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1 Johdanto 
Espoon Gräsanojan kaava-alueelta on tehty luontoselvitykset vuonna 2008, ja alueen luontoarvot 
haluttiin selvittää vielä vuonna 2015 uudelleen alueen kaavoitusta varten. Tavoitteena oli päivittää 
luontotiedot vastaamaan nykytilannetta. 

Tutkimuksessa selvitettiin seuraavat luontoarvot: 
• alueen luontotyypit (luonnonsuojelulain erityisesti suojeltavat luontotyypit ja 

metsälain arvokkaat elinympäristöt määritettiin) 
• kasvillisuus 
• liito-oravan esiintyminen 
• linnusto 
• lepakoiden esiintyminen 

 
Vuoden 2008 jälkeen Gräsanojan alue ei ole juurikaan muuttunut luonnoltaan. Kasvillisuuskuviot 
olivat käytännössä samat kuin tuolloin. Ojan länsipuolella on tapahtunut muutoksia ja sitä on 
rakennettu viime vuosina, mutta itäpuoli on ennallaan, metsää ei ole kaadettu eikä rakennuksia 
rakennettu. 

Tässä raportissa esitetään luontotietojen päivityksen tulokset. Raportin on laatinut FM Rauno 
Yrjölä. Espoon kaupungin puolesta työtä ohjasivat maisema-arkkitehdit Aino Aspiala ja Mikla 
Koivunen. 

 
Kuva 1. Selvitetty alue (punainen viiva). Ilmakuva: Espoon kaupunki. 
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2 Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys 
 
Selvityksen maastotarkistukset tehtiin touko–heinäkuussa 2015. Nykytilannetta verrattiin vuoden 
2008 kasvillisuuskuviointiin. Rajattujen kuvioiden kasvillisuus on luokiteltu Toivosen & Leivon 
(2001) oppaan mukaisesti. Alueen kasvillisuuskuvioiden kasvillisuustyypit on esitetty taulukossa 2-
1 ja kuvassa 2-1. Vuoden 2008 putkilokasvien lajilistaa on täydennetty vuonna 2015 havaituilla 
lajeilla, lajilista on liitteenä.  
 

 
Kuva 2-1. Gräsanojan kasvillisuuskuviot. 
 

2.1 Tulokset 

 
Vuonna 2008 selvitysalueelta löytyi kaksi vaarantuneiksi luokiteltua lajia, vuorijalava (pieni taimi) 
ja keltamatara.  Vuonna 2015 ei havaittu uusia uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja, aiemmin 
havaituista vuorijalava löytyi edelleen kävelysillan pielestä, mutta keltamataraa ei nyt näkynyt. 
 
Suuri osa Gräsanojan alueesta on vanhaa metsittyvää peltoa. Selvimmin tämä näkyy vielä melko 
avoimilla kuvioilla, joissa puusto on harvaa, muu kasvillisuus on pääosin matalia heiniä ja ruohoja 
ja vanhat avo-ojat ovat vielä nähtävissä. Tällaisia kuvioita ovat mm. 13, 21 ja 23.  Osa vanhoista 
peltoalueista kasvaa jo melko kookastakin lehtipuustoa, pääasiassa koivua, haapaa ja leppää (mm. 
kuviot 14, 16, 18, 19 ja 20). Puusto on vielä sen verran harvaa, että aukkopaikoissa kasvaa 
runsaana mm. mesiangervoa ja vadelmaa. 



 5 

 

 
Kuva 2-1. Kävelytie ja vanhat nurmettuneet sarat alueen keskellä. 
 
