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1 Johdanto 

Pohjois-Espoossa Matalajärven eteläpuolella sijaitsevalle Hepokorvenkallion alu-

eelle ollaan valmistelemassa asemakaavaa. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa 

datakeskuksen sijoittuminen alueelle. Kaavoituksen aikana Espoon ympäristöyhdis-

tys on toimittanut kaava-alueelta havaintoja erityisesti suojellusta (LsL 47 §) ja rau-

hoitetusta (LsL 42 §) lahokaviosammaleesta. Laji kuuluu myös luontodirektiivin II-

liitteen lajeihin. Lahokaviosammaleen tarkemman esiintymisen selvittämiseksi 

kaava-alueella Espoon kaupunkisuunnittelukeskus tilasi lajikartoituksen Luonto-

tieto Keiron Oy:ltä syyskuussa 2020. 

Tämän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa lahokaviosammaleen esiintymistä 

Hepokorvenkallion asemakaavoitettavalla alueella. Kartoitettavan alueen pinta-ala 

on noin 30 hehtaaria. 

Työtä ovat ohjanneet ja kommentoineet Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta 

kaavoitusinsinööri Miika Ruokonen ja maisema-arkkitehti Katariina Peltola. 

Lahokaviosammalselvityksen maastotyön ovat tehneet biologit, FM Janne Koski-

nen, FM Anu Luoto ja FM Susanna Pimenoff. Raportin ovat laatineet Anu Luoto 

ja Susanna Pimenoff. Työstä on vastannut biologi, FM Susanna Pimenoff Luonto-

tieto Keiron Oy:stä.  

2 Lahokaviosammalen ekologiasta ja esiintymisestä 

Lahokaviosammal (Buxbaumia viridis) on Suomessa levinneisyydeltään eteläinen laji 

(Sammaltyöryhmä 2018, Syrjänen & Laaka-Lindberg 2009), jonka tunnettu esiinty-

minen on viime vuosina laajentunut huomattavasti. Lajitietokeskuksen (Laji.fi) kart-

tapalvelussa lahokaviosammaleesta on hieman yli tuhat osumaa (10.11.2020). Poh-

joisimmat havainnot on tehty Rovaniemellä. Suurelta osin havainnot keskittyvät 

pääkaupunkiseudulle, Salon ja Turun ympäristöön sekä Ahvenanmaalle. Kouvolan 

ja Tampereen alueilta on myös useampia havaintoja, mutta muualta yksittäisiä ha-

vaintoja.  

Lahokaviosammal on viimeisessä uhanalaisuusarvioinnissa (Juutinen ym 2019) luo-

kiteltu erittäin uhanalaiseksi. Lisäksi laji on rauhoitettu (LsL 42§), joten sen kerää-

minen ja hävittäminen on kielletty. Lahokaviosammal on myös erityisesti suojeltava 

laji (LsL 47§), jonka säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heiken-

täminen on kielletty. Laji kuuluu luontodirektiivin II-liitteen lajeihin, joiden suotui-

san suojelutason toteutumisen kannalta merkittävien esiintymispaikkojen hävittämi-

nen tai heikentäminen on kielletty. 

Perinteisesti lahokaviosammalen tyypillisiä kasvupaikkoja ovat kuusivaltaiset lehto-

metsät, puronvarret, korvet, niiden reunukset ja varsinkin pohjoisrinteiden kosteah-

kot kangasmetsät ovat tyypillisiä kasvupaikkoja lahokaviosammalelle. Laji kasvaa 

yleensä sopivasti kostealla, järeällä lahopuulla. Kasvualustana toimii useimmiten pit-

källe lahonnut kuusi, mutta yksittäisiä havaintoja on useilta puulajeilta. Laji suosii 

runsaslahopuustoisia elinympäristöjä, joissa on pitkä metsäjatkumo. Esiintymisalu-

eella täytyy ilmeisesti olla myös jatkumo sopivan lahopuun ja kostean pienilmaston 

suhteen (Syrjänen ja Laaka-Lindberg 2009). Lajin ekologia on kuitenkin huonosti 
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tunnettu, ja laji näyttää kelpuuttavan kasvupaikakseen myös nuoria metsiä, mikäli 

niistä löytyy kasvualustaksi soveltuvaa pitkälle lahonnutta puuainesta. 

 

Kuva 1 Lahokaviosammaleen kasvavia itiöpesäkkeitä lokakuussa 2020. Alempi nuoli osoittaa edel-

lisvuoden ruskean pesäkkeen, jonka muoto on täysikasvuisen. 

Laji on varsin helppo tuntea sille tyypillisestä kaviomaisesta itiöpesäkkeistä. Itiöpe-

säkkeet ovat kuitenkin melko pienikokoisia ja niiden löytäminen lahonneelta puun-

rungolta tai kannolta on haastavaa. Itiöpesäkkeiden lisäksi lajin voi löytää etsimällä 

itujyväsryhmiä. Itujyväsryhmät edustavat lahokaviosammaleen suvutonta vaihetta ja 

niitä esiintyy huomattavasti useammin kuin lisääntymiseen liittyviä itiöpesäkkeitä. 

Itujyväsryhmiä on Suomessa kartoitettu tiettävästi ensimmäisen kerran Vantaalla 

2019 (Manninen ja Nieminen 2020) ja Helsingin Vuosaaressa 2020 (Nieminen, 

Makkonen ja Manninen 2020). 
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Kuva 2 Runsaasti tummanvihreitä itujyväsryhmiä kynsisammaleen seassa.  

