Länsi- ja itäpuolella on har-
vennettua rinnemetsää.  

Tuoreen kankaan pohjoispuolella on pieni, pihamaihin rajautua alue kulttuurivai-
kutteista lehtomaista kangasta (NT), jonka puusto on noin 80-vuotiasta ja kuusi-
valtaista. Rinteillä on hieman lehtolajistoakin. Lahopuustoa on sen verran, että 
METSO-ohjelman II-luokan kriteerit täyttyvät. 
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3.6.2  Lajiston suojeluarvot 

Erittäin uhanalaista (EN) lahokaviosammalta kasvaa Myllypuron lehtopurolaakson 
itäpuolella tämän selvityksen osa-alueella 2. Toinen kasvupaikka on löydetty sel-
vitysalueen kaakkoisosasta Långkärrin metsäpuron läheltä. Puron läheltä on löy-
detty myös silmälläpidettävä (NT) rakkosammal ja vaarantunut (VU) haapariippu-
sammal (O. Manninen / Ahopelto ym. 2017). Örkkiniityn kallioalueen kääpälajis-
tossa on useita vanhan metsän ilmentäjiä, kuten männynkääpä, alueellisesti uhan-
alainen (RT) ruostekääpä sekä riukukääpä. Pääkaupunkiseudulla harvinainen pik-
kutervakko on kallioalueella huomiota herättävän runsas. 

Selvitysalueen lajistoon kuuluu myös uhanalainen (VU) liito-orava. Sen tunnetut 
pesäpaikat ovat niukasti selvitysalueen ulkopuolella.  

3.6.3  Säilytettävän alueen rajaus ja suositukset 

Örkkiniityn−Långkärrin metsäalue muodostaa luonnonoloiltaan monipuolisen ja 
hyvin säilyneen kokonaisuuden. Ainoastaan selvitysalueen luoteishaara ja harven-
netuille metsäkuvioille työntyvät kulmat täyttävät huonosti luonnonsuojelualu-
een perustamisedellytykset. Suurin osa muusta alueesta on jotakin uhanalaista tai 
silmälläpidettävää luontotyyppiä. METSO-luokkiin I ja II kuuluvia lahopuustoisia, 
eri-ikäisrakenteisia metsiä on huomattavan runsaasti.  

Kuva 33. Örkkiniityn− 
Långkärrin luonnonsuojelu-
alueen ehdotettu rajaus (kel-
tainen viiva).  

Tärkeät yhteyden muille 
metsäalueille on merkitty 
nuolilla. Valkoisilla katkovii-
voilla rajatut alueet täyttä-
vät Espoon LUMO-kohteiden 
kriteerit. Selvitysalueen ra-
jaus violetilla katkoviivalla.  

LUMO 2 

 

LUMO 2 

LUMO 3 

LUMO 3 
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Alue täydentää Myllypuron lehtopurolaakson luonnonsuojelualuetta ja toimii tär-
keänä rakennettujen alueiden välisenä ekologisena yhteytenä. Lehtopurolaakson 
itäpuolinen metsäalue kuuluu Espoon LUMO-luokituksessa luokkaan 2. Örkkinii-
tyn kallioalue olisi LUMO-luokan 3 kohde, mutta maakunnallisten LAKU-kriteerit 
täyttyminen nostaa sen 2-luokan kohteeksi. Kallion luoteispuolinen metsä kuuluu 
LUMO-luokkaan 2. Kaakkoisosasta rajatut kuviot muodostavat paikallisesti erittäin 
arvokkaan eli 3-luokan LUMO-kohteen.  

Luonnonsuojelualueena rauhoitettavaksi sopivan alueen rajaus on kuvassa 33. Ra-
jauksessa ovat mukana kaikki LUMO-luokituksen mukaiset kohteet sekä uhan-
alaisten luontotyyppien kuviot lukuun ottamatta selvitysalueen kaakkoispään kan-
gasmetsää, joka on vilkkaassa ulkoilukäytössä. Alueen kaakkoiskulmaan tulee 
metsäautotie ja länsiosan läpi menee katu, mutta muu alue on rakentamatonta ja 
suurelta osin luonnontilaisen kaltaista. Alueen pinta-ala on 50,5 hehtaaria. 

Örkkiniityn kallion itäreunan läpi menee ulkoilupolku ja Myllypuron itäpuolella on 
vanhaa metsätiepohjaa noudattava leveä polku. Polkujen ylläpito on mahdollista 
alueen suojeluarvoja vaarantamatta. Örkkiniityn−Långkärrin metsäalue on kapei-
den metsäkäytävien kautta yhteydessä Vantaan puolella olevaan Timmermalmin 
luonnonsuojelualueeseen sekä Vihdintien pohjoispuolisiin alueisiin. Yhteyksien 
säilymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toimivimmilta vaikuttavat yhtey-
det ympäröiville alueille on merkitty nuolilla kuvaan 33. 

3.7  Odilampi 

Odilampi on Espoon ja Vantaan rajalla sijaitseva pieni suorantainen lampi, joka 
rajautuu Vantaan puolella Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät -nimiseen Natura 
2000 -alueeseen. Vantaan puoli Odilammen ympäristössä on myös luonnonsuo-
jelualuetta. Espoon puolella Odilampea reunustaa metsäalue ja järven pohjois-
puolella laajahko korpi- ja rämealue. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 50–
150 metrin päässä lammessa. Lammen rannalla on kaupungin ylläpitämä uima-
paikka, muutoin rannat ovat rakentamattomia. 

Uudenmaan maakuntakaavaa varten tehdyssä selvityksessä Odilammen ympä-
ristö rajattiin LAKU-kriteerien avulla maakunnallisesti tärkeäksi luontoalueeksi 
(Manninen 2017). Alueella on huomattavia suo- ja vesiluontoon liittyviä arvoja. 
Sen merkittävyyttä lisää sijainti Natura-alueen vieressä ja kuuluminen Kirkkonum-
men ja Vantaan väliseen ekokäytävään. 

Selvitysalueessa on mukana Odilammen pientaloalueen itä- ja pohjoispuolinen 
metsämaasto kaupunkien rajalle asti (kuva 34). Alueen pinta-ala on 27,7 hehtaa-
ria. Alueen luonnonoloja on tarkasteltu aiemmin Yrjölän ym. (2011) tutkimuk-
sessa. Tutkimusraportissa on esitetty koko alueelta yksityiskohtainen kasvillisuus-
tyyppien kuviointi. 

