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1. Johdanto  

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta (POKE) valmistellaan kaavaehdotusta. 

Alueella ovat voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava (PYK) osat I ja II sekä Espoon 

eteläosien yleiskaava (EEYK). Voimassa olevissa yleiskaavoissa on osoitettu alueita 

luonnonsuojelualuevarauksella (SL, SL-1, SL-2). Aluevarauksista EEYK:n SL- ja PYK:n 

SL-1-alueet ovat kaavamääräyksen mukaan luonnonsuojelulainsäädännön nojalla 

suojeltavaksi tarkoitettuja alueita. PYK SL-2-alueilla ei ole suojelutavoitetta, mutta niiden 

merkittävät arvot tulee säilyttää. Aluerajaukset perustuvat vanhoihin selvityksiin, joten 

kyseisten alueiden suojeluperusteet on tarpeen päivittää POKE:n valmistelua varten. 

Luonnonsuojelualuevarauksia sijoittuu eri puolille POKE:n kaava-aluetta. Osa sijaitsee 

kaava-alueen reunalla, osin kaava-alueen ulkopuolella. Voimassa olevien yleiskaavojen 

mukaiset aluevaraukset olivat ensisijaisia inventointikohteita, mutta myös mahdolliset 

aluevarauksien lähiympäristöön ulottuvat, erityisesti aiemmissa inventoinneissa esiin 

tuodut, arvokohteet otettiin mukaan selvitykseen, jotta esimerkiksi suojelemisen arvoiset 

luontotyyppirajaukset saatiin mukaan kokonaisuutena.  

Suojelualuevarauksia on yhteensä 20 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 

175 ha. Selvitysalueiden sijainnit on esitetty kuvassa 1.1. Osalta selvitysalueista on tehty 

luontoselvityksiä, osalta ei ole juurikaan aiempia luontotietoja. 

1.1. Työn tavoitteet 

Selvitysten päämääränä oli: 

 Maastoselvitysten tulosten perusteella arvioida kunkin alueen suojeluarvo 

luonnonsuojelulain 10 §:n kannalta sekä luonnonsuojelualueen 

perustamisedellytysten täyttyminen: 

1) alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, 

eliöyhteisö tai ekosysteemi; 

2) alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin 

kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja; 

3) alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma; 

4) alue on erityisen luonnonkaunis; 

5) alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi; 

6) luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai 

saavuttaminen sitä vaatii; tai  

7) alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu 

voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen 

kannalta tarpeelliseksi. 
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 Laatia suojeltavien alueiden rajausehdotukset (rajauksissa ei ole huomioitu 

mahdollisesti tarvittavia suojavyöhykkeitä, ellei toisin mainita). 

 Arvioida alueiden luontoarvojen edustavuus (huomioiden myös kohteiden 

alueelliset luontoarvot), jos alueella ei todeta em. suojeluarvoja. 

 Arvioida, millä ehdoilla kohteiden läheisyydessä voidaan kehittää maankäyttöä. 

Selvityksessä annetaan myös toimenpidesuosituksia alueittain (mm. säilytettävät 

alueet, virkistyskäytön keskittäminen/kulun ohjaaminen/monikäytön 

mahdollistaminen, alueiden muutoskestävyys).  

Työssä tarkastettiin luontoarvot, joiden perusteella alueet on sisällytetty yleiskaavoihin. 

Luontokohteet luokiteltiin arvoluokkiin niiden luonnonsuojelullisen arvon perusteella: 

taulukko 1.1.  

Työhön sisältyvät osatyökohtaiset tavoitteet olivat: 

Luontotyyppiselvityksen tavoitteena oli paikantaa alueelta seuraavia kohteita (ks. 

arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaamisen periaatteista tarkemmin 

menetelmäliitteestä): 

- Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996, 

Luonnonsuojeluasetus 1997/2005, Pääkkönen & Alanen 2000) 

- Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (Metsäasetus 1996, Metsälaki 

1996 ja siihen tehdyt muutokset 2013, Meriluoto & Soininen 2002) 

- Vesilain mukaiset suojeltavat kohteet (Vesilaki 2011, Ohtonen ym. 2005) 

- Maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet (ns. LAKU-kohteet) (Salminen & Aalto 

2012) 

- Uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018) 

- Espoon ympäristökeskuksen luonnon monimuotoisuuden suojelutyön perusteet ja 

priorisointi (LUMO) (Lähteenmäki 2010) 

- METSO-kohteet eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 

valintaperusteiden mukaiset kohteet (Syrjänen ym. 2016). 

- Muut huomionarvoiset luontotyypit ja elinympäristöt sekä luonnon 

monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet  

Kasvillisuusselvityksessä kartoitettiin seuraavien putkilokasvilajien esiintymistä:  

- Valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät,  

- Alueellisesti uhanalaiset,  

- Rauhoitetut ja  

- Luontodirektiivin liitteen IV(b) lajit sekä 

- Muut harvinaiset tai luontoarvoja osoittavat putkilokasvilajit.  
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Myös huomattavan isojen puuyksilöiden tiedot kirjattiin ylös; yleisesti ottaen tämä 

tarkoittaa rinnankorkeusläpimitaltaan yli 50 cm olevia lehtipuita ja yli 60 cm olevia 

havupuita. Lisäksi kartoitettiin haitallisten vieraskasvilajien esiintymistä.  

Lepakkoselvityksen tavoitteena oli  

- Alueen lepakkolajiston selvittäminen 

- Lepakoille tärkeiden ruokailualueiden ja siirtymäreittien selvittäminen 

- Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen selvittäminen (EU:n 

luontodirektiivin liitteessä IV tarkoitetut säännöllisesti käytössä olevat paikat). 

Alueiden arvo lepakoille on luokiteltu seuraavia periaatteita noudattaen: 

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen 

luonnonsuojelulaissa kielletty. 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä suositellaan 

huomioitavaksi alueen arvo lepakoille (EUROBATS-sopimus). Kyseiset alueet eivät 

kuitenkaan ole luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja. 

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan 

huomioitava alueen arvo lepakoille. 

Selvitys toteutettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2011) suositusten mukaisesti. 

Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) 

lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 

kiellettyä luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla. 

Liito-oravaselvityksessä kartoitettiin luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan 

liito-oravan (Pteromys volans)  

- lisääntymis- ja levähdyspaikat,  

- liito-oravan pesäpaikoiksi sopivat kolopuut,  

- liito-oravan elinympäristöksi soveliaat metsäalueet sekä  

- arvioitiin liito-oravan liikkumisreitit esiintymistä lähiympäristöön.  

Kuten lepakotkin, liito-orava on ns. tiukan suojelujärjestelmän laji, jonka lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 §:n 

nojalla.  Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kartoituksessa noudatettiin 

Ympäristöministeriön ohjeistusta (Nieminen 2017).  

Linnustoselvityksen tärkeimpänä tavoitteena oli muodostaa koko linnustoa ja 

elinympäristöjä tarkastellen käsitys linnustollisesti arvokkaimmista alueista sekä suhteuttaa 

linnustoarvo alueelliselle ja valtakunnalliselle tasolle. 

Lisäksi tavoitteena on paikantaa seuraavien lintulajien pesimäpaikat ja pesimäaikaiset 

elinpiirit sekä saada luotettava käsitys huomionarvoisen pesimälinnuston parimääristä ja 

lintutihentymistä:  

- EU:n lintudirektiivin (1979) liitteessä I mainitut lajit 
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- Suomessa uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit (v. 2019 luokittelu) 

- Suomen kansainväliset vastuulajit 

- Muut valtakunnallisesti tai alueellisesti suojelun arvoiset tai elinympäristöjensä 

erityistä suojeluarvoa ilmentävät lajit.  

Linnuston monimuotoisuus ja runsaus ilmentää yleisemminkin tietyn alueen luonnon 

suojeluarvoa ja sen muutoksia (esim. Koskimies 1987, 1989, 1994, Furness & Greenwood 

1993). Erityisesti pesimälinnuston sekä samoilla alueilla ympäri vuoden pysyttelevän 

paikallisen lajiston koostumus ja laji- ja yksilömäärät ovat hyviä indikaattoreita alueen 

luonnon monimuotoisuudesta ja suojeluarvosta. Lisäksi niin kansallinen kuin Euroopan 

Unioninkin lainsäädäntö edellyttää uhanalaisten ja muiden korkean suojeluarvon lajien ja 

niiden elinalueiden säilyttämistä esimerkiksi silloin, kun alueita kaavoitetaan maankäytön 

muutoksia varten. 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lampikorentojen (Leucorrhinia spp.) esiintymistä 

selvitettiin niillä selvitysalueilla, joilla on lajeille potentiaalisesti sopivia elinympäristöjä. 

Selvityksessä noudatettiin Ympäristöministeriön ohjeistusta (Pynnönen 2017a, b, c) 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan kirjoverkkoperhosen (Euphydryas 

maturna) esiintymistä selvitettiin kasvillisuusselvityksen yhteydessä kerätyn tiedon 

(riittävästi toukkien ravintokasveja lajille soveliaissa ympäristöissä) perusteella kohteilla 

14 ja 15.  Muillakin kohteilla havainnoitiin ravintokasvien esiintymistä, mutta niillä 

soveliaiden elinympäristöjen esiintyminen oli lähtökohtaisesti melko epätodennäköistä. 

Esiintymisselvitys tehtiin etsimällä lajin toukkaryhmiä. Selvityksessä noudatettiin 

Ympäristöministeriön ohjeistusta (Nieminen & Nupponen 2017) 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan viitasammakon (Rana arvalis) 

esiintymisselvityksessä paikannettiin viitasammakon lisääntymispaikat soidinääntelyn 

perusteella sekä arvioitiin ääntelevien viitasammakkoyksilöiden määrä. Selvityksessä 

noudatettiin Ympäristöministeriön ohjeistusta (Saarikivi 2017) 

Alueiden tärkeimmät ekologiset yhteydet tunnistettiin maastokäyntien, ilmakuva- ja 

karttatarkastelun sekä muiden työssä käytettävien lähtötietojen avulla. Yhteydet 

määritettiin selvitysalueella ja arvioitiin niiden jatkuminen selvitysalueen ulkopuolelle. 

Tähän kokonaisuuteen linkitettiin myös olennaisten lajiryhmäkohtaisten selvitysten tiedot, 

erityisesti liito-oravan osalta. Selvityksessä tunnistettiin myös yhteyksien ongelmakohtia.  
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Taulukko 1.1. Arvokkaiden luontokohteiden arvoluokitus luonnonsuojelullisen arvon perusteella. 

Luokka Kuvaus 

I 

Luonnonsuojelulain nojalla ehdottomasti säilytettävät alueet: liito-oravan ydinalueet, luonnonsuojelulain 29 
§:n suojeltavat luontotyypit tai luonnonsuojelulain 47 §:n & 49 §:n lajien esiintymät. Vesilain 2 luvun 11 §:n 
nojalla suojeltavat kohteet. Luokan I lepakkoalueet. Minkäänlaista elinympäristöä heikentävää maankäyttöä 
ei sallita. 

II 
Luokan II lepakkoalueet, liito-oravien elinpiirit ja kulkuyhteydet, maakunnallisesti arvokkaat eli LAKU-
kriteerit täyttävät kohteet, tärkeät ekologiset yhteydet ja Espoon LUMO-priorisoinnin kohteet. Suositellaan 
säästettäväksi luontoarvoja merkittävästi heikentävältä maankäytöltä. 

III 

Metsälain 10 § mukaiset kohteet, linnustollisesti arvokkaat alueet ja liito-oraville soveltuvat alueet, muiden 
kuin luonnonsuojelulain suojaamien huomionarvoisten kasvilajien esiintymät, luokan III lepakkoalueet, 
kookkaat puuyksilöt sekä muut arvokkaat luontokohteet. Maankäytössä suositellaan huomioimaan 
luontoarvot mahdollisuuksien mukaan 

IV 

 
Vain niukasti luontoarvoja; kohde ei juuri erotu edukseen ympäröivästä alueesta. Luonnontila selvästi 
heikentynyt. Näitä kohteita on rajattu arvokkaina luontokohteina vain poikkeustapauksissa.  
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Kuva 1.1. Selvitysalueiden sijainnit. 
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2. Pitkäjärven eteläpää (etelä ja pohjoinen, kohteet 1 ja 3) 

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkinnät SL 

ja SL 1) perusteena on linnuston suojelu. Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 

(POKE) luonnoksessa 5.3.2018 alueella on merkinnät V (virkistysalue) ja 

viheryhteystarve.  

Alueelta on aiempia luontoselvityksiä: Espoon arvokkaat luontokohteet (Lammi & 

Routasuo 2013) ja Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta ja viitasammakkoselvitys 

2015 (Lammi & Routasuo 2016a). Alueen etelärannalle yltää liito-oravan elinympäristönä 

vuonna 2014 rajattu alue (Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoja) (kuva 2.1).  

Espoon Pitkäjärven eteläpää (kuva 2.1) on kapea, matala, rehevä ja luhtarantainen lahti. 

Luhdat ovat muotoutuneet kauan sitten tapahtuneen pinnanlaskun seurauksena. Lahti on 

arvokas lintuvesi. Alueella havaittiin vuonna 2015 myös soidintavia viitasammakoita. 

(Lammi & Routasuo 2013, 2016a). 

 

 

Kuva 2.1. Pitkäjärven eteläpään selvitysalueet.  
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2.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

2.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys tehtiin ainoastaan ranta-alueilla, vesialuetta ei 

kartoitettu. Selvitysalueiden rantaluhdat ja -lehdot muodostavat arvokkaan kokonaisuuden, 

joka jatkuu yhtenäisenä alueiden rajausten ulkopuolelle. Erityisen arvokkaita ovat laajat 

keväisin tulvivat rantalehdot, sisämaan tulvametsät, joiden arvokkaita piirteitä ovat 

lehtipuuvaltaisuus, merkittävä lahon lehtipuun määrä ja monipuolinen 

kenttäkerroskasvillisuus. Tulvametsissä tavataan runsaasti Uudellamaalla monin paikoin 

harvinaistunutta mesimarjaa (Rubus arcticus). Lisäksi rajattiin vanhapuustoistoisia ja 

jalopuustoisia pienempiä lehtokuvioita järven eteläpuolella sekä selvitysalueen lounais- ja 

luoteisrannalla. Koivuvaltainen, keväisin tulviva rantalehto vaihettuu pensasluhdaksi ja 

edelleen ruoko- tai ruoho- ja saravaltaiseksi avoluhdaksi. Rantaluhdat ovat järven 

etelärannalla lähes kauttaaltaan luonnontilaisen kaltaisia. Pohjoisrannalla rantapuustoa ja 

pensaikkoa on myös paikoin raivattu järvimaiseman avaamiseksi (ks. Lammi & Routasuo 

2016a) ja veneväyliä varten. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset on esitetty 

kuvassa 2.2, ja niiden tiedot on koottu taulukkoon 2.1. Luontotyyppikohteet on esitelty 

tarkemmin erillisessä liitteessä 3.  

Selvitysalueen eteläosassa havaittiin kaksi vaarantuneen (VU) vuorijalavan (Ulmus glabra) 

taimea. Taimet ovat todennäköisesti katupuiden jälkeläisiä (selvitysalueen lähellä, 

Träskändan puistotien varrella on istutettuja jalavia). Luonnonvaraisena vuorijalava on 

rauhoitettu, mutta katupuiden jälkeläiset voitaneen tulkita viljelykarkulaisiksi. Alueen 

lounaiskolkassa kasvaa kaksi kookasta tammea yksi vaahtera (läpimitta rinnankorkeudella 

50–90 cm) (kuva 2.2).  

Järven etelärannalla kasvaa laajoilla alueilla puutarhakarkulaisena pajuangervoa (Spiraea 

sp.). Laji tukahduttaa muuta kasvillisuutta ja vaikeuttaa liikkumista rantametsissä. Espoon 

kaupunki on järjestänyt pajuangervon raivaustalkoita (Espoon kaupunki 2017), mutta niillä 

ei ainakaan toistaiseksi ole ollut näkyvää vaikutusta lajin levittäytymiseen alueella.  
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Kuva 2.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet ja huomionarvoiset kasviesiintymät selvitysalueella.   
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Taulukko 2.1. Pitkäjärven eteläpään selvitysalueilta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 2.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. 
Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Lehto (sisämaan tulvametsä) 
LUMO-priorisoinnin kohde 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

2 Lehto 

LUMO-priorisoinnin kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

II 

3 Niitty Uhanalainen luontotyyppi III 

4 Lehto 

LUMO-priorisoinnin kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

II 

5 Lehto 
LUMO-priorisoinnin kohde 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

6 Lehto 

LUMO-priorisoinnin kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

II 

7 Pajuluhta 
LUMO-priorisoinnin kohde (lintuvesikosteikko) 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

8 Avoluhta LUMO-priorisoinnin kohde (lintuvesikosteikko) II 

9 Lehto 

LUMO-priorisoinnin kohde 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

10 Lehto 

LUMO-priorisoinnin kohde 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

11 Lehto (sisämaan tulvametsä) 
LUMO-priorisoinnin kohde 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

12 Lehto 

LUMO-priorisoinnin kohde  
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

II 
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2.1.2. Liito-orava 

Selvityksessä löytyi asuttu liito-oravan elinpiiri (pinta-ala 6,3 ha), joka jatkuu 

selvitysalueen ulkopuolelle noudattaen rajausta, joka tehtiin vuonna 2014 (Espoon 

ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoja). Ydinalueella (pinta-ala 1,9 ha) on neljä liito-

oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa (kuva 2.4, taulukko L2.2). Lisäksi rajattiin neljä 

muuta liito-oravalle soveltuvaa metsäkuviota, joilla ei vuonna 2019 todettu lajin 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tarkemmat tiedot metsäkuviosta sekä papana- ja 

kolopuista on esitetty liitteessä 2.  
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Kuva 2.3. Liito-oravan elinpiiri, soveltuvat metsäkuviot sekä kulkuyhteydet elinpiiriltä 
lähiympäristöön. ’Vanhat’ liito-orava-alueet ja olemassa olevat kulkuyhteydet ovat Espoon 
ympäristökeskuksen paikkatietoaineiston (2014) mukaiset. 
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Kuva 2.4. Liito-oravan elinpiiri, ydinalue, lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä havaitut papanapuut 
ja pesä- ja kolopuut. 
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2.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan Pitkäjärvi sijoittuu kahden ekoverkoston 

ydinalueen väliin. Järven rantojen rakentamattomat osat siis yhdistävät näitä Uudenmaan 

luonnon kannalta parhaimpaan 20%:iin kuuluvia yksi 50 hehtaarin alueita.  

Koko Espoon kattavassa ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelun 

(Hirvensalo 2014) mukaan Pitkäjärven kautta kulkee yksi Espoon tärkeimmistä 

maakunnallisista ekoyhteyksistä, joka lounais-koillissuunnassa yhdistää Espoonjoen ja 

Glimsinjoen välityksellä Espoonlahden pohjukan ja Länsi-Vantaan laajat metsäalueet 

(kuva 2.5).  

Espoonjokilaakso ja sitä ympäröivät luontoalueet muodostavat monipuolisen viheralueiden 

kokonaisuuden, joka ulottuu Espoonlahden pohjukasta aina Länsi-Vantaan viheralueille 

saakka. Espoonjokea ympäröivään luontoalueiden kokonaisuuteen kuuluu useita tärkeitä 

alueita, kuten Vanttilan niittyalue, Kauniaisten Kasavuori, Kvarnbyån lehtopurolaakso, 

Ingaksenmetsä, Jahtimetsä ja Träskändan alue sekä Pitkäjärven rannat. Alueet sijaitsevat 

pääosin hyvinkin lähellä asutusta ja muuta ihmistoimintaa, joten ne soveltuvat lähinnä 

melko hyvin ihmisten läheisyyttä sietävien lajien elinympäristöiksi ja kulkureiteiksi. 

(Hirvensalo 2014) 

Pitkäjärven eteläpuolisen tulvametsä- ja lehtoalueen (luontotyyppikohteet 1 ja 2) 

säästäminen maankäytössä palvelisi siis myös tätä maakunnallisesti arvokasta ekoyhteyttä 

helpottaen myös arempien eläinten kulkemista alueella. Toisaalta Jupperissa asutus yltää 

lähes rantaan saakka, ja eläimille kulkukelpoista rantavyöhykettä on kapeimmillaan vain 

parisenkymmentä metriä. Vaihtoehtoisia, samansuuntaisia yhteyksiä Jupperissa voi olla 

myös asuinalueen läpi, jolloin huomiota tulisi kiinnittää mm. katujen reunuspuustoon. 

Maakunnallisen verkoston minimileveys taajamissa on 300 metriä (Väre & Rekola 2007). 

Kapeimmissakin kaventumakohdissa ekoyhteyksien vähimmäisleveyden tulisi olla 50 

metriä, mikä olisi erityisen tärkeää muistaa Pitkäjärven kaltaisilla maakunnallisesti 

merkittävillä yhteyksillä.  

Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoissa Pitkäjärven etelärannan kautta kulkee 

olemassa oleva, liito-oravan elinalueiden välinen ekoyhteys. Yhteys kulkee Heiniemessä, 

Lähderannassa ja Laaksolahdessa asutuksen läpi ja kapenee monin paikoin yksittäisten 

puurivistöjen ja pihapuiden varaan. Tällaisia ongelmakohtia on merkitty kuvaan 2.5. 
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Kuva 2.5. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet ja liito-orava-alueet sekä tämän selvityksen liito-
oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet sekä arvokkaat luontotyyppikohteet.  

Jupperissa asutus on 
järven rannassa tiheää 
ja maakunnallinen 
yhteys kapenee  

Liito-oravan tarvitsemat 
puustoiset yhteydet 
asutuksen keskellä ovat 
paikoin yksittäisten 
katupuurivistöjen varassa 
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2.1.4. Lepakot  

Aluekokonaisuus on tärkeä ruokailualue (luokka II) etenkin siipoille, joista äänidatan 

perusteella suurin osa on todennäköisesti vesisiippoja (Myotis daubentonii), mutta myös 

viiksisiippalajien (Myotis brandtii/mystacinus) ääniä havaittiin joukossa (havainnot ks. 

liitteen 1 taulukko L1.2). Lisäksi alueilla havaittiin jonkin verran pohjanlepakkoa 

(Eptesicus nilssonii). Pohjanlepakon havaintomäärää vähensi todennäköisesti se, että 

detektorit sijoitettiin melko metsäisiin kohtiin, ja laji suosii avoimempia ruokailupaikkoja. 

Pohjanlepakoita ruokailee todennäköisesti rantaviivassa ja ruovikon päällä, johon ei päästy 

kartoittamaan. Myös uhanalaiseksi (vaarantunut, VU) luokitellusta pikkulepakosta 

(Pipistrellus nathusii) tehtiin muutamia havaintoja.  

Järvenperästä tekee lepakoille tärkeän ennen kaikkea rehevän järven läheisyys ja 

rantapuuston tarjoama suoja. Alueesta lounaaseen sijaitseva luonnonsuojelualue ja 

Glimsinjoen varsi on karttatarkastelun perusteella todennäköisesti myös lepakoille tärkeää 

aluetta ja kuuluu samaan ekologiseen kokonaisuuteen. Alueen lähistöllä on todennäköisesti 

vesi- ja/tai viiksisiippojen yhdyskunta jossakin rakennuksessa. Pikkulepakot voivat 

oleskella samassa yhdyskunnassa. Yhdyskunnan löytäminen vaatisi tarkempaa selvitystä. 

2.1.5. Linnusto  

Pitkäjärven eteläpää on elinympäristövalikoimaltaan monipuolinen alue, jonka 

pesimälinnustoon kuuluu monimuotoinen ja runsaslukuinen joukko vesi-, ranta-, 

kosteikko- ja lehtometsälintuja (taulukko 2.2, kuva 2.6). 

Suomessa erittäin uhanalaisiksi luokitelluista lajeista alueella pesi nokikanoja (6 reviiriä) ja 

viherpeippoja (1), vaarantuneista lajeista haapanoita (1), rastaskerttusia (1) ja pajusirkkuja 

(16) sekä silmälläpidettävistä lajeista silkkiuikkuja (3), taivaanvuohia (4), västäräkkejä (1), 

ruokokerttusia (41), pensaskerttuja (5) ja punavarpusia (1). Lisäksi vaarantuneista lajeista 

pesimättöminä ruokavieraina tavattiin naurulokkeja (enimmillään 6 yksilöä). 

EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella pesi ruskosuohaukka (1 pari) ja palokärki 

(1). Lisäksi pesimättöminä ruokavieraina havaittiin pikkulokki (1 yksilö) ja kalatiira 

(maksimissaan 3 yksilöä). 

Suomen vastuulajeihin Pitkäjärven eteläosan pesimälinnustosta kuuluvat edellä olevista 

lajeista haapana, pikkulokki ja kalatiira sekä muista lajeista telkkä (3 paria), rantasipi (2) ja 

tavi (3). 

Muita elinympäristönvalinnassaan vaateliaita, harvalukuisia tai muusta syystä alueen 

linnustonsuojelullista arvoa nostavia lajeja ovat käki (1 reviiri), pikkutikka (2 paria), 

peukaloinen (1), satakieli (2), mustapääkerttu (2), tiltaltti (1) ja puukiipijä (1). 
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Kuva 2.6. Kohteiden 1 ja 3 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien havainnot pesimäkaudella 2019. 
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Taulukko 2.2. Kohteiden 1 ja 3 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja direktiivilajit 
lihavoitu: EN = erittäin uhanalainen laji, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, D1 = 
direktiivilaji, v = Suomen vastuulaji. Ruokailevien ja muiden ei-pesivien lajien havaittu 
maksimiyksilömäärä suluissa.  

 Parimäärä 

Laji Luokat 1 3 

Nokikana  EN 2 4 

Viherpeippo  EN 1  

Haapana  VU, v  1 

Naurulokki  VU  (6) 

Rastaskerttunen  VU 1  

Pajusirkku  VU 8 8 

Silkkiuikku  NT 2 1 

Taivaanvuohi  NT 3 1 

Västäräkki  NT 1  

Ruokokerttunen  NT 19 22 

Pensaskerttu  NT 2 3 

Punavarpunen  NT 1  

Ruskosuohaukka  D1 1  

Pikkulokki  D1, v (1)  

Kalatiira  D1, v  (3) 

Palokärki  D1 1  

Telkkä  v 2 1 

Rantasipi  v  2 

Tavi  v 2 1 

Käki  1  

Pikkutikka  1 1 

Satakieli  1 1 

Mustapääkerttu  2  

Tiltaltti  1  

Puukiipijä  1  
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2.1.6. Viitasammakko  

Viitasammakon esiintymistä selvitettiin toukokuussa kahdella käyntikerralla kuuntelemalla 

viitasammakon lajityypillisiä soidinääniä. Selvityskäynneillä ei kuultu viitasammakoiden 

tai ruskosammakoiden (Rana temporaria) soidinääntelyä, havaittu sammakoita tai niiden 

kutua. Selvitysalueen rantojen lampareiset tulvaluhdat sopivat hyvin viitasammakon 

lisääntymispaikoiksi. Alueella havaittiin useilla paikoilla soidintavia viitasammakoita 

vuonna 2015 (Lammi & Routasuo 2016a).  

2.1.7. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lampikorennot 

Kohteen 3 alueella havaittiin kolme täplälampikorentokoirasta (kuva 2.7, taulukko 2.3). 

Sekä kohteen 3 että kohteen 1 alueesta pääosa vaikuttaa olevan lajille soveliasta 

elinympäristöä eli lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Koska laji kuitenkin vaikuttaa olevan 

vähälukuinen Järvenperän alueella, elinympäristö ei ehkä kuitenkaan ole hyvälaatuista 

(toukkien elinvaatimukset eivät ole kunnolla selvillä; Pynnönen 2017c) tai sitten laji on 

vasta runsastumassa alueella. 

  

Taulukko 2.3. Kohteella 3 havaitut luontodirektiivin liitteen IV(a) lampikorennot. 

Kohde Pvm Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Lisätietoja 

3 26.6. täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis 3 koirasta 
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Kuva 2.7. Täplälampikorentojen havaintopaikat kohteella 3. 

 

  



 

 

29 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

2.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 2.8. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajaukseen ehdotetaan laajennuksia kattamaan 
punaisella ja keltaisella osoitetut alueet.  
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2.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka II  

Arvoluokan II luontotyyppikohteet suositellaan säästettävän luontoarvoja merkittävästi 

heikentävältä maankäytöltä. Metsälakikohteisiin kohdistuvissa toimenpiteissä on 

säilytettävä elinympäristön ominaispiirteet, kuten erityinen vesitalous, puuston rakenne, 

vanhat ylispuut, kuolleet ja lahot puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston 

vaihtelevaisuus ja maaperä. Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun 

ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja alueita eikä oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

alueella lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita. 

Metsälakikohteita koskevaa, ominaispiirteiden säilyttämiseen liittyvää ohjeistusta voidaan 

soveltaa myös kaikkiin muihin luontotyyppikohteisiin maankäytön suunnittelussa. 

Osa selvitysalueen metsä- ja luhtakuvioista täyttää kartoittajan arvion mukaan METSO-

ohjelman luokan I tai II valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen 

kohteen soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. 

Rauhoituksen hakeminen kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

Luokka III  

Luokan III luontotyyppikohteet suositellaan huomioimaan maankäytössä mahdollisuuksien 

mukaan. Selvitysalueen niityt ovat kuitenkin osa kokonaisuutta muiden rajattujen 

kohteiden ympäröiminä, joten niiden säästäminen on siten perusteltua.  