Alueella kulkee kävelyteitä, joiden ympäristö on puistomaisesti hoidettua. Makuasia lieneekin, 
milloin kuviot luokittelee puistoksi, milloin taas metsittyviksi pelloiksi. Puistomaisia piirteitä on 
selvimmin kuvioilla 11, 12 ja 17, etenkin kävelyteiden reunukset ovat hoidettuja. Kauempana 
tiestä nämäkin kuviot kuitenkin selvästi edustavat metsittyviä peltoja. Kuvioilla 10 ja 11 on 
runsaasti lehtipuustoa kävelytien molemmilla puolilla. Aluskasvillisuus on vähäisempää kuin 
avoimemmilla kuvioilla. Kuvio 10 rajoittuu Gräsanojan rantaan ja se onkin selvästi 
reunuspuustomainen verrattuna kävelytien itäpuoleen. Myös kuviot 4, 5, 7, 8 ja 9 ovat lähinnä 
reunuspuustoa, niillä on kuitenkin selviä puistometsänkin piirteitä, kuvioilla kasvaa mm. 
valkopajuja sekä puutarhan reunalla yksittäinen vuorijalavan taimi, joka on todennäköisesti 
peräisin lähialueelle istutetuista vuorijalavista. Valkopajuja on Gräsanojan varteen aikanaan 
istutettu enemmänkin ja ilmakuvasta voi selvästi havaita muutamia valkopajuja myös Länsiväylän 
liittymän sisäpuolella. 
 
Selvemmin jo metsätyyppejä edustavat alueet ovat kuviot 1, 15 sekä kuviot 25-29. Kuvio 1 on 
kävelytien ja Gräsanojan välissä oleva pieni kuivempi laikku. Kuvio 15 on lehtipuuvaltaista 
sekametsää, jossa puusto on kookkaampaa ja latvus sulkeutuneempi kuin ympäröivillä 
metsittyvillä peltoalueilla. Toinen samantapainen metsäsaareke on kuvio 22, jossa kasvaa 
runsaasti kookkaita haapoja. 
 
Länsiväylään rajoittuva metsäinen pieni mäkialue on erityisesti itäpäästään lehtomainen. Alueella 
on myös haavikkoa ( kuvio 28) sekä koivuvaltaista metsää (kuvio 29). Myös lahopuustoa alueelta 
löytyy enemmän kuin muualta. Tämä metsäalue on syytä säilyttää alueen luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaana alueena, lisäksi on melusuojana Länsiväylän suuntaan.  
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Kuva 2-3. Valkovuokot kukkivat keväällä lehtomaisella laikulla Länsiväylän vieressä. 
 
Itse Gräsanoja on sameavetinen. Vesikasvillisuus on pääosin kellus- tai ilmaversoista, tosin 
uposkasveja ei ojasta edes yritetty harata. Kävelysillan tuntumassa ja siitä etelään (kuvio 33) 
vallitsevia vesikasveja ovat vesitatar, ulpukka sekä pohjanlumme. Ylempänä (kuvio 32) oja kapenee 
ja mataloituu, vesitattaren lisäksi alueella on runsaasti järvikortetta. Gräsanojan länsiranta on osin 
rakennettua. Kuvioilla 2 ja 6 on matalaa rantakasvillisuutta, mm. viiltosaraa, kurjenmiekkaa ja 
ojasorsimoa. Leveäosmankäämi ja ranta-alpi ovat yleisiä. Paikalla kasvaa myös mm. terttualpia, 
vesitatarta, vesisaraa ja ratamosarpiota. 
 
Alueelta ei löytynyt erityistä suojelua vaativia kasvilajeja eikä luontotyyppejä. Kasvillisuuden 
perusteella suositellaan säilytettäväksi Länsiväylän metsikön, alueen keskiosan haapametsikön 
sekä Gräsanojan varsi (kuva 2-4).  
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Taulukko 2-1. Kasvillisuustyypit kuvioittain vuoden 2008 kuvioinnin mukaan. 
Kasvillisuuden päätyyppi Kuvio Kasvillisuuden alatyyppi Tarkennus 

