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JOHDANTO 

Leppävaarassa sijaitsevalle Säterinmetsän alueelle on valmisteilla kaavamuutos, 
joka mahdollistaisi yleiskaavan mukaisen rakentamisen Säterinkalliolle. Säterinkal-
lio on Raide-Jokerin selvitysalueita, joiden luonnonoloja tutkittiin Espoon kaupun-
gin toimeksiannosta vuonna 2015. Rakentamishankkeesta vastaava SRV Yhtiöt Oyj 
tilasi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä asemakaavasuunnittelua varten ns. luon-
tolausunnon, jonka tarkoituksena oli yhden maastokäynnin ja aiemmin koottujen 
tietojen perusteella selvittää, tarvitaanko alueelle kaavamuutosta varten tarken-
tavia luontoselvityksiä. Lausunto valmistui marraskuussa 2015. Syksyllä 2017 lau-
suntoa päätettiin vielä täydentää käsittämään Leirikadun varrella olevan pienen 
metsäalueen, joka on varattu puistoalueeksi. Lausunnon on laatinut biologi, FM 
Esa Lammi. 

SUUNNITTELUALUE JA LÄHTÖTIEDOT 

Suunnittelualueena on Linnoitustien ja Leirikadun välissä sijaitseva metsäalue, 
jonka pinta-ala on noin 2,9 hehtaaria (kuva 1). Suurin osa alueesta kuuluu keväällä 
ja kesällä 2015 tutkittuun Raide-Jokerin selvitysalueeseen (Ympäristösuunnittelu 
Enviro 2015).  

 
Kuva 1. Vuonna 2015 tutkittu suunnittelualue (sininen varjostus) ja siihen syksyllä 2017 lisätty 
alue (vihreä varjostus). Punaisella viivalla on rajattu Raide-Jokerin selvitysalue. Pohjakartta © Es-
poon kaupunkimittausyksikkö. 
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Raide-Jokerin luontoselvitys oli tarkkuudeltaan asemakaavatasoinen. Säterinkal-
lion alueelta inventoitiin liito-oravat (maastokäynti 11.4.2015), huomionarvoiset 
pesimälintulajit (3 käyntikertaa 25.4.−14.6.2015), lepakot (3 käyntikertaa 
15.6.−20.8.2015) sekä kasvillisuus ja luontotyypit (30.7.2015). Paikalla käytiin ke-
vään ja kesän aikana kaikkiaan kahdeksan kertaa. Pesimälinnustoselvityksen teki 
biologi LuK Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä ja lepakkoselvi-
tyksen biologi FM Nina Hagner-Wahlsten tmi BatHousesta. Liito-oravaselvityk-
sestä ja kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksestä vastasi Esa Lammi, joka myös 
koosti kaupungin tilaaman selvitysraportin. Maastossa kootut aineistot olivat käy-
tössä tätä lausuntoa kirjoitettaessa. 

Raide-Jokerin selvitystä tehtäessä tarkistetiin myös aiemmat Säterinkallion aluetta 
koskevat luontotiedot. Alueelta ei ollut mainintoja Espoon harvinaisia eläin- tai 
kasvilajeja tai arvokkaita luontokohteita käsittelevissä julkaisuissa (Heikkinen 
2001, Lammi & Routasuo 2013, Lampinen & Annala 2014, Lehtosalo 2004, Luon-
totieto Keiron 2015) eikä Espoon ympäristökeskuksen ylläpitämissä tietokan-
noissa. 

Lausunnon kirjoittaja teki suunnittelualueelle maastokatselmuksen 12.11.2015. 
Katselmuskäynnillä tarkasteltiin Raide-Jokerin selvitysalueen länsipuolelle jäävää 
suunnittelualuetta ja arvioitiin sen soveltuvuutta huomionarvoisten eläin- ja kas-
vilajien elinympäristöksi. Lepakko- ja linnustoselvityksen yhteydessä länsipuoli-
sella alueella oli käyty jo aiemmin kesällä. Syksyllä 2017 lisätyn alueen (kuva 1) 
luonnonolot tarkistettiin maastossa 23.11.2017. 