3.7.1  Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset luontotyypit 

Kaupunkien rajalla sijaitseva Odilampi on kolmen hehtaarin laajuinen suorantai-
nen lampi. Odilammen vedet purkautuvat kauan sitten leveäksi kaivettua puroa 
pitkin pohjoiseen. Lammen pinta on laskenut ojituksen seurauksena. Lampea Es-
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poon puolella ympäröivä suo on kuivahtanut ja muuttunut suurelta osin turvekan-
kaaksi. Odilammen rantoja reunustaa nykyisin enimmillään 20–30 metrin levyinen 
soistuma, joka on järven eteläpäässä järviruo’on vallitsemaa rantaluhtaa. Länsi-
rannalla on matalakasvuisempi nevareunus. Ruokoa ja osmankäämiä on vain pai-
koin. Vallitsevia lajeja ovat jouhisara, pullosara, raate, kurjenjalka ja luhtarölli. Ve-
sirajassa kasvaa mm. kurjenmiekkaa, luhtavuohennokkaa ja rantakukkaa. Vesialu-
etta peittää lähes aukoton kelluslehtikasvusto, joka koostuu isoulpukasta, pohjan-
lumpeesta ja rantapalpakosta (kuva 35). Odilampi on luonnontilaistunut vanhan 
pinnanlaskun jälkeen. Lampi kuuluu metsälammet-luontotyppiin, joka on Etelä-
Suomessa vaarantunut (VU). 

 

Kuva 34. Silmälläpidettävät ja uhanalaiset luontotyypit Odilammen selvitysalueella. 
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Odilammen pohjoispäässä laskuojan suulla on pieni soistunut poukama, jossa on 
sekä korven että metsäluhdan piirteitä. Alue on luontevimmin tyypiteltävissä luh-
taiseksi ruohokorveksi. Kasvilajistoa luonnehtivat järvikorte, vehka, keltakurjen-
miekka, punakoiso ja suo-orvokki. Puustossa on hieskoivua, tervaleppää ja kuusta. 
Ruohokorpi on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi. 

Odilammen länsipuolinen alue on vaihtelevaa, kosteapohjaista metsä- ja suo-
maastoa. Lammen lounaispuolella on laajahko ojitettu korpialue, jossa on jäljellä 
ruohokorven ja mustikkakorven piirteitä. Alueen eteläpäässä on vanhoja korpi-
kaislan ja vehka täyttämiä kaivantoja. Ylispuustona on varttuneita mäntyjä ja ali-
kasvoksena tiheässä kasvavaa kuusta ja lehtipuustoa. Pieniläpimittaista lahopuuta 
on runsaasti. Metsäalue täyttää METSO-ohjelman II-luokan kriteerit, vaikka se on 
luonnonympäristönä varsin muuttunutta.  

Soistuneen alueen länsipuolella on haapavaltainen lehtokuvio, joka kattaa valta-
osan selvitysalueen lounaiskulmasta. Lehto on käenkaali-oravanmarjatyyppiä. Ku-
vio on ilmeisesti entistä metsälaidunta − puusto on kaksijakoista ja jäljellä on pie-
niä heinittyneitä, niittymäisiä laikkuja. Metsikkö on luontotyyppinä vaarantunutta 
(VU) tuoretta keskiravinteista lehtoa. 

Odilammen uimarannalle menevän tien eteläpuolella on väljäpuustoisena pidet-
tyä turvekangasta. Puusto on kuusivaltaista paitsi rannan lähellä, jossa on männik-
köistä varputurvekangasta (kuivahtanutta isovarpurämettä). Tien pohjoispuolella 
on varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa ja männikköistä turvekangasta. Van-
hoja kantoja on runsaasti, sillä metsikköä on aikanaan harvennettu.  

Odilammen luoteispuolella on kosteapohjaista sekametsää, jossa on ylispuina jä-
reitä kuusia ja kookkaita mäntyjä ja koivuja. Puustoa on takavuosina harvennettu 
ja metsäalue on ojitettu. Aluskasvillisuudessa on lehtokorven ja ruohokorven la-
jistoa, mm. käenkaalia, hiirenporrasta, isoalvejuurta, järvikortetta, korpikaislaa, 
mesiangervoa, lehtotähtimöä ja mustaherukkaa. Eri-ikäistä lahopuuta ja soistu-
neita painanteita on runsaasti. Kohde täyttää METSO-ohjelman II-luokan kriteerit, 
mutta ojitukset ovat tärvelleet alkuperäisen luontotyypin. 

 

  

Kuva 35. Odilampi Espoon puolelta nähtynä. Vasta-
rannalla on Vantaan puolella olevaa luonnonsuojelu-
aluetta. 

Kuva 36. Odilammen isovarpurämeen keskiosa on 
säilynyt lähes luonnontilaisena.  
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Odilammen pientaloalueen pohjoispuolinen osa on reunametsiään lukuun otta-
matta suota. Pääosa alueesta on isovarpurämettä, jonka laiteet on aikoinaan oji-
tettu. Ojittamatonta ja luontotyyppinä edustavaa isovarpurämettä (vaarantunut, 
VU) on jäljellä suon keskiosassa noin kahden hehtaarin laajuinen alue (kuva 36). 
Sen puusto 15 metrin korkuista mäntyä. Aluskasvillisuutena on suopursua, juoluk-
kaa, variksenmarjaa, isokarpaloa, tupasvillaa, suomuurainta, kangasmaitikkaa ja 
puolukkaa, mätäspinnoilla mustikkaa. Pystyyn kuivuneita mäntykeloja on siellä 
täällä. Muu osa rämeestä on ojitusten kuivattamaa rämemuuttumaa.  

Rämeen itä- ja pohjoispuolella on vaihtelevaa korpea, jota alueen läpi laskeva oja 
on kuivattanut. Ojanvarren puusto on varttunutta, ja yksittäisiä lahopuurunkoja 
on siellä täällä. Hyvin säilynyttä korpea on jäljellä rämeen pohjoispuolella, jossa on 
laajahko alue runsaslahopuustoista mustikkakorpea ja lounaaseen työntyvä kuvio 
lähteistä ruohokorpea. Ruohokorvessa on lähes yhtenäinen, paikoin tihkupintai-
nen rahkasammalpeite, jolla kasvaa mm. järvi- ja metsäkortetta sekä hiirenpor-
rasta ja metsäalvejuurta. Puusto pääosin koivua, kuusta lähinnä alikasvoksena. 
Korpikuvioiden luonnontila on hyvä, eikä niissä ole ojia. Molemmat korpityypit 
ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia (EN). Korpialueet täyttävät METSO-
ohjelman I-luokan kriteerit (kuva 37). 