Pääkaupunkiseudulla on tehty havaintoja lahokaviosammalesta vuoden 2015 jäl-

keen melko runsaasti (esim. Manninen 2017). Laji vaikuttaa olevan aiemmin arvioi-

tua yleisempi, ja lajin esiintymisestä ja ekologiasta on saatu paljon hyödyllistä tietoa 

viime vuosien aikana. Espoossa lahokaviosammalta esiintyy eri puolilla kaupunkia 

ja kasvupaikkoja on tiedossa 80. Tiedossa olevia useiden kasvupaikkojen keskitty-

miä on Hannusjärven ympäristössä ja Ruukinrannassa. Havaintoja on myös Kes-

kuspuiston, Mynttilä-Peringin sekä Luukin ympäristöstä (Lammi ja Vauhkonen 

2019).  

Vuosina 2019 ja 2020 Vantaalla ja Helsingissä tehdyissä selvityksissä lahokaviosam-

maleen kasvupaikkoja löydettiin yli 6000 kappaletta (Manninen ja Nieminen 2020 

sekä Nieminen, Makkonen ja Manninen 2020). Lähes kaikki näiden selvitysten kas-

vupaikkahavainnot ovat itujyväsryhmistä. Itiöpesäkkeellisiä kasvupaikkoja on vain 

hiukan yli 200 kappaletta. 

Aiemmat vain itiöpesäkkeisiin perustuvat lahokaviosammalselvitykset eivät ole suo-

raan verrannollisia havaintomäärien osalta viimeisimpiin selvityksiin. Nykytietämyk-

sen valossa aiemmat selvitykset eivät kerro luotettavasti lajin esiintymisestä alueella. 

3 Kartoitusmenetelmä 

Kartoituksen lähtötietona olivat Espoon kaupungin konsultille toimittamat Espoon 

ympäristöyhdistyksen tekemät havainnot. Havaintopisteet luotiin paikkatiedoksi il-

makuvalle. Ilmakuvassa näkyvän puuston rakenteen avulla rajattiin selvitysalueelle 

elinympäristökuvioita maastotyön avuksi. 

Lahokaviosammalta etsittiin lokakuussa 2020 neljänä maastopäivänä. Kaikkiaan 

maastossa käytettiin tehokasta kartoitusaikaa noin 25 tuntia. Lisäksi yksi työpäivä 

kului kartoitusmenetelmän yhtenäistämiseen ja itujyväsryhmien tunnistamisen har-
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joitteluun. Ensimmäisen maastokerran jälkeen kartoitustehokkuus parani. Maasto-

töitä teki kolme henkilöä osittain samanaikaisesti, jotta kartoituksen maastotyöt saa-

tiin valmiiksi lokakuun aikana.  

Joulukuussa 2020 kartoitettiin kaava-alueen länsiosa kattaen Oittaan ulkoilumetsää 

kaupungin lisätilauksen myötä. Maastotyöhön käytettiin tehokasta työaikaa 31 tun-

tia. Kartoitusta vaikeutti alkutalven valon vähyys ja ensimmäisellä kartoituskerralla 

sammalet jäädyttänyt huurre. Pimeyttä kompensoitiin käyttämällä otsavaloja. Maas-

topäivät olivat 3.12, 7.12, 17.12 ja 20.12.2020.  Kaava-alueen länsiosasta on kartoi-

tettu lisätyönä lahokaviosammaleelle soveltuvat notkelmat joulukuussa 2020. Kalli-

oiset alueet on jätetty kartoituksen ulkopuolelle. Kalliometsistä oletettiin löytyvän 

hyvin vähän lajihavaintoja suhteessa ko. pinta-alan kartoittamiseen vaadittavaan työ-

määrään. Lyhyt valoisa aika haluttiin käyttää tehokkaasti rehevämpien ympäristöjen 

kartoitukseen, joissa on lajille parhaiten soveltuvia elinympäristöjä. 

Kartoituksessa keskityttiin etsimään lahokaviosammaleen itujyväsryhmiä eli pro-

toneemagemmoja. Itujyväsryhmien etsiminen on uusi menetelmä, joka otettiin en-

simmäistä kertaa käyttöön Vantaalla syksyllä 2019 (Manninen ja Nieminen 2020). 

Lajin itujyväsryhmien määritykseen löytyy kuvallisia ohjeita saksankielisestä julkai-

susta (Wolf 2015). Lajin tunnistaminen vaatii ainakin aluksi luupin käyttöä, koke-

muksen karttuessa tunnistus onnistuu suurissa esiintymissä myös ilman apuväli-

neitä. 

 

Kuva 3 Itujyväsryhmät tai protoneemagemmat saattavat olla hyvinkin pieniä, vertaa alla olevaan 

kuusen neulaseen.  

Aiemmin lahokaviosammalkartoituksissa on keskitytty itiöpesäkkeiden etsimiseen. 

Tässä selvityksessä tehtiin muutamia havaintoja myös itiöpesäkkeistä. Näitä ei kui-

tenkaan erikseen etsitty, vaan löydöt tehtiin itujyväsryppäiden kartoituksen yhtey-

dessä. 