Kulttuurikasvillisuus 20 Hylätty pelto Haapavaltainen  metsittyvä  pelto 

 14 Hylätty pelto Haavalla metsittynyt hylätty pelto 

 19 Hylätty pelto Koivuvaltainen metsittyvä  pelto 

 18 Hylätty pelto Koivuvaltainen, harva puustoinen metsittyvä 
pelto 

 13 Hylätty pelto Koivuvaltainen, harva puustoinen metsittyvä 
pelto 

 16 Hylätty pelto Luontaisesti lehtipuilla metsittyvä hylätty pelto 

 23 Hylätty pelto Suurruohoja ja heiniä kasvava hylätty pelto 

 30 Hylätty pelto Suurruohoja ja heiniä kasvava hylätty pelto 

 21 Hylätty pelto Suurruohoja kasvava hylätty pelto 

 24 Hylätty pelto Lehtipuita ja pensaita 

 31 Hylätty pelto Lehtipuustoa 

 4 Piha Pihaan kuuluvaa puustoa 

 11 Puisto/Hylätty pelto Koivuvaltainen metsittyvä  pelto 

 12 Puisto/Hylätty pelto Suurruohoja ja heiniä kasvava hylätty pelto 

 17 Puisto/Hylätty pelto Suurruohoja ja heiniä kasvava hylätty pelto 

 10 Puisto/reunuspuusto Koivuvaltainen reunusmetsä 

 9 Puisto/reunuspuusto Lehtipuita ja pensaita 

 8 Puisto/reunuspuusto Lehtipuita ja pensaita 

 5 Puisto/reunuspuusto Lehtipuita ja pensaita 

 3 Puisto/reunuspuusto Lehtipuustoa 

Metsäkasvillisuus 22 Lehtipuukangas Haapavaltainen tuore lehtipuukangas 
 28 Lehtipuukangas Haapavaltainen tuore lehtipuukangas 
 29 Lehtipuukangas Lehtomainen koivuvaltainen lehtipuukangas 

 15 Sekametsä Koivuvaltainen tuore havu-lehtipuukangas 
 27 Sekametsä Lehtomainen havu-lehtipuukangas 
 25 Sekametsä Tuore havu-lehtipuukangas 
 26 Sekametsä Tuore havu-lehtipuukangas 
 1 Sekametsä/puisto Kuivahko havupuukangas 

Rantakasvillisuus 2 Rantaniittyä ja -pensaikkoa Korkeakasvuinen rantaniitty 

 6 Rantaniittyä ja -pensaikkoa Korkeakasvuinen rantaniitty 

 7 Rantapensasto Lehtipuuvaltainen rantapensasto 

Vesikasvillisuus 32 Ilmaversoiskasvillisuus Järvikaislavaltainen ruovikkokasvillisuus 

 33 Kellulehtikasvillisuus Nymfeidivaltainen kellulehtikasvillisuus 
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Kuva 2-4. Gräsanojan säilytettäväksi suositellut kasvikuviot. 
 

 
Kuva 2-5. Keskiosan haapametsikkö, jossa aluskasvillisuutena on runsaasti suurruohoja. 
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3 Liito-oravaselvitys 
 
Tyypillisintä liito-oravan elinympäristöä ovat melko tiheät vanhat kuusikot, joissa on kolohaapoja. 
Talvella liito-oravan pääravintoa ovat haavan silmut, ja liito-oravan papanat saavat siitä kirkkaan 
keltaisen värin. Papanoita kertyy yöpymis- ja ruokailupaikkojen alle. Helpointa niiden löytäminen 
on kevättalvella, kun lumi on jo hieman sulanut, eikä kasvillisuus vielä vaikeuta etsintää. Sopiva 
aika on maaliskuulta toukokuulle. Kesällä ravinto muuttuu ja samalla muuttuu myös papanoiden 
väri (Henttonen ym. 2001, Sierla ym. 2004).  
 