 

Kuva 2. Suunnittelualueen keskiosan kuusikkoa.  
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Kuva 3. Suunnittelualue (punainen rajaus) ja lausunnossa kuvatut osa-alueet. Ilmakuva © Espoon kaupunkimit-
tausyksikkö.  

KAAVAMUUTOSALUEEN LUONNONOLOT 

Kasvillisuus 

Säterinkallion eteläosa (kuvio 1 kuvassa 2) on varttunutta tuoreen kankaan män-
tysekametsää, jonka kasvillisuudessa vallitsevat mustikka, metsälauha ja seinä-
sammal. Pienpuustona on pihlajaa. Metsän eteläreunassa on putkilinja, jossa kas-
vaa tiheänä vesaikkona nuorta raitaa. Kaakkoisosassa on usean aarin laajuinen 
avokallio (kuva lausunnon kannessa), jonka kasvilajistoon kuuluvat mm. mäkiter-
vakko, isomaksaruoho, keto-orvokki, kanerva, metsälauha ja tuoksusimake. Vaa-
teliaita, kalkkivaikutuksesta tai muusta runsasravinteisuudesta kertovia kalliokas-
veja ei ole. 

Suunnittelualueen keskiosa (kuvio 2) on tiheäpuustoista, varttuvaa kuusimetsää 
(kuva 2), jossa kasvaa sekapuuna koivua ja ylispuina muutamia järeitä mäntyjä. 
Tiheän puuston varjostamassa kenttäkerroksessa on tavanomaista tuoreen kan-
kaan kasvillisuutta, mm. mustikkaa, metsäkastikkaa, seinäsammalta ja vähän puo-
lukkaa.  
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 Kuva 4. Kalliomännikköä selvitysalueen luoteiskulmasta kuviolla 3. 

Läntinen alue (kuvio 3) kallioista mäntymetsää, jonka ylispuusto on varttunutta, 
alle 20 metrin korkuista männikköä (kuva 4). Alikasvoksena on nuoria kuusia ja 
koivuja. Aluskasvillisuudessa on tuoreen kankaan lajistoa, mm. mustikkaa ja met-
säkastikkaa. Kallioisemmilla kohdilla vallitsee karumpaa kasvupaikkaa kuvastava 
kuivahkon kankaan kasvillisuus, jonka valtalajeina ovat puolukka ja kanerva. Aivan 
alueen pohjoisrajalla on myös avokalliota, jonka kasvillisuus on runsaan ulkoilu-
käytön kuluttamaa. 

Suunnittelualueen pohjoispuolella on loiva, pohjoiseen viettävä rinne (kuvio 4). 
Sen puusto on melko vanhaa ja kuusivaltaista. Pystyyn kuivuneita kuusia ja tuo-
reita tuulenkaatoja on runsaasti. Kenttäkerroksessa on tuoreen ja lehtomaisen 
kankaan lajistoa, mm. mustikkaa ja käenkaalia. Linnoitustien puoleisella reunalla 
on nuorempaa, koivuvaltaista puustoa, mutta myös joitakin järeitä mäntyjä. Suun-
nittelualueen pohjoisreuna sijoittuu vanhan metsäkuvion rajalle. 

Suunnittelualueen läntisin osa (kuvio 5) rajautuu Leirikadun pysäköintialueeseen. 
Koko kuvio on varttuvaa 15‒20 metrin korkuista männikköä, jossa on pienpuus-
tona lähinnä pihlajaa, rauduskoivua ja joitakin katajia (kuva 5). Pienpuustoa on 
muutama vuosi sitten harvennettu. Aluskasvillisuus koostuu tavanomaisista tuo-
reen kankaan lajeista, mm. mustikasta, puolukasta ja metsäkastikasta. Kuviolla 
kasvaa myös melko runsaasti kanervaa, mutta avokalliota ei ole. Alueella on lii-
kuttu paljon ja siellä on useita polkuja. 
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Kuva 5. Reunametsää Leirikadun varrelta. 

