
 
 
 

 

LUONTOLAUSUNTO PERUSMÄEN PUISTOTIE 12 
SUUNNITTELUA VARTEN  

 

Esa Lammi 

31.1.2022  

 



Perusmäen puistotie 12. Luontolausunto.    

1     

1  JOHDANTO 

Espoon Perusmäen puistotien varrella olevalle rakentamattomalle tontille on vi-
reillä kaavamuutos, jossa tontin käyttötarkoitus vaihdetaan kauppatoiminnasta 
yleisten rakennusten kaavamerkintään. Espoon kaupunki edellytti luontoselvityk-
sen tekemistä tontilta. Tontti on pieni, joten selvitys toteutettiin ns. luontolausun-
tona, jossa arvioitiin yhden maastokäynnin ja muun aineiston perusteella, tarvi-
taanko alueelle varsinainen luontoselvitys. Siklatilat Oy tilasi lausunnon Ympäristö-
suunnittelu Enviro Oy:ltä. 

2  SELVITYSALUE JA MAASTOKÄYNTI 

Selvitysalueena on Perusmäen puistotie 12 (kiinteistötunnus 49-82-36-1). Kyseessä 
on katuihin rajautuva tontti, jonka pinta-ala on 0,38 hehtaaria. Tontin eteläpuolella 
on pientaloalue ja länsipuolella metsämaastoa (kuva 1). Tontti on suurelta osin en-
tistä peltoa. Se oli mukana vuonna 2005 valmistuneessa Perusmäen–Viiskorven 
luontoselvityksessä (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005). Yleiskaavatarkkuudella 
tehdyssä selvityksessä tontin kohdalla kerrotaan olleen hylättyä peltoa ja vanhoja 
kasvihuoneita. Tontin länsireunassa kasvoi varttuvaa mustikkatyypin kuusisekamet-
sää. Vuonna 2005 tehtyyn työhön kuului erillisinä selvityksinä liito-oravainventointi 
ja lepakkoselvitys. Tarkastelukohteena olevalta tontilta tai sen lähialueilta ei löy-
detty liito-oravan jätöksiä. Alueella ei todettu myöskään lepakoille tärkeitä kohteita. 

 

 

 

Kuva 1. Selvitysalue (keltainen rajaus) lähiympäristöineen. 
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Espoon arvokkaita luontokohteita käsittelevissä julkaisuissa (Helimäki 2009, Lammi 
& Routasuo 2013) ja uhanalaisia ja silmälläpidettäviä eläimiä ja kasveja käsittele-
vissä lähteissä (Korri 2011, kaupungin WFS-aineistot, www.laji.fi) ei ole selvitysalu-
etta koskevia mainintoja. Lähimmät liito-oravahavainnot (Espoon ympäristönsuo-
jelu 2022) on tehty 250 metrin päässä selvitysalueen itäpuolella metsikössä, josta 
ei ole suoraa puustoista yhteyttä selvitysalueelle. 

Selvitysalue tarkistettiin 28.1.2022, jolloin lausunnon kirjoittaja kiersi koko alueen 
ja arvioi sen potentiaalia liito-oravan ja muiden huomionarvoisten lajien elinympä-
ristönä. Ajankohta ei mahdollistanut liito-oravan jätösten etsimistä, mutta mahdol-
liset kolopuut voitiin tarkistaa. Lausuntoa kirjoitettaessa käytettävissä oli tilaajan lä-
hettämiä valokuvia, jotka oli otettu lumettomaan aikaan. 

3  SELVITYSALUEEN KUVAUS 

Tontin itäosa ja keskiosa ovat entistä peltoa, jossa kasvaa harvakseltaan muutaman 
metrin korkuisia mäntyjä (kuvat 2 ja 3). Puistotien puoleisessa reunassa on viisimet-
riseksi varttuneita haapoja ja koivuja. Alueen muista kasveista oli tammikuisella 
käynnillä tunnistettavissa mm. lupiini, hietakastikka, koiranputki, pujo ja pietaryrtti. 
Entinen peltoalue näyttäisi olevan hylätyille pelloille tyypillistä korkeakasvuista hei-
nävaltaista niittyä. 

Tontin länsipää on loivaa metsärinnettä (kuva 4). Puustoa on aikanaan harvennettu, 
jäljellä on varttuneita kuusia, koivuja ja muutama mänty. Pienpuustona on pihlajaa 
tiheänä vesaikkona. Kenttäkerroksen valtalajina on mustikka, jonka tiheä varvusto 
pilkisti ohuen lumikerroksen läpi. Lehtokuusamaa, vaahterantaimia tai muita tal-
vella tunnistettavia maapohjan ravinteisuudesta kertovia kasveja ei todettu. Met-
sikkö on tuoretta kangasta. Sen osuus tontista on runsas neljännes, noin 0,1 heh-
taaria. 

Liito-orava ja muut huomionarvoiset lajit 

Tontin länsipuolella oleva metsä saattaisi riittää liito-oravan elinympäristöksi. Alu-
eelta ei ole tiedossa liito-oravahavaintoja. Metsäalue on rajattu Perusmäen–Viis-
korven luontoselvityksessä (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005) mahdolliseksi 
liito-oravan kulkuyhteydeksi, jonka yhdistää Perusmäen pohjoispään ja Gobbackan 
liito-orava-alueet toisiinsa. Perusmäen Puistotie 12 tontilla on puustoa vain vähän. 
Haavat puuttuvat kokonaan, eikä puissa todettu liito-oravalle sopivia koloja tai risu-
pesiä. Liito-oravalle paremmin sopivaa ympäristöä, mm. varttuneita haapoja on 
tontin länsipuolella 50–100 metrin päässä. 

Muille uhanalaisille eläinlajeille sopivaa ympäristöä hylättyä peltoa ja harvennettua 
kuusisekametsää käsittävällä tontilla ei näytä olevan.  
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Kuva 2. Yleis- 
näkymä tontilta. 
Taustalla erot-
tuva linkkimasto 
on tontin ulko-
puolella. © Sikla-
tilat Oy  

Kuva 3. Tontin 
eteläpää.  

Kuva 3. Poh-
joispään met-
sikkö Perus-
mäen puisto-
tieltä nähtynä.  
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4  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Perusmäen puistotie 12 on entisellä pellolla oleva tontti, jonka länsipää on pienta-
loalueiden välisen metsäkaistaleen reunassa. Tontilla ei ole tammikuussa tehdyn 
maastokäynnin ja muiden tietolähteiden perusteella luonnonsuojelulain tai vesilain 
suojaamia kohteita, eikä kohteita, jotka ovat arvokkaita Espoon ympäristönsuojelun 
käyttämän luokituksen (Ahopelto ym. 2021) mukaan. 

Tontin länsireunasta alkava metsä voisi soveltua liito-oravan elinympäristöksi. Ton-
tin puolella ei ole liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi sopivia puita. Tontin 
puoleinen osa kattaa hyvin pienen osan koko metsäalueesta. Tontin rakentaminen 
ei heikennä mahdollista liito-oravan elinympäristöä, eikä katkaise liito-oravalle so-
pivia kulkuyhteyksiä. 

Tarkemman luontoselvityksen tekeminen Perusmäen puistotie 12 tontilla ei ole 
käytettävissä olevien tietojen perusteella aiheellista. 
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