Gräsanojan alueella on liito-oravalle soveltuvaa metsää alueen pohjois- ja keskiosissa. Vuonna 
2008 alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta, mutta vuonna 2013 Etelä-Espoossa tehdyssä 
liito-oravaseurannassa radiolähettimellä Matinkylässä varustettu koirasorava ”Roope” kävi 
Gräsanojan alueella ja sen havaittiin oleskelevan mm. Länsiväylän lähellä olevassa kuusimetsikössä 

3.1 Tulokset 

 
Vuonna 2015 Gräsanojan alueelta löytyi liito-oravan papanoita juuri tuolta aiemmin mainitusta 
metsiköstä Länsiväylän vieressä (kuva 3-1). Alueen keskiosassa oleva haavikko sopisi myös hyvin 
lajille, mutta sieltä ei papanoita löytynyt, vaikka metsikössä on useita suuria kolohaapoja. 
Itäpuolella olevan pientaloalueen pihoissa on myös haapoja ja kuusia, joita ei voitu tarkistaa. Etelä-
Espoon liito-oravien kulkureittiselvityksessä yksi kulkureitti oli juuri pientaloalueen kautta (kuva 3-
2).  

 
Kuva 3-1. Liito-oravan ydinalue ja liito-oravalle soveltuvat alueet Gräsanojalla keväällä 2015. 
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Kuva 3-2. ”Roope”-liito-oravan paikannuksia Matinkylän ja Haukilahden välillä vuonna 2013. 
Kuvasta huomataan, että Gräsanojan kaava-alueen kohdalla se on käyttänyt mm. alueen 
itäreunan puustoa pientaloalueen rajalla. Lisäksi se on käyttänyt pientaloalueen puusto 
liikkuessaan. Matinkylästä Gräsanojalle se on liikkunut nopeasti eikä reittiä tuolla välillä saatu 
kartoitettua, todennäköisesti se on liikkunut pihojen tai Gräsanojan länsireunan puustoa pitkin. 
 
Gräsanojan alueen eteläosan suuret puut mahdollistavat tien ylityksen, eikä niitä saisi poistaa 
(punaisen soikion kohta). 
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4 Lepakkoselvitys 
 
Suomessa havaitut 13 lepakkolajia ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja. Lisäksi ne 
kuuluvat EU:n Luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Euroopan lepakoidensuojelusopimus (EUROBATS) 
velvoittaa osapuolimaitaan myös säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita.  
 
Selvityksen tavoitteena on todentaa mitä lepakkolajeja alueella esiintyy ja mitkä alueet ovat lajien 
kannalta keskeisiä. Lepakoiden kannalta erityisen arvokkaita ovat yhdyskunnille sopivat päiväpiilot 
puiden koloissa, rakennuksissa ja muissa suojaisissa paikoissa sekä hyvät saalistusalueet riittävän 
lähellä päiväpiiloja. Gräsanojan selvitysalueella ei ole rakennuksia, joten päiväpiiloiksi alueen 
sisäpuolella soveltuvat lähinnä kolopuut. Talvehtimiseen sopivia paikkoja alueella ei 
todennäköisesti ole lainkaan. 
 
Vuonna 2015 alueella tehtiin aktiivihavainnointia 8.-9.6. sekä 22.-23.7.,  koko alue käveltiin polkuja 
pitkin ja lepakoiden havainnoimiseen käytettiin ultraääni-ilmaisinta (Wildlife Acoustics EM Touch). 
Lisäksi alueen keskiosaan jätettiin 6.-17.6. väliseksi ajaksi passiivitallennin (Wildlife Acoustics 
SM2Bat), joka keräsi mahdollisia lepakoiden kaikuluotausääniä auringon laskusta auringon 
nousuun. 
 

 
Kuva 4-1. Passiivitallennin Gräsanojan puussa. 
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4.1 Tulokset 

 
Vuonna 2008 alueella havaittiin vain niukasti lepakoita: muutama pohjanlepakko ja vesisiippa. 
Vuonna 2015 alueella havaittiin kolme lepakkolajia (pohjanlepakko, vesisiippa ja 
isoviikksisiippa/viiksisiippa). Vesisiipoille tärkein alue on Gräsanoja (ja erityisesti maantiesillan 
kohta), pohjanlepakoille ja viiksisiippalajeille keski-ja pohjoisosan metsäalueet (kuva 4-2). 
Pohjanlepakot lensivät kävelytien yläpuolella, mutta viiksisiipat myös kuusikon sisällä. 
Aktiivikartoituksen tulokset olivat samansuuntaisia vuoden 2008 kartoituksen kanssa. 
 