Maastotöiden alkuvaiheessa havaittiin, että Hepokorven alueella on runsaasti laho-

kaviosammaleelle sopivia kasvupaikkoja. Aluksi pyrittiin tarkastamaan jokainen po-
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tentiaalinen kanto, mutta tästä jouduttiin luopumaan, kun havaintoja alkoi kerty-

mään runsaasti.  Ajan säästämiseksi kartoitustehokkuutta vähennettiin niin, että hy-

vin soveltuvilta alueilta kartoitettiin joka kolmas kanto.  

Lahokaviosammalkartoituksen tavoitteena oli ensisijaisesti selvittää lajin esiinty-

mistä ja sen laajuutta selvitysalueella. Tarkoituksena ei ollut kerätä yksityiskohtaista 

tietoa kasvupaikasta tai itujyväsryhmien esiintymisen laajuudesta kullakin kasvupai-

kalla. Tästä syystä tämän kartoituksen aineistolla ei ole mahdollista tehdä saman-

laista analysointia tai pisteytystä kuin Vantaalla tai Helsingin Vuosaaressa (Niemi-

nen, Makkonen ja Manninen 2020).  

Laajemman, laadullista tietoa sisältävän, aineiston keräämiseen olisi tarvittu käytet-

tyä enemmän maastotyöaikaa. Varsinkin syksyllä kasvussa olevien, pienten itiöpe-

säkkeiden kattava havaitseminen syyspimeässä metsässä on hidasta. Lisäksi pudon-

neet puiden lehdet peittävät usein kantoja ja maapuita, hidastaen kartoitusta.  

 

Kuva 4 Kartoitus vaatii tarkastelua lähietäisyydeltä. Esiintymä 7.  

4 Selvitysalueen jako osa-alueisiin 

Selvitysalue jaettiin osa-alueisiin A-E, joiden luonnon piirteitä on kuvailtu sanalli-

sesti. Lokakuussa jako tehtiin neljään lahokaviosammaleelle soveltuvaan alueeseen 

(A-D), jotka on kartoitettu melko tarkasti. Viides alue E ei ole tällä hetkellä lahoka-

viosammalelle sopivaa elinympäristöä, mutta se kartoitettiin maastotyön alussa lo-

kakuussa. Osa-alue F käsittää koko kaava-alueen länsiosan ja sen kangasmetsät ja 

korvet  kartoitettiin joulukuussa 2020.    
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Kuva 5 Hankealueen rajaus esitetään punaisella ja kartoitetut osa-alueet sinisellä katkoviivalla.  

ALUE A 

Oittaan ulkoilualueelle sijoittuva kohde, jolta ilmakuvasta tunnistettiin nuori puusto. 

Se otettiin mukaan vertailun vuoksi, jotta hankealueen ulkopuolelta kertyisi jotakin 

havaintotietoa.  

Maastotarkastuksen perusteella rajauksella on suuria kuusen kantoja, jotka ovat tur-

han kovia ja kuivia lahokaviosammaleelle. Ne ovat lahokaviosammalelle sopivia 

noin vuonna 2030. Väljä puusto muodostuu ylispuumännyistä, nuorista männyistä 
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ja lehtipuuvesakosta. Kumpuileva maasto on metsätyypiltään tuore kangasmetsä. 

Kolme havaintopistettä.  

 

Kuva 6 Alue A:n puusto on väljää ja maa kuivahkoa. Kantojen lahotessa siitä tulee lahokaviosamma-

leelle nykyistä parempi elinympäristö.  

ALUE B 

Peltoalueen länsipuolelle sijoittuva metsänreuna kasvaa nuorta tai nuorehkoa pää-

osin lehtipuuvaltaista metsää. Nuori puusto on halkaisijaltaan noin 5–15 cm. Met-

sätyyppi on lehtomainen tai tuore kangasmetsä, mutta paikoitellen esiintyy korpi-

suutta. Esiintymän 1 ja 2 välissä kasvaa suuri metsätammi. Metsänreunan puusto on 

kookkaampaa kuin sen länsipuolella vuosien 1976–2001 välillä avohakattu kaistale. 

Alueen pohjoisosassa tehtiin lokakuussa taimikon ensiharvennusta. Alueella on run-

saasti kookasta ja pehmennyttä kantoa, josta osa on melko korkeita. Maapuita on 

vähän.  

ALUE C 

Pellon keskellä oleva kostea metsäsaareke on kauttaaltaan ojitettu. Korpi ja räme 

ovat muuttuneet lähinnä turvekankaiksi. Sekametsä on kuusivaltaista ja keskiko-

koista. Lahopuuta esiintyy sekä maapuurunkoina että sahakantoina. 

ALUE D 

Kehä III:n länsipuolella sijoittuvan laajan metsäalueen metsätyypit vaihtelevat topo-

grafian mukaan. Metsätyyppi on enimmäkseen kalliometsien tuore kangasmetsä, 

mutta laaksoissa ja painanteissa esiintyy lehtomaista kangasta, lehtolaikkuja ja kor-

pisuutta. Puusto on kauttaaltaan joko nuorta tai korkeintaan varttunutta. Rajauksen 

länsiosassa on harvennuksissa jätetty tasaisesti ylispuita. Alue on kuivempi ja ka-

rumpi ja lehtipuita esiintyy vähemmän kuin muilla alueilla. 
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Lahokaviosammalhavainnot keskittyvät nuoriin metsiin, jossa on runsaasti suuria ja 

pitkälle lahonneita kuusen kantoja. Muualla lahopuuta on vähän eikä lahokaviosam-

maleelle ole soveltuvia kasvupaikkoja. Varttuneissa metsissä ei edes ole kantoja jäl-

jellä.  