Suosittelemme, että kookkaat puuyksilöt säästetään maankäytössä, jos se on kohtuullisin 

keinoin mahdollista. Kookkaat ja usein osin lahot puut ovat luonnon monimuotoisuuden 

kannalta ja joskus myös maisemallisesti arvokkaita. Etenkin järeissä lehtipuissa on usein 

koloja, joita kolopesijälinnut ja lepakot voivat hyödyntää. Vanhoissa, osin lahoissa puissa 

on myös monimuotoinen hyönteisfauna, ja niillä voi elää huomionarvoisia sammal-, 

jäkälä- ja kääväkäslajeja. Vuorijalavaesiintymät voidaan myös huomioida maankäytössä, 

jos siitä ei koidu haittaa maankäytön suunnittelun kannalta. Koska esiintymät ovat 

todennäköisesti viljelykarkulaisia, niitä ei koske luonnonsuojelulain rauhoitusmääräys.  

2.2.2. Liito-orava 

Ydinalueen neljä lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ovat luonnonsuojelulain nojalla 

suojeltuja. Elinpiirin metsäalueella tulee välttää luontoarvoja heikentäviä toimia, eikä 

puustoa pidä poistaa lainkaan. Kulkuyhteyksien säilyminen lajille soveltuville ympäristön 

metsäalueille tulee varmistaa; yhteyksiä kulkee sekä Pitkäjärven rantametsiä pitkin että 

etelään Kolkekannaksen yli Lippajärven rantametsiin ja sieltä edelleen itään. 

2.2.3. Ekologiset yhteydet 

Yksi tärkeimmistä Espoon maakunnallisista ekologista yhteyksistä kulkee pitkin 

Pitkäjärven rantoja. Ekoyhteys heikkenee etenkin tiheästi rakennetulla Jupperin 

asuinalueella, jossa yhteyttä tulisi vahvistaa istuttamalla / parantamalla teiden 

reunuspuustoa ja säästämällä yhteyksien varrella pieniä metsiköitä, jotka jätetään 
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mahdollisuuksien mukaan luonnontilaan. Myös muut viheralueet, suojaviheralueet, puistot 

ja ojien varret voivat toimia ekologisen verkoston osina (Väre & Krisp 2005). 

Paikallisia ekoyhteyksiä tulisi parantaa etenkin puustoisista yhteyksistä riippuvaisen liito-

oravan kulkureittinä ja varmistaa yhteyksien säilyminen. Liito-oravien ja maankäytön 

yhteensovittamista Etelä-Espoossa käsittelevässä raportissa (Ramboll 2014) ohjeistetaan, 

että yhteyden keskimääräinen minimileveyden tulee olla vähintään 30 metriä, mikä 

mahdollistaa varautumisen viereisten alueiden muutoksiin ja useamman puun levyisen 

puustoisen yhteyden säilyttämisen tai istuttamisen sekä virkistysyhteyden sijoittamisen 

yhteyskäytävään. Yhteys voi olla leveydeltään vaihteleva (> minimi). 

2.2.4. Lepakot 

Säilytetään rannat suurimmaksi osaksi rakentamattomina, jolloin niiden merkitys 

lepakoiden ruokailualueena säilyy. Aluerajauksia voisi mahdollisuuksien mukaan ulottaa 

myös kauemmas rannasta, erityisesti Kolkekannaksen metsäisellä osuudella. Rajaukset 

ovat nykyisellään melko tiukasti rantaviivaa mukailevia, mutta lepakoille on merkitystä 

juuri rantametsän tarjoamalla suojalla. Yksittäisten rakennuspaikkojen osoittaminen 

alueelle ei kuitenkaan olennaisesti muuta alueen arvoa lepakoiden kannalta, koska 

alueeseen kuuluu runsaasti rantaviivaa. 

2.2.5. Linnusto 

Alue on kokonaisuudessaan rantalehtoja myöten pesimälinnustolle hyvin tärkeä 

(arvoluokka I). 

2.2.6. Viitasammakko 

On käytännössä varmaa, että selvitysalueilla on edelleen viitasammakoiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja, vaikka viitasammakoita ei havaittukaan vuonna 2019, sillä 

elinympäristöt eivät ole muuttuneet vuodesta 2015. On hyvin epätodennäköistä, että kanta 

olisi kadonnut. Selvitysalueilla ei tule tehdä ympäristöä muuttavia toimia, jotta merkittävät 

viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikat säilyvät. 

2.2.7. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lampikorennot 

Ainakin kohteen 3 alueella on täplälampikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikka, jonka 

todellinen laajuus on epäselvä. Koska pääosa kohteiden 1 ja 3 alueesta vaikuttaa lajille 

soveliaalta elinympäristöltä, tulisi nämä alueet säilyttää varovaisuusperiaatetta noudattaen. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että veden laatu tulee säilyttää vähintään nykyisellään, mutta 

mieluummin sitä tulisi pyrkiä kohentamaan. 
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3. Vassholmsbergetin pähkinälehtorinne (kohde 2) 

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkintä SL 1) 

perusteena on lehtokasvillisuuden suojelu. Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 

(POKE) luonnoksessa 5.3.2018 alueella on merkinnät V (virkistysalue) ja joukkoliikenteen 

runkoyhteys.  

Alueelta on aiempia luontotietoja Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 -selvityksestä 

(Lammi & Routasuo 2013). Lisäksi alue on tunnistunut paikkatiedoista osaksi 

maakunnallista Zonation-kohdetta (ID 209). Alueen luoteisosaan yltää liito-oravan 

elinympäristöinä vuosina 2007 ja 2014 rajattuja alueita (Espoon ympäristökeskuksen 

paikkatietoaineistoja) (kuva 3.1).  

Aiempien tietojen mukaan selvitysalue on kallionalusrinne, jossa kasvaa tiheänä 

pensaikkona useita kymmeniä kookkaita pähkinäpensaita (Lammi & Routasuo 2013).   

 

Kuva 3.1. Vassholmsbergetin pähkinälehtorinteen selvitysalue.  
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3.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

3.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Pähkinäpensaslehto muodostaa selvitysalueesta vain pienen osan. Sen rajausta 

tarkennettiin tässä selvityksessä (kuva 3.2). Pähkinäpensaslehto täyttää luonnonsuojelulain 

29 §:n suojeltavan luontotyypin kriteerit (Pääkkönen & Alanen 2000) ja maakunnallisesti 

arvokkaan kohteen ns. LAKU-luontotyyppikriteerin (Salminen & Aalto 2012). 

Luonnonsuojelulain luontotyyppinä pähkinäpensaslehto on lähinnä luonnontilaisen 

kaltainen (ks. Pääkkönen & Alanen 2000): sen puustoa on aikoinaan harvennettu, ja puusto 

koostuu enimmäkseen kookkaista ylispuista. Pähkinälehdon ominaispiirteet ovat kuitenkin 

säilyneet. Pääosin alue on karua avokalliota ja kalliometsää. Alueen luoteisosassa on 

kangasmetsää ja runsasravinteista lehtoa. Lehtokasvillisuus jatkuu selvitysalueen 

pohjoispuolelle. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset on esitetty kuvassa 3.2, ja 

niiden tiedot on koottu taulukkoon 3.1. Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin 

erillisessä liitteessä 3.  

Selvitysalueella ei havaittu huomionarvoisia putkilokasviesiintymiä.  

 

Kuva 3.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet selvitysalueella.   
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Taulukko 3.1. Vassholmsbergetin selvitysalueelta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 3.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. 
Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Pähkinäpensaslehto 

Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I 

2 Avokallio ja kalliometsä Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö III 

3 Kangasmetsä 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka III) 

III 

4 Lehto 

LUMO-priorisoinnin kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

 

3.1.2. Liito-orava 

Selvitysalueen luoteisosassa havaittiin liito-oravan jätöksiä (kuva 3.4), ja luoteisosa on osa 

liito-oravan elinaluetta. Lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ei selvitysalueella kuitenkaan ole, 

vaan liito-oravan elinalue jatkuu kohteen ulkopuolelle kuten aiemmissa selvityksissä on 

todettu Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistojen mukaan. Liito-oravien 

elinympäristöt (ruokailualueet ja kulkuyhteydet) ovat arvoluokan II luontokohteita.  
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Kuva 3.3. Liito-oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet elinpiiriltä lähiympäristöön. ’Vanhat’ liito-orava-
alueet ja olemassa olevat kulkuyhteydet ovat Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineiston 
(2014) mukaiset. 
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Kuva 3.4. Liito-oravan elinpiiri ja havaitut papanapuut. 
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3.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalue sijoittuu Espoon keskuspuiston 

kattavalle maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle. Nämä luonnon ydinalueet ovat 

Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvia kohteita, joiden pinta-ala 

on yli 50 ha.  

Espoon Keskuspuisto on luonnollisesti Espoon ekologisen verkoston kannalta 

arvokkaimpia yhtenäisiä luontoalueita (Hirvensalo 2014). Kehä II on merkittävä 

estevaikutuksen muodostaja alueella, sillä se käytännössä eristää Keskuspuiston ja kaikki 

muutkin sen länsipuoliset viheralueet itäpuolisista. Kehä II:n yli kulkee paikallinen 

ekoyhteys Taavinkylän kohdalla, jossa on ylikulkusilta. Nygrannaksessa on toinen Kehä 

II:n ylikulku (kuva 3.5).  

Samoin Turunväylä on merkittävä este Keskuspuiston pohjoispuolella. Sen ylitse johtaa 

paikallinen yhteys Kuurinniitystä Ullantorpan kautta Kasavuoreen (Hirvensalo 2014). 

Paikassa on kevyen liikenteen alikulku Kaksoiskiventieltä.  Kuurinniityn pohjoispuolella 

on myös kaksi muuta alikulkua Turunväylän ali (Kuurinmäentie ja kevyenliikenteenväylä 

Jondalinportissa). (kuva 3.5) 
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Kuva 3.5. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet, Turunväylän alikulut, Kehä II:n ylikulut sekä 
tämän selvityksen liito-oravan elinpiirit ja kulkuyhteydet.  

Kehä II:n 
ylikulkuja 
 

Turunväylän 
alikulkuja 
 

Keskuspuisto 
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3.1.4. Lepakot  

Alueella havaittiin jonkin verran siippoja ja muutamia pohjanlepakoita (havainnot ks. 

liitteen 1 taulukko L1.2). Alue on pinta-alaltaan pieni eikä se lepakoiden kannalta erotu 

ympäröivästä, laajemmasta metsäalueesta, jolloin lepakoita ei keskity alueelle. 

3.1.5. Linnusto  

Vassholmsbergetin pähkinälehtorinteen selvitysalueen ainoana arvokkaana 

pesimälintulajina tavattiin palokärki (1 reviiri) (taulukko 3.2, kuva 3.6). Palokärjen reviiri 

on tyypillisesti useiden neliökilometrien laajuinen, joten selvitysalue muodostaa siitä vain 

hyvin pienen osan. 

 

Taulukko 3.2. Kohteen 2 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Direktiivilajit lihavoitu: D1 = direktiivilaji.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Palokärki D1 1 
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Kuva 3.6. Kohteen 2 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 
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3.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 3.7. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajaukseen ehdotetaan laajennusta kattamaan 
punaisella osoitetun alueen. 
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3.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka I 

Vassholmsbergetin pähkinäpensaslehto on luonnonsuojelulain mukainen luontotyyppi, 

jonka ominaispiirteitä ei lain mukaan saa muuttaa. Luonnonsuojelulain luontotyyppien 

muuttamiskielto ei tule voimaan suoraan lain nojalla, vaan se edellyttää ELY-keskuksen 

rajauspäätöstä.  

Luokka II 

Selvitysalueen luoteisosan lehto on Espoon LUMO-priorisoinnin mukaisena 

luontotyyppinä arvoluokan II kohde, joka suositellaan säästettävän luontoarvoja 

merkittävästi heikentävältä maankäytöltä. Tulevan maankäytön suunnittelun kannalta olisi 

hyvä selvittää lehtokasvillisuuden laajuutta tämän selvityksen alueen pohjoispuolella.  

Luokka III 

Luokan III luontotyyppikohteet suositellaan huomioimaan maankäytössä mahdollisuuksien 

mukaan. Metsälakikohteisiin kohdistuvissa toimenpiteissä on säilytettävä elinympäristön 

ominaispiirteet, kuten erityinen vesitalous, puuston rakenne, vanhat ylispuut, kuolleet ja 

lahot puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston vaihtelevaisuus ja maaperä. 

Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja 

metsätalouteen osoitettuja alueita eikä oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella lukuun 

ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita. Metsälakikohteita 

koskevaa, ominaispiirteiden säilyttämiseen liittyvää ohjeistusta voidaan soveltaa myös 

kaikkiin muihin arvoluokan III kohteisiin maankäytön suunnittelussa.  

Osa selvitysalueen metsäkuvioista täyttää kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman 

luokan I tai II valintaperusteet. Selvitysalueen luoteisosan kangasmetsä on METSO I- ja II-

luokkien kohteisiin rajautuva, METSO III-luokan kohde, joka on itsestään kehittymässä 

luonnontilaltaan suotuisaan suuntaan ja jonka arvoa nostaa liito-oravan esiintyminen. 

ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan 

metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen hakeminen kohteelle on kuitenkin 

vapaaehtoista. 

3.2.2. Liito-orava 

Selvitysalueella ei ole liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa, joten ydinaluetta ei 

voida rajata. Tulisi selvittää, onko lisääntymis- ja levähdyspaikka jossakin selvitysalueelle 

ulottuvalla liito-oravan elinalueella ja ulottuuko mahdollinen ydinalue selvitysalueen 

puolelle. Ydinalueilla tulee välttää puuston harvennuksia ja vastaavia elinympäristön tilaa 

heikentäviä toimia.  

Liito-oravan elinalue selvitysalueella suositellaan joka tapauksessa säästämään 

luontoarvoja merkittävästi heikentävältä maankäytöltä.  

Selvitysalueelta tulee olla kulkuyhteyksiä muualle liito-oravalle sopiville alueille. Liito-

oravan pitää pystyä liikkumaan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sekä elinalueensa 

muiden osien välillä (Ympäristöministeriö 2017).  
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3.2.3. Ekologiset yhteydet 

Selvitysalue on osa Keskuspuiston laajaa luonnon ydinaluetta, ja sieltä on hyvät metsäiset 

yhteydet muualle Keskuspuistoon ja lähimmille liito-orava-alueille.  

Eläinten liikkumista Turunväylän alikulkujen ja Kehä II:n ylikulkujen kautta tulisi ohjata 

aidoilla. Eläimiä kannattaa houkutella ali- ja ylikuluille kasvillisuuden tarjoaman ravinnon 

ja suojan avulla sekä estää niiden kulkeminen tiealueelle muualta. Kauriita voidaan 

houkutella käyttämään alikulkuja esimerkiksi asettamalla nuolukiviä. Myös muunlaisen 

suojan muodostuminen alikulun lähialueelle edistää käyttöä (esimerkiksi kivet ja kannot). 

(Väre ym. 2003) 

Liito-oravan kulkuyhteyksien jatkuminen Kehä II:n ja Turunväylän yli on turvattava, mikä 

koskee Keskuspuistoa kokonaisuutena. Väylien molemmin puolin on oltava riittävän 

korkeaa puustoa, eikä yhteys saa olla vain yksittäisten puiden varassa. 

3.2.4. Lepakot 

Ei suosituksia, sillä alueella ei esiinny luokkien I–III lepakkoalueita ja lepakkoja havaittiin 

vähän. 

3.2.5. Linnusto 

Alue ei ole karuutensa ja suppeutensa vuoksi linnustolle erityisen tärkeä (arvoluokka IV), 

mutta osana laajempaa pähkinälehtoa ja pohjoispuolen reheväkasvuista, vanhahkoa ja 

luonnonmukaisen oloista kuusikkoa se on perusteltua suojella myös linnuston elinolojen 

turvaamiseksi. 
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4. Bodomin Smedsvikenin tervaleppäluhta ja lintulahti 

(kohde 4)  

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkintä SL) 

perusteena on linnuston suojelu. Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) 

luonnoksessa 5.3.2018 alue on virkistysaluetta, avointa maisematilaa ja kyläaluetta.  

Smedsviken sijaitsee Bodominjärven pohjoisosassa. Alueelta on aiempia luontotietoja 

Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 -selvityksestä (Lammi & Routasuo 2013), jossa 

Smedsvikenin lahden pohjoisrannan metsä arvioitiin paikallisesti arvokkaaksi 

luontokohteeksi. 

 

 

Kuva 4.1. Bodomin Smedsvikenin selvitysalue.  
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4.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

4.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys tehtiin vain ranta-alueella, vesialuetta ei kartoitettu. 

Selvitysalueen koillisosassa on lisäksi aidattua laidunta, jota ei myöskään kartoitettu.  

Selvitysalueen arvokkaimmat luontotyyppikohteet ovat luonnonsuojelulain 29 §:n 

suojeltavan luontotyypin kriteerit (Pääkkönen & Alanen 2000) täyttävät tervaleppäluhdat 

(eli tervaleppäkorvet) ja vaahteralehto (jalopuumetsikkö). Em. kohteet täyttävät myös 

maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden ns. LAKU-luontotyyppikriteerit. LAKU-

luontotyyppikriteerit täyttävään tervaleppäluhtaan rajautuvat koivuluhta sekä paju- ja 

avoluhta täyttävät LAKU-yhdistelmäkriteerit (Salminen & Aalto 2012). Selvitysalueelta 

rajattiin arvokkaina luontotyyppikohteina myös keskiravinteista tuoretta ja kosteaa lehtoa. 

Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset on esitetty kuvassa 4.2, ja niiden tiedot on 

koottu taulukkoon 4.1. Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä 3.  

Vaahteralehdossa kasvaa kookkaita ylispuita. Kuvaan 4.2 on merkitty huomattavan 

kookkaat koivu ja tervaleppä (läpimitta rinnankorkeudella 55–65 cm).  

Selvitysalueella ei havaittu huomionarvoisia putkilokasvilajeja.  

 

Kuva 4.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet ja kookkaat puuyksilöt selvitysalueella.   
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Taulukko 4.1. Smedsvikenin selvitysalueelta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 4.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. 
Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 
Tervaleppäluhta 
(tervaleppäkorpi) 

Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I 

2 Vaahteralehto 

Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
METSO-kohde (luokka I) 

I 

3 Lehto 
LUMO-priorisoinnin kohde 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

4 Lehto 

LUMO-priorisoinnin kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

5 Lehto 
LUMO-priorisoinnin kohde 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

6 Koivuluhta 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
METSO-kohde (luokka I) 

II 

7 Paju- ja avoluhta 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde (lintuvesikosteikko) 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

8 
Tervaleppäluhta 
(tervaleppäkorpi) 

Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I 
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4.1.2. Liito-orava 

Alueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta. Rannan tuntuman tervaleppäkorven puusto on 

melko järeää ja soveltuu liito-oravan liikkumiseen. Kolopuita ei havaittu.  

4.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalue sijoittuu maakunnallisen 

ekokäytävän välittömään läheisyyteen. Käytävä yhdistää Bodominjärven pohjois- ja 

itäosan sekä Matalajärven seutuja Nuuksion ja Länsi-Vantaan metsäalueisiin.  

Koko Espoon kattavassa ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelussa 

(Hirvensalo 2014) Bodominjärven pohjoisosasta johtaa paikallinen ekoyhteys Bånbergetin 

aarialueen Natura-alueelle (kuva 4.3), josta on edelleen paikallinen yhteys Koskelon ja 

Viiskorven kautta edelleen pohjoiseen kohti Luukkia ja Länsi-Vantaan metsäalueita.  

Paikallisella tasolla yhteys selvitysalueelta Bånbergetin aarnialueelle on toimiva vaikkakin 

rikkonainen, sillä välissä on laitumia ja asutusta. Mahdollisesti kohti pohjoista on yhteys 

myös Nissbackan kautta (kuva 4.3).  

Suoraan pohjoiseen selvitysalueelta ei ole toimivia yhteyksiä, koska Bodominjärven 

pohjoispuolella sijaitsevat Pakankylän–Röylän laajat peltoaukeat. Tosin esimerkiksi 

hirvieläimet eivät kaihda peltojen kautta kulkemista. Hyvin kapea yhteys etelään 

Matalajärvelle kulkee Bodominjärven itärantaa pitkin ja Gofkentän kautta (kuva 4.3). 

Selvitysalueesta länteen johtaa yhteys Bodominjärven pohjoisrantaa pitkin. Tämä yhteys 

tosin kapenee ja muuttuu rikkonaiseksi asutuksen, peltojen ja laidunten keskellä ennen 

Pirttimäkeä, josta alkaa yhtenäinen laaja metsäalue pohjoisessa Nuuksioon ja etelässäkin 

Karhusuolle asti. Kapeimmissakin kaventumakohdissa ekoyhteyksien vähimmäisleveyden 

tulisi olla 50 metriä, mikä ei tällä hetkellä toteudu niissä kohdissa, jossa yhteydet kulkevat 

peltojen ja asutuksen lomassa. Katkos- ja ongelmakohtia on merkitty kuvaan 4.3. 

Bodominjärven pohjoisosasta johtaa virtavesiyhteys pohjoiseen Luukinjärvestä 

Bodominjärveen laskevaa Häklanpuroa pitkin. 
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Kuva 4.3. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet sekä paikalliset yhteydet selvitysalueelta/-lle ja 
yhteyksien ongelmakohtia.  

  

Bånbergetin aarialue 

Pirttimäki 
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4.1.4. Lepakot  

Alueen odotettiin olevan hyvä lepakoiden ruokailualue, koska se sijaitsi vesistön äärellä ja 

puusto oli sopivan aukkoista. Havaintoaineisto ei kuitenkaan tukenut tätä oletusta: 

passiividetektoriin tallentui vähäinen määrä siippoja ja vain kaksi pohjanlepakkoa 

(havainnot ks. liitteen 1 taulukko L1.2). Syynä voi olla esimerkiksi yhdyskunnan 

puuttuminen seudulta, tai vaihtoehtoisten, parempien ruokailupaikkojen sijainti lähistöllä. 

4.1.5. Linnusto  

Bodomjärven koillisrannan Smedsvikenin tervaleppäluhta ja järvenlahti muodostavat 

linnuille monipuolisen ja reheväkasvuisen, rauhallisen pesimäalueen, jolla elää 

runsaslukuinen joukko vesi-, ranta- ja lehtometsälintuja (taulukko 4.2, kuva 4.4). 

Suomessa erittäin uhanalaisiksi luokitelluista lajeista alueella pesii viherpeippo (1 reviiri), 

vaarantuneista pajusirkku (7) ja silmälläpidettävistä lajeista silkkiuikku (3), taivaanvuohi 

(2), ruokokerttunen (5) ja pensaskerttu (3). 

EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista alue muodostaa osan palokärjen (1) reviiriä. 

Pesimättöminä kiertelijöinä ja ruokavieraina alueella tavattiin myös laulujoutsen (1 pari), 

kalasääski (1 yksilö) ja kalatiira (enimmillään 2 yksilöä). 

Suomen vastuulajeista alueen lajistoon kuuluvat edellä mainituista lajeista laulujoutsen ja 

kalatiira sekä muista pesivistä lajeista telkkä (1 pari) ja muuttoaikaan lepäilevistä lajeista 

tavi (enimmillään 12 yksilön parvi). 

Muista huomionarvoisista lajeista alueella havaittiin pikkutikka (1 pari), mustapääkerttu 

(1), tiltaltti (2) ja puukiipijä (1). 
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Kuva 4.4. Kohteen 4 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 
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Taulukko 4.2. Kohteen 4 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja direktiivilajit 
lihavoitu: EN = erittäin uhanalainen laji, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, D1 = 
direktiivilaji, v = Suomen vastuulaji. Suluissa ruokailevien ja muiden ei-pesivien lajien havaittu 
maksimiyksilömäärä.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Viherpeippo EN 1 

Pajusirkku VU 7 

Silkkiuikku NT 3 

Taivaanvuohi NT 2 

Ruokokerttunen NT 5 

Pensaskerttu NT 3 

Laulujoutsen D1, v (2) 

Kalasääski D1 (1) 

Kalatiira D1, v (2) 

Palokärki D1 1 

Telkkä v 1 

Tavi v (12) 

Pikkutikka  1 

Mustapääkerttu  1 

Tiltaltti  2 

Puukiipijä  1 
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4.1.6. Viitasammakko  

Selvitysalueen koillisosassa kuultiin 27.4.2019 aamulla joitain kymmeniä ja päivällä 5–20 

ääntelevää viitasammakkoa sekä lännempänä niemenkärjen lähellä kaksi yksilöä (kuvat 4.5 

& 4.6). Alueen viitasammakkopopulaatio on ollut tiedossa jo pidempään, esim. Lammi & 

Routasuo (2016b), havaitsivat lajia itäisen lahdelman lisäksi myös lännempänä, alueen 

keskellä olevan niemen länsipuolella. Koko selvitysalue on siis tärkeä lajin lisääntymis- ja 

levähdyspaikan säilymiselle. 

 

 

Kuva 4.5. Ääntelevien viitasammakoiden arvioidut esiintymisalueet kohteella 4 (peruskarttapohja). 
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Kuva 4.6. Ääntelevien viitasammakoiden esiintymisalueet kohteella 4 (ilmakuvapohja). 
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4.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 4.7. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajaukseen ehdotetaan laajennusta kattamaan 
punaisella ja keltaisella osoitetut alueet. 
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4.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka I 

Tervaleppäkorvet ja jalopuumetsikkö selvitysalueella ovat luonnonsuojelulain mukaisia 

luontotyyppejä, joiden ominaispiirteitä ei lain mukaan saa muuttaa. Luonnonsuojelulain 

luontotyyppien muuttamiskielto ei tule voimaan suoraan lain nojalla, vaan se edellyttää 

ELY-keskuksen rajauspäätöstä.  

Luokka II 

Selvitysalueen muut lehdot ovat Espoon LUMO-priorisoinnin mukaisina luontotyyppeinä 

arvoluokan II kohteita, jotka suositellaan säästettävän luontoarvoja merkittävästi 

heikentävältä maankäytöltä. Sama koskee maakunnallisesti arvokkaita koivu-, paju- ja 

avoluhtia.  

4.2.2. Liito-orava 

Liito-oravaa ei esiinny selvitysalueella, jolloin se ei rajoita alueen maankäyttöä. 

4.2.3. Ekologiset yhteydet 

Paikallisia, laajemmille metsäalueille johtavia ekoyhteyksiä selvitysalueen itä- ja 

länsipuolilla on parannettava ja/tai varmistettava yhteyksien jatkuvuus ja toimivuus. 

Ongelmakohdissa pellonreunojen ja teiden kohdilla tulisi kiinnittää huomiota riittävään 

puustoon, niin ettei yhteys ole pelkästään yksittäisten puiden varassa. Teiden kummallakin 

puolella puustoa tulisi olla niin, että puiden etäisyys toisistaan tulisi olla korkeintaan yhtä 

suuri kuin puiden korkeus. Muualla yhteyksissä tulisi pyrkiä selvästi tätä tiheämpään 

puustoon. 

4.2.4. Lepakot 

Ei suosituksia, sillä alueella ei esiinny luokkien I–III lepakkoalueita ja lepakkoja havaittiin 

vähän. 

4.2.5. Linnusto 

Smedsvikenin tervaleppäluhdalla pesii monilajinen ja tiheä linnusto, lueteltujen 

huomionarvoisten lajien lisäksi suuri joukko yleisempiä lajeja, kuten Pitkäjärvelläkin. 

Ruovikkoinen ja rauhallinen järvenlahti nostaa alueen arvoa (arvoluokka I). Alue on 

perusteltua suojella kokonaisuudessaan linnuston elinolojen turvaamiseksi. 

4.2.6. Viitasammakko 

Selvitysalueella ei tule tehdä ympäristöä muuttavia toimia, jotta merkittävä viitasammakon 

lisääntymis- ja levähdyspaikka säilyy. 
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5. Pitkäjärven Äspnäsviken (kohde 5)  

Selvitysalue on osa Pitkäjärven arvokasta lintuvesialuetta, ja Espoon pohjoisosien 

yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkintä SL) perusteena on 

linnuston suojelu. Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) luonnoksessa 

5.3.2018 alueella on merkinnät V (virkistysalue) ja viheryhteystarve.  

Alueelta on aiempia luontotietoja Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 -selvityksestä 

(Lammi & Routasuo 2013): Pitkäjärvellä pesii melko monipuolinen kosteikkolinnusto, ja 

lajistoon kuuluu lisäksi viitasammakko. Selvitysalueen lähiympäristössä on 

luonnonsuojelualueita: Haapaniemen pähkinäpensaslehto ja Brännbergenin lehdot. 

 

 

Kuva 5.1. Äspnäsvikenin selvitysalue.  
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5.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

5.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys tehtiin vain ranta-alueella, vesialuetta ei kartoitettu. 

Pieni osa selvitysalueen rajauksesta on päällekkäinen Haapaniemen pähkinäpensaslehdon 

luonnonsuojelualueen kanssa, ja se jätettiin tämän selvityksen ulkopuolelle.  

Selvitysalueelta rajattiin arvokkaina luontotyyppikohteina ensisijaisesti 

rantaluontotyyppejä: koivu-, paju- ja avoluhtaa. Pienialainen tuore lehtokaistale reunustaa 

pajuluhtaa selvitysalueen länsiosassa. Lehto jatkuu selvitysalueen ulkopuolelle, jossa 

kasvaa mm. metsälehmusta ja pähkinäpensaita. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden 

rajaukset on esitetty kuvassa 5.2, ja niiden tiedot on koottu taulukkoon 5.1. 

Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä 3.  
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Kuva 5.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet selvitysalueella.   

 



 

 

59 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

Taulukko 5.1. Äspnäsvikenin selvitysalueelta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 5.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. 
Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Lehto 
LUMO-priorisoinnin kohde 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

2 Pajuluhta 
LUMO-priorisoinnin kohde (lintuvesikosteikko) 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

3 Avoluhta 
LUMO-priorisoinnin kohde (lintuvesikosteikko) 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

4 Koivu- ja pajuluhta 
LUMO-priorisoinnin kohde (lintuvesikosteikko)  
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

 

5.1.2. Liito-orava 

Selvitysalueella ei ole liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä lukuun ottamatta 

selvitysalueen länsireunan hyvin pienialaista lehtokaistaletta. Selvitysalueella ei havaittu 

merkkejä liito-oravasta.  