Passiivikartoituksessa kesäkuussa tallentui selvästi enemmän lepakoiden kaikuluotausääniä kuin 
vuonna 2008. Pääosin tallentui pohjanlepakon ääniä, viiksisiippalajit ja vesisiippa olivat selvästi 
vähälukuisampia, mutta molempien ääniä tallenteissa oli.  Vaikka tallentimeen oli kertynyt 
parhaina öinä satoja pohjanlepakon ääniä, voi tulos olla vain muutaman alueella pyörivän yksilön 
aikaansaama. Siihen viittaa mm. aktiivikartoitusten melko niukka havaintomäärä. 
 
Öiden välillä oleva suuret erot johtuvat todennäköisesti säästä, sateita oli useana yönä. 
Passiivitallentimen aineiston keskeinen tulos on, että alueella on merkitystä pohjanlepakoiden 
saalistusalueena, ja muut lajit ovat alueella selvästi harvalukuisempia. Passiivikartoituksen tulokset 
on esitetty kuvassa 4-3. 
 

 
Kuva 4-2. Aktiivikartoituksissa tehdyt lepakkohavainnot. 
 



 13 

 
Kuva 4-3. Passiivikartoituksessa kertyneet havainnot 6.6.-17.6.2015. Kuvassa siippojen äänet on 
luokiteltu vain karkeasti tyyppeihin. Siippojen äänet ovat lajeilla hyvin samankaltaiset, ja 
esimerkiksi vesisiipan ääni voi maan yläpuolella olla erilainen kuin veden yllä saalistaessaan. Siksi 
lajin määrittäminen passiivitallentimien avulla on epävarmempaa, varsinkin kun samanaikaisesti ei 
ole havaintoa lepakon käyttäytymisestä. 
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5 Linnustoselvitys 
Alueen pesimälinnusto laskettiin kartoitusmenetelmällä, jossa laskija kiertelee alueella ja 
merkitsee kartoille havaitsemansa lajit. Sama menetelmä on yleisesti käytössä linnuston 
seurannassa (Koskimies & Väisänen 1988). Karttojen perusteella tehdään tulkinta alueen reviirien 
määristä lajeittain. Reviirit tulkittiin niin, että yksikin reviiriin viittaava havainto jollakin 
laskentakerralla riitti reviirin tulkintaan. Reviiriin viittasi laulava, varoitteleva tai poikasille ruokaa 
kantava aikuinen lintu, tai pesä tai poikaset, jotka niin pieniä, että ovat todennäköisesti syntyneet 
alueella.  Laskentapäivät on esitetty taulukossa 5-1. 

Taulukko 5-1. Laskentapäivät 
Päivä Kellonaika Sää 
25.4.2015 6.35-8.05 -0,5°C, pilvetöntä, tyyntä, näkyvyys yli 20 km 
15.5.2015 5.45-7.00 +3°C, pilvetöntä, tuuli W 4m/s, näkyvyys yli 20 km 
6.6.2015 5.05-6.25 +7°C, pilvetöntä, tyyntä, näkyvyys yli 20 km 
 

5.1 Tulokset 

Yhteensä selvitysalueella havaittiin touko-kesäkuussa 2015 27 pesimälajia, 96 reviiriä.  Lisäksi 
havaintoja tehtiin muutamasta lajista, jotka saattavat pesiä alueella tai sen lähiympäristössä. 
Lajimäärä oli täsmälleen sama vuonna 2008, reviirien kokonaismäärä oli tuolloin hieman pienempi. 
Vuoden 2015 tulokset on esitetty kuvassa 5-1 ja  taulukossa 5-2. 
 

 
Kuva 5-1. Alueen runsaimpien lintulajien tiheydet. 
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Taulukko 5-2. Selvitysalueella havaitut lajit ja reviirimäärät. Lyhenteiden selitys: NT = silmällä 
pidettävä (near threatened), VU = vaarantunut (vulnerable), D1 = lintudirektiivin liitteeseen I 
kuuluva laji. 
 