 

Kuva 7 Kehä III:n reunassa kasvaa tavanomaista kuusivaltaista metsää (alue D).  

ALUE E 

Kaava-alueen koillisosaan sijoittuva kumpareella on tuoretta kangasmetsää ja joh-

toaukean alusta, jossa kasvaa korkeaa heinäniittyä ja vesakkoa. Metsää on hiljattain 

kaadettu eikä sillä ole pitkälle lahonneita kantoja. Metsänreunassa on runsaasti eri-

laisia vanhoja romuja säiliöautosta rakennustarvikkeisiin.  

 

Kuva 8 Alueelta E on vastikään kaadettu puustoa eikä vanhoja kantoja ole.  
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Kuva 9 Lahopuulla elää sekä sammalia että puuta lahottavia kääpiä. Tällä kannolla lahokaviosammal 

on tumman oliivinvihreä.  

ALUE F 

Laaja-alainen alue F käsittää kaava-alueen länsiosan, joka kuuluu Oittaan virkistys-

alueeseen. Kallioisessa metsässä kulkee useita valaistuja ulkoilureittejä ja paljon 

maastopyöräilijöiden käyttämiä metsäpolkuja. Leveä voimajohtoaukea halkoo alu-

een kahtia. Johtoaukean suojareunoilta kaadettiin puusto marraskuussa 2020.  

Kartoitus joulukuussa alueella F oli hitaampaa ja vaikeampaa kuin lokakuussa alu-

eilla A-E. Osa-alue F oli pääosin täysikasvuista havupuuvaltaista metsää, jossa valoa 

oli vähemmän kuin lokakuisessa, lehtipuuvaltaisessa taimikossa (lehdet pudonneet).  

Siellä täällä sijaitsevia kantoja ei ollut yhtä helppoa löytää laajalta alueelta, kun kar-

toitusaikaa oli rajallisesti. Syksyn eri kuukausien tulokset eivät ole täysin vertailukel-

poisia ja voidaan olettaa joulukuisten havaintojen olevan todellista vähäisempiä. 

 

Kuva 10 Itiöpesäkkeet erottuivat joulukuussa vain otsavalon avulla. Tummanvihreä on itujyväsryh-

mää. Kuvasuunta kannolta alaspäin.   
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5 Tulokset 

Kartoituksen aikana syksyllä 2020 löydettiin 289 lahokaviosammaleen kasvupaik-

kaa. Näistä oli 278 itujyväsryppäitä ja 11 itiöpesäkettä. Tuoreita itiöpesäkkeitä oli 

samalla kasvupaikalla enimmillään 10 kappaletta. Itiöpesäkkeistä havaittiin sekä uu-

sia että vanhoja ruskeita pesäkkeitä sekä niiden varsia. Tehdyt havainnot esitetään 

kartalla kuvassa 11, johon on lisätty myös Espoon ympäristöyhdistyksen keväiset 

havainnot (52 kpl). Taulukoissa 1-2 esitetään kasvupaikkojen määrä esiintymittäin. 

Taulukko 1 Lahokaviosammalhavainnot osa-alueilta B-D esiintymittäin. Havainnoissa ovat 

mukana sekä itujyväsryhmät että itiöpesäkkeet. Esiintymällä 5 on havaintoja sekä loka- että 

joulukuulta, muut esiintymät on kartoitettu lokakuussa.  

Esiintymä 
Luontotieto 
Keiron Oy 

Espoon 
ympäristöyhdistys Yhteensä 

1 11  11 

2 24  24 

3 7  7 

4 2  2 

5 19+35 11 65 

6 11 7 18 

7 5 8 13 

8 51  51 

9 3  3 

10 13  13 

11 4 4 8 

12 7 9 16 

13 6 5 11 

Yhteensä 198 44 242 

Taulukko 2 Lahokaviosammalhavainnot joulukuulta 2020 ja osa-alueelta F esiintymittäin. 

Havainnoissa ovat mukana sekä itujyväsryhmät että itiöpesäkkeet. Esiintymien ulkopuoliset 

havainnot (16+4 kpl) esitetään pelkästään kuvassa 11.  

Esiintymä 
Luontotieto 
Keiron Oy 

Espoon 
ympäristöyhdistys Yhteensä 

14 9  9 

15 4  4 

16 11  11 

17 5  5 

18 3  3 

19 2  2 

20 6 4 10 

21 7  7 

22 11  11 

23 4  4 

24 11  11 

25 1  1 

26 1  1 

Yhteensä 75 4 79 
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Kuva 11 Lahokaviosammalen levinneisyys Hepokorven kaava-alueella ja sen läheisyydessä. 

Esiintymien kohdenumerot esitetään mustalla.  

Esiintymät 1 ja 2 

Nuori koivu-kuusi-mänty sekametsä, jossa kasvaa myös tammea. Metsätyyppi to-

dennäköisesti lehtomainen kangas.  
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Ensiharvennus oli maastokäynnin aikana tekeillä, joten esiintymän 1 keskiosaan ei 

pystynyt menemään metsätyön takia. Alueilla, joita ei metsätyön takia voitu kunnolla 

kartoittaa, oli runsaasti hyvin kookkaita kuusten kantoja. Kannot olivat lahonneet 

melko pehmeiksi. Sammaleen kasvupaikkoja on suurella todennäköisyydellä monin-

kertainen määrä havaittuun verrattuna.  