5.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan Pitkäjärvi sijoittuu kahden ekoverkoston 

ydinalueen väliin. Järven rantojen rakentamattomat osat siis yhdistävät näitä Uudenmaan 

luonnon kannalta parhaimpaan 20%:iin kuuluvia yksi 50 hehtaarin alueita.  

Koko Espoon kattavassa ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelun 

(Hirvensalo 2014) mukaan Pitkäjärven kautta kulkee yksi Espoon tärkeimmistä 

maakunnallisista ekoyhteyksistä, joka lounais-koillissuunnassa yhdistää Espoonjoen ja 

Glimsinjoen välityksellä Espoonlahden pohjukan ja Länsi-Vantaan laajat metsäalueet (ks. 

tarkemmin luku 2.1.4) (kuva 5.3).  

Paikallisella tasolla ekoyhteys Pitkäjärven pohjoisrantaa pitkin on hyvin kapea peltojen ja 

vesialueen välissä, mikä rajoittaa ainakin arempien eläinten liikkumista. Hirvieläimet tosin 

käyttävät myös peltoja liikkumiseen. Selvitysalueen pohjoispuolella, Haapaniemen 

asuinalueen ja Kehä III:n välissä on laajempi yhtenäinen metsäalue (Kärrängsbergen), joka 

Hirvensalon (2014) mukaan on ekologisen verkoston kannalta tärkeä luontoalue. Sinne on 

selvitysalueelta toimiva, mutta osittain rikkonainen yhteys Haapaniemen asuinalueen läpi 

(kuva 5.3).  

Kehä III on merkittävä ekologinen este, mutta Kärrängsbergenin kohdalla sen ali johtaa 

kevyen liikenteen alikulku (kuva 5.3), jota eläimet voivat mahdollisesti käyttää. Alikulun 

länsipuolella on vastassa tosin Koskelon teollisuusalue, mutta Koskelosta edelleen 

pohjoiseen on pääosin melko hyvä yhteys pohjoiseen aina Luukkiin saakka.  
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Kuva 5.3. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet ja liito-oravan elinalueet sekä tämän selvityksen 
arvokkaat luontotyyppikohteet. Selvitysalueelta on paikallinen yhteys pohjoisen suuntaan 
Haapaniemen asuinalueen läpi.  

Kehä III:n 
alikulku 
 

Maakunnallinen 
yhteys kapenee 
Pitkäjärven 
pohjoisrannalla  
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5.1.4. Lepakot  

Alueen puustoiset reunat ovat tärkeä ruokailualue (luokka II) sekä siipoille (Myotis 

daubentonii/brandtii/mystacinus), että pohjanlepakolle (Eptesicus nilssonii). Myös 

uhanalaiseksi (vaarantunut, VU) luokitellusta pikkulepakosta (Pipistrellus nathusii) tehtiin 

muutamia havaintoja (havainnot ks. liitteen 1 taulukko L1.2). Heinäkuun lopussa 

lepakkoaktiivisuutta havaittiin jopa yli 250 minuuttia yössä. 

Alueen lähistöllä on todennäköisesti vesi- ja/tai viiksisiippojen yhdyskunta ja mahdollisesti 

pohjanlepakon yhdyskunta. Pikkulepakot voivat oleskella samassa yhdyskunnassa muiden 

lajien kanssa. Yhdyskunnan löytäminen vaatisi tarkempaa selvitystä. 

Alue on muuten lepakoille liian avoin, mutta reunoilla on tarpeeksi puustoa antamaan 

suojaa, ja kuolleet puut todennäköisesti lisäävät myös saalishyönteisten tarjontaa. Puuston 

tarjoama varjostus on lepakoille tärkeä etenkin keskikesän valoisina öinä. 

5.1.5. Linnusto  

Pitkäjärven eteläpään selvitysalueen koillispuolella sijaitseva Äspnäsviken on 

monimuotoisen vesi-, ranta- ja kosteikkolintulajiston pesimäpaikka (taulukko 5.2, kuva 

5.4). 

Suomessa erittäin uhanalaisiksi luokitelluista lajeista alueella pesivät tukkasotka (1 pari) ja 

nokikana (4), vaarantuneista haapana (1) ja pajusirkku (7) sekä silmälläpidettäviksi 

luokitelluista silkkiuikku (6), taivaanvuohi (1), västäräkki (1), ruokokerttunen (11), 

pensaskerttu (2) ja punavarpunen (1). Lisäksi alueen vieressä, selvitysaluetta ympäröivillä 

luhdilla ja pensaikoissa pesi useita pareja ruokokerttusia, pensaskerttuja ja punavarpusia. 

EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista Aspnäsvikenillä pesi laulujoutsen (1 pari) ja kalatiira 

(1). Suomen vastuulajeihin edellä mainituista lajeista kuuluvat tukkasotka, haapana, 

laulujoutsen ja kalatiira, ja muita vastuulajeja ovat telkkä (1) ja tavi (1). Muita 

huomionarvoisia pesimälajeja ovat satakieli (1) ja mustapääkerttu (1). 
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Kuva 5.4. Kohteen 5 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 

 

 

  



 

 

63 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

Taulukko 5.2. Kohteen 5 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja direktiivilajit 
lihavoitu: EN = erittäin uhanalainen laji, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, D1 = 
direktiivilaji, v = Suomen vastuulaji. Suluissa ruokailevien ja muiden ei-pesivien lajien havaittu 
maksimiyksilömäärä.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Tukkasotka EN, v 1 

Nokikana EN 4 

Haapana VU, v 1 

Naurulokki VU (1) 

Pajusirkku VU 7 

Silkkiuikku NT 26 

Taivaanvuohi NT 1 

Västäräkki NT 1 

Ruokokerttunen NT 11 

Pensaskerttu NT 2 

Punavarpunen NT 1 

Laulujoutsen D1, v 1 

Kalatiira D1, v 1 

Telkkä v 1 

Tavi v 1 

Satakieli  1 

Mustapääkerttu  1 

 

5.1.6. Viitasammakko  

Viitasammakon esiintymistä selvitettiin toukokuussa kahdella käyntikerralla kuuntelemalla 

viitasammakon lajityypillisiä soidinääniä. Selvityskäynneillä ei kuultu viitasammakoiden 

tai ruskosammakoiden (Rana temporaria) soidinääntelyä, havaittu sammakoita tai niiden 

kutua. Selvitysalueen rantojen lampareiset tulvaluhdat sopivat hyvin viitasammakon 

lisääntymispaikoiksi. Alueella havaittiin soidintavia viitasammakoita vuonna 2015 (Lammi 

& Routasuo 2016a).  
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5.1.7. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lampikorennot 

Äspnäsvikenin lounaisrannan alueella havaittiin runsas täplälampikorentoesiintymä 

(taulukko 5.3, kuvat 5.5 & 5.6). Yksilöitä havaittiin melko pienellä alueella, mutta 

keskittymän lähellä on tiheän kasvillisuuden keskellä allikoita, joihin veneellä ei päässyt ja 

jotka ovat ilmeisesti myös lajille erityisen soveliasta elinympäristöä (kuva 5.6). Lisäksi 

aikuisten sudenkorentojen sijainneista ei voida päätellä missä toukille parhaat alueet 

sijaitsevat, joten pääosaa lahdesta tulee pitää lajin mahdollisena lisääntymis- ja 

levähdyspaikkana. 

 

 

Kuva 5.5. Täplälampikorentojen havaintopaikat kohteella 5 (peruskarttapohja). 
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Kuva 5.6. Täplälampikorentojen havaintopaikat kohteella 5 (ilmakuvapohja). 

 

 

Taulukko 5.3. Selvityksessä havaitut luontodirektiivin liitteen IV(a) lampikorennot. 

Kohde Pvm 
Suomenkielinen 
nimi 

Tieteellinen nimi Lisätietoja 

5 4.7. täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis N. 10 koirasta lahden länsireunalla 
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5.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

Kuva 5.7. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajaukseen ehdotetaan laajennuksia kattamaan 
keltaisella osoitetut alueet. 
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5.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka II 

Selvitysalueen luontotyyppikohteet ovat Espoon LUMO-priorisoinnin mukaisina 

luontotyyppeinä arvoluokan II kohteita, joka suositellaan säästettävän luontoarvoja 

merkittävästi heikentävältä maankäytöltä. Tulevan maankäytön suunnittelun kannalta olisi 

hyvä selvittää lehtokasvillisuuden laajuutta tämän selvityksen alueen länsipuolella.  

Maankäytössä suositellaan huomioimaan elinympäristön ominaispiirteet, kuten erityinen 

vesitalous, puuston rakenne, vanhat ylispuut, kuolleet ja lahot puut sekä ottamaan 

huomioon kasvillisuus, maaston vaihtelevaisuus ja maaperä.  

Selvitysalueen arvokkaat luontotyyppikohteet täyttävät kartoittajan arvion mukaan 

METSO-ohjelman luokan II valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee 

päätöksen kohteen soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen 

pohjalta. Rauhoituksen hakeminen kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

5.2.2. Liito-orava 

Liito-oravaa ei esiinny selvitysalueella, joten se ei rajoita alueen maankäyttöä.  

5.2.3. Ekologiset yhteydet 

Maakunnallista ekoyhteyttä Pitkäjärven pohjoisrannalla tulisi parantaa niin, että 

kapeimmissakin kaventumakohdissa leveys olisi vähintään 50 metriä. Peltojen reunoihin 

tulisi tarvittaessa istuttaa lisäpuustoa.  

Paikallisen yhteyden toimivuus Haapaniemen asuinalueen läpi kohti pohjoista tulisi 

varmistaa niin, että yhteys ei olisi vain yksittäisten katupuurivistöjen varassa. Yhteyttä 

voitaisiin vahvistaa säästämällä asuinalueella pieniä metsiköitä, jotka jätetään 

mahdollisuuksien mukaan luonnontilaan. 

Eläinten liikkumista Kehä III:n alikulun kautta tulisi ohjata aidoilla. Eläimiä kannattaa 

houkutella alikululle kasvillisuuden tarjoaman ravinnon ja suojan avulla sekä estää niiden 

kulkeminen tiealueelle muualta. Kauriita voidaan houkutella käyttämään alikulkua 

esimerkiksi asettamalla nuolukiviä. Myös muunlaisen suojan muodostuminen alikulun 

lähialueelle edistää käyttöä (esimerkiksi kivet ja kannot). (Väre ym. 2003) 

5.2.4. Lepakot 

Säilytetään rajauksen mukainen tai sitä laajempi alue suojeluvarauksena, jolloin sen 

merkitys lepakoiden ruokailualueena säilyy. Erityisesti eteläkulmasta mukaan olisi hyvä 

saada myös puustoisempaa luhtaa.  

5.2.5. Linnusto 

Aspnäsviken on rehevärantaisena ja matalavetisenä, pensaikkojen, luhtien ja rantalehtojen 

reunustamana vesi- ja kosteikkoalueena hyvin arvokas lintualue (arvoluokka I). 
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5.2.6. Viitasammakko 

On varmaa, että selvitysalueilla on edelleen viitasammakoiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja, vaikka viitasammakoita ei havaittukaan vuonna 2019, sillä 

elinympäristöt eivät ole muuttuneet vuodesta 2015. On hyvin epätodennäköistä, että kanta 

olisi kadonnut. Selvitysalueella ei tule tehdä ympäristöä muuttavia toimia, jotta merkittävä 

viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka säilyy. 

5.2.7. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lampikorennot 

Täplälampikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikan säilyminen tulee turvata. Tämä 

tarkoittaa veden laadun ylläpitämistä vähintään nykyisellään, mieluiten sitä tulisi pyrkiä 

kohentamaan. Myös alueen umpeenkasvukehitystä tulee seurata. Jos umpeenkasvu etenee 

liian pitkälle, hoitotoimet voivat olla tarpeen esiintymän turvaamiseksi. 
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6. Kotalammensuo (kohde 6)  

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkintä SL) 

perusteena on suotyyppien suojelu. Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) 

luonnoksessa 5.3.2018 alueella on merkinnät V (virkistysalue) ja viheryhteystarve.  

Alueelta on aiempia luontotietoja: Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & 

Routasuo 2013), eläinten kulkureittiselvitys Histan, Siikajärven ja Nupurin alueella (Väre 

2009) ja Uudenmaan liiton teettämä Uudenmaan luontokohteiden maakunnallisen arvon 

arviointityö Uusimaa-kaavaa varten (Manninen ym. 2019). Ympäristöhallinnon (2019b) 

Hertta-tietokannassa on Härklampibergetin rinnemetsistä useita havaintoja liito-oravasta 

vuosilta 1988, 2000 ja 2003 

Kotalammen suo on 20 hehtaarin laajuinen keidassuo, joka täyttää maakunnallisesti 

arvokkaan luontokohteen ns. LAKU-luontotyyppikriteerin ”luonnontilaisen kaltaiset tai 

ennallistamiskelpoisuudeltaan hyvät, pinta-alaltaan vähintään noin 10 ha laajuiset 

keidassuot” (Manninen ym. 2019). Suon keskiosissa on karua rämettä ja laidoilla 

ravinteisempaa korpea ja nevaa. Suon koillisosassa sijainnut Kotalampi on aikoinaan 

kuivattu. (Lammi & Routasuo 2013) Selvitysalueeseen kuuluu keidassuon lisäksi siihen 

rajautuva, maisemallisesti näyttävä ja jyrkkäpiirteinen kallioselänne Härklampiberget. 

Keijo Savolan vuonna 2016 tekemän maastokäynnin perusteella todettiin, että 

Härklampiberget rinnemetsineen täyttää maakunnallisesti arvokkaan luontokohteen ns. 

LAKU-yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin puustoisiin soihin 

läheisesti kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” rajautuessaan 

maakunnallisesti arvokkaaseen keidassuohon (Manninen ym. 2019): 

Kallioalueen puusto on hyvin luonnontilaista. Mäntylahopuuta on kallioalueella näkyvästi 

(3–5 m3/ha) ja myös kilpikaarnamäntyjä on yleisesti. Kallion itärinne on tuoretta kangasta, 

jossa kasvaa luonnontilaisen kaltaisella tilarakenteella vanhaa kuusivaltaista metsää, 

sekapuuna kasvaa koivuja sekä hieman haapaa. Rinteellä lahoaa 5–10 m3/ha eri-ikäistä 

kuusi- ja koivulahopuuta 
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Kuva 6.1. Kotalammensuon selvitysalue.  
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6.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

6.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Kotosuon itäreunan korpilaiteessa on luonnontilaisen kaltainen lähde, joka on vesilain 2 

luvun 11 §:n mukainen kohde.  

Kotosuo ja sen länsipuolinen Härklampiberget rinnemetsineen ovat maakunnallisesti 

arvokkaita kohteita myös tämän selvityksen perusteella. Kotosuon itäpuolella 

selvitysalueeseen kuuluu lehtoa, jonka luonnontila on heikentynyt harvennushakkuissa. 

Lehdossa on kuitenkin vielä luontoarvoja jäljellä  

Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset on esitetty kuvassa 6.2, ja niiden tiedot on 

koottu taulukkoon 6.1. Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä 3.  

Selvitysalueella havaittiin Espoossa harvinaisten juurtosaran (Carex chordorrhiza) ja 

korpialvejuuren (Dryopteris cristata) esiintymiä (kuva 6.2). Kummastakin lajista on 

Suomen Lajitietokeskuksen (2019b) portaalissa Espoosta vain neljä havaintoa 2000-

luvulta.  
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Kuva 6.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet ja huomionarvoiset kasviesiintymät selvitysalueella.   
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Taulukko 6.1. Kotalammensuon selvitysalueelta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 6.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. 
Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Kangasmetsä 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
METSO-kohde (luokka I) 

II 

2 Kalliometsä ja avokallio 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
METSO-kohde (luokka I) 

II 

3 Kangasmetsä 

Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde (vanha metsä) 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

II 

4 Lehto 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde  
METSO-kohde (luokka I) 

II 

5 Keidassuo 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

II 

6 Lähteikkö 

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen suojeltava kohde 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I/II 

7 Lehto 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 
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6.1.2. Liito-orava 

Selvitysalueella on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Elinpiirin pinta-ala 12 ha; 

ydinalueen (kolmiosainen) pinta-ala 6,3 ha. Elinpiiri jatkuu etelään Nupurintien 

eteläpuolella (ks. kohde 11). Elinpiiri kattaa Kotosuon länsi- ja kaakkoispuoliset 

metsäkaistaleet (kuva 6.4). Elinpiirin lounaisin osa (ydinalue 6a) Härklampibergetin 

lounaispuolella on kallionaluslehtoa, jossa kasvaa runsaasti järeitä haapoja (viisi 

kolohaapaa); pohjoisosa on harvempipuustoinen; lounaassa ydinalue jatkuu selvitysalueen 

ulkopuolelle purolle saakka. Härklampibergetin ja Kotosuon välinen jyrkkä rinne 

(ydinalue 6b) on kuusivaltaista sekametsää, puusto paikoin nuorta, rinteessä kuusessa 

risupesä ja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Härklampiberget on kallioista 

männikköä, joka kuitenkin soveltuu liito-oravan liikkumiseen. Kotosuon itäpuolen 

metsikkö (ydinalue 6c) on varttunutta ja harvennettua talousmetsää, valtaosin tasaikäistä 

kuusikkoa, mutta seassa on yksittäisiä järeitäkin haapoja (yksi kolohaapa); idässä 

selvitysalueen ulkopuolella harvapuustoista mäntyvaltaista kalliomaastoa. 

Liito-oravan papanoita havaittiin lukuisten puiden alla, kattavimmin ydinalueella 6a, ja 

vähiten ydinalueen 6c pohjoisosassa (vain yksi papanapuu). 
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Kuva 6.3. Liito-oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet elinpiiriltä lähiympäristöön. ’Vanhat’ liito-orava-
alueet ja olemassa olevat kulkuyhteydet ovat Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineiston 
(2014) mukaiset. 
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Kuva 6.4. Liito-oravan elinpiiri, ydinalueet, lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä havaitut 
papanapuut ja pesä- ja kolopuut. 
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6.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalue sijoittuu maakunnalliselle laajalle 

hyvin kytkeytyneelle alueelle, joka yhdistää maakunnallisen ekoverkoston ydinalueita: 

Bodominjärven eteläpuolelta pohjoiseen koko Nuuksion kattavan ekoverkoston ydinaluetta 

sekä ydinaluetta, joka ulottuu Kakarlammelta Gumböleen ja Blominmäkeen. Lisäksi 

maakunnallinen ekologinen käytävä yhdistää selvitysalueen Nuuksioon Nuuksion 

pitkäjärven länsipuolelta. 

Koko Espoon kattavassa ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelussa 

(Hirvensalo 2014) selvitysaluetta sivuaa pohjois-eteläsuuntainen maakunnallisesti tärkeä 

ekologinen yhteys, joka kulkee Nuuksion pitkäjärven länsipuolelta yhdistäen Ämmässuon 

eteläpuoliset metsät Nuuksioon. Selvitysalue on myös osa ekologisen verkoston kannalta 

tärkeää luontoaluetta.  

Ekologisten yhteyksien selvityksessä Espoonkartanon ja Gumbölen alueilla vuonna 2016 

(Lammi ym. 2016) selvitysalue ei sijoitu metsäiselle ydinalueelle, mutta on osa muuta 

rakentamatonta yli 10 hehtaarin laajuista metsäaluetta.  

Selvitysalue on samaa laajaa yhtenäistä metsäaluetta sen länsipuolisen Kiimassuon metsien 

kanssa (kuva 6.5). Yhteydet pohjoiseen kohti Nuuksiota ovat hyvät maakunnallista 

ekokäytävää pitkin. Yhteys itään on rikkonaisempi Nupurin asuinalueen läpi mutta 

edelleen toimiva.  

Yhteyden etelään katkaisee Turunväylä, jota reunustavat riista-aidat. Myös Nupurintie 

(seututie 110) on vähäisemmässä määrin ekologinen este selvitysalueen eteläpuolella. 

Turunväylällä on vuoden 2016 ekologisten yhteyksien selvityksen mukaan niin 

maakunnallisen kuin paikallistenkin ekoyhteyksien pullonkaulakohta Nupurinjärven 

lounaispuolella, jossa moottorintien ali johtaa yksi kapea alikulku ja kapea silta-aukko 

(Lammi ym. 2016) (kuva 6.5). Selvitysalueen eteläpuolella on Turuntien alikulkuja lisäksi 

Arkiniityntiellä/Arkiniitynportissa sekä Mustapurontiellä, mutta on epävarmaa, 

käyttävätkö eläimet niitä, sillä niitä ei mainita Väreen (2009) selvityksessä.   

Histan, Siikajärven ja Nupurin alueiden eläinten kulkureittiselvityksen (Väre 2009) 

mukaan selvitysalue on osa merkittävää eläimistöaluetta (siellä liikkuu mm. runsaasti 

valkohäntä- ja metsäkauriita) ja sen kautta ja sivuitse kulkee paikallisia ekologisia 

yhteyksiä. Riista-aidan pää Nupurinlaaksossa (maakunnallisen yhteyden moottoritiellä) on 

merkittävä eläinonnettomuuspaikka. 
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Kuva 6.5. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet ja liito-orava-alueet selvitysalueiden (6. 
Kotalammensuo ja 11. Arkiniityn purolaakso) lähiympäristössä sekä tämän selvityksen liito-oravan 
elinpiirit ja kulkuyhteydet.  

Turunväylän 
alikulku 
 

Turunväylän 
alikulku 
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6.1.4. Lepakot  

Alue koostuu lepakoille vähäarvoisesta kalliosta ja mäntyrämeestä, eikä alueella tehty kuin 

muutama lepakkohavainto (havainnot ks. liitteen 1 taulukko L1.2). Jyrkänteiden alusmetsät 

saattaisivat olla hyviä lepakkopaikkoja, mikäli niiden puusto olisi vanhempaa. 

6.1.5. Linnusto  

Kotalammensuo ja sen länsipuolinen kallioselänne ja itäpuolella suota reunustava 

kuusimetsä ovat luonteeltaan karuja ja soveltuvat pesimäalueeksi suppeahkolle joukolle 

lintulajeja (taulukko 6.2, kuva 6.6). 

Suon arvokkain pesimälaji on EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin luokiteltu kurki, jonka 

pesä löytyi suon keskiosista. Löydettäessä pesässä oli haudonnan aikana hajonnut muna 

sekä pieni untuvikko. Muita huomionarvoisia pesimälajeja ovat metsäviklo (2 reviiriä), 

käki (1), peukaloinen (1) ja mustapääkerttu (2). 

 

Taulukko 6.2. Kohteen 6 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Direktiivilajit lihavoitu: D1 = direktiivilaji.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Kurki D1 1 

Metsäviklo  2 

Käki  2 

Peukaloinen  1 

Mustapääkerttu  2 
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Kuva 6.6. Kohteen 6 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 
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6.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 6.7. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajaukseen ehdotetaan laajennuksia kattamaan ainakin 
punaisella osoitetut alueet. 
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6.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka I 

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisen lähteen ominaispiirteitä ei saa lain mukaan vaarantaa. 

Pienveden suojaisuuden ja ominaispiirteiden säilyttämiseksi tulisi säästää myös sen välitön 

lähiympäristö. Metsähallituksen suosituksissa pienvesien suojavyöhykkeiden tulee olla 15–

30 metriä (Saari ym. 2009). 

Luokka II 

Maakunnallisesti arvokas keidassuo ja Härklampiberget rinnemetsineen suositellaan 

säästettävän luontoarvoja merkittävästi heikentävältä maankäytöltä. Huomionarvoiset 

kasviesiintymät säilyvät, jos Kotosuo säästetään maankäytössä. Selvitysalueen itäosan 

lehto on Espoon LUMO-priorisoinnin mukaisena luontotyyppinä niin ikään arvoluokan II 

kohde, joka suositellaan säästettävän maankäytössä.  

Selvitysalueen metsä- ja suokuviot täyttävät kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman 

luokan I tai II valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen 

soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen 

hakeminen kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

6.2.2. Liito-orava 

Lisääntymis- ja levähdyspaikka Härklampibergetin koillisrinteellä on luonnonsuojelulain 

mukaan suojeltu. Metsänkäsittelyn tulee olla hyvin maltillista liito-oravan koko elinpiirin 

alueella, eikä haapoihin ja järeisiin kuusiin pidä kajota lainkaan. Härklampibergetin 

alueella puustoa ei tule kaataa ollenkaan, jotta ydinalueet säilyvät riittävän suojaisina ja 

kulkuyhteys kallioharjanteen yli säilyy. Kulkuyhteyttä Nupurintien yli etelään olisi hyvä 

vahvistaa istuttamalla puita tien tuntumaan, ja itään Hakjärven metsiin suuntautuvien 

kulkuyhteyksien säilyminen tulisi varmistaa mahdollisten maankäytön muutoshankkeiden 

yhteydessä. 

6.2.3. Ekologiset yhteydet 

Selvitysalueelta on hyvin toimivia yhteyksiä muihin ilmansuuntiin paitsi etelään. Väreen 

(2009) mukaan Espoon ja Kirkkonummen rajalla kulkeva pohjois-eteläsuuntainen 

maakunnallinen reitti Nuuksion ja Etelä-Kirkkonummen (ja Etelä-Espoon) alueiden välillä 

on lähes katkennut moottoritien ja riista-aitojen vuoksi. Estevaikutusta olisi mahdollista 

pienentää vihersillalla, jonka rakentaminen jokiuoman länsipuolisen mäen kautta saattaisi 

olla mahdollista. Pieneläinalikulun rakentaminen järven laskujoen lähelle tai laskujoen 

silta-aukkoa laajentamalla olisi myös mahdollista (Lammi ym. 2016). Väreen (2009) 

mukaan Nupurinlaakson maakunnallisen ekologisen yhteyden kohdalle tulisi rakentaa 

leveä eläinten liikkumiseen sopiva alikulku, jota hirvieläimetkin voisivat käyttää.   

6.2.4. Lepakot 

Ei suosituksia, sillä alueella ei esiinny luokkien I–III lepakkoalueita ja lepakkoja havaittiin 

vähän. 
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6.2.5. Linnusto 

Luonnontilaiset suot ovat Espoossa harvalukuisia ja yleensä pienempiä kuin 

Kotalammensuo. Tämän sekä pesimälintuna Espoossa vähälukuisen kurjen vuoksi suo olisi 

perusteltua suojella melko tärkeänä lintualueena (arvoluokka II). 
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7. Lillmossen (kohde 7)  

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkintä SL 1) 

perusteena on suotyyppien suojelu. Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) 

luonnoksessa 5.3.2018 alue on virkistysaluetta (V), maa- ja metsätalousaluetta ja 

kyläaluetta.  

Alueelta on aiempia luontotietoja: Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 -selvityksestä 

(Lammi & Routasuo 2013), jonka mukaan suo säilynyt varsin luonnontilaisena, se on 

maisemallisesti kaunis ja kasvillisuudeltaan edustava. Suo on jäänne umpeenkasvaneesta 

Palojärvi-lammesta, josta on jäljellä enää pieni allikko suon eteläosassa.  

 

 

Kuva 7.1. Lillmossenin selvitysalue.  
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7.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

7.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Kuten aiemmassa selvityksessä (Lammi & Routasuo 2013) todettiin, Lillmossenilla on 

erilaisia suoluontotyyppejä karusta puustoisesta isovarpurämeestä avoimeen nevaan ja 

eteläosan rehevään korpeen. Suurin osa suosta ei kuitenkaan nykyisin enää ole nevaa vaan 

nevarämettä, jossa ruskorahkasammalmättäät vuorottelevat välipintojen kanssa niin, että 

mätäspintaa on 1/5–4/5 alasta (ks. Eurola ym. 1995). Umpeenkasvu (ja sitä myötä 

mätäspinnan lisääntyminen) on ilmeisesti edennyt selvästi viime vuosina, sillä suon 

eteläosassa sijainneesta allikosta ei ole juuri mitään jäljellä. Varsinaista nevaa on enää 

eteläosassa ja kapeana saranevareunuksena suon itälaidalla. Suon pohjoisosassa suokasvit 

väistyvät metsälajien tieltä, ja siellä kasvillisuustyyppi on rämemuuttumaa. Alueen 

pohjoisosa on hakattu siemenpuuasentoon, siellä ei ole enää suokasvillisuutta jäljellä eikä 

sitä rajattu arvokkaana luontotyyppikohteena. Alueen länsireunassa, tien varressa on 

lehtipuuvaltaista lehtoa, joka toimii suojavyöhykkeenä suolle samoin kuin alueen itäosan 

kangas- ja kalliometsä.  

Lillmossen on Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokittelun (Kontula & Raunio 2018) 

mukaisesti paikallinen suoyhdistymä ja boreaalinen piensuo (alatyyppinä 

umpeenkasvusuo), joka on koko maassa vaarantunut (VU) ja Etelä-Suomessa erittäin 

uhanalainen (EN) luontotyyppi. Lillmossenin suoyhdistymän muodostavat suoluontotyypit 

esitellään tässä kuitenkin yksittäin. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset on 

esitetty kuvassa 7.2, ja niiden tiedot on koottu taulukkoon 7.1. Luontotyyppikohteet on 

esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä 3. 

Alueen eteläosan korvessa kasvaa vaarantunut (VU) rauhoitettu vuorijalava (Ulmus 

glabra). Alueella havaittiin Espoossa harvinaista villapääluikkaa (Trichophorum alpinum), 

josta on Suomen Lajitietokeskuksen (2019b) tietokannoissa vain kuusi havaintoa Espoosta 

2000-luvulla. Lisäksi suon neva- ja nevärämeosissa kasvaa Uudellamaalla melko 

harvinaisia valkopiirtoheinää (Rhynchospora alba) ja leväkköä (Scheuchzeria palustris). 