Suoalueen itäpuolella maasto nousee loivasti ja muuttuu lehtomaisen kankaan 
metsäksi. Vantaan puolella olevan luonnonsuojelualueen vieressä on vanhaa, yli 
120 vuoden ikäistä lehtomaista kangasta. Metsäkuviolla on erittäin runsaasti eri-
ikäistä lahopuuta, lähinnä kuusia (kuva 38). Puustossa on myös järeitä haapoja. 
Kenttäkerrosta luonnehtivat kielo, käenkaali, oravanmarja, mustikka ja metsä-
lauha. Kuvio täyttää METSO-ohjelman I-luokan valintakriteerit ja on luontotyypil-
tään vanhaa havupuustoista lehtomaista kangasta (erittäin vaarantunut, EN). Ku-
vion pohjoispää on hieman muuta metsää nuorempaa. 

Alarinteessä vanhan metsän ja korpialueen välissä kaksi puutonta niittyä. Molem-
mat ovat entisiä metsäniittyjä. Niittyjen välillä on vanha ajoura, jota ei ole enää 
viime vuosina käytetty. Niityillä kasvaa mm. viitakastikkaa, nurmilauhaa, rönsylei-
nikkiä, suo-ohdaketta, huopaohdaketta, rätvänää, nurmitädykettä ja matalia vir-
papajuja. Niityt edustavat perinneympäristöihin lukeutuvia kosteita heinäniittyjä, 
joka on luontotyyppinä äärimmäisen uhanalainen (CR).  

  

Kuva 37. Selvitysalueen pohjoispään mustikkakorpea.  Kuva 38. Vanhaa metsää Vantaan puoleisen suojelu-
alueen vieressä.  
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Suoalueen luoteispuolen rinteillä on vaihtelevia, talouskäytöstä toipuvia metsäku-
vioita. Isovarpurämeen länsipuolella on järeitä kuusia kasvavaa kosteaa, hiiren-
porras-käenkaalityypin lehtoa. Nimilajien lisäksi kuviolla kasvaa runsaasti metsä-
kortetta, metsäimarretta ja tesmaa. Ylispuina on kuusten lisäksi varttuneita koi-
vuja ja eteläosassa muutamia järeitä tervaleppiä. Pienpuustona on kuusia ja pih-
lajia ja pensaskerroksessa mm. korpipaatsamaa ja punaherukkaa. Lahopuuna on 
joitakin viime vuosien myrskyissä kaatuneita kuusia. Metsikön luontotyyppi on sil-
mälläpidettävä (NT). 

3.7.2  Lajiston suojeluarvot 

Selvitysalueen pohjoispäässä on tehty havaintoja vaarantuneesta (VU) liito-ora-
vasta. Liito-oravalle sopivaa metsää on myös alueen eteläpäässä. Odilammen eläi-
mistöön kuuluvat kaikki kolme Suomesta tavattua, luontodirektiivin suojaamaa 
lampikorentolajia: täplälampikorento, lummelampikorento ja sirolampikorento 
(Yrjölä ym. 2011). Erittäin uhanalainen (EN) mustakurkku-uikku on pesinyt Odi-
lammella. Selvitysalueella on runsaasti uhanalaisille kääville sopivaa lahopuuta. 
Pohjoisosan korpialueelta on tavattu vanhojen metsien indikaattorilajeihin kuu-
luva harvinainen rusokääpä (Yrjölä ym. 2011). Lajistoa ei ole tarkemmin inven-
toitu. 

3.7.3  Säilytettävän alueen rajaus ja suositukset 

Odilammen alue on luonnonoloiltaan monipuolinen kohde, jonka merkitystä lisää 
sen sijainti laajan luonnonsuojelualueen vieressä. Lähes koko alue on aikoinaan 
ollut rämettä ja erilaisia korpia. Suoluonto on kärsinyt kauan sitten tehdyistä oji-
tuksista, mutta uhanalaisia suoluontotyyppejä on silti jäljellä. Alueella on runsaasti 
ojitusten kuivattamia turvekankaita. Niiden arvoa nostaa huomattava lahopuus-
ton määrä, sillä puustoa ei ole viime vuosikymmeninä käsitelty.  

Lähes koko selvitysalue täyttää maakunnallisesti arvokkaan luontokohteen LAKU-
kriteerit. Pohjoisosan kostea lehto sekä räme- ja korpikuviot muodostavat Espoon 
LUMO-luokituksessa 2. arvoluokan kohteen. Rajauksessa on mukana myös suon 
itäpuolinen metsärinne. Odilampi soistuneine rantoineen on 2. arvoluokan 
LUMO-kohde. Lounaisosan lehto ja siitä lammen rantaan ulottuva korpimainen, 
runsaslahopuustoinen metsäalue muodostavat 3. arvoluokan LUMO-kohteen. 

Selvitysalue täyttää suurelta osin luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset. 
Suojeltavaksi esitettävän alueen ulkopuolelle voidaan jättää selvitysalueen eteläi-
sin pää ja uimarannalle menevä tie hoidettuine reunametsineen. Suositeltava ra-
jaus on kuvassa 39. Alueen itäreuna noudattaa kaupunginrajaa ja luoteisreuna 
Odilammentietä. Länsirajana ovat pientalotontit ja etelämpänä varttuneen met-
säalueen reuna. Luonnonsuojelualueena rauhoitettavan alueen pinta-ala olisi 
24,6 hehtaaria. Koko alue on Espoon kaupungin omistama. 

Uimarannan läheltä alkaa polku, joka menee lammen pohjoispuolitse Vantaan 
puolen metsäalueelle. Toinen polku tulee lännestä pohjoisosan rämeelle. Polkuja 
voidaan tarvittaessa pitää kunnossa. Uusia reittejä ei perusteta. Korpialueen luon-
nonoloja voidaan helpoiten ennallistaa Odilammen luoteispuolella vanhoja ojia 
tukkimalla. 
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Kuva 39. Luonnonsuojelualueeksi sopivan alueen rajaus (keltainen viiva). Valkosella katkoviivalla 
on merkitty Espoon LUMO-kriteerien mukaiset alueet ja violetilla katkoviivalla selvitysalue. 