Havaintoja kertyi näiltä rajauksilta yhteensä 35 kasvupaikalta ja ne olivat kaikki itu-

jyväsryhmiä. 

 

Kuva 12 Esiintymällä 1 oli ensiharvennus tekeillä ja maastossa liikkuminen oli vaikeaa.  

 

Kuva 13 Esiintymällä 2 kasvoi nuorta lehtipuustoa 

Esiintymä 3 

Pellon reunassa kasvaa väljästi keskikokoista sekapuustoa, jossa paljon lehtipuuta, 

myös vaahteraa. Suuria kuusenkantoja on runsaasti. Ympäristön on kuivempi kuin 

muilla rajauksilla, mutta silti lahokaviosammal vaikuttaa viihtyvän sopivilla kan-

noilla. 
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Havaintoja tehtiin 7 kasvupaikalta. 

Esiintymä 4 

Esiintymä on hyvin kosteapohjainen, mahdollisesti ojitettu saniaiskorpi tai tihku-

pinta. Puusto on nuorehkoa, tiheässä kasvavaa kuusikkoa, jonka seassa kasvaa 

nuorta haapaa, raitaa ja koivua. Metsikön pimeys haittasi kartoitusta.  

Havaintoja tehtiin kahdelta kasvupaikalta, mutta kartoitusteho oli vähäinen. 

Esiintymä 5 

Melko jyrkkärinteisellä pienellä harjanteella kasvaa nuorta tasaikäistä sekametsää ra-

jauksen itäosassa. Lehtipuiden ja kuusen seassa on runsaasti mäntyä ja alarinteellä 

kasvaa myös keskikoista haapaa. Elinympäristö on kivikkoista tuoretta kangasmet-

sää, pellon reunassa on havaittavissa myös lehdon piirteitä. Länsiosassa nuorehko 

sekametsä jatkuu samankaltaisena. Kookkaita pitkälle lahonneita kuusenkantoja on 

melko tasaisesti koko alueella. 

Havaintoja tehtiin 53 kasvupaikalta, joista yhdeltätoista havaittiin myös itiöpesäk-

keitä. Samalta rajaukselta on Espoon ympäristöyhdistyksen havaintoja 11 kappa-

letta. 

 

Kuva 14 Esiintymällä 5 oli pitkälle lahonneita kantoja ja melko tiheä puusto.  

Esiintymä 6 

Esiintymä sijaitsee ojitetussa korvessa, joka nykyisin on lähinnä turvekangasta. 

Puusto on pääosin nuorta sekapuusta, mäntyä, kuusta ja koivua. Puustossa on auk-

koisuutta. Suuria pitkälle lahonneita kuusen kantoja esiintyy kohtalaisesti. 

Havaintoja tehtiin 11 kasvupaikalta, kun Espoon ympäristöyhdistyksen havaintoja 

on 7 kappaletta. 
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Kuva 15 Esiintymällä 6 oli myös valoisia kohtia, jossa kasvoi vähemmän havupuita.  

Esiintymä 7 

Esiintymä on turvekangasta, jota halkovat leveät ojat. Metsä on varjoisaa keskikoista 

kuusikkoa. Seassa kasvaa koivua, haapaa ja muutamia mäntyjä. Kuusi- ja mäntyla-

hopuuta esiintyy maapuuna sekä kantoina. Osa lahopuusta on melko tuoretta, mutta 

myös runsaasti pitkälle lahonnut puuainesta esiintyy. Varjoisassa kuusikossa hämä-

ryys vaikeutti kartoitusta. 

Lahokaviosammaleesta tehtiin havaintoja 5 kasvupaikalta. Espoon ympäristöyhdis-

tyksen havaintoja oli 8 kasvupaikalta. 

 

Kuva 16 Esiintymä 7 oli varjoisa tiheän kuusikon takia.  

Esiintymä 8 

Esiintymällä kasvaa tasaikäinen nuori koivikko (halk. 10–20 cm). Koivujen seassa 

kasvaa alikasvoskuusia, haapaa ja raitaa. Metsätyyppi on lähinnä lehtomaista kangas 

ja osittain tuoretta lehtoa. Paikoitellen on nähtävissä korpisuutta. Esiintymä on ra-

jattu laaksoon, jossa on kostea ja rehevä maa. Metsän pohjalla on runsaasti järeitä 

pitkälle lahonneita kuusen kantoja. Tältä esiintymältä on vain joka kolmas kanto 
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tarkastettu. Siksi havaintopisteitä voisi todellisuudessa olla noin kaksinkertainen 

määrä.  

Kuvion eteläisin osa Kehä III:n vieressä on pieni sarainen, kausittain kuivuva sois-

tuma ja sen ympärillä kasvavaa nuorta koivikkoa ja kuusikkoa. Metsätyyppi on lä-

hinnä tuore tai lehtomainen kangasmetsä. Vanhoja kantoja on paikoitellen runsaasti.  