(kuva 7.2) Aiemmassa selvityksessä (Lammi & Routasuo 2013) havaittuja 

silmälläpidettävää (NT), alueellisesti uhanalaista (RT), rauhoitettua suovalkkua 

(Hammarbya paludosa) sekä Espoossa harvinaisia juurtosaraa ja rimpivesihernettä 

(Utricularia intermedia) ei enää tavattu tässä selvityksessä. Lajit ovat voineet hävitä 

alueelta umpeenkasvun vuoksi.  
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Kuva 7.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet ja huomionarvoiset kasviesiintymät selvitysalueella.   
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Taulukko 7.1. Lillmossenin selvitysalueelta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
luontotyyppikohteet (kuva 7.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. Luontotyyppikohteiden 
kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Korpi 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

2 Räme 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

3 Neva 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

4 Lehto 
LUMO-priorisoinnin kohde  
METSO-kohde (luokka I) 

II 

5 Nevaräme 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

6 Kangas- ja kalliometsä 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

7 Räme 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

8 Rämemuuttuma METSO-kohde (luokka I) III 
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7.1.2. Liito-orava 

Selvitysalueella ei ole liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä lukuun ottamatta 

selvitysalueen etelänurkan hyvin pienialaista kaistaletta, jossa kasvaa muutama järeä kuusi. 

Kolopuita ei esiinny. Selvitysalueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta. 

7.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalueelle yltää koko Nuuksion kattava 

maakunnallisen ekoverkoston ydinalue. Nämä luonnon ydinalueet ovat Uudenmaan 

Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvia kohteita, joiden pinta-ala on yli 50 

ha. Selvitysalue sijoittuu lisäksi maakunnalliselle ekologiselle käytävälle, joka yhdistää 

Nuuksiota ja Vantaan Vestran metsiä.  

Myös Espoon ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelussa (Hirvensalo 

2014) samalla kohdalle on merkitty maakunnallisesti tärkeä ekologinen yhteys (kuva 7.3). 

Selvitysalue on myös osa laajempaa, ekologisen verkoston kannalta tärkeää luontoaluetta.  

Suora yhteys selvitysalueesta etelään katkeaa Röylän-Pakankylän laajaan peltoaukeaan, 

jota metsäisiä elinympäristöjä tarvitsevat eläimet kaihtavat. Hirvieläimet tosin voivat 

käyttää myös peltoja kulkureittinään. Muihin ilmansuuntiin paikalliset yhteydet ovat 

erinomaiset. Etelän suuntaan on paikallisia yhteyksiä selvitysalueesta koilliseen ja 

lounaaseen peltoaukean molemmin puolin. 

Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistossa selvitysalueen sivuitse pohjois-

eteläsuunnassa, Vanhaa Lahnuksentien viertä, kulkee kuitenkin toimiva ja kehittyvä liito-

oravan kulkuyhteys. Liito-oravan elinalueita on selvitysalueen pohjois-, itä- ja 

lounaispuolella. (kuva 7.3) 
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Kuva 7.3. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet sekä liito-orava-alueet ja kulkuyhteydet 
selvitysalueen lähiympäristössä.  
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7.1.4. Lepakot  

Alueella havaittiin jonkin verran siippoja ja muutamia pohjanlepakoita (havainnot ks. 

liitteen 1 taulukko L1.2). Karut suot eivät tyypillisesti ole hyviä lepakkopaikkoja. 

7.1.5. Linnusto  

Lillmossen on pienialainen, märkä ja luonnontilainen rämealue, joka on liian suppea ja 

sijaitsee liian lähellä melko vilkasliikenteistä maantietä houkutellakseen soille tyypillisiä, 

usein melko arkoja pesimälintuja.  

Huomionarvoisista lajeista Lillmossenin reunalla tavattiin silmälläpidettäväksi luokiteltu 

närhi (taulukko 7.2, kuva 7.4). 

7.1.6. Viitasammakko  

Lajia ei havaittu (alueella on vain mahdollisesti sopiva pienimuotoinen lisääntymispaikka). 
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Kuva 7.4. Kohteen 7 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 

 

Taulukko 7.2. Kohteen 7 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Silmälläpidettävät lajit lihavoitu: NT = 
silmälläpidettävä.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Närhi NT 1 
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7.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 7.5. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajauksesta voi poistaa valkoiset alueet. 
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7.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokat II ja III 

Vaikka selvitysalueen yksittäiset luontotyyppikohteet on luokiteltu Vanhan Lahnuksentietä 

reunustavaa lehtoa lukuun ottamatta vain arvoluokkaan III, suositellaan Lillmossen 

reunusmetsineen kokonaisuudessaan säästämään luontoarvoja merkittävästi heikentävältä 

maankäytöltä, sillä se on edustava paikallinen suoyhdistymä, jossa on useita erilaisia 

uhanalaisia suoluontotyyppejä, harvinaisia kasvilajeja ja jolla on myös maisemallista 

arvoa. Huomionarvoiset kasviesiintymät säilyvät, jos suo säästetään maankäytössä 

Selvitysalueen metsä- ja suokuviot täyttävät kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman 

luokan I tai II valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen 

soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen 

hakeminen kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

Vuorijalava on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu, jolloin sen tai sen osan poimiminen, 

kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty. Sama 

koskee soveltuvin osin rauhoitetun kasvin siemeniä. Rauhoitus ei estä kasvupaikan 

käyttämistä maa- ja metsätalouteen tai rakennustoimintaan. Tällöin on kuitenkin vältettävä 

vahingoittamasta tai häiritsemästä rauhoitettuja kasveja, jos se on mahdollista ilman 

merkittäviä lisäkustannuksia. 

7.2.2. Liito-orava 

Liito-oravaa ei esiinny selvitysalueella, jolloin se ei rajoita alueen maankäyttöä. 

7.2.3. Ekologiset yhteydet 

Paikallisista ekologisista yhteyksistä tulee kiinnittää huomiota Vanhan 

Lahnuksentien/Röyläntien varren reunuspuuston jatkuvuuteen. Yhteys tien viertä pitkin on 

tärkeä puustoisia yhteyksiä vaativan liito-oravan kannalta. Tien kummallakin puolella 

puustoa tulisi olla niin, että puiden etäisyys toisistaan tulisi olla korkeintaan yhtä suuri kuin 

puiden korkeus. 

7.2.4. Lepakot 

Ei suosituksia, sillä alueella ei esiinny luokkien I–III lepakkoalueita ja lepakkoja havaittiin 

vähän. 

7.2.5. Linnusto 

Lillmossen ei ole pesimälinnustolle erityisen tärkeä (arvoluokka IV), mutta siellä elää 

useita yleisiä lintulajeja, ja suo sopii myös monien lajien ruokailupaikaksi. 
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8. Glomsinjoen meanderit (kohde 8)  

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkintä SL 2) 

perusteena on maiseman perusrakenteen suojelu ja geologisten erikoisuuksien suojelu. 

Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) luonnoksessa 5.3.2018 alueelle on 

merkitty veden virtausreitti ja ekologinen yhteys.  

Alueelta on aiempia luontotietoja: Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & 

Routasuo 2013), Korsbackan luontoselvitys 2014 (Lammi ym. 2015) ja Espoon 

virtavesiselvitys vuodelta 2008 (Janatuinen 2009a, b) (Väre 2009). Alueelle yltää liito-

oravan elinympäristönä vuonna 2015 rajattu alue, ja sen lähiympäristössä on myös liito-

oravan ydinalueita (Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoja). 

Glomsinjoki mutkittelee selväpiirteisesti Korsbackan kohdalla, jossa 3–4 metrin levyistä 

uomaa reunustaa enimmillään usean kymmenen metrin levyinen tulvatasanne. Alueella on 

kosteaa lehtipuuvaltaista ja lahopuustoista lehtoa (Lammi & Routasuo 2013, Lammi ym. 

2015).  

 



 

 

95 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

 

Kuva 8.1. Glomsinjoen selvitysalue.  
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8.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

8.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Kuten peruskartalta voi päätellä, Glomsinjoki meanderoi alueella voimakkaasti. Uoma on 

luonnontilainen, ja siinä on kasvillisuudeltaan edustavia tulvatasanteita, kuten aiemmissa 

selvityksissä havaittiin. Alueella on arvokasta lehtoa, joka tässä selvityksissä jaettiin 

kahteen osa-alueeseen: kuusivaltaiseen, enimmäkseen tuoretta lehtotyyppiä edustavaan 

osaan ja lehtipuuvaltaiseen, enimmäkseen kosteaa lehtotyyppiä edustavaan osaan. Alueella 

on lisäksi kaksi luonnontilaisen kaltaista, Glomsinjokeen laskevaa kausikuivaa noroa, jotka 

ovat vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia suojeltavia kohteita. Alueella täyttyvät 

maakunnallisesti arvokkaan kohteen ns. LAKU-luontotyyppikriteerit. Piha-alueita on 

rajattu arvokkaiden luontokohteiden ulkopuolelle. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden 

rajaukset on esitetty kuvassa 8.2, ja niiden tiedot on koottu taulukkoon 8.1. 

Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä 3. 

Selvitysalueella kasvaa silmälläpidettävän (NT), alueellisesti uhanalaisen (RT) saarnen 

(Fraxinus excelsior) taimia (kuva 8.2).  

 

Taulukko 8.1. Glomsinjoen selvitysalueelta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
luontotyyppikohteet (kuva 8.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. Luontotyyppikohteiden 
kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Lehto ja noro 

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen suojeltava kohde 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I/II 

2 Lehto ja noro 

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen suojeltava kohde 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I/II 
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Kuva 8.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet ja huomionarvoiset kasviesiintymät (saarni) 
selvitysalueella.  
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8.1.2. Liito-orava 

Rinteiden puusto on paikoin hyvin järeää, mutta puita on melko harvassa. Alueella on yksi 

kolohaapa. Aiemmin vain alueen eteläosa on tulkittu liito-oravalle soveltuvaksi, ja 

ydinalue sijaitsee n. 150 m selvitysalueen länsipuolella (Lammi ym. 2016a). Tässä työssä 

liito-oravan papanoita löytyi kuitenkin vain selvitysalueen pohjoisosasta (kuva 8.3).  

Selvitysalueella on liito-oravan elinpiiri, joka jatkuu eteläosastaan selvitysalueen 

ulkopuolelle länteen ja itään, länteen tunnetulle ydinalueelle saakka (kuva 8.4). Elinpiirin 

pinta-ala selvitysalueen sisällä on 2,8 ha. Ydinalueita selvitysalueelta ei rajattu. 

Hyvälaatuinen metsä jatkuu yhtenäisenä länteen, ja mahdollisesti selvitysalueen eteläosa 

olisi tulkittavissa ydinalueen osaksi. Selvitysalueen ulkopuolisia metsiä ei kuitenkaan 

kartoitettu tässä työssä, eikä ydinalueen rajoja voi siksi tarkentaa. Papanoiden vähäisyys 

viittaa kuitenkin siihen, että lisääntymispaikka ei sijaitse selvitysalueen välittömässä 

lähituntumassa.   
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Kuva 8.3. Liito-oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet elinpiiriltä lähiympäristöön. ’Vanhat’ liito-orava-
alueet ja olemassa olevat kulkuyhteydet ovat Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineiston 
(2014) mukaiset. 
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Kuva 8.4. Liito-oravan elinpiiri sekä havaitut papanapuut ja kolopuut. 
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8.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalue sijoittuu maakunnallisen 

ekoverkoston ydinalueelle, joka ulottuu Bodominjärven eteläpuolelta pohjoiseen kattaen 

koko Nuuksion alueen. Nämä luonnon ydinalueet ovat Uudenmaan Zonation-priorisoinnin 

parhaaseen 20 %:iin kuuluvia kohteita, joiden pinta-ala on yli 50 ha.  

Myös Espoon ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelussa (Hirvensalo 

2014) selvitysalue sijoittuu laajalle, ekologisen verkoston kannalta tärkeälle Pirttimäen 

luontoalueelle.  

Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistojen mukaan Glomsinjoki muodostaa 

tärkeän Espoon keskuksen ja Pirttimäen välisen virtavesiyhteyden. Paikkatietoaineistojen 

mukaan selvitysalueen kautta kulkee lisäksi itä-länsisuuntainen paikallinen ekologinen 

yhteys Miilukorven ja Oittaan ulkoilualueen välillä, joka heikkenee Korsbackan 

peltoaukean kohdalla.  

Selvitysalueelta on hyvä yhteys pohjoiseen kohti Nuuksiota myös puustoisia 

kulkuyhteyksiä vaativalle liito-oravalle. Etelään päin johtava yhteys heikkenee ensin 

peltojen ja asutuksen lomassa ja etäämpänä Kehä III muodostaa merkittävän ekologisen 

esteen n. kilometrin etäisyydellä selvitysalueesta etelään.  
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Kuva 8.5. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet ja liito-orava-alueet sekä tämän selvityksen liito-
oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet. 
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8.1.4. Lepakot  

Rehevä purolaakso, joka on tärkeä etenkin siipoille (luokka III). Runsaimpia lajeja ovat 

viiksisiippalajit, ja vesisiippaa esiintyy vähemmän, koska se tarvitsee enemmän avointa 

vettä (havainnot ks. liitteen 1 taulukko L1.2). Kohteen habitaatti on juuri viiksisiipoille 

ihanteellista, varjoisaa metsää, jossa on pieniä saalistukseen sopivia aukioita. 

Ensimmäiset siippahavainnot tallentuivat illalla alle puoli tuntia auringonlaskun jälkeen, 

mikä viittaa yhdyskuntien olemassaoloon melko lähellä, todennäköisesti aluetta 

ympäröivissä rakennuksissa. 

8.1.5. Linnusto  

Glomsinjoen jokilaakso on suojainen ja rauhallisen tuntuinen jokilaakso, joka 

kapeudestaan huolimatta sopii monen lehtolintulajin pesimäpaikaksi. 

Suomessa silmälläpidettäväksi luokitelluista lajeista jokilaakson reunamilla tavattiin närhi 

(1 reviiri) ja vastuulajeista rantasipi (1) (taulukko 8.2, kuva 8.6). Muita vaateliaita, 

harvalukuisia tai muista syistä huomionarvoisia lajeja ovat metsäviklo (1), käki (1), 

peukaloinen (1), mustapääkerttu (4) ja sirittäjä (3).  

 

Taulukko 8.2. Kohteen 8 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Silmälläpidettävät lajit lihavoitu: NT = 
silmälläpidettävä, v = Suomen vastuulaji.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Närhi NT 1 

Rantasipi v 1 

Metsäviklo  1 

Käki  1 

Peukaloinen  1 

Mustapääkerttu  4 

Sirittäjä  3 

 



 

 

104 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

 

Kuva 8.6. Kohteen 8 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 
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8.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 8.7. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajaukseen ehdotetaan laajennuksia kattamaan 
keltaisella osoitetut alueet; valkoiset alueet voi poistaa rajauksesta. 
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8.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka I 

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisten norojen ominaispiirteitä ei saa lain mukaan vaarantaa. 

Pienvesien suojaisuuden ja ominaispiirteiden säilyttämiseksi tulisi säästää myös niiden 

välitön lähiympäristö. Metsähallituksen suosituksissa pienvesien suojavyöhykkeiden tulee 

olla 15–30 metriä (Saari ym. 2009).  

Selvitysalueen lehdot ovat Glomsinjoen suojavyöhykettä. Jokien suojavyöhykkeiden 

jättämisellä vaikutetaan biologisten ja ekologisten seikkojen lisäksi myös maiseman 

esteettisyyteen (Saari ym. 2009). Lainsäädännöstä vesilaki (luku 1, 15 §) kieltää 

ryhtymästä vesistössä tai maalla sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vähentävät huomattavasti 

luonnon kauneutta. Koska joen ranta on jyrkkärinteinen, tulisi puustoisen suojavyöhykkeen 

olla vähintään 20 m (ks. Rantametsien käsittelysuositukset Metsäteho & Tapio 2015). 

Suojavyöhykkeen minileveys toteutuu tällä hetkellä selvitysalueella hyvin. Vesistöjen 

kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämisen ohella suojavyöhykkeet suojelevat 

erityisesti lajistollista monimuotoisuutta, sillä rantametsä poikkeaa usein puulajisuhteiltaan 

muusta metsästä (Saari ym. 2009). 

Luokka II 

Selvitysalueen maakunnallisesti arvokkaat lehdot suositellaan säästämään luontoarvoja 

merkittävästi heikentävältä maankäytöltä muutenkin kuin joen suojavyöhykkeenä. 

Saarniesiintymät säilyvät, jos lehtoalue säästetään maankäytössä 

Selvitysalueen lehdot täyttävät kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman luokan I 

valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen soveltuvuudesta 

METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen hakeminen 

kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

8.2.2. Liito-orava 

Jokilaakson kaikki järeät puut tulee säästää. Lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainti 

selvitysalueen länsipuolella aiemmin rajatuilla ydinalueilla tulisi paikantaa, ja varmistaa 

kulkuyhteyden säilyminen sieltä Glomsinjoen laaksoon. 

8.2.3. Ekologiset yhteydet 

Selvitysalue on osa laajempaa luonnon ydinaluetta, josta on hyvä yhteys pohjoiseen kohti 

Nuuksiota. Selvitysalueen kautta kulkevan, Miilukorven ja Oittaan ulkoilualueen välisen 

paikallisen itä-länsisuuntaisen ekologisen yhteyden toimimiseen tulisi kiinnittää huomiota, 

sillä se on rikkonainen Korsbackan peltoaukean ja sen koillispuolisen laajan avohakkuun 

kohdalla.  

Yhteyden etelään katkaisee Turunväylä. Moottoriteiden alikulkujen soveltumista eläinten 

kulkureiteiksi Lommilassa tulisi selvittää ja tarvittaessa ohjata eläinten kulkua paremmin 

esimerkiksi kasvillisuuden tuoman turvan ja aitojen avulla. 
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8.2.4. Lepakot 

Alue on lepakoiden käyttämää nykyisen rajauksen mukaisesti, ja olisi säilytettävä 

suojeluvarauksena. 

8.2.5. Linnusto 

Harvinaisena elinympäristötyyppinä ja monien vaateliaiden lehtolintujen elinympäristönä 

Glomsinjoen jokilaakso tulisi suojella tärkeänä lintualueena (arvoluokka II). 
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9. Långsnoträsket (kohde 9)  

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkintä SL 2) 

perusteena on suotyypin suojelu. Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) 

luonnoksessa 5.3.2018 se on virkistysaluetta (V) ja asuntovaltaista aluetta (A1).  

Alueelta on vain niukasti aiempia luontotietoja: Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 -

selvityksen (Lammi & Routasuo 2013) mukaan alueella on pajukkoista luhtaa.  

 

 

Kuva 9.1. Långsnoträsketin selvitysalue.  
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9.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

9.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Selvitysalueelta rajattiin arvokkaana luontotyyppikohteena paitsi paju- ja avoluhtaa, myös 

melko edustavaa rehevää korpea. Luhta jatkuu selvitysalueen ulkopuolelle ajoittain 

tulvivan ojan varressa. Luhta on ilmeisesti ollut aiemmin lampi, joka on kuivattu. 

Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset on esitetty kuvassa 9.2, ja niiden tiedot on 

koottu taulukkoon 9.1. Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä 3. 

Luhdassa havaittiin harvinaisen varstasaran (Carex pseudocyperus) kasvustoja (kuva 9.2). 

Suomen Lajitietokeskuksen (2019b) tietokannoissa on lajista vain viisi havaintoa Espoosta 

2000-luvulta.  

 

Kuva 9.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet ja huomionarvoiset kasviesiintymät selvitysalueella.   
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Taulukko 9.1. Långsnoträsketin selvitysalueelta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 9.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. 
Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Korpi 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

2 Korpi 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

3 Paju- ja avoluhta METSO-kohde (luokka II) III 

 

9.1.2. Liito-orava 

Selvitysalueella havaittiin liito-oravan jätöksiä kahden puun alla. Papanoita oli vain vähän, 

eikä alueella ole liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa (kuva 9.4). Espoon 

ympäristökeskuksen paikkatietoaineistojen mukaan selvitysalueen läpi kulkee olemassa 

oleva liito-oravan kulkuyhteys. Lähin liito-oravan elinalue on vain reilun 100 metrin 

etäisyydellä selvitysalueesta kaakkoon (kuva 9.1). Selvitysalue onkin selkeästi liito-oravan 

kulkureittinä osana sen elinaluetta. Liito-oravien elinympäristöt (ruokailualueet ja 

kulkuyhteydet) ovat arvoluokan II luontokohteita. 
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Kuva 9.3. Liito-oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet elinpiiriltä lähiympäristöön. ’Vanhat’ liito-orava-
alueet ja olemassa olevat kulkuyhteydet ovat Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineiston 
(2014) mukaiset. 
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Kuva 9.4. Liito-oravan elinpiiri sekä havaitut papanapuut ja kolopuut. 

 



 

 

113 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

9.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalue sijoittuu Espoon keskuspuiston 

kattavan maakunnallisen ekoverkoston ydinalueen reunalle. Nämä luonnon ydinalueet ovat 

Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvia kohteita, joiden pinta-ala 

on yli 50 ha.  

Keskuspuisto on luonnollisesti Espoon ekologisen verkoston kannalta arvokkaimpia 

yhtenäisiä luontoalueita. Selvitysalueelta on hyvät yhteydet etelään muualle 

Keskuspuistoon ja itään aina Kehä II:lle saakka. Lännessä yhteys on heikko Tuomarilan, 

Suvelan ja Espoon keskuksen tiheästi rakennettujen alueiden läpi.  

Turunväylä on merkittävä este Keskuspuiston pohjoispuolella. Sen ylitse johtaa paikallinen 

yhteys Kuurinniitystä Ullantorpan kautta Kasavuoreen (Hirvensalo 2014). Kohdassa on 

kevyen liikenteen alikulku Kaksoiskiventieltä. Kuurinniityn pohjoispuolella on myös kaksi 

alikulkua Turunväylän ali (Kuurinmäentie ja kevyenliikenteenväylä Jondalinportissa). 

(kuva 9.5) 

Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoissa on kehitettäviä liito-oravan 

kulkuyhteyksiä Turunväylän yli Ullantorpassa ja Ymmerstan eteläpuolella. Kohdissa on 

moottoritien molemmin puolin puustoa niin, että liito-oravan liitoradan pituudeksi tien yli 

tulee n. 50–70 m.  
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Kuva 9.5. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet, Turunväylän alikulut ja tämän selvityksen liito-
oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet.  

Turunväylän 
alikulkuja 
 

Keskuspuisto 

Liito-oravan liitoradan 
pituus Turunväylän yli n. 
50–70 m 
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9.1.4. Lepakot  

Alueen odotettiin olevan melko hyvä lepakoiden ruokailualue, koska se on rehevä ja 

sopivan aukkoista metsää. Havaintoaineisto ei kuitenkaan tukenut tätä oletusta: 

passiividetektoriin tallentui vain kohtalainen määrä siippoja ja pohjanlepakoita (havainnot 

ks. liitteen 1 taulukko L1.2). Syynä on todennäköisesti alueen pieni pinta-ala ja sijainti 

lepakoiden kannalta liian keskellä asutusta. 

9.1.5. Linnusto  

Långsnoträsket on kapeahkojen lehtoalueiden ympäröimä, pääosaksi pajukkoa kasvava 

luhta- ja kosteikkoalue, jonka halki virtaa puro. Se on säilynyt vaikeakulkuisuutensa 

vuoksi linnuille rauhallisena pesimäalueena läheisistä tiiviistä asutusalueista huolimatta. 

Suomessa silmälläpidettäviksi luokitelluista kosteikkolajeista alueella pesii taivaanvuohi (1 

reviiri), ja sen pensaikoissa on myös harakan (1) reviiri (taulukko 9.2, kuva 9.6). Alueen 

pensaikkojen ja lehdonreunojen muita huomionarvoisia lajeja ovat satakieli (1), 

mustapääkerttu (1) ja sirittäjä (1). 

 

Taulukko 9.2. Kohteen 9 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Silmälläpidettävät lajit lihavoitu: NT = 
silmälläpidettävä.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Taivaanvuohi NT 1 

Harakka NT 1 

Satakieli  1 

Mustapääkerttu  1 

Sirittäjä  1 
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Kuva 9.6. Kohteen 9 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 
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9.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 9.7. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajaukseen ehdotetaan laajennusta kattamaan vihreällä 
osoitetun alueen, valkoiset alueet voi poistaa rajauksesta. 
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9.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka III 

Luokan III luontotyyppikohteet suositellaan huomioimaan maankäytössä mahdollisuuksien 

mukaan. Varstasaraesiintymät säilyvät, mikäli luhta-alue säästetään maankäytössä ja sen 

vesitalous säilyy ennallaan. Metsälakikohteisiin kohdistuvissa toimenpiteissä on 

säilytettävä elinympäristön ominaispiirteet, kuten erityinen vesitalous, puuston rakenne, 

vanhat ylispuut, kuolleet ja lahot puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston 

vaihtelevaisuus ja maaperä. Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun 

ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja alueita eikä oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

alueella lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita.  

Selvitysalueen luontotyyppikuviot täyttävät kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman 

luokan I tai II valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen 

soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen 

hakeminen kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

9.2.2. Liito-orava 

Liito-oravan elinalue selvitysalueella suositellaan säästämään luontoarvoja merkittävästi 

heikentävältä maankäytöltä. Selvitysalueelta tulee olla kulkuyhteyksiä muualle liito-

oravalle sopiville alueille. Liito-oravan pitää pystyä liikkumaan lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen sekä elinalueensa muiden osien välillä (Ympäristöministeriö 2017).  

9.2.3. Ekologiset yhteydet 

Selvitysalue on osa laajempaa luonnon ydinaluetta, josta hyvät yhteydet muualle 

Keskuspuistoon. Yhteyksien jatkuminen länteen on turvattava tiheästi rakennettujen 

asuinalueiden läpi.  

Eläinten liikkumista Turunväylän alikulkujen kautta tulisi ohjata aidoilla. Eläimiä 

kannattaa houkutella ali- ja ylikuluille kasvillisuuden tarjoaman ravinnon ja suojan avulla 

sekä estää niiden kulkeminen tiealueelle muualta. Kauriita voidaan houkutella käyttämään 

alikulkuja esimerkiksi asettamalla nuolukiviä. Myös muunlaisen suojan muodostuminen 

alikulun lähialueelle edistää käyttöä (esimerkiksi kivet ja kannot). (Väre ym. 2003) 

 Liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamista Etelä-Espoossa käsittelevässä raportissa 

(Ramboll 2014) ohjeistetaan, että yhteyden keskimääräinen minimileveyden tulee olla 

vähintään 30 metriä. Yhteyksien jatkuminen lännessä asutuksen keskellä on turvattava ja 

vahvistettava istuttamalla / parantamalla teiden reunuspuustoa ja säästämällä yhteyksien 

varrella pieniä metsiköitä, jotka jätetään mahdollisuuksien mukaan luonnontilaan.  Yhteys 

Turunväylän yli on myös turvattava niin, että väylän molemmin puolin on korkeaa puustoa 

jatkossakin. 

9.2.4. Lepakot 

Ei suosituksia, sillä alueella ei esiinny luokkien I–III lepakkoalueita ja lepakkoja havaittiin 

vähän. 
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9.2.5. Linnusto 

Långsnoträsket on suppeana mutta yksipuolisena kosteikkoalueena melko tärkeä lintujen 

pesimäalue (arvoluokka III). 

 

 



 

 

120 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

10. Siikaniemen kärki (kohde 10)  

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkintä SL 2) 

perusteena on maiseman perusrakenteen suojelu. Espoon Pohjois- ja keskiosien 

yleiskaavan (POKE) luonnoksessa 5.3.2018 se on loma-asuntoaluetta.  

Alue on niemen kärki Siikajärven pohjoisosassa (peruskartalla nimeltään Sutisenniemi). 

Sieltä ei ole aiempia luototietoja. Alue rajautuu vuonna 2015 rajattuun liito-oravan 

elinalueeseen (Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoja), ja Nuuksion 

kansallispuisto ympäröi aluetta.   

 

 

Kuva 10.1. Siikaniemen selvitysalue.  
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10.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

10.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Selvitysalue on kauttaaltaan kangas- ja kalliometsää, jota on aikoinaan harvennettu. 

Kannot ovat kuitenkin vanhoja, ja puuston tilarakenne on melko luonnontilaisen kaltainen. 

Lahopuuta on kertynyt alueelle jo kohtalaisen paljon. Niemen kärjen kalliolta on jyrkkä 

pudotus järvelle. Kallio on maisemallisesti arvokas. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden 

rajaukset on esitetty kuvassa 10.2, ja niiden tiedot on koottu taulukkoon 10.1. 

Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä 3. 

 

 

Kuva 10.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet selvitysalueella.   
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Taulukko 10.1. Siikaniemen selvitysalueelta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 10.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. 
Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Kangasmetsä ja kalliometsä 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

III 

2 Kangasmetsä 
Uhanalainen luontotyyppi  
METSO-kohde (luokka II) 

III 

3 Avokallio Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö III 

 

10.1.2. Liito-orava 

Selvitysalueella ei ole liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä lukuun ottamatta 

selvitysalueen eteläreunan hyvin pienialaista kaistaletta. Kolopuita ei esiinny, ja 

kulkuyhteydet länteen ovat melko heikot. Selvitysalueella ei havaittu merkkejä liito-

oravasta. 

10.1.3. Ekologiset yhteydet 

Selvitysaluetta ympäröivä Nuuksion kansallispuisto on Zonation-menetelmällä toteutetussa 

Uudenmaan ekologisten verkostojen tutkimuksessa (Jalkanen ym. 2018) osa laajaa 

maakunnallisen ekoverkoston ydinaluetta. Nämä luonnon ydinalueet ovat Uudenmaan 

Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvia kohteita, joiden pinta-ala on yli 50 

ha.  