Eläimistö 

Alueelta ei löytynyt keväällä 2015 liito-oravan jätöksiä. Tiedossa ei ollut aiempia 
havaintoja lähialueiltakaan (Espoon kaupungin ympäristökeskus 2015). Keväällä 
2017 alue tarkistettiin uudelleen. Liito-oravan jätöksiä löytyi usean puun tyveltä 
suunnittelualueen pohjoispuolisesta kuusikkorinteestä (kuva 6). Liito-oravalle so-
pivia kolopuita ei todettu, mutta eri-ikäisistä vaikuttaneiden jätösten perusteella 
liito-oravan arvioitiin eläneen paikalla koko talven (Lammi 2017). Suunnittelualu-
een puoleinen metsä on suurimmaksi osaksi liito-oravalle huonosti sopivaa.  

Säterikallion pesimälinnusto on niukka. Keväällä ja kesällä 2015 tehdyissä lasken-
noissa tavattiin vain 12 lintulajia, jotka ovat kaikki metsälintuja. Huomionarvoisista 
lajeista tavattiin silmälläpidettäviin lintuihin lukeutuva sirittäjä ja pikkusieppo. Mo-
lempien reviirit sijaitsivat kuusikkorinteessä suunnittelualueen pohjoisrajan tun-
tumassa. Aluetta ei kahdesta silmälläpidettävästä lajista huolimatta voi pitää mer-
kittävänä lintujen pesimäpaikkana. 

Lepakkohavaintoja kertyi kesällä 2015 tehdyssä selvityksessä erittäin vähän. Kum-
mallakaan jalkaisin tehdyllä kartoituskierroksella ei tavattu yhtään lepakkoa, 
mutta toisella kerralla eteläpään kallioalueella ollut passiivilaite rekisteröi aktiivi-
sesti saalistaneen pohjanlepakon. Muita lepakoita alueelta ei tavattu. Säterin met-
säalue ei ole lepakoille tärkeä. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Suunnittelualue on tavanomaista havupuuvaltaista kangasmetsää ja kalliometsää, 
jota käytetään lähivirkistysalueena. Alueella ei ole kasvistoltaan arvokkaita koh-
teita, eikä tiedossa ole uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien (Rassi ym. 2010) 
kasvupaikkoja. 

Pienen, katujen ja rakennettujen alueiden rajaaman metsäalueen eläimistö on 
tyypillistä taajamatsien lajistoa. Lepakoita on niukasti, kuten pienissä taajamamet-
siköissä yleensäkin, ja linnusto on yksipuolinen. Suunnittelualueen ympäristö on 
kaupunkimaisesti rakennettua. Metsäalueen reunassa sijaitsevalla suunnittelualu-
eella ei ole merkitystä eläinten kulkuyhteytenä.  

Suunnittelualueen pohjoispuolinen rinne on melko vanhaa ja osin aarnimaisen 
oloista kuusikkoa, jossa on runsaasti lahopuuta. Alue on pieni, mutta säilyttämisen 
arvoinen, sillä se tarjoaa elinympäristön monille lahopuustosta riippuvaisille la-
jeille, mm. kääville. Keväällä 2017 tehdyt liito-oravan jätöslöydöt sijoittuvat kuu-
sikkoalueelle, joka ulottuu pienen matkaa suunnittelualueen puolelle (kuvio 4 ku-
vassa 3). Leirikadun varressa olevalla, syksyllä 2017 tarkistetulla metsäkiilalla ei ole 
liito-oravalle sopivaa ruokailupuustoa tai pesäpaikkoja. Männikköinen, pysäköin-
tialueeseen rajautuva metsänreuna ei tarjoa suotuisia elinympäristöjä muillekaan 
uhanalaisille tai silmälläpidettäville lajeille. 

Suunnittelualueella on tehty kevään ja kesän 2015 aikana monipuolinen, asema-
kaavoitukseen riittävä luontoselvitys, jota on sittemmin täydennetty maastokat-
selmuksilla ja liito-oravaselvityksellä. Selvityksissä ei ole ilmennyt seikkoja, joiden 
perusteella täydentävien luontoselvitysten tekeminen olisi perusteltua.  

 
Kuva 6. Vanhaa kuusikkoa suunnittelualueen pohjoispuolelta. 
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