3.8  Solbacka 

Solbacka on Serenan laskettelukeskuksen pohjoispuolella oleva metsäalue, joka 
on nimetty alueen keskellä olleen tilan perusteella. Alue rajautuu etelässä lasket-
telurinteeseen ja idässä Serenan tekolampeen. Muu lähiympäristö on talouskäy-
tössä ollutta metsämaastoa. Selvitysalueen pinta-ala on 10 hehtaaria. 

Uudenmaan maakuntakaavaa varten tehdyssä selvityksessä Solbacka rajattiin 
LAKU-kriteerien avulla maakunnallisesti tärkeäksi luontoalueeksi (Manninen 
2017). Alueella on vanhoihin metsiin liittyviä arvoja ja se on osa Kirkkonum-
men−Nuuksion maakunnallisesti arvokasta ekologista verkostoa (Jalkanen ym. 
2018). Alle kilometrin etäisyydellä kohteesta lounaaseen sijaitsevat Kurkijärven 
metsän ja Vestran luonnonsuojelualueet, Västran soiden, lehtojen ja vanhojen 
metsien Natura-alue sekä Vestran vanhojen metsien suojeluohjelman alue. Sol-
backan luonnonoloja on tarkasteltu aiemmin Lahnuksen luontoselvityksessä (Soini 
ym. 2007). 

LUMO 2 

 

LUMO 2 

 
LUMO 3 
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3.8.1  Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset luontotyypit 

Selvitysalue on lähes kokonaan varttunutta ja vanhahkoa havupuuvaltaista met-
sää. Ylispuusto on lähes kaikkialla noin satavuotiasta. Muun tyyppisenä ympäris-
tönä erottuvat alueen keskellä olleen tilan entinen pihamaa ja sitä reunustavat 
niityt. Alueen koillisreuna on entistä peltoa, johon on 1900-luvun loppupuolella 
istutettu mäntyjä. Luonnontilaisen kaltaista lammenrantaan on noin 200 metriä 
(kuvat 40 ja 41). 

Selvitysalueen uhanalaiset luontotyypit ovat varttuneita kangasmetsiä, joiden la-
kialueelle on pieniä kalliopaljastumia. Lehtoa on yksi pieni kuvio (kuva 42). Edus-
tavia perinneympäristöjä ei ole; Solbackan entiset pihaniityt ovat rehevöityneitä 
ja niissä kasvaa runsaasti mm. lupiinia. Alueelle on ilmeisesti tuotu aikanaan myös 
ylijäämämaita. Osa entisestä niittyalueesta on jo lähes metsittynyt. 

Selvitysalueen eteläpuolisko on kuusivaltaista sekametsää. Eteläosa on väljäpuus-
toista kangasta, jota on takavuosina harvennettu. Pohjoisosa on luonnontilaisem-
man kaltaista ja täyttää laajalla alueella varttuneen havupuuvaltaisen tuoreen 
kankaan tunnusmerkit (luontotyyppinä vaarantunut, VU). Alueella vuorottelevat 
pienet männikköiset kalliot ja niiden välissä olevat varttuneet kuusisekametsät, 
joiden ylispuut ovat noin 80-vuotiaita (kuva 43). Puusto on erirakenteista, pystyyn 
kuolleita kuusia on monin paikoin ja maahan rojahtaneita runkoja siellä täällä. 
Pienpuustona on pihlajaa, koivua ja kuusta. Aluskasvillisuus koostuu tyypillisistä 
tuoreen kankaan lajeista. Kuvion pohjoisreunassa on pieniä kalliojyrkänteitä. Met-
sikkö täyttää METSO-ohjelman II-luokan kriteerit. 

Metsäalueella on kaksi kallioiden välistä pikkusolaa, jotka viettävät pohjoiseen. 
Toisessa niistä kasvaa järeiden kuusten lisäksi lumen runtelemia metsälehmuksia 
ja joitakin vaahteroita. Aluskasvillisuudessa on käenkaalia, oravanmarjaa, jänön-
salaattia ja muita tuoreen, keskiravinteisen lehdon (VU) lajeja. Solaa pitkin laskee 
pieni noro, jonka varrella kasvaa mm. hiirenporrasta, metsäkortetta, suo-orvokkia, 
rönsyleinikkiä. Noro on vesilain suojaama pienvesi. 

 

  

Kuva 40. Solbackan entisille pelloille on istutettu män-
tyjä. Osa pelloista on jäänyt tekolammen alle. 

Kuva 41. Selvitysalue rajautuu Solvallan tekolammen 
rantaan.  
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Kuva 42. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit Solbackan alueella. 

  

Kuva 43.  Eteläosan kangasmetsän läpi menee ulkoili-
joiden käyttämä polku. 

Kuva 44.  Ratsastusreitti alueen pohjoisosassa. 
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Mäen pohjoisrinne ja lampeen viettävän rinteen alaosa ovat kuusivaltaista lehto-
maista kangasta. Puusto on luonnontilaisen kaltaista kuusikkoa ja lähentelee sa-
dan vuoden ikää. Lahopuuta on paikoitellen. Rinteessä kasvaa myös joitakin isoja 
haapoja. Varttunut lehtomainen kangas on silmälläpidettävä (NT) luontotyyppi.  

Rinteen alla virtaa selvitysalueen länsipuoliselta korpialueelta alkunsa saava pik-
kupuro. Korven puusto on voimakkaasti käsiteltyä, mutta purouoma on enimmäk-
seen luonnontilainen. Puroa reunustava puusto on selvitysalueen puolella nuo-
renpuoleista koivua. Alle metrin levyisen uoman varrella on muutaman metrin le-
vyinen kostea notkelma, jossa kasvaa mm. mesiangervoa, käenkaalia, ranta-alpia, 
rönsyleinikkiä, hiirenporrasta, korpikaislaa, korpikastikkaa ja muita kostean leh-
don lajeja. Puron alajuoksu on entisellä niityllä ja sitä on aikoinaan perattu. Puron 
luonnontilaisin osuus kuuluu havumetsävyöhykkeen latvapurot -luontotyyppiin 
(vaarantunut, VU). Kovin edustavana puroa ei voi pitää. Toinen karttoihin merkitty 
puro alkaa tekolammen pohjoispäästä ja kulkee selvitysalueen koillisrajalla syväksi 
kaivetussa notkelmassa. Luonnontilainen uoma alkaa selvitysalueen pohjoispuo-
lella. 