Selvitysalueelta on hyvä yhteys Nuuksioon ja sitä kautta kaikkialle Pohjois-Espoon 

ja -Kirkkonummen metsiin selvitysalueeseen rajautuvaa liito-orava-aluetta pitkin (kuva 

10.3).  

10.1.4. Lepakot  

Vaikka alue sijaitsee rannassa, se on lepakoiden ruokailualueeksi liian karu ja kallioinen. 

Passiividetektoriin tallentui vain vähäinen määrä siippoja ja vain kaksi pohjanlepakkoa 

(havainnot ks. liitteen 1 taulukko L1.2). 
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Kuva 10.3. Paikallinen ekoyhteys selvitysalueelta Nuuksion kansallispuistoon kulkee aiemmassa 
selvityksessä rajatun liito-orava-alueen kautta.  

10.1.5. Linnusto  

Siikaniemen kärki Siikajärven luoteisrannalla kasvaa pääosaksi kuusikkoa, jossa on 

runsaasti kaatuneita ja lahoavia puita. Alueella on myös kallioisia mäntymetsiä. Alue on 

pienialainen mutta vaikuttaa rauhalliselta. 

Alueella ei tavattu uhanalaisia lajeja, lintudirektiivin liitteen I lajeja eikä Suomen 

vastuulajeja. Muista huomionarvoisista lajeista tavattiin ainoastaan puukiipijä (1 reviiri) 

(taulukko 10.2, kuva 10.4). 
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Kuva 10.4. Kohteen 10 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 

 

Taulukko 10.2. Kohteen 10 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Puukiipijä  1 
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10.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 10.5. Luontoarvojen koostekartta. SL-merkinnän voi poistaa. 
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10.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka III 

Luokan III luontotyyppikohteet suositellaan huomioimaan maankäytössä mahdollisuuksien 

mukaan. Metsälakikohteisiin kohdistuvissa toimenpiteissä on säilytettävä elinympäristön 

ominaispiirteet, kuten erityinen vesitalous, puuston rakenne, vanhat ylispuut, kuolleet ja 

lahot puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston vaihtelevaisuus ja maaperä. 

Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja 

metsätalouteen osoitettuja alueita eikä oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella lukuun 

ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita. Metsälakikohteita 

koskevaa, ominaispiirteiden säilyttämiseen liittyvää ohjeistusta voidaan soveltaa myös 

kaikkiin muihin arvoluokan III kohteisiin maankäytön suunnittelussa.  

Selvitysalueen metsäkuviot täyttävät kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman luokan 

I tai II valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen 

soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen 

hakeminen kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

10.2.2. Liito-orava 

Liito-oravaa ei esiinny selvitysalueella, jolloin se ei rajoita alueen maankäyttöä. 

10.2.3. Ekologiset yhteydet 

Selvitysalueen yhteys Nuuksioon säilyy hyvänä, mikäli liito-oravan elinalueena rajattu 

metsäkuvio säästetään maankäytössä.  

10.2.4. Lepakot 

Ei suosituksia, sillä alueella ei esiinny luokkien I–III lepakkoalueita ja lepakkoja havaittiin 

vähän. 

10.2.5. Linnusto 

Suppeana ja elinympäristöiltään yksipuolisena Siikaniemen kärki ei ole erityisen tärkeä 

lintualue (arvoluokka IV). 
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11. Arkniityn purolaakso (kohde 11)  

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkintä SL 2) 

perusteena on maiseman perusrakenteen suojelu. Espoon Pohjois- ja keskiosien 

yleiskaavan (POKE) luonnoksessa 5.3.2018 siellä on merkinnät elinkeinoelämän alue, 

viheryhteystarve, veden virtausreitti ja ekologinen yhteys.  

Alueelta on aiempia luontotietoja: Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 -selvitys (Lammi 

& Routasuo 2013), Ekologisten yhteyksien selvitys Espoonkartanon ja Gumbölen alueilla 

(Lammi ym. 2016), eläinten kulkureittiselvitys Histan, Siikajärven ja Nupurin alueella 

(Väre 2009), Espoon virtavesiselvitys (Janatuinen 2009a, b) ja Espoon 

perinneympäristöselvitys 2014 (Lampinen & Annala 2014). Alueella on liito-oravan 

elinympäristönä rajattu alue (Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoja). 

Arkiniityn purolaakso sijaitsee Histan alueen soilta ja metsistä alkunsa saavan Histanpuron 

alajuoksulla Nupurintien ja Mustanpurontien välisellä alueella. Puro on säilynyt alueella 

harvinaisen luonnontilaisena, ja se on Espoon virtavesiselvityksessä määritetty 

maakunnallisesti arvokkaaksi virtavesikohteeksi. Paikoin se virtaa jyrkkinä 

koskiosuuksina, mutta alempana puron virtaus hidastuu ja uoma on uurtanut jyrkkiä 

meanderimutkia laakson savikkoon. Purouoman poukamassa on lähteitä ja alajuoksun 

metsissä laajalla alueella tihkupintaa. Myös kasvillisuus on alueella arvokasta, ja alue 

luultavasti täyttää luonnonsuojelulain mukaisen jalopuumetsän kriteerit. (Janatuinen 

2009a) Espoon perinneympäristöselvityksen (Lampinen & Annala 2014) mukaan 

Käkiniityn osa-alue selvitysalueella on metsittyvä tuoreen niityn kaistale heti 

Mustanpurontie länsipuolella.  
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Kuva 11.1. Arkniityn selvitysalue.  

  



 

 

129 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

11.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

11.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Kuten Espoon virtavesiselvityksen raportissa kerrottiin, alueella on luonnontilaisen 

puronuoman varrella hyvin edustavaa lehtoa. Lehdon rajausta tarkennettiin tässä 

selvityksessä. Lehdossa on niin runsaasti puumaisia vaahteroita, että lehto täyttää 

luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisen suojeltavan luontotyypin, jalopuumetsikön kriteerit 

(Pääkkönen & Alanen 2000). Selvitysalueen lehto jaettiin kahteen osa-alueeseen: 

sekapuustoiseen kuusivaltaiseen, enimmäkseen tuoreen lehdon pohjoisosaan ja 

kosteampaan lehtipuuvaltaiseen eteläosaan. Selvitysalueella täyttyy useita maakunnallisesti 

arvokkaiden kohteiden ns. LAKU-kriteereitä. Lisäksi rajattiin kolmas, arvokas kuivan 

lehdon kuvio selvitysalueen kaakkoispuolelta. Mustanpurontien länsipuolella sijaitseva 

Käkiniityn osa-alue on niin umpeenkasvanut, ettei sitä käytännössä voi erottaa puronvarren 

lehtokasvillisuudesta. 

Alueelta paikannettiin kaksi luonnontilaisen kaltaista lähdettä ja lukuisia luonnontilaisen 

kaltaisia, puroon laskevia kausikuivia noroja. Lähteet ja norot ovat vesilain 2 luvun 11 §:n 

mukaisia suojeltavia kohteita. Lisäksi vesilain 3 luvun 2 § suojelee itse puron. 

Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset on esitetty kuvassa 11.2, ja niiden tiedot on 

koottu taulukkoon 11.1. Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä 3. 

Selvitysalueella kasvaa useita vaateliaita lehtokasveja. Huomionarvoisin niistä on 

kangaskorte (Equisetum hyemale), josta on Suomen Lajitietokeskuksen (2019b) 

tietokannoissa Espoosta vain yksi havainto 2000-luvulta. Lisäksi Mustanpurontien varrella 

havaittiin silmälläpidettävän (NT) ketoneilikan (Dianthus deltoides) esiintymä. 

Selvitysalueella on haitallisen vieraslajin jättiputken (Heracleum persicum -ryhmä) 

esiintymä. (kuva 11.2) 
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Kuva 11.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet ja huomionarvoiset kasviesiintymät selvitysalueella.   
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Taulukko 11.1. Arkniityn selvitysalueelta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
luontotyyppikohteet (kuva 11.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. Luontotyyppikohteiden 
kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Lehto, puro ja noroja 

Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi 
Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen suojeltava kohde 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde (lehto, pienvesi lähiympäristöineen, vanha 
metsä) 
METSO-kohde (luokka I) 

I 

2 Lehto, puro ja noroja 

Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi 
Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen suojeltava kohde 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde (lehto, pienvesi lähiympäristöineen) 
METSO-kohde (luokka I) 

I 

3 Lähteikkö 

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen suojeltava kohde 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I 

4 Lehto 

Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

 

11.1.2. Liito-orava 

Selvitysalueella on kaksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa (molemmissa 

kolohaavat). Elinpiirillä on yksi selvärajainen ydinalue (kuva 11.4). Elinpiirin pinta-ala 4,6 

ha; ydinalueen pinta-ala 2,9 ha. Elinpiiri jatkuu pohjoiseen Nupurintien pohjoispuolella 

(ks. kohde 6). Rehevä purolaakson lehto, jossa puusto on hyvin järeää lukuun ottamatta 

selvitysalueen kaakkoisneljännestä. Liito-oravan papanoita havaittiin runsaasti lukuisten 

puiden alla. Aiemmin vain alueen luoteispääty on tulkittu liito-oravalle soveltuvaksi, eikä 

ydinalueita ole rajattu (Lammi ym. 2016a).  
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Kuva 11.3. Liito-oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet elinpiiriltä lähiympäristöön. ’Vanhat’ liito-orava-
alueet ja olemassa olevat kulkuyhteydet ovat Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineiston 
(2014) mukaiset. 
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Kuva 11.4. Liito-oravan elinpiiri, ydinalue, lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä havaitut papanapuut 
ja pesä- ja kolopuut. 
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11.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalue sijoittuu maakunnalliselle laajalle 

hyvin kytkeytyneelle alueelle, joka yhdistää maakunnallisen ekoverkoston ydinalueita: 

Bodominjärven eteläpuolelta pohjoiseen koko Nuuksion kattavaa ydinaluetta sekä 

ydinaluetta, joka ulottuu Kakarlammen pohjoispuolelta Gumböleen ja Blominmäkeen. 

Nämä luonnon ydinalueet ovat Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin 

kuuluvia kohteita, joiden pinta-ala on yli 50 ha.  

Espoon ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelun (Hirvensalo 2014) 

mukaan selvitysalueen itäpuolelta kulkee pohjois-eteläsuuntainen maakunnallisesti tärkeä 

ekologinen yhteys, joka yhdistää Ämmässuon eteläpuoliset metsät Nuuksioon.  

Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoissa selvitysalueen läpi Histanpuroa pitkin 

kulkee luoteis-kaakkosuuntaisesti paikallinen ekologinen yhteys, joka yhdistää 

Nupurinjärven ympäristöä ja Sahajärven eteläpuolisia metsäalueita.  

Histan, Siikajärven ja Nupurin alueen eläinten kulkureittiselvityksen (Väre 2009) mukaan 

selvitysalueen kautta niin ikään luoteis-kaakkosuuntaisesti kulkee ekologisen 

luonnonmaiseman johtolinja (kuva 11.5). Selvityksessä tarkasteltiin luonnonmaiseman 

ominaispiirteiden avulla eläinten liikkumisen kannalta monipuolisia alueita. Nämä reitit 

muodostavat tärkeitä luonnon toiminnan kannalta merkittäviä ekologisia yhteyksiä. 

Selvitysalue on myös osa merkittävää eläimistöaluetta (Väre 2009). 

Vuoden 2016 ekologisten yhteyksien selvityksen mukaan selvitysalueen läpi kulkevan 

paikallisen yhteyden ja sen itäpuolelta kulkevan maakunnallisen yhteyden 

pullonkaulakohta on selvitysalueen kaakkoispuolella, jossa moottorintien ali johtaa yksi 

kapea alikulku ja kapea silta-aukko (Lammi ym. 2016). (kuva 11.5) 

Toinen ekologisten yhteyksien pullonkaulakohta on selvitysalueen kaakkoispuolella, jossa 

Mustanpurontien ja Nupurinjärven välissä on metsittynyttä peltoa. Järven rannalta on myös 

luoteeseen puronvartta pitkin suuntautuva yhteys. (Lammi ym. 2016) (kuva 11.5) 

Selvitysalue sijaitsee Turunväylän ja Nupurintien (seututie 110) välissä ja moottoritien 

vierustan riista-aita ohjannee eläimiä ylittämään vilkkaita teitä tietyissä paikoissa. Riista-

aidan pää Nupurinlaaksossa (maakunnallisen yhteyden moottoritiellä) on merkittävä 

eläinonnettomuuspaikka (Väre 2009).  

Selvitysalueen itä- ja kaakkoispuolella puolella on Turuntien alikulkuja lisäksi 

Arkiniityntiellä/Arkiniitynportissa sekä Mustapurontiellä, mutta on epävarmaa, 

käyttävätkö eläimet niitä, sillä niitä ei mainita Väreen (2009) selvityksessä (kuva 11.5).  
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Kuva 11.5. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet ja liito-orava-alueet selvitysalueiden (6. 
Kotalammensuo ja 11. Arkiniityn purolaakso) lähiympäristössä sekä tämän selvityksen liito-oravan 
elinpiirit ja kulkuyhteydet.  

Turunväylän 
alikulku 
 

Turunväylän 
alikulku 
 

Liito-oravan liitoradan 
pituus Turunväylän yli n. 
50 m 
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11.1.4. Lepakot  

Rehevä purolaakso, joka on tärkeä etenkin siipoille (luokka III) (havainnot ks. liitteen 1 

taulukko L1.2). Vesisiippaa ei kuitenkaan esiinny, koska puusto on sille liian 

sulkeutunutta. Kohteen habitaatti on viiksisiipoille juuri ihanteellista, varjoisaa metsää, 

jossa on pieniä saalistukseen sopivia aukioita. 

Ensimmäiset siippahavainnot tallentuivat illalla alle puoli tuntia auringonlaskun jälkeen, 

mikä viittaa yhdyskuntien olemassaoloon melko lähellä, todennäköisesti aluetta 

ympäröivissä rakennuksissa. 

11.1.5. Linnusto  

Arkniityn purolaakso on syvä ja kapea, tiheäkasvuinen ja rehevä jokilaakso, joka on 

vaikeakulkuisuutensa ansiosta linnuille rauhallinen ja runsasravintoinen pesimäalue. 

Alueella ei tavattu Suomessa uhanalaisiksi eikä silmälläpidettäviksi luokiteltuja lajeja eikä 

maamme vastuulajeja (taulukko 11.2, kuva 11.6), mutta se on osa EU:n lintudirektiivin 

liitteen I lajeihin kuuluvan palokärjen reviiriä (1). Muita huomionarvoisia lajeja ovat käki 

(1), peukaloinen (1), kultarinta (1), mustapääkerttu (4), sirittäjä (1) ja punatulkku (2). 

 

Taulukko 11.2. Kohteen 11 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Direktiivilajit lihavoitu: D1 = direktiivilaji.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Palokärki D1 1 

Käki  1 

Peukaloinen  1 

Kultarinta  1 

Mustapääkerttu  4 

Sirittäjä  1 

Punatulkku  2 
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Kuva 11.6. Kohteen 11 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 
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11.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 11.7. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajaukseen ehdotetaan laajennuksia kattamaan 
punaisella ja keltaisella osoitetut alueet; valkoiset alueet voi poistaa rajauksesta. 
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11.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka I 

Selvitysalueen jalopuumetsikkö on luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen luontotyyppi, 

jonka ominaispiirteitä ei lain mukaan saa muuttaa. Luonnonsuojelulain luontotyyppien 

muuttamiskielto ei tule voimaan suoraan lain nojalla, vaan se edellyttää ELY-keskuksen 

rajauspäätöstä.  

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisten norojen ja lähteiden ominaispiirteitä ei saa lain mukaan 

vaarantaa. Vesilain 3 luvun 2 §:n mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen 

lupa, jos se voi muuttaa vesistön (tässä tapauksessa puron) asemaa, syvyyttä, 

vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai 

määrää, ja tämä muutos vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen. Pienvesien 

suojaisuuden ja ominaispiirteiden säilyttämiseksi tulisi säästää myös niiden välitön 

lähiympäristö. Metsähallituksen suosituksissa pienvesien suojavyöhykkeiden tulee olla 15–

30 metriä (Saari ym. 2009). 

Selvitysalueen puronvarren lehto on puron suojavyöhykettä. Suojavyöhykkeiden 

jättämisellä vaikutetaan biologisten ja ekologisten seikkojen lisäksi myös maiseman 

esteettisyyteen (Saari ym. 2009). Lainsäädännöstä vesilaki (luku 1, 15 §) kieltää 

ryhtymästä vesistössä tai maalla sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vähentävät huomattavasti 

luonnon kauneutta. Vesistöjen kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämisen ohella 

suojavyöhykkeet suojelevat erityisesti lajistollista monimuotoisuutta, sillä rantametsä 

poikkeaa usein puulajisuhteiltaan muusta metsästä (Saari ym. 2009). Suojavyöhykkeen 

minileveys toteutuu tällä hetkellä selvitysalueella hyvin.  

Kangaskortekasvusto säilyy, kun lehto ja puro säästetään maankäytössä. 

Luokka II 

Selvitysalueen kolmas lehtokuvio on Espoon LUMO-priorisoinnin mukaisena 

luontotyyppinä ja maakunnallisesti arvokkaana, LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävänä 

luontotyyppinä arvoluokan II kohde, joka suositellaan säästettävän luontoarvoja 

merkittävästi heikentävältä maankäytöltä. 

Luokka III 

Mustanpurontien pientareen ketoneilikkakasvusto on lähinnä paikallisesti arvokas 

esiintymä. Se suositellaan huomioimaan maankäytössä mahdollisuuksien mukaan. 

Jättiputki 

Jättiputki-ryhmän lajit on luokiteltu haitallisiksi vieraslajeiksi koko EU:n alueella. 

Esiintymä tulisi hävittää viipymättä.  

11.2.2. Liito-orava 

Lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain mukaan suojeltuja. Kaikista 

metsänkäsittelyistä tulee luopua liito-oravan elinpiirin alueella. Kulkuyhteys Nupurintien 

yli pohjoiseen tulee säilyttää vähintään nykyisellään säästämällä kaikki tienvarren puut, ja 
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yhteyden vahvistamiseksi puita olisi hyvä istuttaa tien pohjoispuolelle (ks. kohde 6). Myös 

kulkuyhteyksien vahvistaminen etelään ja itään olisi suotavaa.  

11.2.3. Ekologiset yhteydet 

Puustoisia yhteyksiä tarvitsevan liito-oravan kannalta on tärkeää, että liito-orava pystyy 

liikkumaan selvitysalueen elinalueelta muualle. Yhteyksien jatkuminen Turunväylän ja 

Nupurintien yli on turvattava niin, että väylien molemmin puolin on korkeaa puustoa 

jatkossakin. Yhteys ei voi olla vain yksittäisten puiden varassa. Välittömästi selvitysalueen 

lounaispuolella on toinen liito-oravan elinalue (Espoon ympäristökeskuksen 

paikkatietoaineistot), jonne Turuntien yli liito-oravan on liidettävä n. 50 metriä (kuva 

11.5). Ylitys on juuri ja juuri liito-oravalle mahdollinen, mikäli molemmin puolin on 

sopivan korkeita puita. Liito-oravat pystyvät liitämään 30–70 m leveiden aukkojen yli 

(Desrochers ym. 2003). Liito-oravien on Suomessakin todettu ylittävän yllättävän laajoja 

aukkoja (Marko Schrader, kirjallinen tiedonanto).  

Mustanpurontien ja Nupurinjärven välissä oleva maakunnallisten yhteyksien 

pullonkaulakohta on herkkä häiriöille. Alueelle ei tule osoittaa uutta rakentamista (Lammi 

ym. 2016). 

Selvitysalueen läpi kulkeva ekologisen luonnonmaiseman johtolinja on luonnon toiminnan 

kannalta merkittäviä ekologinen yhteys, jotka tulee ottaa huomioon maankäytössä. 

Paikallisen verkoston yhteyden leveys voi vaihdella minimiin 100 metriä, mutta kapeampi 

kohta ei saa olla leveyttään pidempi. (Väre 2009) 

Arkiniityntien/Arkiniitynportin sekä Mustanpurontien alikulkujen toimivuutta eläinten 

kulkuyhteyksiä olisi hyvä selvittää. Moottoritien ylitys-/alitusratkaisuja selvitysalueen 

kaakkoispuolen pullonkaulakohdassa on lueteltu luvussa 6.2.4. 

11.2.4. Lepakot 

Alue on lepakoiden käyttämää nykyisen rajauksen mukaisesti, ja olisi säilytettävä 

suojeluvarauksena. 

11.2.5. Linnusto 

Puroa reunustava rehevä jokilaakso on lintujen elinympäristötyyppinä Espoossa 

harvinainen ja uhattu, ja vaikka alue sijaitsee vilkasliikenteisen tien varrella ja lähellä 

asutusta, se on säilynyt tärkeänä pesimäpaikkana useille harvalukuisille lehtolintulajeille 

(arvoluokka II). 

11.2.6. Muita huomioita 

Selvitysalueen luoteispäädyssä on kaksi luhistumistilassa olevaa taloa, joiden asuttamisen 

ajoilta rinteellä ja purossa on sekalaista romua (mm. amme ja polkupyörä), jotka tulisi 

poistaa ensi tilassa. 
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12. Pitkäsuo (kohteet 12 ja 13)  

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) alueilla on luonnonsuojelualuevaraus 

merkinnällä SL 1. Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) luonnoksessa 

5.3.2018 ne ovat virkistysaluetta.  

Selvitysalueet rajautuvat Luukin luonnonsuojelualueeseen ja Nuuksion kansallispuiston 

Natura-alueen osa-alueeseen, jossa sijaitsee suurin osa Pitkäsuosta. Alueilta on aiempia 

luontotietoja: Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 -selvityksessä (Lammi & Routasuo 

2013), jonka mukaan Pitkäsuon suojellun osan ulkopuolella on reheviä korpia.  

Alueelta 13 on Ympäristöhallinnon (2019b) Hertta-tietokannassa lukuisia liito-

oravahavaintoja 1990-luvulta, sinne ulottuu liito-oravan elinympäristönä vuonna 2015 

rajattu alue (Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoja). 

 

Kuva 12.1. Pitkäsuon selvitysalueet.  
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12.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

12.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Selvitysalueilta rajattiin arvokkaita korpia, joista yksi on lisäksi pienveden lähiympäristö, 

ja pieni lehtokuvio. Laajin korpi täyttää maakunnallisesti arvokkaan kohteen ns. LAKU-

luontotyyppikriteerin ”vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai 

vähän muuttuneet korvet”. Muut korvet ja lehtokohde täyttävät maakunnallisesti 

arvokkaan kohteen ns. LAKU-yhdistelmäkriteerin kytkeytyessään laajaan suojeltuun 

Pitkäsuohon. Selvitysalueelta paikannettu luonnontilaisen kaltainen noro on vesilain 2 

luvun 11 §:n mukainen suojeltava kohde. Lisäksi selvitysalueilla on kangas- ja 

kalliometsää, jossa ei ole erityisiä luontoarvoja, vaan niitä on aikoinaan harvennettu ja ne 

ovat pääosin melko tasaikäisrakenteisia ja niukkalahopuustoisia. ’ 

Kangas- ja kalliometsät rajautuvat kuitenkin METSO I- ja II-luokkien valintaperusteet 

täyttäviin kohteisiin, jolloin ne voidaan rajata METSO III-luokan kohteina eli itsestään tai 

luonnonhoitoimien avulla luonnontilaltaan suotuisaan suuntaan kehittyvinä metsinä. 

Alueella 13 kangasmetsän arvoa nostaa liito-oravan ja valkolehdokin esiintyminen. 

Alueiden kangas- ja kalliometsät ovat lisäksi suojavyöhykkeitä sekä selvitysalueiden 

arvokkaammille korpi- ja lehtokuvioille että Pitkäsuon suojellulle osalle. Arvokkaiden 

luontotyyppikohteiden rajaukset on esitetty kuvissa 12.2a ja 12.2b, ja niiden tiedot on 

koottu taulukkoon 12.1. Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä 3. 

Huomionarvoisin kasvihavainto on alueella 12 esiintyvä vaarantunut (VU), erityisesti ja 

kiireellisesti suojeltava harsosammal (Trichocolea tomentella) (kuva 12.2b). Harsosammal 

on harvinainen varjoisten lähdekorpien, lähdepurojen varsien ja kuusikoitten tihkupintojen 

laji, joka on harvinaistunut ojitusten, purojen perkausten ja metsän käsittelyjen 

seurauksena (SYKE 2014). Suomen lajitietokeskuksen (2019b) tietokantojen mukaan 

Espoosta on lajista vain yksi aiempi havainto. Selvitysalueelta 13 paikannettiin kaksi 

vaateliaan metsälehmuksen (Tilia cordata) esiintymää sekä rauhoitetun valkolehdokin 

(Platanthera bifolia) esiintymä (kuva 12.2a).  
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Kuvat 12.2a ja 12.2b. Arvokkaat luontotyyppikohteet ja huomionarvoiset kasviesiintymät 
selvitysalueilla.   
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Taulukko 12.1. Pitkäsuon selvitysalueilta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
luontotyyppikohteet (kuva 12.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. Luontotyyppikohteiden 
kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Korpi 

Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

II 

2 Kangasmetsä METSO-kohde (luokka III) III 

3 Lehto 

Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

4 Korpi ja noro 

Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde (pienvesi lähiympäristöineen) 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I/II 

5 Korpi 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde  
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

II 

6 Korpi 

Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

II 

7 Kangas- ja kalliometsä 
Uhanalainen luontotyyppi  
METSO-kohde (luokka III) 

IV 

 

12.1.2. Liito-orava 

Selvitysalueella on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka (kolohaapa) (kuva 12.4). 

Elinpiirin pinta-ala 3 ha; ydinalueen pinta-ala 0,7 ha; elinpiiri jatkuu pohjoiseen 

selvitysalueen ulkopuolelle (kuvat 12.3 & 12.4). Puronotkon korpi, jossa kuusikko on 

melko nuorta ja tiheää, harvakseltaan kasvavat haavat ovat järeitä. Ydinalueen 

länsipuolella selvitysalueen puusto on nuorta ja haapa puuttuu; haapaa ei ole myöskään 

selvitysalueen eteläosan sammalpohjaisessa kuusikossa suon laidalla. Ydinalueelta on 

toimivat kulkuyhteydet ympäristöön moneen suuntaan. Aiemmassa selvityksessä alue on 

tulkittu laajalti liito-oravalle soveltuvaksi myös muualta kuin haapaa kasvavilta osiltaan, 

mutta ydinalueita ei ole rajattu (Lammi ym. 2016a).  
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Kuva 12.3. Liito-oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet elinpiiriltä lähiympäristöön. ’Vanhat’ liito-orava-
alueet ja olemassa olevat kulkuyhteydet ovat Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineiston 
(2014) mukaiset. 
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Kuva 12.4. Liito-oravan elinpiiri, ydinalue, lisääntymis- ja levähdyspaikka sekä havaitut 
papanapuut ja pesäpuut. 
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12.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalueet sijoittuvat koko Nuuksion 

kattavalle maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle. Nämä luonnon ydinalueet ovat 

Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvia kohteita, joiden pinta-ala 

on yli 50 ha.  

Myös Espoon ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelun (Hirvensalo 2014) 

mukaan selvitysalueet ovat osa laajaa, ekologisen verkoston kannalta tärkeää Luukin 

luontoaluetta.  

Selvitysalue 12 rajautuu Vihdintiehen (seututie 120), jonka yli on Espoon 

ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoissa aiemmin tunnistettu maakunnallinen 

ekologinen yhteys selvitysalueen molemmin puolin (kuva 12.5).  
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Kuva 12.5. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet ja liito-orava-alueet sekä tämän selvityksen 
liito-oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet. 

Vihdintie 
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12.1.4. Lepakot  

Alueet sijaitsevat seudulla, jossa on paljon havupuuvaltaista metsää, kalliota ja 

suopainanteita. Rajatut alueet eivät lepakoiden kannalta erotu ympäristöstään. Alueilla 

havaittiin vähän lepakoita (havainnot ks. liitteen 1 taulukko L1.2), koska asutusta ja siten 

yhdyskunnille sopivia rakennuksia ei ole lähistöllä ja lisäksi rannat ovat karuja. 

12.1.5. Linnusto  

Pitkäsuon kaksiosainen selvitysalue koostuu pääosaksi kuusikkoa kasvavista pienehköistä 

korvista ja kuusivaltaisista reunametsistä. Alueen 13 halki virtaa pieni metsäpuro paikoin 

rehevine reunapensaikkoineen.  

Osa-alueella 12 ei tavattu uhanalaisia, direktiivi- eikä vastuulajeja (taulukko 12.2, kuva 

12.6). Muista huomionarvoisista lajeista tavattiin puukiipijä (1 reviiri). 

Osa-alueella 13 pesii Suomessa uhanalaisista lajeista pyy (1 reviiri), joka kuuluu myös 

EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Suomessa silmälläpidettäviksi luokitelluista lajeista 

tavattiin närhi (1) ja puukiipijä (1). 

 

Taulukko 12.2. Kohteiden 12 ja 13 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja 
harvalukuisten lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Uhanalaiset, 
silmälläpidettävät ja direktiivilajit lihavoitu: VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, D1 = 
direktiivilaji.  

 Parimäärä 

Laji Luokat 12 13 

Pyy VU, D1  1 

Närhi NT  1 

Puukiipijä  1 1 
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Kuva 12.6. Kohteiden 12 ja 13 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien havainnot pesimäkaudella 2019. 
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12.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 12.7. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajauksiin ei ehdoteta muutoksia. 
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12.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka I 

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisen noron ominaispiirteitä ei saa lain mukaan vaarantaa. 