Pohjoisreunassa voimajohtoaukean vieressä kasvaa kaksi keskikokoista haapaa vie-

rekkäin. Toisessa on kaksi koloa, josta toinen oli arboristin tekemässä tarkastuksessa 

liito-oravalle soveltuva. Kolosta löytyi pari hentoa karvaa ja pohjalta vähän sam-

malta. 

Tältä esiintymältä tehtiin eniten lahokaviosammaleen kasvupaikkahavaintoja, kaik-

kiaan 51 kappaletta. Kaikki havainnot koskivat itujyväsryhmiä. 

 

Kuva 17 Esiintymällä 8 on tiheä lehtipuusto ja erittäin runsaasti suuria kantoja.  

Esiintymä 9 

Esiintymä on valoisaa nuorta lehtipuuta kasvavaa metsää. Puustossa on paikoin auk-

koisuutta ja paikoin nuoret kuuset muodostava tiheikköä. Metsätyyppi on melko 

rehevää lehtomaista kangasta tai tuoretta lehtoa. Pohjoisosassa on jonkin verran 

kuivempaa. Puuston muodostaa koivu, harmaaleppä ja pihlaja, kuusia kasvaa lä-

hinnä pieniä metsiköinä. Lahopuuta esiintyy lähinnä eri kokoisina pitkälle lahon-

neina kuusen kantoina. Esiintymältä ei tarkastettu jokaista potentiaalista kantoa. 

Lahokaviosammaleen kasvupaikkoja löydettiin kolme kappaletta. Näistä kahdelta 

löydettiin myös itiöpesäkkeitä. 
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Kuva 18 Esiintymä 9 

Esiintymä 10 

Harvennettu, korpinen kuusikko, jossa sekapuuna kasvaa nuorta koivua. Puuston 

on valtaosin nuorta, ja kuvion pohjalla on koneiden jälkiä ja uria sekä paljon har-

vennusjäänteitä. Luontotyyppi on ollut aikoinaan ehkä eniten lehtomainen kangas-

metsä. Kuviolla on runsaasti lahokaviosammalelle sopivia kantoja ja ohutta laho-

puuta. Lisää lahopuuta ei ole tulossa lähitulevaisuudessa.  

Havaintoja 13 kasvupaikalta. 

Esiintymä 11 

Pienen suolammen rannalla on soistuva, piirteiltään hyvin vaihteleva tuore kangas-

metsä, joka kosteilla kohdilla ja suolammen reunoilla vaihettuu lähinnä kangasrä-

meeksi. Esiintymällä on runsaasti lahopuuta ja muutamia järeitä kantoja.  

Havaintoja 4 kasvupaikalta. 

Esiintymä 12 

Korpinen ja varjoinen, kostea ojanvarsisoistuma, jossa kasvaa monen ikäisiä kuusia, 

koivuja ja paikoin tervaleppiä. Eteläreunassa on jyrkkä, lahopuustoinen rinne. Län-

nessä on runsaasti pieniä kantoja, eikä tulossa oleva järeämpää lahopuustoa. Idässä 

taas on runsaasti pieniä kantoja, ja myös jonkin verran järeämpää lahopuuta. Alue 

on virkistyskäytössä, ja sen läpi kulkee polku. 

Havaintoja 8 kasvupaikalta. 
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Kuva 19 Nuori puusto varjostaa korpinotkelmaa esiintymällä 12.  

Esiintymä 13 

Korpisella kuviolla etelässä on pääosin nuorta kuusikkoa ja lehtipuustoa. Lahoka-

viosammaleelle on paljon pientä lahopuuta, mutta myös sopivia kantoja. Alue on 

märkää ja soista, ja nuorta puuta on paljon. Uusia, suuria kantoja ei ole todennäköi-

sesti tulossa kymmeniin vuosiin. 

Pohjoiset havainnot ovat rinnekuusikosta, jossa kasvaa tiheää ja nuorta sekapuus-

toa. Puuston alla suuria kantoja.  

Havaintoja 6 kasvupaikalta. 

Esiintymä 14 

Linkkimaston huoltotien itäpuolelle sijoittuva kostea painanne kasvaa varjoisaa se-

kametsää. Nykyiset puut ovat nuoria tai keskikokoisia. Näiden seassa on runsaasti 

pitkälle lahonnutta kantoa.  

Havaintoja 9 kasvupaikalta, mutta niitä saattaa olla havaittua runsaammin.  
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Kuva 20 Kallioiden väliin jäävä vesi luo edellytykset lahokaviosammaleen suosimalle kostealle pie-

nilmastolle. Kuvio 14.  

Esiintymä 15 

Loivien rinteiden ympäröimä soistuma kasvaa nuorehkoa koivua ja kuusta. Lähes 

täysin maatunutta kantoa on runsaasti ja siksi kasvupaikkoja voi olla havaittua enem-

män.  

Havaintoja neljältä kasvupaikalta, mutta kuvion kartoitusteho oli alhainen.  

 

Kuva 21 Loivassa rinteessä on harvakseltaan kantoja esiintymällä 15.  

Esiintymä 16 

Kapeassa notkossa virtaa oja esiintymän 12 korvesta länteen. Laakson rinteillä kas-

vaa kuusia ja mäntyjä tuoreessa kangasmetsässä. Notkelman keskeltä on kaadettu 

järeitä kuusia useita vuosikymmeniä sitten. Nämä kannot ovat sopivassa lahoas-

teessa lahokaviosammaleelle. Esiintymällä on runsaasti keskikokoista maapuuta, 

josta pieni osa on jo pitkälle lahonnutta.  
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Havaintoja 11 kasvupaikalta, mutta niitä on todennäköisesti tätä enemmän. Par-

haalta kannolta laskettiin 10 tuoretta itiöpesäkettä ja 4 edellisvuoden pesäkettä.  