Laji Reviirejä Tiheys reviirejä / km2 Lisätietoja 

Sinisorsa 2 19.4  

Sepelkyyhky 3 29.1  

Käpytikka 1 9.7  

Västäräkki 1 9.7  

Kivitasku 1 9.7 VU 

Satakieli 1 9.7  

Punarinta 10 97.0  

Leppälintu 1 9.7  

Räkättirastas 12 116.4  

Mustarastas 7 67.9  

Punakylkirastas 3 29.1  

Kultarinta 1 9.7  

Pensaskerttu 1 9.7  

Lehtokerttu 3 29.1  

Mustapääkerttu 2 19.4  

Pajulintu 12 116.4  

Sirittäjä 1 9.7 NT 

Hippiäinen 1 9.7  

Kirjosieppo 1 9.7  

Talitiainen 6 58.2  

Sinitiainen 4 38.8  

Kuusitiainen 1 9.7  

Varis 2 19.4  

Harakka 1 9.7  

Peippo 14 135.8  

Viherpeippo 3 29.1  

Vihervarpunen 1 9.7  

Yhteensä 96 931.1  

 
Muita havaittuja lajeja alueella olivat nokkavarpunen, kalalokki ja naurulokki. Nokkavarpunen 
saattaa pesiä lähialueella, lokit ovat alueella ruokailemassa. 
 
Alueen linnustosta sirittäjä on Suomen uhanalaisuustarkastelussa luokiteltu silmälläpidettäviksi ja 
kivitasku vaarantuneeksi. Kivitaskun reviirin sijaitsi aivan alueen rajalla ja todennäköisesti reviiri on 
pääosin viereisen rakennustyömaan puolella. Kivitasku suosii sora- ja kivialueita sekä rakennuksia, 
kiviaitoja jne. 
 
Tulosten perusteella alueen pesimälinnusto on hyvin tyypillistä Espoon eteläosien linnustoa. 
Pääosa lajeista on tavallisia ja yleisiä sekametsien ja pihapiirien lajeista. Suomen runsaimmat 
lintulajit, pajulintu ja peippo, muodostavat noin neljäsosan alueen parimäärästä. Suhteutettuna 
pinta-alaan linnuston tiheys on kuitenkin korkea jopa Uudenmaan parhaisiin alueisiin verrattuna, 
joissa linnuston tiheys on useita satoja pareja neliökilometrillä. Pieni ja lehtipuuvaltainen rehevä 
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alue nostaa tiheyden korkeaksi. Lisäksi varsinkin alueen itäreunalla joidenkin lajien reviiristä 
pääosa voi todellisuudessa olla pientaloalueen pihoissa, mutta ne on sattumalta tulleet lasketuksi 
tälle alueelle. 
  
Linnuston perusteella alueella ei ole erityisesti suojeltavia kohtia, vaan maankäyttöä voidaan 
suunnitella normaalisti, alueen luonnon monimuotoisuus huomioiden.  
 
 

6. Muu eläimistö 
Lintu- ja lepakkoselvityksen yhteydessä havaittiin usealla kerralla metsäkauriita. Myös paikallisten 
asukkaiden mukaan muutama metsäkauris on pysytellyt alueella jo pidempään. Alueen keskellä 
olevat lehtipensaikot ovat riittävän tiheitä suojapaikoiksi, ja ihmiset eivät kulje koirien kanssa 
pensaikkoalueen halki. 
 
Toinen yleinen nisäkäslaji alueella on rusakko. 
 
Vuoden 2008 selvityksessä havaittiin seuraavat sudenkorentolajit: 
Sirokeijukorento (Lestes sponsa)  3 
Eteläntytönkorento (Coenagrion puella)  1 
Ruskoukonkorento (Aeshna grandis)  1 
Punasyyskorento (Sympetrum vulgatum) 2 
Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda) 1 
 
Numero lajin perässä tarkoittaa runsautta seuraavan luokkajaon mukaan: 
1= 1-2 yksilöä 
2= 3-9 yks. 
3= 10-99 yks. 
4= 100-999 yks. 
5= >1000 yks. 
 