Selvitysalueen läpi kulkee Solbackan entiselle pihamaalle päätyvä metsätie. Sen 
pohjoispuolinen alue on näyttävää, runsaslahopuustoista kuusikkoa. Puusto on 
noin 100-vuotiasta ja eri-ikäistä lahopuuta on huomattavan paljon, itärinteellä 
kymmeniä kuutioita hehtaarilla. Valtapuuna on kuusi, mutta ylispuina on myös 
koivuja ja haapojakin. Hakkuiden jälkiä ei ole nähtävissä, joskin kaatuneet rungot 
on metsikön läpi menevän ratsastusreitin (kuva 44) kohdalta katkaistu ja siirretty 
syrjään. Aluskasvillisuutena on kieloa, mustikkaa, käenkaalia, jänönsalaattia, met-
säkastikkaa ja sananjalkaa. Kohde täyttää METSO-ohjelman I-luokan kriteerit, 
mutta uhanalaisena luontotyyppinä metsä on ”vain” silmälläpidettävä (NT).  

Selvitysalueen luoteiskulmassa ja pohjoisreunassa olevan mäen yläosassa on ka-
rumpaa, tuoreeksi kankaaksi luettavaa metsää. Mäkien lakiosassa on myös pieniä 
kalliopaljastumia ja kalliometsää, mutta ne sisällytettiin pienialaisuutensa vuoksi 
tuoreen kangasmetsän kuvioihin. Ylispuustona on molemmilla alueilla noin 120-
vuotiasta kuusta ja mäntyä ja muukin puusto on luonnontilaisen kaltaista. Laho-
puuta ja pystyyn kuivuneita runkoja on runsaasti läntisellä kuviolla (METSO I). Itäi-
semmällä kuviolla niitä on niukemmin, mutta METSO-ohjelman II-luokan kriteerit 
täyttyvät. Varttunut havupuuvaltainen tuore kangas on vaarantunut (VU) luonto-
tyyppi.  

3.8.2  Lajiston suojeluarvot 

Selvitysalueen pohjoispään lehtomainen kangas on uhanlaisen liito-oravan (VU) 
elinympäristöä. Liito-oravalle hyvin sopivaa metsää on lisäksi lammen länsipuoli-
sessa rinteessä. Savola (2018) luettelee alueelta muutamia huomionarvoisia 
kääpä- ja kääväkäslajeja, joista peikonnahka on alueellisesti uhanalainen (RT) ja 
pohjanrypykkä harvinainen. Kuusivaltaisten metsien suojeluarvoa ilmentävä ruos-
tekääpä on alueella runsas. 
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3.8.3  Säilytettävän alueen rajaus ja suositukset 

Solbackan metsäalue on huomattavasti tavanomaista talousmetsää vanhempaa 
ja luonnontilaisemman kaltaista. Pystyyn kuivuneita runkoja ja lahopuuta on run-
saasti. Suurin osa metsistä kuuluu uhanalaiseen tai silmälläpidettävään luonto-
tyyppiin. Alueelta on lisäksi tavattu uhanalaisia metsälajeja. Vanhimmat kangas-
metsäkuviot ja lehtomaisen kankaan metsät täyttävät Espoon LUMO-ohjelman 3. 
arvoluokan kriteerit. Sijaintinsa puolesta (maakunnallisesti tärkeä ekologinen yh-
teys) kohde täyttää LUMO-luokan 2 kriteerit. Alueen säilyttäminen luonnontilai-
sena on perusteltua. 

Luonnontilaisena säilytettävään alueeseen kuuluvat selvitysalueen vanhimmat 
metsät sekä yhtenäisyyden vuoksi myös Solbackan entinen pihamaa (kuva 45). 
Aluetta ei ole tarpeen perustaa luonnonsuojelualueeksi, jos säilyminen voidaan 
turvata muulla tavoin. Säilytettäväksi esitetyn alueen pinta-ala on 9,1 hehtaaria. 

 

Kuva 45. Luonnontilaisena säilytettävän metsäalueen rajaus (keltainen viiva). Selvitysalue on ra-
jattu violetilla katkoviivalla ja LUMO-kriteerit täyttävät metsäalueet valkoisella katkoviivalla. 

LUMO 3 

 

LUMO 3 
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Alueen lounaisosan läpi kulkee laskettelurinteen reunasta alkava ulkoiluun käy-
tetty polku. Solbackan entisen pihamaan pohjoispuolella on polkumainen ratsas-
tusreitti. Polkujen käyttäminen ja niille kaatuneiden runkojen siirtäminen syrjään 
eivät heikennä alueen suojeluarvoa. Solbackan pihapiirin ympäristössä on jonkin 
verran vanhaa metalli- ja muovirojua, joka tulisi viedä pois.   
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Liitteet. Kohdekohtaiset tiivistelmäkortit. Uhanalaisista luontotyypeistä ja lajeista on käytetty 
seuraavia lyhenteitä:  

CR äärimmäisen uhanalainen 
EN erittäin uhanalainen 
VU vaarantunut 
RT alueellisesti uhanalainen. 

Espoon LUMO-luokituksen kohteet on arvotettu uusien, vuonna 2020 käyttöön otettujen kri-
teerien mukaan. LAKU-kohteet ovat maakunnallisesti tärkeiksi arvoituja luontokohdekokonai-
suuksia.



Espoon LUMO-toimenpideohjelma 2020. Kohdeortit.  
 

 

 

Vitmossen–Teirmossen Pinta-ala 47 ha 

 

Kaksiosaiseen kohteeseen kuuluvat Vitmossenin ja Teirmossenin suot lähiympäristöineen 
(39 ha) sekä Blominmäen länsirinne (8 ha). Vitmossen ja Teirmossen ovat maakunnallisesti 
avokkaita soita, joiden luonnontila on säilynyt hyvänä. Soilla on edustava kasvilajisto. Suo-
tyyppien kirjo vaihtelee vankkaa puustoa kasvavista korvista puuttomiin nevoihin. Teirmos-
senin eteläpäässä on luonnonsuojelulain mukaisena luontotyyppinä suojeltu tervaleppä-
korpi. Soita ympäröivä metsämaasto on kangasmetsää. Vanhimmilla kuvioilla on runsaasti 
lahopuuta ja metsät ovat laajoilla alueilla luonnontilaisen kaltaisia. Pienet, vanhaa männik-
köä kasvavat kallioalueet tuovat maastoon vaihtelua. Alueen läpi kulkee vilkkaassa käytössä 
oleva ulkoilutie. 

Blominmäen länsipuolisen rinteen pohjoisosassa on kookkaita kuusia ja haapoja kasvavaa 
tuoretta lehtoa. Eteläosassa on lehtomaista kangasta, jossa on erittäin paljon eri-ikäistä la-
hopuuta. 