 

Kuva 22 Tältä kannolta löytyi runsaasti itiöpesäkkeitä.  

Esiintymä 17 

Kaksiosainen esiintymä rajautuu kalliokumpareeseen, jonka molemmin puolin on 

korpinotkot. Itäosan läpi virtaa ojitetulta suolta laskeva oja. Notkossa kasvaa nuo-

rehkoa tiheää kuusikkoa, jossa on runsaasti pihlajaa ja koivua. Lahokaviosamma-

leelle soveltuvia kantoja on muutamia kymmeniä. Muu lahopuu on pääosin hentoa, 

mutta kuviolta löytyy myös muutama järeämpi maapuu.  

Kallion länsipuolella on korpimaista kuusikkoa. Hentoa lahopuuta ja vanhoja kan-

toja on melko runsaasti. Pohjoisreuna rajautuu voimajohtoaukeaan.  

Havaintoja viideltä kasvupaikalta, mutta kaikkia kantoja ei tarkastettu.  

Esiintymä 18 

Kivikkoinen, mäntyvaltainen kangasmetsä, jossa on vain muutamia lahokaviosam-

maleelle soveltuvia runkoja ja kantoja. Kuiva pienilmasto viereisen voimajohtoau-

kean takia. Havaintoja on kolmelta kasvupaikalta.  

Esiintymä 19 

Maastonmuodoiltaan vaihteleva esiintymä sijoittuu saranevan länsipuolelle. Kuusi-

valtaisessa järeässä ja kerroksellisessa metsässä on potentiaalia lahokaviosamma-

leelle, koska lahonneita kantoja ja maapuita on jonkun verran. Kasvupaikkoja ha-

vaittiin vain kaksi ja ne olivat tiheissä nuorissa kuusikoissa, joissa oli pitkälle lahon-

neita kantoja.  

Esiintymästä 19 kaakkoon on Espoon ympäristöyhdistyksen ilmoittama havainto-

piste korven reunasta. Piste sijoittuu voimajohtoaukean suoja-alueelle, joka oli juuri 

ennen syksyn kartoitusta käsitelty metsäkoneella. Hakkuutähteiden ja ajourien se-

asta havaintopaikkaa oli mahdotonta löytää. Korven ojissa ja allikoissa oli runsaasti 

vettä eikä sitä päästy kartoittamaan kunnolla.  
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Esiintymä 20 

Varjoisa kuusivaltainen tuore kangasmetsä. Järeitä maapuita on hyvin runsaasti, 

mutta monet ovat toistaiseksi turhan kovia lahokaviosammaleelle. Esiintymällä on 

potentiaalia lajille noin 10 vuoden kuluttua.  

Syksyisiä havaintoja oli kuudelta kasvupaikalta, mutta niitä on todennäköisesti tätä 

enemmän. Espyyn tekemiä havaintoja on neljä, jotka sijoittuvat muutaman suuren 

maapuun kohdalle.  

Esiintymä 21 

Nuorehkossa kuusi-koivusekametsässä on harvakseltaan pitkälle lahonneita ja jä-

reitä kuusen kantoja. Metsikkö on suhteellisen kuiva pohjoisosastaan. Kosteam-

masta eteläosasta ei löytynyt kovin montaa kasvupaikkaa soveltuvista kannoista 

huolimatta. Esiintymän itäreunassa on ylitiheää ja nuorehkoa kuusikkoa.  

Havaintoja kertyi seitsemältä kasvupaikalta, mutta niitä voisi olettaa löytyvän enem-

män esiintymän lounaisosasta.  

 

Kuva 23 Esiintymän 21 pohjoisosasta löytyi vain muutamia kasvupaikkoja, ehkä koska maa on tur-

han kuivaa.  

Esiintymä 22 

Laajan korven kaakkoisreunalla on nuorta ja kosteaa sekametsää. Kuusten ja koivu-

jen lomassa on vanhan hakkuun jälkeen pitkälle lahonneita suuria kantoja pienellä 

alueella.  

Havaintoja kertyi 11 kasvupaikalta.  

Esiintymä 23 

Pieni esiintymä korven reunalla kasvaa nuoria ja tuuheita kuusia. Kuusten seassa on 

pitkälle lahonneita kantoja rykelmässä.  

Havaintoja kertyi neljältä kasvupaikalta.  
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Esiintymä 24 

Syksyllä 2020 harvennettu nuori sekametsikkö tasaisella ja melko rehevällä maalla. 

Puustossa on kuusta, koivua ja useita nuoria metsätammia. Kuvion halki koilliseen 

virtaa pieni noro. Runsaasti lahokaviosammaleelle soveltuvia lahoja kantoja, joilta 

voisi tarkemmalla etsinnällä löytyä havaittua enemmän kasvupaikkoja.  

Havaintoja kertyi 11 kasvupaikalta, mutta kaikkia kantoja ei hakkuutähteiden takia 

tarkastettu.  

 

Kuva 24 Nuoressa metsässä on melko pitkälle lahonneita keskikokoisia kantoja esiintymällä 24.  