Pienvesien suojaisuuden ja ominaispiirteiden säilyttämiseksi tulisi säästää myös niiden 

välitön lähiympäristö. Metsähallituksen suosituksissa pienvesien suojavyöhykkeiden tulee 

olla 15–30 metriä, vaikka metsälakikohteen ”selvästi muusta ympäristöstä erottuvat” 

ominaisuudet yltäisivätkin vain kolmen metrin päähän purosta (Saari ym. 2009).  

Luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisesti erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää 

esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on 

rajannut esiintymispaikan ja tiedottanut siitä maanomistajalle.   

Luokka II  

Arvoluokan II luontotyyppikohteet suositellaan säästettävän luontoarvoja merkittävästi 

heikentävältä maankäytöltä. Metsälakikohteisiin kohdistuvissa toimenpiteissä on 

säilytettävä elinympäristön ominaispiirteet, kuten erityinen vesitalous, puuston rakenne, 

vanhat ylispuut, kuolleet ja lahot puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston 

vaihtelevaisuus ja maaperä. Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun 

ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja alueita eikä oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

alueella lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita. 

Metsälakikohteita koskevaa, ominaispiirteiden säilyttämiseen liittyvää ohjeistusta voidaan 

soveltaa myös kaikkiin muihin luontotyyppikohteisiin maankäytön suunnittelussa. 

Luokka III  

Luokan III luontotyyppikohde suositellaan huomioimaan maankäytössä mahdollisuuksien 

mukaan. 

Selvitysalueen luontotyyppikohteet täyttävät kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman 

luokan I, II tai III valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen 

soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen 

hakeminen kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

Luokka IV 

Alueen 12 kangasmetsä suositellaan huomioimaan maankäytössä mahdollisuuksien 

mukaan arvokkaiden soiden suojavyöhykkeenä.  

12.2.2. Liito-orava 

Lisääntymis- ja levähdyspaikka on luonnonsuojelulain mukaan suojeltu. 

Metsänkäsittelyistä tulee luopua koko elinpiirin alueella. Kulkuyhteyden säilyminen tulee 

varmistaa erityisesti pohjoiseen, jossa on liito-oravalle soveltuvia metsiä laajalti. Olisi 

suotavaa liittää elinpiirin alue Pitkäsuon suojelualueeseen, johon se nykyisin rajautuu. 
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12.2.3. Ekologiset yhteydet 

Selvitysalue on osa laajaa yhtenäistä metsäaluetta, ja sieltä on hyvät ekologiset yhteydet 

joka suuntaan. Maakunnallisen yhteyden jatkuvuus Vihdintien yli on turvattava etenkin 

puustoisia yhteyksiä vaativaa liito-oravaa varten. Tien molemmin puolin paikallisen 

ekoyhteyden kohdalla tulee olla korkeaa puustoa jatkossakin. Paikallisen yhteyden 

jatkuvuuteen lännen suuntaan olisi hyvä kiinnittää huomiota.  

12.2.4. Lepakot 

Ei suosituksia, sillä alueella ei esiinny luokkien I–III lepakkoalueita ja lepakkoja havaittiin 

vähän. 

12.2.5. Linnusto 

Pitkäsuo edustaa Espoossa vähälukuisia soita, joilla linnusto on yleensä niukkalajista ja 

harvaa, mutta Pitkäsuon selvitysalueillakin suojeluarvoltaan kohtalaisen tärkeää 

(arvoluokka III). 
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13. Kaitalammen aarnialue (kohde 14)  

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) alueella on luonnonsuojelualuevaraus 

merkinnällä SL 2, ja se säilytetään Helsingin kaupungin kiinteistöviraston päätöksellä 

aarnialueena.Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) luonnoksessa 5.3.2018 

alue on virkistysaluetta.  

Alue rajautuu Kaitalammen aarnialueen luonnonsuojelualueeseen. Se on tunnistunut 

paikkatiedoista osaksi maakunnallista Zonation-kohdetta. Alueen luoteisosaa sivuaa liito-

oravan elinympäristönä vuonna 2015 rajattu alue (Espoon ympäristökeskuksen 

paikkatietoaineistoja), ja Ympäristöhallinnon (2019b) Hertta-tietokannassa on alueelta 

liito-oravahavaintoja vuodelta 2013.  

 

Kuva 13.1. Kaitalammen selvitysalue.  
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13.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

13.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Selvitysalueelta rajattiin arvokkaina luontotyyppikohteina pieniä korpia ja rämeitä. Niitä 

ympäröivät osin vanhapuustoiset kalliometsät avokalliolaikkuineen sekä etenkin alueen 

pohjoisosassa myös kuivahkot ja tuoreet kangasmetsät. Arvokkaiden 

luontotyyppikohteiden rajaukset on esitetty kuvassa 13.2, ja niiden tiedot on koottu 

taulukkoon 13.1. Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä 3. 

Selvitysalueella ei havaittu huomionarvoisia kasviesiintymiä.  

 

 

Kuva 13.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet selvitysalueella.   
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Taulukko 13.1. Kaitalammen selvitysalueelta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 13.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. 
Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Räme 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

III 

2 Räme 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

3 Korpi 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

4 Kalliometsä ja avokallio METSO-kohde (luokka II) III 

5 Korpiräme 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

6 Korpi 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

7 Räme 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

8 Korpi 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

9 Kangasmetsä 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

III 
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13.1.2. Liito-orava 

Selvitysalueella on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka (kolohaapa) (kuva 13.4). 

Elinpiirin pinta-ala >3 ha; ydinalueen pinta-ala 1,1 ha. Elinpiiri jatkuu pohjoiseen 

selvitysalueen ulkopuolelle. Valtaosa selvitysalueesta on kuivaa ja karua kalliomännikköä. 

Kallioiden välissä on kuitenkin reheviä osin soistuneita korpipainanteita. Alueen 

luoteisosassa puronotkossa/korpipainanteessa sijaitsee liito-oravan ydinalue sekä 

lisääntymis- ja levähdyspaikka. Puusto on järeähköä, ja korpipainanteessa on yksi 

kolohaapa. Ydinalue sijaitesee osin selvitysalueen ulkopuolella. Elinpiiri ja todennäköisesti 

myös ydinlaue jatkuvat pohjoisessa/lännessä selvitysalueen ulkopuolelle laajalle 

sekametsäiselle länsirinteelle (kuva 13.3), joka on aiemmin tulkittu soveltuvaksi liito-

oravalle (Lammi ym. 2016a). Vanha rajaus ei kuitenkaan jostain syystä kata nyt todettua 

ydinaluetta.  
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Kuva 13.3. Liito-oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet elinpiiriltä lähiympäristöön. ’Vanhat’ liito-orava-
alueet ja olemassa olevat kulkuyhteydet ovat Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineiston 
(2014) mukaiset. 



 

 

159 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

 

Kuva 13.4. Liito-oravan elinpiiri, ydinalue, lisääntymis- ja levähdyspaikka sekä havaitut 
papanapuut ja pesäpuu. 
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13.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalue sijoittuu koko Nuuksion kattavalle 

maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle. Nämä luonnon ydinalueet ovat Uudenmaan 

Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvia kohteita, joiden pinta-ala on yli 50 

ha.  

Myös Espoon ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelun (Hirvensalo 2014) 

mukaan selvitysalue on osa laajaa, ekologisen verkoston kannalta tärkeää Luukin 

luontoaluetta.  

Selvitysalueesta pohjoiseen on Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoissa 

aiemmin tunnistettu paikallinen ekoyhteys Vihdintien (seututie 120) yli.  

13.1.4. Lepakot  

Alue sijaitsee seudulla, jossa on paljon havupuuvaltaista metsää, kalliota ja suopainanteita. 

Rajattu alue ei lepakoiden kannalta erotu ympäristöstään. Alueella havaittiin vähän 

lepakoita (havainnot ks. liitteen 1 taulukko L1.2), koska lähellä ei ole vesistöä eikä seudun 

rakennuksissa ilmeisesti ole yhdyskuntia. 

13.1.5. Linnusto  

Kaitalammen aarnialueen männikköä kasvavat laakeat kallioselänteet ja kuusivaltaiset 

metsät eivät ole lähtökohtaisesti arvokkaimpia lintualueita, mutta niillä voi pesiä sellaisia 

lajeja, jotka puuttuvat tai ovat vähälukuisia muissa elinympäristöissä. 

Alueella ei tavattu Suomessa uhanalaisiksi tai silmälläpidettäväksi luokiteltuja lajeja 

(taulukko 13.2, kuva 13.5), mutta se kuuluu EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista 

palokärjen (1) ja kehrääjän (1) sekä muista huomionarvoisista lajeista käen (1) reviireihin. 

13.1.6. Kirjoverkkoperhonen 

Lajia ei havaittu. Toukan ravintokasveja maitikoita esiintyy selvitysalueen keskiosan 

kallioilla harvakseltaan, ja osa kasvustoista on puolivarjoisissa kohdissa. 

 

 

Taulukko 13.2. Kohteen 14 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Direktiivilajit lihavoitu: D1 = direktiivilaji.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Kehrääjä D1 1 

Palokärki D1 1 

Käki  1 
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Kuva 13.5. Kohteen 14 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 
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13.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 13.6. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajaukseen ehdotetaan laajennuksia kattamaan 
punaisella, keltaisella ja vihreällä osoitetut alueet. 
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13.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka III  

Luokan III luontotyyppikohteet suositellaan huomioimaan maankäytössä mahdollisuuksien 

mukaan. 

Metsälakikohteisiin kohdistuvissa toimenpiteissä on säilytettävä elinympäristön 

ominaispiirteet, kuten erityinen vesitalous, puuston rakenne, vanhat ylispuut, kuolleet ja 

lahot puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston vaihtelevaisuus ja maaperä. 

Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja 

metsätalouteen osoitettuja alueita eikä oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella lukuun 

ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita. Metsälakikohteita 

koskevaa, ominaispiirteiden säilyttämiseen liittyvää ohjeistusta voidaan soveltaa myös 

kaikkiin muihin luontotyyppikohteisiin maankäytön suunnittelussa. 

Selvitysalueen luontotyyppikohteet täyttävät kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman 

luokan I, II tai III valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen 

soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen 

hakeminen kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

13.2.2. Liito-orava 

Lisääntymis- ja levähdyspaikka on luonnonsuojelulain mukaan suojeltu. 

Metsänkäsittelyistä tulee luopua koko elinpiirin alueella. Ydinalueen länsipuolinen laaja 

länsirinne olisi suotavaa kartoittaa ydinalueen laajuuden ja mahdollisten selvitysalueen 

ulkopuolella sijaitsevien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen selvittämiseksi. Kulkuyhteyden 

säilyminen tulee varmistaa erityisesti pohjoiseen, jossa on liito-oravalle soveltuvia metsiä 

laajalti, ja myös luonteva kulkuyhteys Vihdintien pohjoispuolelle saakka. Olisi suotavaa 

liittää elinpiirin alue Kaitalammen suojelualueeseen, johon se nykyisin rajautuu. 

13.2.3. Ekologiset yhteydet 

Selvitysalue on osa laajaa yhtenäistä metsäaluetta, ja sieltä on hyvät ekologiset yhteydet 

joka suuntaan. Paikallisen yhteyden jatkuvuus Vihdintien yli on turvattava etenkin 

puustoisia yhteyksiä vaativaa liito-oravaa varten. Tien molemmin puolin paikallisen 

ekoyhteydenn kohdalla tulee olla korkeaa puustoa jatkossakin. Yhteys ei voi olla vain 

yksittäisten puiden varassa.  

13.2.4. Lepakot 

Ei suosituksia, sillä alueella ei esiinny luokkien I–III lepakkoalueita ja lepakkoja havaittiin 

vähän. 

13.2.5. Linnusto 

Kaitalammen aarnialue sijoittuu itäpuolisen laajan metsänsuojelualueen reunaan ja on 

perusteltua suojella melko tärkeänä lintualueena (arvoluokka III). 
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14. Vähän Majalammen – Kalattoman suo (kohde 15)  

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkintä SL 1) 

perusteena on suotyyppien ja lehtokasvillisuuden suojelu. Espoon Pohjois- ja keskiosien 

yleiskaavan (POKE) luonnoksessa 5.3.2018 alue on virkistysaluetta.  

Alue rajautuu pohjoispuoleltaan Rinnekodin luonnonsuojelualueeseen. Alueelta on 

aiempia luontotietoja Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 -selvityksestä (Lammi & 

Routasuo 2013), jonka mukaan Kalatoin-lampea reunustaa rimpineva, jonka ympärillä on 

isovarpurämettä. Lammesta luoteeseen laskevassa jyrkässä puronotkossa kasvaa muutamia 

metsälehmuksia. Lisäksi alue on tunnistunut paikkatiedoista osaksi maakunnallista 

Zonation-kohdetta. Alueella on aiemmin havaittu pääkaupunkiseudulla harvinainen 

vaivaiskoivu (Betula nana).  

 

 

Kuva 14.1. Vähän Majalammen – Kalattoman selvitysalue.  
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14.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

14.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Toisin kuin lähtötietojen perusteella odotettiin, alueella ei ole lehtoa. Selvitysalueella on 

kaksi laajaa ja edustavaa, useista eri suoluontotyypeistä muodostunutta paikallista 

suoyhdistymää. Kalatoin-lampi ja siitä lounaaseen virtaava laskunoro ovat vesilain 2 luvun 

11 §:n mukaisia suojeltavia kohteita. Soita ympäröivät osin vanhapuustoiset kalliometsät ja 

varttuneet kangasmetsät. Kangasmetsiä on aikoinaan harvennettu, ja ne ovat tila- ja 

ikärakenteeltaan melko tasaisia. Niihin on kuitenkin jo ehtinyt muodostua jonkin verran 

lahopuuta. Metsät ovat myös alueen suoluonnon kannalta arvokkaita suojavyöhykkeitä. 

Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset on esitetty kuvassa 14.2, ja niiden tiedot on 

koottu taulukkoon 14.1. Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä 3. 

Alueella havaittiin kolme metsälehmusesiintymää. Kalatoin-lammen pohjoispuolisessa 

korvessa kasvaa alueellisesti uhanalaista (RT) herttakaksikkoa (Neottia cordata). (kuva 

14.2) Vaivaiskoivua ei alueella tavattu tässä selvityksessä.  

 

Kuva 14.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet ja huomionarvoiset kasviesiintymät selvitysalueella.   
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Taulukko 14.1. Vähän Majalammen – Kalattoman selvitysalueelta rajatut luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 14.2). Arvoluokan selitys ks. 
taulukko 1.1. Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Kalliometsä ja avokallio METSO-kohde (luokka II) III 

2 Kangasmetsä 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

III 

3 Boreaalinen piensuo 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

4 Räme 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

5 Lampi 
Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen suojeltava kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Uhanalainen luontotyyppi 

I 

6 Boreaalinen piensuo 

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen suojeltava kohde (noro) 
LUMO-priorisoinnin kohde (pienveden lähiympäristö) 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I/II 

7 Kangasmetsä 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

III 
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14.1.2. Liito-orava 

Selvitysalueella ei ole liito-oravalle hyvin soveltuvia elinympäristöjä. Kuusikot ovat melko 

nuoria, eikä järeitä haapoja ja kolopuita esiinny. Liito-oravaa ei havaittu.  

14.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalue sijoittuu koko Nuuksion kattavalle 

maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle. Nämä luonnon ydinalueet ovat Uudenmaan 

Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvia kohteita, joiden pinta-ala on yli 50 

ha.  

Myös Espoon ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelun (Hirvensalo 2014) 

mukaan selvitysalue on osa laajaa, ekologisen verkoston kannalta tärkeää luontoaluetta. 

Selvitysalueen itäpuolelta kulkee pohjois-eteläsuunteinen maakunnallinen ekologinen 

käytävä.  

Selvitysalueelta on hyvät ekologiset yhteydet kaikkiin ilmansuuntiin, eikä lähiympäristössä 

ole merkittäviä ekologisia esteitä.  
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Kuva 14.3. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet ja liito-orava-alueet selvitysalueen 
lähiympäristössä. 
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14.1.4. Lepakot  

Alue sijaitsee seudulla, jossa on paljon havupuuvaltaista metsää, kalliota ja suopainanteita. 

Rajattu alue ei lepakoiden kannalta erotu ympäristöstään. Alueella havaittiin vähän 

lepakoita (havainnot ks. liitteen 1 taulukko L1.2), koska asutusta ja siten yhdyskunnille 

sopivia rakennuksia ei ole lähistöllä ja lisäksi rannat ovat karuja. 

14.1.5. Linnusto  

Alue koostuu Kalatoin-lampea ympäröivästä rämeestä sekä sen länsipuolisista 

havumetsistä ja pienistä korpipainanteista, jotka ovat lähtökohtaisesti melko 

niukkalintuisia elinympäristötyyppejä, mutta joilla pesii joitakin sellaisia lajeja, joita ei 

juuri muissa ympäristötyypeissä tavata. 

Alueen pohjoisreunan vanhassa kuusikossa pesii Suomessa erittäin uhanalainen 

hömötiainen (1 reviiri) ja muista huomionarvoisista lajeista sirittäjä (1) (taulukko 14.2, 

kuva 14.4). Kalatoin-lammella pesii Suomen vastuulajeista telkkä (1 pari) ja tavi (1), ja 

muista huomionarvoisista lajeista lampea ympäröivillä räme- ja metsäalueilla metsäviklo 

(1) ja tiltaltti (1). 

 

Taulukko 14.2. Kohteen 15 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Uhanalaiset lajit lihavoitu: EN = erittäin 
uhanalainen laji, v = Suomen vastuulaji.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Hömötiainen EN 1 

Telkkä v 1 

Tavi v 1 

Metsäviklo  1 

Sirittäjä  1 

Tiltaltti  1 
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Kuva 14.4. Kohteen 15 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 
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14.1.6. Viitasammakko  

Lajia ei havaittu. 

14.1.7. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lampikorennot 

Kalatoinilla elää runsas sirolampikorentokanta (taulukko 14.3, kuva 14.5). Reviiriä 

vartioivia koiraita havaittiin useimmissa kulloinkin aurinkoisissa lammen osissa rannan 

kelluslehtiskasvustoissa ja rantakasvillisuudessa sekä lentelemässä ympäriinsä. lajin 

toukkien elinvaatimukset eivät ole kunnolla selvillä (Pynnönen 2017b), joten koko lampea 

on varovaisuusperiaatteen mukaisesti pidettävä lisääntymis- ja levähdyspaikkana. 

Sirolampikorentoesiintymä havaittiin myös Väärä-Mustan eteläosissa (taulukko 14.3, kuva 

14.5). 

 

Taulukko 14.3. Selvityksessä havaitut luontodirektiivin liitteen IV(a) lampikorennot. 

Kohde Pvm 
Suomenkielinen 
nimi 

Tieteellinen nimi Lisätietoja 

15 25.6. sirolampikorento Leucorrhinia albifrons N. 16 koirasta 

15 1.7. sirolampikorento Leucorrhinia albifrons N. 45 koirasta 

Väärä-
Musta 

1.7. sirolampikorento Leucorrhinia albifrons 

N. 8 koirasta parveili eteläpohjukassa, joka oli 
käytännössä kokonaan varjossa. Kävivät välillä 
paistattelemassa pohjukan viereisen metsän pienessä 
valoaukossa. 
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Kuva 14.5. Sirolampikorentojen havaintopaikat kohteella 15 ja Väärä-Mustalla. 
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14.1.8. Kirjoverkkoperhonen 

Lajia ei havaittu. Toukan ravintokasveja maitikoita esiintyy runsaammin vain Turvesuon 

etelä- ja länsipuolella. Lähes kaikki kasvupaikat ovat puolivarjoisia, ja useimmat niistä 

sijaitsevat loivasti pohjoiseen viettävillä kohdilla, jotka eivät ole perhoselle riittävän 

paahteisia.  

14.1.9. Karhu 

Karhun tuoreet jäljet ja ulostekasa havaittiin Turvesuon eteläpuolella (kuva 14.6). Karhu 

kuuluu EU:n ulontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin. Lisääntymispaikkaa alueella ei 

havaittu; levähdyspaikat vaihtuvat jatkuvasti, eikä niitä voi siksi määritellä (Kojola & 

Nieminen 2017). Kyseessä lienee alueella laajalti kiertelevä yksilö.  

 

 

Kuva 14.6. Karhun jälkien ja jätösten havaintopaikka. 
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14.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 14.7. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajaukseen ehdotetaan laajennuksia kattamaan 
keltaisella osoitetut alueet. 
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14.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka I 

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisen noron ja lammen ominaispiirteitä ei saa lain mukaan 

vaarantaa. Pienvesien suojaisuuden ja ominaispiirteiden säilyttämiseksi tulisi säästää myös 

niiden välitön lähiympäristö. Metsähallituksen suosituksissa pienvesien 

suojavyöhykkeiden tulee olla 15–30 metriä, vaikka metsälakikohteen ”selvästi muusta 

ympäristöstä erottuvat” ominaisuudet yltäisivätkin vain kolmen metrin päähän purosta 

(Saari ym. 2009).  

Luokka II  

Arvoluokan II luontotyyppikohde, Kalaton-lampea ympäröivä paikallinen suoyhdistymä 

(boreaalinen piensuo) suositellaan säästettävän luontoarvoja merkittävästi heikentävältä 

maankäytöltä. Herttakaksikkoesiintymä säilyy, jos sitä ympäröivä korpi säästetään 

maankäytössä. Vaikka alueen toinen paikallinen suoyhdistymä luokiteltiin vain 

arvoluokkaan III, myös se suositellaan säästämään, sillä siellä on useita erilaisia 

uhanalaisia suoluontotyyppejä, se on suojelematon osa Rinnekodin 

luonnonsuojelualueeseen kuuluvaa Turvesuota ja sen luonnontila on hyvä. 

Luokka III  

Muut luokan III luontotyyppikohteet suositellaan huomioimaan maankäytössä 

mahdollisuuksien mukaan. Kangas- ja kalliometsät ovat tärkeitä suojavyöhykkeitä alueen 

soille. 

Metsälakikohteisiin kohdistuvissa toimenpiteissä on säilytettävä elinympäristön 

ominaispiirteet, kuten erityinen vesitalous, puuston rakenne, vanhat ylispuut, kuolleet ja 

lahot puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston vaihtelevaisuus ja maaperä. 

Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja 

metsätalouteen osoitettuja alueita eikä oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella lukuun 

ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita. Metsälakikohteita 

koskevaa, ominaispiirteiden säilyttämiseen liittyvää ohjeistusta voidaan soveltaa myös 

kaikkiin muihin luontotyyppikohteisiin maankäytön suunnittelussa. 

Selvitysalueen luontotyyppikohteet täyttävät kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman 

luokan I, II tai III valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen 

soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen 

hakeminen kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

Metsälehmusesiintymät suositellaan huomioimaan maankäytössä mahdollisuuksien 

mukaan. 

14.2.2. Liito-orava 

Liito-oravaa ei esiinny selvitysalueella, jolloin se ei rajoita alueen maankäyttöä. 
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14.2.3. Ekologiset yhteydet 

Selvitysalue on osa laajaa yhtenäistä metsäaluetta, ja sieltä on hyvät ekologiset yhteydet 

joka suuntaan. Selvitysalueen kautta kulkeva maakunnallinen ekologinen yhteys vaikuttaa 

turvatulta ainakin selvitysalueen lähiympäristössä. 

14.2.4. Lepakot 

Ei suosituksia, sillä alueella ei esiinny luokkien I–III lepakkoalueita ja lepakkoja havaittiin 

vähän. 

14.2.5. Linnusto 

Vaikka pesimälinnuston arvokkaiden lajien ja reviirien määrä on melko alhainen, lajistoon 

kuuluu erittäin uhanalainen hömötiainen, mikä nostaa alueen arvoa tärkeäksi lintualueeksi 

(arvoluokka II). Lisäksi alueen suojeleminen laajentaisi jo olemassa olevaa metsän- ja 

soidensuojelualuetta, mikä parantaa myös lähialueiden linnuston elinoloja. 

14.2.6. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lampikorennot 

Sirolampikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikan turvaamiseksi Kalatoinin vedenlaatu ja 

vesitalous tulee säilyttää nykyisellään. Käytännössä ainoana uhkana nykytilanteessa ovat 

valuma-alueella tehtävät metsänkäsittelytoimet tai ojitukset, joista tulee pidättäytyä tai 

vähintään arvioida niiden vaikutukset sirolampikorennon esiintymään ennen toimenpiteitä. 



 

 

177 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

15. Hakjärven lehtokorpialueet (kohteet 16–18)  

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkintä SL 1) 

perusteena on lehtokasvillisuuden suojelu. Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 

(POKE) luonnoksessa 5.3.2018 alueet ovat virkistysaluetta.  

Alueet rajautuvat Hakjärven luonnonsuojelualueeseen ja Nuuksion Natura-alueen osa-

alueeseen. Alue 16 ja osin myös alue 17 kuuluvat myös em. suojelualueet kattavaan 

Bredmalmen-Hakjärven valtakunnallisesti arvokkaaseen kallioalueeseen. Alueet ovat myös 

tunnistuneet paikkatiedoista osaksi maakunnallista Zonation-kohdetta. Alueille 16 ja 17 

yltää vuonna 2015 rajattuja liito-oravan elinalueita (Espoon ympäristökeskuksen 

paikkatietoaineistoja).  

 

Kuva 15.1. Hakjärven selvitysalueet.  
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15.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

15.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Lähtötiedoista poiketen selvitysalueilla ei ole lehtokorpea. Arvokkaimmat osat ovat 

alueella 16 sijaitsevat luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen jalopuumetsikkö (lehmuslehto) 

ja luonnontilaisen kaltainen noro sekä alueella 17 sijaitseva paikallinen suoyhdistymä 

(boreaalinen piensuo), jonka luonnontila on pääosin hyvä. Lisäksi rajattiin pienempiä 

korpia ja lehmusmetsiköitä. Alueiden kalliometsät ovat osin vanhapuustoisia. 

Kangasmetsiä on aikoinaan harvennettu. Osaan niistä on kuitenkin kertynyt jo kohtalaisen 

paljon lahopuuta. Kangas- ja kalliometsät ovat tärkeitä suojavyöhykkeitä sekä Hakjärven 

luonnonsuojelualueelle että tämän selvityksen arvokkaille jalopuu- ja suokohteille. 

Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset on esitetty kuvissa 15.2a–c, ja niiden tiedot 

on koottu taulukkoon 15.1. Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä 

3. 

Selvitysalueilla ei havaittu metsälehmuksen lisäksi muita huomionarvoisia 

kasviesiintymiä.  

 
 

 

Kuva 15.2a. Arvokkaat luontotyyppikohteet selvitysalueella 16.   
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Kuva 15.2b. Arvokkaat luontotyyppikohteet selvitysalueella 17.   
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Kuva 15.2c. Arvokkaat luontotyyppikohteet selvitysalueella 18.   
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Taulukko 15.1. Hakjärven selvitysalueilta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
luontotyyppikohteet (kuva 15.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. Luontotyyppikohteiden 
kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Kangas- ja kalliometsä 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka III) 

IV 

2 Korpi 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

3 Kangas- ja kalliometsä 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka III) 

IV 

4 Lehmuslehto 

Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I 

5 Korpi ja noro 

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen suojeltava kohde 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde (pienvesi lähiympäristöineen) 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I/II 

6 Lehmusmetsikkö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

7 Korpi 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

8 Kalliometsä 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö  
METSO-kohde (luokka II) 

III 

9 Kangasmetsä 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

III 

10 Boreaalinen piensuo 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 
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15.1.2. Liito-orava 

Alueella on liito-oravan elinpiiri, joka sijaitsee vain osittain selvitysalueella (alue 16), ja 

jatkuu rajatun alueen ulkopuolelle kaakkoon, koilliseen ja länteen (kuvat 15.3 & 15.4). 

Elinpiirin pinta-ala >3 ha selvitysalueen sisällä; ei ydinaluetta. Selvitysalueen keskiosa on 

kalliomännikköä, ja kallioaluetta ympäröivät notkot ovat valtaosin harvennettua 

talousmetsää. Aiemmin liito-oravalle soveltuvaksi on tulkittu selvitysalueen (alue 16) 

itäosa ja siitä pohjoiseen jatkuva notkelma sekä selvitysalueen eteläpuolella sijaitseva 

metsäalue. Liito-oravat ilmeisesti liikkuvat laajalti kallioiden välisissä kuusivaltaisissa 

notkelmissa, ja elinpiiri rikkonaisessa maastossa on pinta-alaltaan suuri mutta hankalasti 

hahmotettava. Ydinalue kuitenkin todennäköisesti sijaitsee jossain selvitysaluetta 

ympäröivillä suojelualueilla (kuva 15.3).  
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Kuva 15.3. Liito-oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet elinpiiriltä lähiympäristöön. ’Vanhat’ liito-orava-
alueet ja olemassa olevat kulkuyhteydet ovat Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineiston 
(2014) mukaiset. 



 

 

184 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

 

Kuva 15.4. Liito-oravan elinpiiri papanapuut. 

 



 

 

185 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

15.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalueet sijoittuvat koko Nuuksion 

kattavalle maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle. Selvitysalueet sijoittuvat myös 

maakunnalliselle laajalle hyvin kytkeytyneelle alueelle, joka yhdistää Nuuksiota toiseen 

ydinalueeseen, joka ulottuu Kakarlammen pohjoispuolelta Gumböleen ja Blominmäkeen.  

Nämä luonnon ydinalueet ovat Uudenmaan Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin 

kuuluvia kohteita, joiden pinta-ala on yli 50 ha. 