Uhanalaiset luontotyypit: Useita suoluontotyyppejä, joista osa erittäin uhanalaisia (EN), 
varttunutta kangasmetsää (VU) ja yksi lehtokuvio (VU). Uhanalaisten luontotyyppien osuus 
Vitmossenin−Teirmossenin pinta-alasta on 60 % ja Blominmäen alueesta 42 %. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: Liito-orava (VU) molemmilla alueilla, Vitmosse-
nin−Teirinsuon alueella lahokaviosammal (EN), hetesara (VU; pääkaupunkiseudun ainoa 
esiintymä) ja alueellisesti uhanalainen (RT) rakkosammal. 

Muut suojeluarvot: Alue on osa maakunnallisesti tärkeää ekologista yhteyttä ja myös LAKU-
kohde, laajat alueet Espoon LUMO-luokituksen luokkien 2 ja 3 kohteita. Tärkeä ulkoilualue. 

Maanomistus ja kaavamerkinnät: Espoon kaupunki, Teirmossenin pohjoisreunassa pieni yk-
sityisomistuksessa oleva palsta. Asemakaavassa virkistysaluetta (VL). Blominmäen etelä-
osassa EV/LR-merkintä (Espoo−Salo-radan linjaus). 

Suojelun toteutus: Luonnonsuojelualue (Vitmossen−Teirmossen), luonnonsuojelualue tai 
muu rauhoituskeino (länsiosa). 
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Turvesuon neva Pinta-ala 2,6 ha 

 

Mankkaan Turvesuon itäreunassa oleva pikkusuo, joka on ainoa ojittamattomana säilynyt 
osa aikoinaan laajasta Turvesuosta. Turvesuon neva on pientaloasutuksen ympäröimä ja 
sen pohjoislaidalla on kaksi asuinrakennusta. Suo on silti säilynyt varsin luonnontilaisena. 
Turvesuon nevalla on pienestä pinta-alasta huolimatta useita suotyyppejä. Varsinainen 
neva eli avosuo-osa on pieni, noin 50 metriä läpimitaltaan. Avosuota reunustaa isovar-
puräme ja pienipiirteisesti vaihteleva korpialue.  

Suolta on erotettavissa kaikkiaan kuusi uhanalaista suoluontotyyppiä. Myös kasvilajisto on 
edustava. Siihen kuuluu useita suolajeja, joiden esiintymiä on pääkaupunkiseudulla säilynyt 
vain niukasti, mm. tupasluikka, villapääluikka ja valkopiirtoheinä. Kohteen rajauksessa on 
mukana myös hieman suon säilymiselle tärkeää reunametsää. Kohteen länsireunan yli kul-
kenut sähkölinja on purettu. 

Uhanalaiset luontotyypit: Kuusi uhanalaista soiden luontotyyppiä, joista kaksi on erittäin 
uhanalaisia (EN) korpia. Uhanalaiset luontotyypit kattavat 55 % kohteen pinta-alasta. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: Pikkukihokki (VU). 

Muut suojeluarvot: Kohde arvioitiin 1980-luvulla maakunnallisesti arvokkaaksi. Espoon 
LUMO-luokituksessa suo kuuluu luokkaan 3 (paikallisesti erittäin arvokas).  

Maanomistus ja kaavamerkinnät: Espoon kaupunki. Asemakaavassa koko kohde on länti-
sintä reunaa lukuun ottamatta merkitty SL-alueeksi (länsireuna VL-aluetta). Suojelumerkin-
tää ei toistaiseksi ole toteutettu, mutta suon säilyminen on turvattu jättämällä se luonnon-
tilaan. 

Suojelun toteutus: Luonnonsuojelualue. 
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Soidensuo Pinta-ala 3,4 ha 

 

Soidensuo on 35 hehtaarin laajuinen suoalue, josta suurin osa on Kirkkonummen puolella. 
Suo on säilynyt melko luonnontilaisena. Espoon puolella on suon reunarämettä ja kahden 
hehtaarin laajuinen korpialue, jonka kautta laskee kolme pientä puroa. Korpialuetta reunus-
tavat pohjoispuolella nuoret kangasmetsät, eteläpuolella on myös varttunutta kuusikan-
gasta.  

Korpialue on ojittamaton ja sen luonnonolot ovat säilyneet hyvinä. Pääosa alueesta on luh-
taista, ympäristöstä tulevien purovesien ylläpitämää ruohokorpea (luontotyyppinä erittäin 
uhanalainen). Alueen arvoa nostaa korven läpi lännestä itään laskeva puro, joka on koko 
osuudelta luonnontilainen. Alueen kaakkoispäässä on kallioisten metsärinteiden välinen 
laakso, jonka puusto on satavuotiasta kuusikkoa. 

Uhanalaiset luontotyypit: Neljä uhanalaista luontotyyppiä, joista kaksi on erittäin uhanalai-
sia (EN) korpia ja rämeitä. Uhanalaiset luontotyypit kattavat 70 % kohteen pinta-alasta. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: − 

Muut suojeluarvot: Soidensuo on maakunnallisesti arvokas, toteutumatta jääneen soiden-
suojelun täydennysohjelman kohde. Espoon LUMO-luokituksessa suoalue kuuluu luokkaan 
3 (paikallisesti erittäin arvokas). Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa maa-
kunnallisesti tärkeän ekologisen yhteyden osa. Huomattava osa alueesta (korvet, puro lä-
hiympäristöineen, kaakkoisosan metsäkuvio) täyttää METSO-ohjelman luokan I kriteerit. 

Maanomistus ja kaavamerkinnät: Espoon kaupunki. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaa-
vaehdotuksen suojelualue (S). Alueella ei ole asemakaavaa. 

Suojelun toteutus: Luonnonsuojelualue tai muu rauhoituskeino. Suojeltavaan alueeseen 
voidaan liittää myös eteläpuolista metsäaluetta, jonka suojeluarvot kasvavat puuston van-
hetessa. 
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Oittaan luonnonsuojelualueen laajennukset Pinta-ala 7,4 ha 

 

Kolme Oittaan luonnonsuojelualueeseen rajautuvaa kohdetta, jotka muodostavat nykyisen 
suojelualueen kanssa luonnonoloiltaan edustavan kokonaisuuden. Suojeltavaksi ehdotetut 
kohteet täydentävät ja monipuolistavat hyvin säilynyttä luontoaluetta ja toimivat nykyisen 
luonnonsuojelualueen tärkeinä suojavyöhykkeinä. Läntinen alue on sadan vuoden ikäistä 
lehtomaista kangasta, jossa on erittäin runsaasti lahopuuta. Alueella on myös pieni korpi ja 
metsän reunassa on lehtoa. Metsäalue rajautuu luonnonsuojelualueeseen ilman maastossa 
näkyvää muutosta. Itäinen alue on kallioisempaa metsämaastoa, jonka puusto on paikoin 
vanhaa. Kallioisten mäkien rinteillä kasvaa runsaasti nuoria vaahteroita. Alueen läpi kulkee 
Oittaan luontopolku. Eteläisin kuvio on laaja pajukkoluhta, jonka läpi Glomsinjoki virtaa 
luonnontilaisessa uomassaan.  