Sudenkorennoille soveltuva ympäristö ei ole muuttunut vuosien 2008 ja 2015 välillä. 
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7 Yhteenveto 
Gäsanojan alueelta ei löytynyt erityisesti suojeltavia luontotyyppejä eikä erityisesti 
suojeltavia lintulajeja. Alueen merkittävin luotoarvo on liito-oravan esiintyminen 
alueella. Sama metsäalueella ruokailee myös hieman lepakoita. Tehtyjen selvitysten 
perusteella alueen osat luokiteltiin seuraavasti: 
 

• Luokka I, EHDOTTOMASTI SÄILYTETTÄVÄT. Ympäristöä muuttavaa 
maankäyttöä ei sallita lainkaan. 

• Luokka II, arvokkaat luontoalueet, joiden säilyttämistä 
kokonaisuutena suositellaan (Maankäytössä tulisi huomioida alueen 
luontoarvon riittävä säilyminen).  

• Luokka III, luonnon monimuotoisuuden kannalta säilyttämisen 
arvoiset alueet (Maankäytössä suositellaan alueiden luonnon 
säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan). 

 
Luokan I alue on liito-oravan ydinalue lähellä Länsiväylää. 
Luokan II alueita ovat lepakoiden ruokailualueet. 
Luokan III alue on luonnon monimuotoisuuden kannalta säilytettäviksi suositeltu 
keskiosan metsäkuvio, joka on myös lepakoiden ruokailualuetta. 
 
Säilytettäviksi ehdotettavat kohteet on esitetty kuvassa 7-1. 
 

 
Kuva 7-1. Säilytettäviksi suositellut alueet. 
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Liite: Putkilokasvilajisto 
Vuoden 2008 lista täydennettynä muutamalla vuonna 2015 havaitulla lajilla. 
 