Myös Espoon ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelun (Hirvensalo 2014) 

mukaan selvitysalueet ovat osa laajaa, ekologisen verkoston kannalta tärkeää Pirttimäen 

luontoaluetta. Niiden kautta kulkee lisäksi maakunnallinen ekologinen käytävä, joka 

yhdistää Ämmässuon eteläpuolisia metsiä Pohjoiseen Espooseen (kuva 15.5).  

Vuonna 2016 tehdyn ekologisten yhteyksien selvityksessä Espoonkartanon ja Gumbölen 

alueilla (Lammi ym. 2016) mukaan selvitysalueet sijoittuvat metsäiselle ydinalueelle 

(metsäalueet, joiden pinta-ala on yli 100 hehtaaria, kun niiden 250 metrin levyinen, 

ihmistoimien vuoksi häiriintynyt reunavyöhyke on poistettu) (kuva 15.5).  

Selvitysalueilta on hyvät ekologiset yhteydet pohjoisen ja idän suuntiin. Etelässä 

Turunväylä (lähes) katkaisee maakunnallisen pohjois-eteläsuuntaisen ekoyhteyden. 

Yhteyden pullonkaulakohta on Turunväylän kohdalla Nupurinjärven lounaispuolella, jossa 

moottorintien ali johtaa yksi kapea alikulku ja kapea silta-aukko. Toinen pullonkaulakohta 

Turunväylällä on Gumbölessä Karhusuonpuron lehtopurolaakson kohdalla (Lammi ym. 

2016b). Lännessä paikallinen yhteys heikentyy Nuuksion Pitkäjärven eteläpuolisten 

peltojen ja asutuksen kohdalla (kuva 15.5).  
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Kuva 15.5. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet ja liito-orava-alueet sekä tämän selvityksen 
liito-oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet.  
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15.1.4. Lepakot  

Alueet sijaitsevat hyvin kallioisella seudulla. Kaksi alueista (16 ja 18) ovat pienialaisia ja 

suikalemaisia, eikä niillä ole lepakoille erityisesti sopivaa ympäristöä. Suurimmalla osa-

alueella (17) on jonkin verran lepakoille sopivaa, varttunutta jyrkänteen alusmetsää. 

Varsinainen Hakjärvimossenin suoalue on kuitenkin lepakoille liian tiheää ja nuorta 

mäntymetsää. Alueilla havaittiin vähän lepakoita (havainnot ks. liitteen 1 taulukko L1.2), 

lähinnä viiksisiippoja, ja havainnot tehtiin alueen 17 reunamilla sekä alueiden 16 ja 17 

välisellä kaistaleella, joka on jo suojelualuetta. 

15.1.5. Linnusto  

Hakjärven selvitysalue koostuu kolmesta osa-alueesta. Niistä alue 16 Hakjärvimossenin 

koillispuolella on pääosaksi kallioista mäntyvaltaista metsää. Alue 17 muodostuu 

luonnontilaisen Hakjärvimossenin tiheämäntyisestä rämeestä reunakuusikoineen. Alue 18 

Laihalammen eteläreunalla on vanhahkoa kuusimetsää. 

Alueilla ei tavattu uhanalaisia lajeja (taulukko 15.2, kuva 15.6), mutta alue 18 muodostaa 

osan silmälläpidettävän närhen (1) reviiristä ja alue 16 EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lajin 

palokärjen (1) reviiristä. Huomionarvoisista lajeista metsäviklo (1) pesii 

Hakjärvimossenilla (alue 17) ja tiltaltti (1) alueella 16. 

15.1.6. Kirjoverkkoperhonen 

Lajia ei havaittu. Toukan ravintokasveja maitikoita esiintyy selvitysalueella vain 

harvakseltaan. Lähes kaikki kasvustot sijaitsevat puolivarjoisissa kohdissa, jotka eivät 

sovellu kirjoverkkoperhosen elinympäristöiksi. 

 

 

Taulukko 15.2. Kohteiden 16, 17 ja 18 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja 
harvalukuisten lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Silmälläpidettävät ja 
direktiivilajit lihavoitu: NT = silmälläpidettävä, D1 = direktiivilaji.  

  Parimäärä 

Laji Luokat 16 17 18 

Närhi NT   1 

Palokärki D1 1   

Metsäviklo   1  

Tiltaltti  1   

 

 

 



 

 

188 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

 

Kuva 15.6. Kohteiden 16–18 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien havainnot pesimäkaudella 2019. 
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15.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 15.7. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajauksiin ei ehdoteta muutoksia. 
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15.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka I 

Selvitysalueen jalopuumetsikkö on luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen luontotyyppi, 

jonka ominaispiirteitä ei lain mukaan saa muuttaa. Luonnonsuojelulain luontotyyppien 

muuttamiskielto ei tule voimaan suoraan lain nojalla, vaan se edellyttää ELY-keskuksen 

rajauspäätöstä.  

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisen noron ominaispiirteitä ei saa lain mukaan vaarantaa. 

Pienveden suojaisuuden ja ominaispiirteiden säilyttämiseksi tulisi säästää myös sen välitön 

lähiympäristö. Metsähallituksen suosituksissa pienvesien suojavyöhykkeiden tulee olla 15–

30 metriä, vaikka metsälakikohteen ”selvästi muusta ympäristöstä erottuvat” ominaisuudet 

yltäisivätkin vain kolmen metrin päähän purosta (Saari ym. 2009).  

Luokka II  

Arvoluokan II luontotyyppikohde, noroa ympäröivä korpi suositellaan säästettävän 

luontoarvoja merkittävästi heikentävältä maankäytöltä. Vaikka alueen 17 paikallinen 

suoyhdistymä luokiteltiin vain arvoluokkaan III, myös se suositellaan säästämään, sillä 

siellä on useita erilaisia uhanalaisia suoluontotyyppejä ja sen luonnontila on hyvä. 

Luokka III  

Muut luokan III luontotyyppikohteet suositellaan huomioimaan maankäytössä 

mahdollisuuksien mukaan. Kangas- ja kalliometsät ovat tärkeitä suojavyöhykkeitä 

luonnonsuojelualueelle ja selvitysalueiden alueen soille ja jalopuumetsiköille. 

Metsälakikohteisiin kohdistuvissa toimenpiteissä on säilytettävä elinympäristön 

ominaispiirteet, kuten erityinen vesitalous, puuston rakenne, vanhat ylispuut, kuolleet ja 

lahot puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston vaihtelevaisuus ja maaperä. 

Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja 

metsätalouteen osoitettuja alueita eikä oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella lukuun 

ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita. Metsälakikohteita 

koskevaa, ominaispiirteiden säilyttämiseen liittyvää ohjeistusta voidaan soveltaa myös 

kaikkiin muihin luontotyyppikohteisiin maankäytön suunnittelussa. 

Selvitysalueen luontotyyppikohteet täyttävät kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman 

luokan I, II tai III valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen 

soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen 

hakeminen kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

Luokka IV 

Luokan IV kangas- ja kalliometsät suositellaan mahdollisuuksien mukaan huomioimaan 

maakäytössä arvokkaiden suo- ja metsäkohteiden suojavyöhykkeinä.  

15.2.2. Liito-orava 

Purolaaksojen puusto tulee jättää metsänkäsittelyiden ulkopuolelle, jotta kulkuyhteydet 

säilyvät riittävinä. Selvitysalueen ympäristö olisi hyvä kartoittaa mahdollisen 
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lisääntymispaikan selvittämiseksi, ja sen jälkeen kriittiset kulkuyhteydet tulisi arvioida 

uudelleen. 

15.2.3. Ekologiset yhteydet 

Selvitysalueet ovat osa laajaa yhtenäistä metsäaluetta. Muuten yhteydet selvitysalueilta 

ovat hyvät tai kohtalaiset, mutta yhteyden etelään katkaisee parin kilometrin etäisyydellä 

selvitysalueista Turunväylä. Väre (2009) ja Lammi ym. (2016) ovat pohtineet ratkaisuja 

ekologisten yhteyksien vahvistamiseksi Nupurinjärven lounaispuolisessa 

pullonkaulakohdassa, ja niistä on kerrottu tarkemmin luvussa 6.2.4.  

Yhteyden heikentymiseen selvitysalueilta ja samalla Hakjärven luonnonsuojelualueelta 

länteen tulisi kiinnittää huomiota. Etenkin puustoisia yhteyksiä vaativan liito-oravan 

kulkureitti elinalueiden välillä ei saa olla vain yksittäisten puiden varassa. Peltojen ja 

teiden reunapuustoa tulee olla yhteyden varrella riittävästi.   

15.2.4. Lepakot 

Ei suosituksia, sillä alueella ei esiinny luokkien I–III lepakkoalueita ja lepakkoja havaittiin 

vähän. 

15.2.5. Linnusto 

Selvitysalueet 16–18 sijaitsevat jo suojellun laajan metsäalueen reunamilla, mikä parantaa 

suojelunarvoisen linnuston elinoloja myös selvitysalueilla ja puoltaa niidenkin 

suojelemista. Nykyisellään selvitysalueet ovat muutaman huomionarvoisen lajin 

perusteella melko tärkeitä lintualueita (arvoluokka III). 
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16. Meerlammen ja Mustakallion metsät (kohde 19)  

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (PYK I) luonnonsuojelualuevarauksen (merkintä SL 2) 

perusteena on lehtokasvillisuuden ja maisemarakenteen suojelu. Espoon Pohjois- ja 

keskiosien yleiskaavan (POKE) luonnoksessa 5.3.2018 alue on virkistysaluetta ja loma-

asuntoaluetta.  

Selvitysalueeseen rajautuu kaksi luonnonsuojelualuetta: Meerlammen ja Mustakallion 

lehmusmetsät. Selvitysalue on osa valtakunnallisesti arvokasta Mustakallio-Sudenrotkon 

kallioaluetta. Mustakallion läntinen lakialue on eräs alueen merkittävimmistä 

näköalapaikoista, joka kohoaa yli 60 metriä Pitkäjärven pintaa korkeammalle. 

Mustakallion laella on tavanomaista selvästi laajempia silokallioita. Lakiosat ovat 

jäkäläisiä kallioita, karuja kanervaisia tai puolukkaisia kankaita ja paikoin 

kuusikkokankaita. Notkelmat ja rinteet vaihtelevat tuoreista kankaista korpiin ja lehtoihin. 

Tien vieressä puronvarsilehdossa lehmusten lisäksi kasvaa vaahteroita, tervaleppiä ja 

alueellisesti uhanalaista (RT) soikkokaksikkoa (Neottia ovata). (Husa & Teeriaho 2004) 

Lammin & Routasuon (2013) mukaan alueen arvo on heikentynyt hakkuissa. Alueen 

eteläosaan yltää vuonna 2015 rajattu liito-oravan elinalue (Espoon ympäristökeskuksen 

paikkatietoaineistoja).  

 

 

Kuva 16.1. Meerlammen ja Mustakallion selvitysalue.  
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16.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

16.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Selvitysalueella on kolme lehmuslehtoa, joista kaksi täyttää luonnonsuojelulain 29 §:n 

mukaisen suojeltavan luontotyypin kriteerit. Toinen kohteista (8) on 

jalopuuyhdistelmämetsikkö, jossa lehmuksen ohella kasvaa vaahteraa. Toinen lehmuslehto 

(1) rajautuu Meerlammen suojeltuun lehmusmetsään, ja siellä virtaa tien varressa 

luonnontilaisen kaltainen noro. Husan & Teeriahon (2004) mainitsemaa soikkokaksikkoa 

ei enää tavattu tässä selvityksessä. Alueella on laajalti vanhapuustoisia luonnontilaisen 

kaltaisia kalliometsiä, mutta kuten ennakkotietojen perusteella osattiin odottaa, 

kalliometsää selvitysalueen keskiosissa on harvennettu voimakkaasti, ja siellä kasvaa 

nuorta männikköä. Harvennettua kalliometsäaluetta ei rajattu arvokkaana 

luontotyyppikohteena kuten ei myöskään muualla alueella tasaikäisrakenteisia 

niukkalahopuustoisia talousmetsiä. Hieman luonnontilaisempaa kangasmetsää on alueen 

länsiosan jyrkässä rinteessä. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset on esitetty 

kuvassa 14.2, ja niiden tiedot on koottu taulukkoon 14.1. Luontotyyppikohteet on esitelty 

tarkemmin erillisessä liitteessä 3. 

Selvitysalueilla ei havaittu metsälehmuksen lisäksi muita huomionarvoisia 

kasviesiintymiä.  
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Kuva 16.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet selvitysalueella.   
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Taulukko 16.1. Meerlammen ja Mustakallion selvitysalueelta rajatut luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 16.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. 
Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Lehmuslehto ja noro 

Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi 
Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen suojeltava kohde 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I 

2 Kalliometsä ja avokallio METSO-kohde (luokka I) III 

3 Kangasmetsä 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

III 

4 Räme 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

III 

5 Lehmuslehto 

LUMO-priorisoinnin kohde  
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

6 Korpi 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

III 

7 Lehto 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

8 
Lehmus- ja 
vaahteralehto 

Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

I 
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16.1.2. Liito-orava 

Selvitysalueella on liito-oravan ydinalue, jolla on kaksi lisääntymis- ja levähdyspaikkaa 

(kuvat 16.3 & 16.4). Elinpiirin pinta-ala 4,5 ha; ydinalueen pinta-ala 1,9 ha. Sekä elinpiiri 

että ydinalue jatkuvat selvitysalueen ulkopuolelle; yo. pinta-alat sisältävät vain 

selvitysalueen sisällä sijaitsevat alueet.  

Selvitysalueen koillisreunalla sijaitseva kallionaluslehto (alue 19a) on osa liito-oravan 

elinpiiriä. Metsä on rakenteeltaan hyvälaatuinen, joskin osin harvennettu, ja alueella on 

myös kolohaapoja. Mustakallion koillispuolen lehtokaistaletta ei aiemmin (Lammi ym. 

2016a) ole rajattu liito-oravalle sopivaksi. Lehtokaistale rajautuu maantiehen, jonka 

koillispuolella on hakkuita ja mäntyvaltaista metsää.  

Ydinalue sijaitsee selvitysalueen eteläpäädyssä kallioiden välisessä puronotkossa 

(alue16b), jossa puusto on järeää ja lahopuuta on runsaasti, mutta kolopuita notkossa ei 

ole. Notko rajautuu kaakossa avoimeen pihapiiriin ja peltoon. Ydinalue jatkuu 

selvitysalueen ulkopuolelle etelään. Kulkuyhteydet ovat toistaiseksi toimivat sekä 

elinpiirien välillä että selvitysalueelta itään liito-oravalle soveltuville metsäalueille. 
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Kuva 16.3. Liito-oravan elinpiirit ja kulkuyhteydet elinpiiriltä lähiympäristöön. ’Vanhat’ liito-orava-
alueet ja olemassa olevat kulkuyhteydet ovat Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineiston 
(2014) mukaiset. 
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Kuva 16.4. Liito-oravan elinpiirit, ydinalue, lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä havaitut 
papanapuut ja pesä- ja kolopuut. 
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16.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalue sijoittuu koko Nuuksion kattavalle 

maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle. Nämä luonnon ydinalueet ovat Uudenmaan 

Zonation-priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvia kohteita, joiden pinta-ala on yli 50 

ha.  

Myös Espoon ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelun (Hirvensalo 2014) 

mukaan selvitysalue sijoittuu laajan, ekologisen verkoston kannalta tärkeän Nuuksion 

luontoalueen tuntumaan.  

Selvitysalueelta on hyvät ekologiset yhteydet muualle Nuuksioon, eikä lähiympäristössä 

ole merkittäviä ekologisia esteitä (kuva 16.5).  
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Kuva 16.5. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet ja liito-orava-alueet sekä tämän selvityksen 
liito-oravan elinpiiri ja kulkuyhteydet.  
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16.1.4. Lepakot  

Alue on lepakoille liian karu ja kallioinen. Pohjoisreunalla olevien jyrkänteiden aluspuusto 

on puolestaan liian tiheää. Alueella tehtiin pinta-alaansa nähden hyvin vähän 

lepakkohavaintoja (havainnot ks. liitteen 1 taulukko L1.2). 

16.1.5. Linnusto  

Selvitysalue on pääosaksi Mustakallion lakiosissa kasvavaa kalliomännikköä, joka on 

lähtökohtaisesti niukkalinnustoista ympäristötyyppiä. Lisäksi Mustakallion jyrkillä koillis- 

ja itärinteillä kasvaa suppeita kuusimetsäalueita. 

Alueella tavattiin Suomessa uhanalaisista lajeista vaarantuneeksi luokiteltu töyhtötiainen 

samalla käyntikerralla kahdella havaintopaikalla, joiden tulkittiin kuitenkin sijoittuvan 

samalle reviirille (1). Muita huomionarvoisia lajeja ovat metsäviklo (1), kulorastas (1) ja 

sirittäjä (1) (taulukko 16.2, kuva 16.6). 

16.1.6. Kirjoverkkoperhonen 

Lajia ei havaittu. Toukan ravintokasveja maitikoita esiintyy selvitysalueella vain 

yksitellen, ja niistäkin osa sijaitsee puolivarjoisissa kohdissa, jotka eivät sovellu 

kirjoverkkoperhosen elinympäristöiksi. 

 

 

Taulukko 16.2. Kohteen 19 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019 (töyhtötiaiselle tulkittiin poikashavaintojen 
perusteella vain yksi reviiri, vaikka havaintopisteet olivatkin melko kaukana toisistaan). Uhanalaiset 
lajit lihavoitu: VU = vaarantunut.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Töyhtötiainen VU 1 

Metsäviklo  1 

Kulorastas  1 

Sirittäjä  1 
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Kuva 16.6. Kohteen 19 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 
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16.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 16.7. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajaukseen ehdotetaan laajennuksia kattamaan 
punaisella osoitetut alueet; valkoisia alueita voi poistaa rajauksesta. 
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16.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka I 

Selvitysalueen kaksi jalopuumetsikköä ovat luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia 

luontotyyppejä, joiden ominaispiirteitä ei lain mukaan saa muuttaa. Luonnonsuojelulain 

luontotyyppien muuttamiskielto ei tule voimaan suoraan lain nojalla, vaan se edellyttää 

ELY-keskuksen rajauspäätöstä.  

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisen noron ominaispiirteitä ei saa lain mukaan vaarantaa. 

Pienveden suojaisuuden ja ominaispiirteiden säilyttämiseksi tulisi säästää myös sen välitön 

lähiympäristö. Metsähallituksen suosituksissa pienvesien suojavyöhykkeiden tulee olla 15–

30 metriä, vaikka metsälakikohteen ”selvästi muusta ympäristöstä erottuvat” ominaisuudet 

yltäisivätkin vain kolmen metrin päähän purosta (Saari ym. 2009).  

Luokka II  

Arvoluokan II luontotyyppikohteet, kaksi lehtokuviota, suositellaan säästettävän 

luontoarvoja merkittävästi heikentävältä maankäytöltä.  

Luokka III  

Muut luokan III luontotyyppikohteet suositellaan huomioimaan maankäytössä 

mahdollisuuksien mukaan.  

Metsälakikohteisiin kohdistuvissa toimenpiteissä on säilytettävä elinympäristön 

ominaispiirteet, kuten erityinen vesitalous, puuston rakenne, vanhat ylispuut, kuolleet ja 

lahot puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston vaihtelevaisuus ja maaperä. 

Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja 

metsätalouteen osoitettuja alueita eikä oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella lukuun 

ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita. Metsälakikohteita 

koskevaa, ominaispiirteiden säilyttämiseen liittyvää ohjeistusta voidaan soveltaa myös 

kaikkiin muihin luontotyyppikohteisiin maankäytön suunnittelussa. 

Selvitysalueen luontotyyppikohteet täyttävät kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman 

luokan I tai II valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen 

soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen 

hakeminen kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

16.2.2. Liito-orava 

Ydinalueen kaksi lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ovat luonnonsuojelulain nojalla 

suojeltuja. Ydinalueella tulee välttää luontoarvoja heikentäviä toimenpiteitä, eikä puita 

pidä kaataa lainkaan. Koillisella elinpiirillä järeään puustoon ja haapoihin ei pidä kajota. 

Kulkuyhteyksien säilyminen ydinalueelta etelään sekä koilliseen Nuuksiontien yli tulee 

varmistaa. Selvitysalueen ulkopuolinen ydinalueen osa olisi hyvä kartoittaa mahdollisten 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen paikantamiseksi.     
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16.2.3. Ekologiset yhteydet 

Selvitysalue on osa laajaa yhtenäistä metsäaluetta, ja sieltä on hyvät ekologiset yhteydet 

muualle Nuuksioon. 

16.2.4. Lepakot 

Ei suosituksia, sillä alueella ei esiinny luokkien I–III lepakkoalueita ja lepakkoja havaittiin 

vähän. 

16.2.5. Linnusto 

Selvitysalue on rauhallinen ja laajahko mutta niukkalintuinen. Vaarantuneen töyhtötiaisen 

perusteella alue luokiteltiin linnustoarvoiltaan melko tärkeäksi (arvoluokka III). 
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17. Kvarnträsk (kohde 20)  

Kvarntrskillä on osittain toteutunut luonnonsuojelualuerajaus nimellä Kvarnträskin rannan 

luonnonsuojelualueet. Tässä selvityksessä tarkastellaan toteutuneen pohjoispuolista aluetta, 

jossa on Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) luonnoksessa 5.3.2018 

merkinnät virkistysalue ja viheryhteystarve.  

Alueelta on aiempia luontotietoja: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 

luontoselvitys 2016 (Routasuo ym. 2016), Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi 

& Routasuo 2013), Ekologisten yhteyksien selvitys Espoonkartanon ja Gumbölen alueilla 

(Lammi ym. 2016b) ja Uudenmaan liiton teettämä Uudenmaan luontokohteiden 

maakunnallisen arvon arviointityö Uusimaa-kaavaa varten (Manninen ym. 2019). Siellä on 

liito-oravan elinympäristönä vuonna 2014 rajattu alue (Espoon ympäristökeskuksen 

paikkatietoaineistoja). 

Luontoselvitysraportin (Routasuo ym. 2016) mukaan kohteen luontotyyppi on 

pääasiallisesti koivuluhtaa. Kohteen eteläosassa on lisäksi pajuluhtaa ja kaakkoisosassa 

hieman ruoho‐ ja heinäkorpea. 
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Kuva 17.1. Kvarnträskin selvitysalue.  
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17.1. Tulokset ja niiden tarkastelu 

17.1.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Selvitysalueella on koivuluhdan lisäksi pajuluhtaa, lehtoa ja rehevää korpea. 

Selvitysalueen koivuluhta täyttää yhdessä luonnonsuojelualueen puolella sijaitsevan 

metsäluhdan kanssa maakunnallisesti arvokkaan luontotyyppikohteen ns. LAKU-

luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, pienialaisia laikkuja tai 

kapeita rantaluhtia selvästi laajemmat (> 1 ha) metsäluhdat”. Metsäluhtaan rajautuvat 

pajuluhta, lehto ja korpi täyttävät LAKU-yhdistelmäkriteerit. Selvitysalueella on lisäksi 

alueen omistajan istuttama vuorijalavametsikkö (Kalevi Hiironniemi, suullinen 

tiedonanto). Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset on esitetty kuvassa 14.2, ja 

niiden tiedot on koottu taulukkoon 14.1. Luontotyyppikohteet on esitelty tarkemmin 

erillisessä liitteessä 3. 

Selvitysalueella ei havaittu huomionarvoisia kasviesiintymiä.  

 

 

Kuva 17.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet selvitysalueella.  
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Taulukko 17.1. Kvarnträskin selvitysalueelta rajatut luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 17.2). Arvoluokan selitys ks. taulukko 1.1. 
Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat erillisessä liitteessä 3.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Pajuluhta 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

2 Koivuluhta 
Maakunnallisesti arvokas LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
METSO-kohde (luokka I) 

II 

3 Lehto 

Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
LUMO-priorisoinnin kohde  
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 

II 

4 
Jalavametsikkö 
(istutettu) 

Muu luonnonmonimuotoisuuden kannalta arvokas kohde III 

5 Korpi 

Maakunnallisesti arvokas LAKU-yhdistelmäkriteerin täyttävä kohde 
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 

II 
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17.1.2. Liito-orava 

Selvitysalueen itäosassa sijaitsevan kallioisen kumpareen ympärillä on liito-oravalle 

soveltuvaa metsää 1,7 ha alueella: itäosassa on tiheä istutuskuusikko; pohjoisosa on harvaa 

koivikkoa; länsireunalla kasvaa haapoja kuusten seassa; kaakkoisosassa on 

kosteapohjainen kuusta ja tervaleppää kasvava laikku. Kolopuita ei havaittu. Kohde on 

aiemminkin tulkittu soveltuvaksi liito-oravalle (Lammi ym. 2016a), mutta liito-oravaa 

siellä ei ole havaittu. 

17.1.3. Ekologiset yhteydet 

Koko Uuttamaata koskevan, Zonation-menetelmällä toteutetun ekologisten verkostojen 

tutkimuksen (Jalkanen ym. 2018) mukaan selvitysalue sijoittuu maakunnallisen 

ekoverkoston ydinalueelle, joka ulottuu Kakarlammelta Gumböleen ja Blominmäkeen. 

Selvitysalue sijaitsee lisäksi maakunnallisella laajalla hyvin kytkeytyneellä alueella, joka 

yhdistää em. ydinaluetta Ämmässuon eteläpuolisiin ja Kirkkonummen Kauhalan metsiin 

sekä Nuuksioon. Nämä luonnon ydinalueet ovat Uudenmaan Zonation-priorisoinnin 

parhaaseen 20 %:iin kuuluvia kohteita, joiden pinta-ala on yli 50 ha.  

Espoon ekologisten yhteyksien ja viheralueverkoston tarkastelun (Hirvensalo 2014) 

mukaan selvitysalueen kautta kulkee itä-länsisuuntainen maakunnallisesti tärkeä 

ekologinen käytävä ja se sijoittuu myös ekologisen verkoston kannalta tärkeälle 

luontoalueelle. Maakunnallinen ekologinen käytävä jakautuu Dämmanin ja Kvarnträskin 

välissä kahdeksi erilliseksi haaraksi (Lammi ym. 2016b).  

Lammin ym. (2016) ekologisten yhteyksien selvityksen mukaan selvitysalue ei sijoitu 

metsäiselle ydinalueelle (metsäalueet, joiden pinta-ala on yli 100 hehtaaria, kun niiden 250 

metrin levyinen, ihmistoimien vuoksi häiriintynyt reunavyöhyke on poistettu), mutta on 

osa muuta rakentamatonta yli 10 hehtaarin laajuista metsäaluetta. Ydinalueet ja niiden 

väliset rakentamattomat metsäalueet muodostavat ekologisen verkoston rungon, jota 

paikalliset yhteydet täydentävät (Lammi ym. 2016b). 

Espoon ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoissa selvitysalueen kautta tai sivuitse 

kulkee maakunnallisen yhteyden lisäksi pohjois-eteläsuunnassa myös useita paikallisia 

ekologisia yhteyksiä. Vuoden 2016 ekologisten yhteyksien selvityksen (Lammi ym. 

2016b) mukaan maakunnallisen ja paikallisten yhteyksien pullonkaulakohta on 

välittömästi Kvarnträskin länsipuolella, jossa jokivarressa on peltoa ja asuinrakennuksia. 

(Lammi ym. 2016b).  

Alle kahden kilometrin etäisyydellä selvitysalueesta pohjoiseen Turunväylä on merkittävä 

ekologinen este. Sen yli- ja alikulkujen kehittämistä yhteyksien pullonkaulakohdassa on 

käyty läpi luvussa 6.2.4. 
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Kuva 17.3. Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet ja liito-orava-alueet selvitysalueen 
lähiympäristössä.  
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17.1.4. Lepakot  

Pienen, rehevän järven läheisyydessä sijaitseva rantametsä, joka on siippojen ruokailualue 

(luokka III) (havainnot ks. liitteen 1 taulukko L1.2). Habitaatti on viiksisiipoille 

ihanteellista, kuusivaltaista metsää, jossa on pieniä saalistukseen sopivia aukioita. Mukana 

oli myös vesisiipan ääniä enemmän kuin alueilla 8 ja 11. Alueen lähellä sijaitsee avointa 

vesistöä, joka saa vesisiipat viihtymään alueella; tyypillisesti ne ruokailevat alkuillalla 

myös rantametsissä. Yhdyskuntien sijainti lähitaloissa on mahdollista. 

17.1.5. Linnusto  

Kvarnträskin pohjoisrannan rehevä korpipainanne ja sekametsäkumpare ovat suppeita 

mutta elinympäristötyypeiltään lähtökohtaisesti monipuoliselle linnustolle sopivia 

elinympäristöjä. Lisäksi selvitysalueeseen kuului kapea pellonlaita Kvarnträskin 

luoteisrannan rantapajukon kupeessa. 

Selvitysalueella ei pesi uhanalaisia eikä EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja (taulukko 

17.2, kuva 17.4). Suomen vastuulajeista tulvarannalla tavattiin tavi (1 pari). Pohjoisrannan 

korpi- ja metsäalueella pesivät muista huomionarvoisista lajeista sirittäjä (1) ja puukiipijä 

(1). Lisäksi alueelta havaittiin Kvarnträsk-järvellä pesimättömänä ruokavieraana käynyt 

kalasääski (1 yksilö). 

17.1.6. Viitasammakko  

Lajia ei havaittu (selvitysalueella ei ole selkeästi lajille sopivaa lisääntymisympäristöä). 

 

Taulukko 17.2. Kohteen 20 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten 
lintulajien pari- ja reviirimäärät pesimäkaudella 2019. Direktiivilajit lihavoitu: D1 = direktiivilaji, v = 
Suomen vastuulaji. Suluissa ruokailevien ja muiden ei-pesivien lajien havaittu maksimiyksilömäärä.  