Uhanalaiset luontotyypit: Kuusi uhanalaista luontotyyppiä, joista yksi on virtavesi, yksi pe-
rinneympäristö (pieni niitty) ja muut neljä metsien luontotyyppejä. Uhanalaiset luontotyy-
pit kattavat 35 % kohteen pinta-alasta. Länsiosan runsaslahopuustoinen lehtomainen kan-
gas on luontotyyppinä silmälläpidettävä (NT). 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: Liito-orava (VU), keltamatara (VU). 

Muut suojeluarvot: Maakunnallisesti tärkeäksi arvioitu LAKU-kohde, jonka kautta kulkee 
maakunnallinen ekologinen yhteys.  Yhteys on merkitty Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-
kaavaehdotukseen. Espoon LUMO-luokituksessa luonnonsuojelualuetta reunustava koh-
teet kuuluvat luokkaan 2 (erityisen arvokkaat kohteet). Suurin osa metsistä täyttää METSO-
ohjelman luokan I kriteerit. Huomattava virkistyskäyttöarvo (Oittaan luontopolku ja ulkoilu-
tie). 

Maanomistus ja kaavamerkinnät: Espoon kaupunki. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaa-
vaehdotuksessa luonnonsuojelualuetta reunustavat alueet ovat virkistysaluetta (V). Alu-
eella ei ole asemakaavaa. 

Suojelun toteutus: Luonnonsuojelualue.  
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Kalittoman ympäristön metsät Pinta-ala 13,2 ha 

 

Vuonna 2010 perustettu Kalajärven kallioiden luonnonsuojelualue käsittää Kalajärven län-
sipuolisen kalliomaaston ja erillisenä kohteena Kalajärven kaakkoispuolella olevan suoran-
taisen Kalittoman lammen. Kalittoman ympäristössä on samantyyppistä männikköistä kal-
liometsää kuin luonnonsuojelualueen puolella. Puusto on laajoilla alueilla vanhaa ja metsä-
talouden jäljet ovat vähäisiä. Näyttävimmät kalliomänniköt ovat Kalittoman eteläpuolella ja 
suojeltavaksi esitetyn alueen luoteisosassa. Kalittoman pohjoispuolella on myös kaksi 
pientä kalliokumparetta, joista toisella kasvaa yli 250 vuoden ikäisiä mäntyjä. Pohjoisosan 
kallioiden välissä on kuusivaltaista tuoreen kankaan sekametsää ja vanhan ojituksen kuivat-
tamaa korpea. Puusto on saanut kasvaa luontaisesti, ja lahopuuta on melko paljon, vaikka 
kangasmetsä ei vielä ole vanhaa. Kalittoman ympäristössä on useita polkuja osoituksena 
siitä, että alueen virkistyskäyttö on vilkasta. 

Uhanalaiset luontotyypit: Kahdeksan metsäkuviota, jotka kuuluvat uhanalaisiin luontotyyp-
peihin, kaikki varttuneita tai vanhoja kangasmetsiä. Vanhimman kallioiset, kuivahkot kan-
kaat ovat luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisia (CR). Uhanalaiset luontotyypit kattavat 
48 % kohteen pinta-alasta. Alueen niukkapuustoiset kalliometsät kuuluvat silmälläpidettä-
vään (NT) luontotyyppiin. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: − 

Muut suojeluarvot: Maakunnallisesti tärkeäksi arvioitu LAKU-kohde, jonka kautta kulkee 
maakunnallinen ekologinen yhteys. Espoon LUMO-luokituksessa Kalittoman pohjoispuoli-
nen alue kuuluu luokkaan 2 ja eteläpuolinen alue luokkaan 3. 

Maanomistus ja kaavamerkinnät: Espoon kaupunki. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaa-
vaehdotuksessa virkistysaluetta (V). Kalittoman pohjoispuolinen alue on asemakaavan vir-
kistys- ja ulkoilualuetta (VU). Kalittoman eteläpuolista aluetta ei ole asemakaavoitettu. 

Suojelun toteutus: Luonnonsuojelualue. Metsäinen kallioalue jatkuu selvitysalueen itäpuo-
lelle. Koko kallioalue on kaupungin omistuksessa. Luonnonolojen puolesta alueelle olisi 
mahdollista perustaa laajempikin suojelualue kuin tässä esitetty. 
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Örkkiniityn−Långkärrin metsät Pinta-ala 50,5 ha 

 

Örkkiniitty−Långkärr on pientaloalueen ja teollisuusalueen reunustama metsäalue, jonka 
luonnonolot vaihtelevat soistuneista metsistä kuiviin kankaisiin ja jylhäpiirteisiin kalliomaas-
toihin. Alue rajautuu länsipuolelta Myllypuron lehtopurolaakson luonnonsuojelualueeseen. 
Melko lähellä Vantaan puolella on Timmermalmin luonnonsuojelualue.  

Myllypuroa reunustaa lähes vanhaksi varttunut lehtomainen kangas, joka on metsänä sa-
manlaista kuin suojelualueen puolella. Lahopuuta on runsaasti ja metsä on muutoinkin 
luonnontilaisen kaltaista. Kohde täydentää Myllypuron suojelualuetta. Suojeltavaksi esite-
tyn alueen koillisosassa on Örkkiniityn laaja kallioalue, joka on maisemallisesti Espoon 
upeimpia laajoine silokallioineen ja vanhoine männiköineen. Metsäisellä kallioalueella elää 
useita vanhojen metsien kääpälajeja. Kaakkoisosassa on vaihtelevia kangasmetsiä ja soistu-
neessa notkelmassa virtaava puro. Alueelta on löydetty useita harvinaisia sammallajeja. 