Esiintymä 25 

Pieni taimikkokuvio, jossa kasvaa nuoria koivuja ja muita lehtipuita. Itärinteessä on 

useita järeitä kuusenkantoja, jotka toistaiseksi ovat lahokaviosammaleelle hiukan 

liian kovia. Lajipotentiaalia kymmenen vuoden sisällä. Havainto yhdeltä kannolta. 
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Kuva 25 Järeät kannot muuttuvat ajan myötä lahokaviosammaleelle riittävän pehmeiksi esiinty-

mällä 25.  

Esiintymä 26 

Loivaan itärinteeseen sijoittuva kuusivaltainen iäkäs sekametsä. Metsikössä on muu-

tama notkelma, johon vesi kerääntyy. Vesi jatkaa kulkuaan pohjoiseen noromaisesti. 

Melko tuoretta ja järeää maapuuta on runsaasti, joten parin vuosikymmenen kulut-

tua lahokaviosammaleelle on runsaasti kasvupaikkoja. Nykyisellään vain muutamat 

kannot ovat riittävän lahoja lajille, mutta todennäköisesti sitä on kuitenkin havaittua 

enemmän. Havainto yhdeltä kannolta.  

 

Kuva 26 Lahopuuta on melko runsaasti esiintymällä 26.  
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6 Johtopäätökset ja suositukset 

Hepokorvenkallion asemakaava-alueelta löydettiin syksyn 2020 kartoituksissa lähes 

300 lahokaviosammaleen kasvupaikkaa. Näistä itiöpesäkkeellisiä oli 3,5 %. Kun Es-

poon ympäristöyhdistyksen havainnot huomioidaan, on kasvupaikkoja kaikkiaan 

341 kappaletta. Havaintojen perusteella kaava-alueelta rajattiin 26 esiintymää.  

Kartoitus osoittaa lahokaviosammaleen runsauden ja levinneisyyden Hepokorven 

kaava-alueella, vaikkei koko metsäalaa olekaan kartoitettu tarkasti. Kasvupaikkoja 

löydettiin paljon, ja useilla esiintymillä kasvupaikkoja on todennäköisesti huomatta-

vasti havaittua enemmän. Varsinaiselle hankealueelle sijoittuvat esiintymät 1-13 ko-

konaan tai osittain, hankealueen ulkopuolelle jäävät esiintymät 14-26. Suuria määriä 

havaintopisteitä löytyy erityisesti esiintymiltä 8 sekä 5, jonka suuri osa on hankealu-

een ulkopuolella. Hankkeen mahdollisen toteuttamisen jälkeen Oittaan ulkoilumet-

sään jää runsaasti elinvoimaisia kasvupaikkoja ja esiintymiä. Lajille soveltuvia kas-

vupaikkoja tulee lisäksi kehittymään seuraavan 10-20 vuoden aikana, kun säilyvän 

ulkoilumetsän nykyiset maapuut lahoavat pehmeiksi.  

Lahokaviosammaleesta on tehty runsaasti havaintoja pääkaupunkiseudulla parin 

viime vuoden aikana. Erityisesti kartoitusmenetelmän muuttuminen 2019 alkaen 

itiöpesäkkeiden etsimisestä itujyväsryhmien kartoittamiseen on tuonut tietoa uusista 

esiintymistä ja kasvupaikoista. Tuoreista havainnoista alle 5 % on ollut itiöpesäk-

keellisiä, joten aiempi tieto on ollut vähintäänkin puutteellista. Siksi lajin levinnei-

syystiedot Suomesta ja Euroopasta todennäköisesti tulevat muuttumaan lähivuo-

sina. Hepokorvenkallion asemakaava-alueen tulokset eivät ole suoraan verrannolli-

sia esim. Vantaalla ja Helsingissä saatuihin tuloksiin. Näissä kartoitus on ollut tar-

kempi ja maastossa monia muuttujia on kirjattu kohdepisteytystä varten.  

Laji on viimeisimmässä uhanalaisluokittelussa tulkittu Suomessa erittäin uhan-

alaiseksi (Juutinen ym. 2019). Siitä on ollut tiedossa vain vähän havaintopaikkoja 

eikä laji ole ollut luontokartoituksessa yleisesti tutkittu. Runsaiden uusien havainto-

jen perusteella laji saattaa seuraavassa uhanalaistarkastelussa muuttua luokaltaan pe-

räti elinvoimaiseksi. Lahokaviosammaleen kasvupaikkojen suojelun kannalta olen-

naisia ovat luonnonsuojelualain määräykset. Laji on rauhoitettu, erityisesti suojel-

tava sekä listattu luontodirektiivin liitteessä II. Lajin pitkän tähtäimen elinvoimai-

suuden turvaamisessa on merkittävää suojella riittävästi vahvoja esiintymiä rakenta-

miselta, mutta myös turvata lajille soveltuvan lahopuun jatkuvuus ajan myötä muut-

tuvassa metsämaisemassa. Tähän voidaan vaikuttaa kunnallisella tasolla kaavoituk-

sella, metsänhoidon menetelmillä ja riittävän laajoilla lajiselvityksillä. Viime kädessä 

alueellinen ELY-keskus päättää lajisuojelusta hankekohtaisesti, ellei lajisuojelusta 

tehdä linjanvetoja suuressa mittakaavassa.  
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