Tieteellinen nimi Suomalainen nimi 

Acer platanoides metsävaahtera 

Achillea millefolium siankärsämö 

Aegopodium podagraria vuohenputki 

Agrostis capillaris nurmirölli 

Agrostis stolonifera rönsyrölli 

Alchemilla vulgaris poimulehti 

Alisma plantago-aquatica ratamosarpio 

Alliaria petiolata litulaukka 

Alnus glutinosa tervaleppä 

Alnus incana harmaaleppä 

Alopecurus pratensis nurmipuntarpää 

Anemone nemorosa valkovuokko 

Angelica sylvestris karhunputki 

Anthoxanthum odoratum tuoksusimake 

Anthriscus sylvestris koiranputki 

Arctium tomentosum seittitakiainen 

Artemisia vulgaris pujo 

Barbarea vulgaris peltokanankaali 

Betula pendula rauduskoivu 

Betula pubescens hieskoivu 

Bidens tripartita tummarusokki 

Calamagrostis arundinacea metsäkastikka 

Calamagrostis epigejos hietakastikka 

Caltha palustris rentukka 

Campanula rotundifolia kissankello 

Carduus crispus kyläkarhiainen 

Cardaminen pratensis luhtalitukka 

Carex acuta viiltosara 

Carex aquatilis vesisara 

Centaurea phrygia nurmikaunokki 

Chelidonium majus keltamo 

Cirsium arvense pelto-ohdake 

Cirsium helenioides huopaohdake 

Convallaria majalis kielo 

Dactylis glomerata koiranheinä 

Deschampsia cespitosa nurmilauha 

Deschampsia flexuosa metsälauha 

Elymus caninus koiranvehnä 

Elymus repens juolavehnä 

Epilobium angustifolium maitohorsma 

Equisetum arvense peltokorte 

Equisetum fluviatile järvikorte 

Equisetum sylvaticum metsäkorte 

Festuca ovina lampaannata 

Festuca pratensis nurminata 

Festuca rubra punanata 

Filipendula ulmaria mesiangervo 

Fragaria moschata ukkomansikka 

Fragaria vesca ahomansikka 

Galeopsis speciosa kirjopillike 

Galium album paimenmatara 

Galium verum keltamatara 

Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi 

Geum rivale ojakellukka 

Glyceria fluitans ojasorsimo 

Heracleum persicum jättiputki 

Hieracium sylvatica salokeltano 

Hieracium umbellatum sarjakeltano 

Hypericum maculatum särmäkuisma 

Impadiens glandulifera jättipalsami 

Iris pseudacorus kurjenmiekka 

Lapsana communis linnunkaali 

Lathyrus pratensis niittynätkelmä 

Leontodon autumnalis syysmaitiainen 

Linaria vulgaris kannusruoho 

Lolium perenne englanninraiheinä 

Lonicera tatarica  rusokuusama 

Lupinus polyphyllus komealupiini 

Lysimachia thyrsiflora terttualpi 

Lysimachia vulgaris ranta-alpi 

Lythrum salicaria rantakukka 

Maianthemum bifolium oravanmarja 

Matricaria matricarioides pihasaunio 

Melampyrum sylvaticum metsämaitikka 

Melica nutans nuokkuhelmikkä 

Milium effusum tesma 

Mycelis muralis jänönsalaatti 

Myosotis arvensis peltolemmikki 

Myosotis scorpioides luhtalemmikki 

Nuphar lutea ulpukka 

Nymphaea candida pohjanlumme 

Oxalis acetosella käenkaali 

Peucedanum palustre suoputki 

Phleum pratense timotei 

Phragmites australis järviruoko 

Picea abies kuusi 

Pilosella officinarum huopakeltano 

Pinus sylvestris mänty 

Plantago major piharatamo 

Poa annua kylänurmikka 

Poa pratensis niittynurmikka 

Polygonum amphibium vesitatar 

Polygonum aviculare pihatatar 

Populus tremula haapa 

Potamogeton natans uistinvita 

Potentilla anserina ketohanhikki 

Potentilla crantzii keväthanhikki 

Prunus padus tuomi 

Pteridium aquilinum sananjalka 

Quercus robur tammi 

Ranunculus acris niittyleinikki 

Ranunculus auricomus kevätleinikki 

Ranunculus repens rönsyleinikki 

Ribes nigrum mustaherukka 

Ribes spicatum pohjanpunaherukka 

Rosa rugosa kurttulehtiruusu 

Rubus idaeus vadelma 
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Rubus saxatilis lillukka 

Rumex acetosella ahosuolaheinä 

Rumex acetosa niittysuolaheinä 

Rumex longifolius hevonhierakka 

Salix alba valkopaju 

Salix caprea raita 

Salix phylicifolia kiiltopaju 

Sambucus racemosa terttuselja 

Schoenoplectus lacustris järvikaisla 

Scirpus sylvaticus korpikaisla 

Scrophularia nodosa syyläjuuri 

Senecio viscosus tahmavillakko 

Senevio vulgaris peltovillakko 

Silene dioica puna-ailakki 

Solanum dulcamara punakoiso 

Solidago canadensis kanadanpiisku 

Sorbaria sorbifolia viita-pihlaja-angervo 

Sorbus aucuparia pihlaja 

Spiraea salicifolia pajuangervo 

Stellaria graminea heinätähtimö 

Stellaria media pihatähtimö 

Tanacetum vulgare pietaryrtti 

Taraxacum sp. voikukka 

Trientalis europaea metsätähti 

Trifolium hybridum alsikeapila 

Trifolium pratense puna-apila 

Trifolium repens valkoapila 

Tripleurospermum inodorum peltosaunio 

Tussilago farfara leskenlehti 

Typha latifolia leveäosmankäämi 

Ulmus glabra vuorijalava 

Urtica dioica nokkonen 

Vaccinium myrtillus mustikka 

Vaccinium vitis-idaea puolukka 

Valeriana officinalis rohtovirmajuuri 

Veronica arvensis ketotädyke 

Veronica chamaedrys nurmitädyke 

Vicia cracca hiirenvirna 

Vicia sepium aitovirna 

Viola palustris suo-orvokki 

Viola riviniana metsäorvokki 

 
 
 
 
 