Uhanalaiset luontotyypit: Kolme uhanalaiseen luontotyyppiin (VU, EN) kuuluvaa pikku-
suota, viisi varttuneen kangasmetsän kuviota (VU) ja yksi luonnontilaisen kaltainen metsä-
puro (VU). Uhanalaiset luontotyypit kattavat 20 % kohteen pinta-alasta. Silmälläpidettäviä 
(NT) kalliometsiä ja lehtomaisia kankaita on huomattavasti laajemmalla alueella. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: Liito-orava (VU), lahokaviosammal (EN), haapariippu-
sammal (VU), rakkosammal (NT), ruostekääpä (alueellisesti uhanalainen, RT) 

Muut suojeluarvot: Maakunnallisesti tärkeä LAKU-kohde, jonka kautta kulkee maakunnalli-
nen ekologinen yhteys. Laajoja Espoon LUMO-luokituksen luokkiin 2 ja 3 kuuluvia alueita. 
Huomattava osa metsistä ja kallioalueista täyttää METSO-ohjelman I tai II luokan kriteerit. 
Tärkeä virkistyskohde. 

Maanomistus ja kaavamerkinnät: Espoon kaupunki. Asemakaavassa mukana olevat osat vir-
kistysaluetta (V, VL).  Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa lähes koko alue 
luonnonsuojelualuetta (S), kaakkoisosa virkistysaluetta (V). 

Suojelun toteutus: Luonnonsuojelualue. Eläinten kulkuyhteydet ympäröiville metsäalueille 
turvataan. 
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Odilampi Pinta-ala 27,7 ha 

 

Vantaan puolella olevaan luonnonsuojelualueeseen ja Natura 2000 -alueeseen rajautuva 
metsä- ja suoalue, jonka länsipuolella on Odilammen pientaloalue. Odilampi on kaupunkien 
rajalla oleva nevarantainen metsälampi, jonka pintaa on kauan sitten laskettu. Lammen 
länsipuolella on kuivahtanut korpialue ja haapoja kasvava lehtokuvio. Pohjoispuolella on 
varttunutta puustoa kasvavia korpia ja reunoilta ojitettu räme. Suoaluetta reunustavat eri-
ikäiset kangasmetsät ja lännessä varttunutta puustoa kasvava lehtorinne. Kaupunkien ra-
jalla on vanhaa kuusisekametsää.  

Odilammen alueen luonnontila on hyvä vanhoista ojituksista huolimatta. Alueella on säily-
nyt myös ojittamatonta, luontotyyppinä uhanalaista korpea ja rämettä. Lahopuuta on run-
saasti monin paikoin, sillä puustoa ei ole enää viime vuosikymmeninä käsitelty. Alue muo-
dostaa yhtenäisen kokonaisuuden Vantaan puolella olevan metsäisen suojelualueen kanssa 
ja täydentää sitä etenkin suoluontotyyppien osalta. 

Uhanalaiset luontotyypit: Kolme uhanalaista suoluontotyyppiä (VU, EN), kaksi uhanalaista 
metsäluontotyyppiä (VU), metsälampi (VU) ja kaksi pientä kuviota uhanalaista (CR) perin-
neympäristötyyppiä. Uhanalaiset luontotyypit kattavat 25 % kohteen pinta-alasta. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: Liito-orava (VU), mustakurkku-uikku (EN). 

Muut suojeluarvot: Maakunnallisesti tärkeä LAKU-kohde. Espoon LUMO-luokituksessa 
huomattava osa alueesta kuuluu luokkaan 2 (erityisen arvokkaat kohteet). Laajat alueet 
täyttävät METSO-ohjelman luokkien I ja II ominaispiirteet. Huomattava virkistyskäyttöarvo 
(uimaranta). 

Maanomistus ja kaavamerkinnät: Espoon kaupunki. Odilammen asemakaavaan kuuluva 
alueen keskiosa on kaavassa virkistysaluetta (V).  Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-
ehdotuksessa koko alue luonnonsuojelualuetta (S). 

Suojelun toteutus: Luonnonsuojelualue. Uimaranta ja sinne johtava tie lähiympäristöineen 
on rajattu rauhoitettavaksi ehdotetun alueen ulkopuolelle. 
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Solbacka Pinta-ala 9,1 ha 

 

Pohjois-Espoossa oleva metsäalue, jonka keskellä on entisen Solbackan tilan umpeenkas-
vavaa pihamaata. Metsä on tavanomaista talousmetsää vanhempaa ja luonnontilaisem-
man kaltaista. Ylispuusto on vanhimmillaan yli satavuotiasta. Pystyyn kuivuneita runkoja ja 
muuta lahopuuta on runsaasti. Lähes koko alue on uhanalaista tai silmälläpidettävää met-
säluontotyyppiä. Pohjoisreunassa on myös kaksi pientä, karua kallioaluetta.  

Solbackan metsäalue rajautuu talouskäytössä olleisiin metsiin. Itäpuolella on Serenan teko-
lampi. Pohjoisosan läpi menee ratsastuspolku. Eteläosassa on ulkoilijoiden käyttämä polku. 
Metsäalue sijaitsee alle kilometrin päässä Vantaan puolen suojelualueista ja Vestran Na-
tura-alueesta. Se on arvioitu LAKU-kriteerien avulla maakunnallisesti tärkeäksi luontoalu-
eeksi. 

Uhanalaiset luontotyypit: Kolme varttunutta tuoreen kankaan kuviota (VU), pieni tuoreen 
lehdon kuvio (VU) ja luonnontilaisen kaltainen metsäpuro (VU). Uhanalaiset luontotyypit 
kattavat 45 % kohteen pinta-alasta. Muu alue on lähes kokonaan luontotyyppinä silmällä-
pidettävää (NT) varttunutta lehtomaista kangasta. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: Liito-orava (VU), alueellisesti uhanalainen (RT) kää-
väkäs peikonnahka. 

Muut suojeluarvot: Maakunnallisesti merkittävä LAKU-kohde, joka kuuluu maakunnallisesti 
tärkeään Nuuksion ekologiseen verkostoon. Espoon LUMO-luokituksessa metsät kuuluvat 
luokkaan 3 (paikallisesti erittäin arvokkaat kohteet). Lähes koko alue täyttää METSO-
ohjelman luokkien I tai II kriteerit.  

Maanomistus ja kaavamerkinnät: Espoon kaupunki. Asemakaavassa matkailupalvelujen 
aluetta (RM). Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa alue on merkitty luon-
nonsuojelualueeksi (S). 

Suojelun toteutus: Luonnonsuojelualue tai muu rauhoituskeino. 