Laji Luokat 
Pari-

määrä 

Kalasääski D1 (1) 

Tavi v 1 

Sirittäjä  1 

Puukiipijä  1 
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Kuva 17.4. Kohteen 20 uhanalaisten, direktiivi- ja muiden vaateliaiden ja harvalukuisten lintulajien 
havainnot pesimäkaudella 2019. 
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17.2. Johtopäätökset ja suositukset 

 

 

Kuva 17.5. Luontoarvojen koostekartta. SL-rajaukseen ehdotetaan laajennusta kattamaan 
keltaisella osoitetun alueen; valkoisen alueen voi poistaa rajauksesta. 
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17.2.1. Luontotyypit ja kasvillisuus 

Luokka II  

Arvoluokan II luontotyyppikohteet suositellaan säästettävän luontoarvoja merkittävästi 

heikentävältä maankäytöltä.  

Metsälakikohteisiin kohdistuvissa toimenpiteissä on säilytettävä elinympäristön 

ominaispiirteet, kuten erityinen vesitalous, puuston rakenne, vanhat ylispuut, kuolleet ja 

lahot puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston vaihtelevaisuus ja maaperä. 

Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja 

metsätalouteen osoitettuja alueita eikä oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella lukuun 

ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita.  

Luontotyyppikohteet täyttävät kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman luokan I tai II 

valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen soveltuvuudesta 

METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen hakeminen 

kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista. 

Luokka III  

Istutettu jalavametsikkö, luokan III luontotyyppikohde suositellaan huomioimaan 

maankäytössä mahdollisuuksien mukaan. Kohde sijaitsee kuitenkin muiden, 

maakunnallisesti arvokkaiden luontotyyppikohteiden keskellä, joten sen säästäminen osana 

kokonaisuutta on luontevaa.  

17.2.2. Liito-orava 

Liito-oravaa ei esiinny selvitysalueella, joten se ei rajoita alueen maankäyttöä. 

Selvitysalueen itäosan metsäalue soveltuu kuitenkin liito-oravalle, ja se on suositeltavaa 

jättää merkittävien kohteen laatua heikentävien toimenpiteiden ulkopuolelle. 

17.2.3. Ekologiset yhteydet 

Selvitysalue sijaitsee melko laajalla yhtenäisellä metsäalueella, josta on kohtalaisen hyvät 

yhteydet joka suuntaan, myös muille laajoille metsäalueille. Myös puustoisia yhteyksiä 

tarvitseva liito-orava pystyy ongelmitta kulkemaan selvitysalueen elinalueeltaan läheisille 

ympäröiville elinalueille.  

Lammi ym. (2016b) muistuttavat, että selvitysalueen kautta kulkeva maakunnallinen 

ekologinen käytävä tulisi säilyttää toimivana myös Kvarnträskin länsi- ja luoteispuolella, 

yhteyden pullonkaulakohdassa, jossa nykyisin on haja-asutusta ja peltoa. Peltoalueiden 

metsittäminen voisi Lammin ym. (2016b) mukaan parantaa yhteyttä.  

Toisaalta peltoalueet Kvarnträskin länsipuolella ovat melko pieniä, eivätkä ne esimerkiksi 

estä hirvieläinten kulkua. Nykyiselläänkin Kvarnträskin länsipuolella peltojen välissä on n. 

400 metrin levyinen metsäinen alue, joka ei ole leveyttään pidempi eli on maakunnallisen 

yhteyden kannalta riittävä.  
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17.2.4. Lepakot 

Alue on lepakoiden käyttämää nykyisen rajauksen mukaisesti, ja olisi säilytettävä 

suojeluvarauksena lukuun ottamatta länteen työntyvää kiilaa, joka on peltoa. 

17.2.5. Linnusto 

Selvitysalue rajoittuu suojeltuun Kvarnträsk-järveen ja suojeltuna osaltaan nostaisi 

kosteikon suojeluarvoa ja takaisi sen rauhallisuutta lintujen pesimäalueena. Niukan lajiston 

vuoksi pelkkä selvitysalue ei kuitenkaan ole erityisen tärkeä lintualue (arvoluokka IV). 
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18.  Selvitysalueiden suojeluarvo luonnonsuojelulain 10 §:n 

kannalta 

Maastoselvitysten tulosten perusteella arvioitiin kunkin alueen suojeluarvo ja 

luonnonsuojelualueen perustamisedellytysten täyttyminen pohjautuen luonnonsuojelulain 

10 §:n kriteereihin (taulukko 18.1). Kriteerin 1 katsottiin täyttyvän, jos alueella on 

arvoluokan I tai II luontotyyppi tai arvoluokkaan III kuuluva uhanalainen luontotyyppi, 

jonka uhanalaistumisen syynä ei ole pelkästään laadun heikkeneminen (kriteerit C ja D; 

Kontula & Raunio 2018). Kriteeri 2 täyttyy, kun alueelta havaittiin jonkin luontodirektiivin 

IV(a)-liitteen lajin lisääntymis- tai levähdyspaikka. Näitä lajeja olivat tässä selvityksessä 

liito-orava, sirolampikorento, täplälampikorento ja viitasammakko. Kriteerin 3 katsottiin 

täyttyvän, kun selvitysalue kuuluu pääosin maakunnallisesti arvokkaaseen 

kalliomuodostuma-alueeseen. Kriteeriä 4 ei arvioitu sen subjektiivisuuden vuoksi. 

Kriteerin 5 täyttyminen edellytti tässä työssä rajatun perinneluontotyypin sijaitsemista 

alueella.  Kriteerin 6 täyttymisen arviointi vaatisi perusteellisen analyysin lajeista ja 

luontotyypeistä, joten sitä ei arvioitu tässä yhteydessä. Kriteerin 7 katsottiin täyttyvän, kun 

alue on huomattavan monimuotoinen useamman kuin yhden eliöryhmän tai luontotyyppien 

osalta. 

18 aluetta täyttää ainakin yhden kriteerin, joten niiden suojelualuevarauksen säilyttäminen 

on perusteltua. Useimmiten täyttyivät kriteerit 1 ja 2, ja muutamalla kohteella myös 

kriteeri 3 tai 7.  

Kahdella alueella mikään kriteeri ei siis täyty. Näistä alueista toinen (Hakjärven 

lehtokorpialue 3) liittyy suoraan jo olemassa olevaan suureen luonnonsuojelualueeseen, 

joten sen suojelualuevarauksen säilyttäminen on sikäli suositeltavaa. 
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Taulukko 18.1. Luonnonsuojelualueen perustamisedellytysten täyttyminen kullakin selvitysalueella 
pohjautuen luonnonsuojelulain 10 §:n kriteereihin. 

 Luonnonsuojelulain 10 §:n kriteerit * 

Selvitysalue 1 2 3 4 5 6 7 

1 Pitkäjärven eteläpää, eteläinen x x   x  x 

2 Vassholmsbergetin pähkinälehtorinne x       

3 Pitkäjärven eteläpää, pohjoinen x x     x 

4 Bodomin Smedsviken x x     x 

5 Pitkäjärven Äspnäsviken x x     x 

6 Kotalammensuo x x      

7 Lillmossen x       

8 Glomsinjoen meanderit x      x 

9 Långsnoträsket x       

10 Siikaniemen kärki        

11 Arkniityn purolaakso x x     x 

12 Pitkäsuo 1 x       

13 Pitkäsuo 2 x x      

14 Kaitalammen aarnialue x x      

15 Vähän Majalammen - Kalattoman suo x x      

16 Hakjärven lehtokorpialue 1 x  x     

17 Hakjärven lehtokorpialue 2 x       

18 Hakjärven lehtokorpialue 3        

19 Meerlammen ja Mustakallion metsät x x x     

20 Kvarnträsk x       

* Luonnonsuojelulain 10 §:n kriteerit: 
1) alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi; 
2) alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- 

ja levähdyspaikkoja; 
3) alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma; 
4) alue on erityisen luonnonkaunis; 
5) alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi; 
6) luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; tai  
7) alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon 

monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi. 
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Liite 1. Menetelmäkuvaus 

Selvityksen lähtötietoihin kuuluivat seuraavat aineistot: 

 Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot ja ilmakuvat 

 Aiemmat selvitykset 

- Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (Lammi & Routasuo 2013) 

- Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa (Hirvensalo 2014) 

- Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla 

(Husa & Teeriaho 2004) 

- Espoon virtavesiselvitys 2008 Osat 1 ja 2 (Janatuinen 2009a, b) 

- Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta ja viitasammakkoselvitys 2015 

(Lammi & Routasuo 2016a) 

- Espoon paikallisesti arvokkaiden lintuvesien pesimälinnusto- ja 

viitasammakkoselvitys 2016 (Lammi & Routasuo 2016b) 

- Korsbackan luontoselvitys 2014 (Lammi ym. 2015)  

- Espoon liito-oravien kokonaisselvitys 2014–2015 (Lammi ym. 2016a) 

- Ekologisten yhteyksien selvitys Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa 

varten (Lammi ym. 2016b)  

- Espoon perinneympäristöt (Lampinen & Annala 2014) 

- Uusimaa-kaavan luontoselvityskohteiden 2017–2018 maakunnallinen arvo 

(Manninen ym. 2019) 

- Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys 2016 (Routasuo 

2016) 

- Eläinten kulkureittiselvitys Hista-Siikajärvi-Nupuri osayleiskaava-alueella ja 

siihen rajautuvalla Kirkkonummen alueella (ESKI) (Väre 2009) 

 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, 722300: kaavakartta , 

kaavamerkinnät ja määräykset, liitekartat (https://www.espoo.fi/fi-

FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Espoon

_pohjois_ja_keskiosien_yleiskaava_722300/Kaavaluonnos) 

 Espoon karttapalvelu (https://kartat.espoo.fi/ims) 

 Paikkatietoaineistot (Espoon kaupungin ympäristökeskus 2019)  

- Aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet (korvaamattomat, kehitettävät ja 

olemassa olevat yhteydet, selvitysten maakunnalliset ja paikalliset yhteydet 

sekä virtavesien ekologiset yhteydet),  

- Luonnonhoitokuviot Espoon kaupungin mailla, 

- Liito-orava-alueet ja -ydinalueet 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Espoon_pohjois_ja_keskiosien_yleiskaava_722300/Kaavaluonnos
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Espoon_pohjois_ja_keskiosien_yleiskaava_722300/Kaavaluonnos
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Espoon_pohjois_ja_keskiosien_yleiskaava_722300/Kaavaluonnos
https://kartat.espoo.fi/ims
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- Hista-Siikajärvi-Nupuri eläinten kulkureittiselvityksen paikkatiedot 

- Lahokaviosammalhavainnot, -ydinalueet ja -tukialueet 

- Metsäalueet (ydinalueet > 100 ha, < 100 ha, muut metsäalueet) 

- POKE-luontoselvityksen 2016 paikkatiedot (lepakot liito-orava, linnut, 

luontokohteet, kasvit, kulkuyhteydet) 

- Espoon liito-oravien kokonaisselvityksen 2014–2015 paikkatiedot 

 Hertta-tietokannan tiedot uhanalaisista ja muista huomionarvoisista lajeista 

(Ympäristöhallinto 2019b)  

 Kasviatlas (Lampinen & Lahti 2019) 

 Suomen Lajitietokeskuksen (2019a) tietokantojen havainnot alueelta ja sen 

lähiympäristöstä  

 Tiedot luonnonsuojelu-, Natura- ja luonnonsuojeluohjelma-alueista, arvokkaista 

kallioalueista ja kerrostumista sekä pohjavesialueista (Ympäristöhallinto 2019a) 

Tietoja on käytetty sekä 1) maastotöiden tukena että 2) raportointivaiheessa 

luontokohteiden luontoarvojen arvioinnissa ja luontoarvoihin kohdistuvien mahdollisten 

vaikutusten arvioinnissa. 

1.1. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

Työssä noudatettiin soveltuvin osin mm. teosten Pääkkönen & Alanen (2000), Huttunen & 

Pahtamaa (2002), Meriluoto & Soininen (2002), Söderman (2003) ja Syrjänen ym. (2016) 

ohjeistuksia ja määrittelyjä huomioitavista luontoarvoista. 

FM, kasvibiologi Elina Manninen teki maastotyöt 29.6.–6.7.2019. Selvitysalue kierrettiin 

jalan kattavasti läpi kasvillisuutta ja elinympäristöjä havainnoiden. Pihoja ja rakennettuja 

alueita ei pääsääntöisesti kartoitettu. Arvokkaiden luontokohteiden sijainnit rajattiin 

maastossa kartalle. Paikannuksessa käytettiin apuna tarkkuus-GPS-laitetta (Trimble 

Geo7X). GPS-mittauksille tehtiin jälkikorjaus. Tällöin päästiin korkean peittävän puuston 

alueella 1–6 metrin tarkkuuteen ja muilla alueilla alle kahden metrin tarkkuuteen. 

Luontotyyppikuvion kasvillisuus ja kasvilajisto, puuston rakennepiirteet, lahopuusto sekä 

muut ominaispiirteet kirjattiin kattavasti maastolomakkeelle. Puuston kehitysluokat 

noudattavat Äijälän ym. (2014) luokitusta (taulukko 1.1). Kasvilajit määritettiin paikan 

päällä. Määritysoppaana käytettiin Retkeilykasviota (Hämet-Ahti ym. 1998). 

Putkilokasvien nimistö on Kasviatlaksen (Lampinen & Lahti 2019) mukainen. Sammalista 

kerättiin näytteitä, ja niitä määritettiin mikroskooppia apuna käyttäen. Sammalten 

määrittämisessä käytettiin seuraavia oppaita: Koponen 2000, Laine ym. 2011, 2016. 

Luontotyypin määrittämisessä käytettiin seuraavia oppaita: Alanen ym. 1995, Eurola ym. 

1995, Hotanen ym. 2008, Kontula & Raunio 2018, Laine ym. 2012 ja Kemppainen 2017.  

Kohteet valokuvattiin. Maastotyön aikana havainnoitiin kaikkien eliöryhmien 

huomionarvoista lajistoa, joista tehdyt havainnot kirjattiin, paikannettiin tarvittaessa GPS-

laitteella ja merkittiin kartalle.  
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Paikkatiedon ja kartta-aineiston käsittely tehtiin ESRI ArcGis-ohjelmistolla; rajauksien 

tekemisessä ja tulkinnoissa apuna käytettiin tarvittaessa myös ilmakuvatarkastelua 

(pohjakartat ja ilmakuvat: © Maanmittauslaitos). 

 

Taulukko L1.1. Puuston kehitysluokat (Äijälä ym. 2014, Salminen & Aalto 2012). 

Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaamisen periaatteita 

LUMO-kohteet 

Espoon luonnonsuojelutyön priorisointimenetelmän (LUMO) mukaisesti arvioituna 

tärkeimpiä luonnon monimuotoisuuden suojelutyötä Espoossa tarvitsevia kohteita ovat 

pienvedet lähiympäristöineen. Seuraavina kohteina suojelutyön priorisoinnissa tulevat 

vanhat metsät, ekologiset yhteydet ja lehtoluonto samalle tasolle arvioituna. Tämän jälkeen 

priorisoidaan lintuvesikosteikkoja ja Nuuksiota. (Lähteenmäki 2010) Nämä priorisoidut 

kohteet luokiteltiin tässä selvityksessä vähintään arvoluokkaan II.  

Uhanalaiset luontotyypit (LUTU) 

Uhanalaisten luontotyyppien rajaamiseen liittyi ehtoja. Monet uhanalaisiksi luokitelluista 

luontotyypeistä ovat kohtalaisen yleisiä, ja niiden uhanalaisuuskriteerinä on etupäässä 

laadun heikkeneminen (Kontula & Raunio 2018). Tästä syystä arvokkaiksi katsottiin 

sellaiset uhanalaisten luontotyyppien esiintymät, jotka ovat riittävän edustavia ja riittävän 

kokoisia, jotta niillä voisi olla merkitystä luontotyypin paikallisen, alueellisen tai 

valtakunnallisen suojelutason kannalta. Toisin sanoen kaikkein epäedustavimpia, 

 
S0 – siemenpuumetsikkö: Männyn tai koivun luontaiseen uudistamiseen tähtäävällä hakkuulla käsitellyt 
metsiköt, joissa siemenpuuston pääpuulajeina ovat mänty tai koivu.  
T1 – pieni taimikko: Taimikko, jonka kasvatettavien puiden keskipituus on 1,3 metriä tai alle. 
T2 – varttunut taimikko: Taimikko, jonka kasvatettavien puiden keskipituus on yli 1,3 metriä. Varttuneen 
taimikon keskiläpimitta rinnankorkeudella on alle 8 cm tai valtapituus on männyllä ja kuusella alle 7 
metriä ja koivulla alle 9 metriä.  
Y1 – ylispuustoinen taimikko: Kaksijaksoinen metsikkö, jossa taimikko sekä siemen-, suojus- tai verhopuustoa. 
Taimikon keskiläpimitta on alle 8 cm tai valtapituus männyllä ja kuusella alle 7 metriä ja koivulla alle 9 metriä.  
02 – nuori kasvatusmetsikkö: Metsikkö, jonka keskiläpimitta rinnankorkeudelta on 8–16 cm.  
03 – varttunut kasvatusmetsikkö: Metsikkö, jonka keskiläpimitta rinnankorkeudella on yli 16 cm, mutta jota 
ei vielä luokitella uudistuskypsäksi. 
04 – uudistuskypsä metsikkö: Metsikkö on uudistuskypsä, kun metsänomistaja saa enemmän hyötyä sen 
uudistamisesta kuin sen edelleen kasvattamisesta. * 
ER – eri-ikäisrakenteinen metsä: Metsikkö, joka on eri-ikäisrakenteinen tai jota ollaan metsänhoitotoimenpiteillä 
kehittämässä eri-ikäisrakenteiseksi. Puusto on eri-ikäisrakenteinen, jos latvusto ei jakaannu selviin 
jaksoihin, vaan muodostuu eri jaksojen eri-ikäisistä ja erikokoisista puista. 
 
*Uudistusikäisyyden voi arvioida karkeasti niin, että puut ovat järeydeltään tukkipuun luokkaa (puulajista ja 
kasvupaikasta riippuen läpimitaltaan 23–27 cm). Metsälaissa määritelty uudistusikä on Etelä-Suomessa 
metsätyypistä riippuen männyllä 70–100, kuusella 70–80 ja koivulla noin 50 vuotta. 
 
Vanhalla metsällä tarkoitetaan PEFC-sertifikaatin määritelmän mukaan iältään yli puolitoistakertaa uudistusiän 
ylärajan ikäistä metsää.  Iäkäs metsä on uudistusikäisen ja vanhan metsän välinen vaihe.  
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epäluonnontilaisimpia taikka mitättömän pieniä kohteita ei ollut mielekästä tulkita 

arvokkaiksi luontotyyppiesiintymiksi muuten kuin aivan poikkeustapauksissa (uhanalaista 

kasvilajistoa tms.).  

Kuitenkin, koska lehtoluonto on Espoon LUMO-menetelmässä priorisoitu korkealle, 

rajattiin tässä selvityksessä useita luonnontilaltaan jonkin verran heikentyneitäkin 

lehtokuvioita arvokkaina luontotyyppikohteina. Lehtokohde arvioitiin arvokkaaksi, jos sen 

luonnontila ei ollut merkittävästi heikentynyt ja siellä oli ainakin kaksi, kolme seuraavista 

luontoarvoista:  

 vaateliaita / harvinaisia lehtoruohoja tai -heiniä tai -pensaita, 

 jaloja lehtipuita, 

 erirakenteinen puusto, 

 järeää ylispuustoa, 

 merkittävästi lahopuuta, 

 lehtipuiden osuus puustossa huomattava, 

 luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia pienvesiä, 

 luontotyyppi erittäin uhanalainen (EN) tai äärimmäisen uhanalainen (CR) 

Metsälakikohteet 

Metsälakikohteiden tulee erottua selvästi ympäristöstään, ja niiden on oltava pienialaisia ja 

usein metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä (Metsäkeskus 2016). Meriluodon & 

Soinisen (2002) mukaan pienialaisten elinympäristöjen koko on korkeintaan noin 

hehtaarin. Suoelinympäristöillä on oltava luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen 

vesitalous, ja lehtolaikkujen puuston on oltava luonnontilainen tai luonnontilaisen 

kaltainen (Metsäkeskus 2016). Luonnontilaisen kaltaisella suolla voi olla jälkiä vanhasta 

harvennuksesta tai vanhasta ojituksesta, joka ei enää vaikuta vesitalouteen. Lahopuuta voi 

olla vain vähän tai ei lainkaan. Luonnontilaisen kaltaisen lehdon puustoa voi olla 

harvennettu, pensaita raivattu ja lahopuuta voi olla vain vähän tai ei lainkaan. 

Luonnontilaisen kaltaisessa elinympäristössä monimuotoisuudelle olennaiset 

ominaispiirteet ovat kuitenkin säilyneet aiemmasta ihmisen toiminnasta huolimatta. 

(Meriluoto & Soininen 2002) Metsälakikohteiden osalta on otettu huomioon ns. alueellisen 

turvaamisen tarve (Meriluoto & Soininen 2002), toisin sanoen arvoluokan III kohteiden 

määrää on karsittu huomattavasti silloin, kun kysymyksessä on alueella runsaana esiintyvä 

elinympäristö.  

Vesilain kohteet 

Vesilain arvokkaita kohteita ovat luonnontilaisten kohteiden lisäksi myös luonnontilaisen 

kaltaiset kohteet (Ohtonen 2005). Kohteiden ei tarvitse olla täysin aiemman 

ihmistoiminnan ulkopuolella saadakseen luonnontilaisen määritelmän (Keränen 2016). 

Meriluoto & Soininen (2002) määrittelevät luonnontilaisen kaltaisen uoman siten, että 

siinä voi olla ”vähäisiä jälkiä uoman perkauksesta, mutta pienveden suojaisuus on 

säilynyt”.  Täysin luonnontilaiset purot ovat erittäin harvinaisia Etelä-Suomessa, ja 

luonnontilaisena on säilynyt yleensä hyvin lyhyitä osuuksia puroissa (Kajava ym. 2002). 

Tästä syystä myös kohtalaisen lyhyt luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen jakso 
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voidaan luokitella vesilain kohteeksi, vaikka muilta osin virtavesi olisikin täysin 

epäluonnontilainen.  

Kajava ym. (2002) määrittelevät luonnontilaisen puron seuraavasti: ”Lakiasiantuntijat 

tulkitsevat uoman luonnontilaisuutta vesilain näkökulmasta siten, että perattukin uoma 

voidaan katsoa luonnontilaiseksi, jos luonnontila on merkittävästi palautunut alkuperäisen 

kaltaiseksi. Luonnontilaisen kaltaisuus edellyttää kuitenkin, että perkaus on ollut alun perin 

suhteellisen kevyt, tietty mutkaisuus on säilynyt uomassa ja lisäksi kasvillisuus on 

peittänyt alleen perkausjäljet. Voimakkaasti peratut purot (perkauksesta vähintään 30–40 

vuotta) voidaan tulkita luonnontilaisen kaltaisiksi joissain tapauksissa, mikäli eroosio ja 

puronvarren käsittelemättömyys on palauttanut puron uoman luonnontilaisuuteen liittyvät 

elementit.” 

METSO-kohteet 

METSO-kohteilla metsikön iän määrittelyssä käytettiin apuna kehitysluokkaa ja 

metsätyyppiä. Lahopuun määrää arvioitiin asteikolla 0–5, 5–10, 10–20, 20–30 ja > 30 

m
3
/ha. Eri rakennepiirteiden, kuten puulajisuhteiden ja lahopuujatkumon, merkitys 

vaihtelee elinympäristötyypin mukaan. Täydentävien valintaperusteiden mukaan METSO-

kohteen arvoa voi lisätä muun muassa sen sijoittuminen suojelualueiden läheisyyteen, laaja 

pinta-ala tai vaateliaiden lajien esiintyminen. Monimuotoisuudelle merkittävät lehdot 

voivat olla pienialaisia, jopa alle hehtaarin kuvioita. Pinta-alaltaan pienten (alle 2 

hehtaaria) kalliokohteiden ei ole katsottu sopivan METSO-kohteiksi yksinään, vaan tietyt 

kohteet on rajattu pääasiassa osana laajempaa (pääasiassa yli 4 hehtaaria) eri 

elinympäristöjä käsittävää kokonaisuutta.  

METSO III-luokan kohteet ovat monimuotoisuuden kannalta itsekseen suotuisaan 

suuntaan kehittyviä, luonnonhoitotoimenpitein kehitettäviä tai ennallistamalla 

kunnostettavia kohteita, jotka sijaitsevat I- tai II-luokan kuvioiden yhteydessä tai 

läheisyydessä. (ks. Syrjänen ym. 2016). Luokan III METSO-kohteita ei ole tässä 

selvityksessä rajattu itsenäisesti arvokkaina luontotyyppikohteina, mutta niiden 

soveltuvuus METSO-kohteiksi on kerrottu luontotyyppikuviokohtaisesti erillisen liitteen 3 

taulukossa.  

1.2. Liito-oravaselvitys 

Tavoitteena oli: 

 Selvittää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat (ydinalueet) ja lajille soveliaat 

alueet sekä yksittäisten papana-, kolo- ja pesäpuiden sijainnit 

 Arvioida liito-oravan liikkumisreitit selvitysalueella ja esiintymistä lähiympäristöön. 

Ennen maastoon menoa paikannettiin liito-oravalle mahdollisesti soveliaat alueet 

(erityisesti kuusia ja lehtipuita kasvavat vanhemman metsän alueet; käytännössä voidaan 

varmasti rajata selvityksen ulkopuolelle lähinnä männiköt, nuoret taimikot ja avoimet 

alueet) ilmakuvista. Maastotyössä nämä mahdolliset esiintymisalueet kartoitettiin 

kauttaaltaan, tarvittaessa myös selvitysalueen välittömästä lähiympäristöstä; muiden 

alueiden soveltumattomuus tarkastettiin maastossa, metsäiset alueet riittävän tarkasti, että 

mahdolliset pienialaiset soveltuvat laikut saatiin paikannetuiksi. Maastotyöt ajoittuivat 
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huhti–toukokuulle ajankohtaan, jolloin lumi oli lähes kokonaan sulanut, mutta tuore 

kasvillisuus ei vielä ole alkanut häiritsevästi nousta. Liito-oravan jätökset ovat luotettavasti 

havainnoitavissa maalis-kesäkuun välisenä aikana (ks. Nieminen 2017), ja sääoloiltaan 

keskimääräisenä vuonna parhaiten huhtikuussa. Maastotyöt tekivät FM Kari Nupponen 

(30.4., 3.5., 4.5., 6.5. & 7.5.2019) ja FM Elina Manninen (6.5. & 7.5.2019). Yhteensä 

maastotöitä tehtiin 41 tuntia.  

Maastotyössä käytettiin kahta lomaketta. Toiseen kirjattiin luokkien 1–2 metsäkuvioista 

pääpuulaji, muut puulajit, pääpuulajin keskimääräinen halkaisija rinnankorkeudelta (130 

cm maasta) ja muiden puulajien keskimääräinen halkaisija rinnankorkeudelta. Toiseen 

lomakkeeseen kirjattiin puolestaan kolo-, papana- ja pesäpuiden tiedot (mm. pesätyyppi, 

puulaji, puun järeys, papanamäärä).  

Maastossa edettiin siten, että saatiin kattava kuva puustosta sekä kuvioiden laadusta liito-

oravalle. Liito-oravan ulostepapanoita etsittiin mahdollisten oleskelu- ja ruokailupuiden ja 

puuryhmien alta lajille sopiviksi arvioiduilla metsäalueilla. Liito-oravalle sopivista 

metsistä tarkastettiin rinnankorkeushalkaisijaltaan (dbh, 130 cm maasta) kaikki yli 30 cm 

paksut kuuset, yli 20 cm paksut haavat ja lepät sekä yli 35 cm paksut koivut ja raidat, 

ydinalueilta lisäksi yllä mainittuja ohuempia kuusia ja haapoja varsin kattavasti. Näiden 

puiden tyveltä etsittiin noin 0,75 metrin säteellä liito-oravan ulostepapanoita. Jos papanoita 

löytyi, löytöpaikan koordinaatit tallennettiin GPS-paikantimella. Papanoiden määrä 

laskettiin silloin, kun papanoita oli vähän (<10); muutoin määrä pyrittiin arvioimaan 

kymmenen tarkkuudella, ja isommat määrät sadan tarkkuudella. Määrät ilmoitetaan 

pääsääntöisesti luokittain seuraavalla asteikolla: 

 1–10 

 11–50 

 51–100 

 101–500 

 >500. 

Sopivia pesäpuita etsittiin kuvioilta, joilta löytyi papanoita. Papanakuvioilta löytyneiden 

kaikkien kolopuiden ja risupesäpuiden koordinaatit tallennettiin GPS-paikantimella. 

Mahdollisista pesäpuista otettiin valokuvia. 

Kartoitushavaintojen perusteella kuviot jaettiin neljään luokkaan: 

Luokka 1 (Soveltuu hyvin liito-oravalle): Metsikkö täyttää liito-oravan kannalta kaikki 

vaatimukset. Metsäkuviot ovat yleensä varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, joissa 

sekapuina on haapaa ja koivua. Alueella on kolopuita tai muita liito-oravalle sopivia 

pesäpaikkoja. Metsätaloudessa nämä metsiköt luokitellaan uudistuskypsiksi. Metsäkuvio 

voi kuulla luokkaan 1 vaikka havaintoja liito-oravasta ei tehty. 

Luokka 2 (Soveltuu liito-oravalle): Metsä on puustoltaan pääasiassa liito-oravalle 

soveltuva, mutta usein iältään vielä nuori. Sopivat kolopuut puuttuvat tai mahdollisten 

ruokapuiden osuus on pieni. Esimerkiksi varttuneet kasvatusmetsät kuuluvat tähän 

luokkaan.  
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Luokka 3 (Liikkumisympäristö): Puuston korkeus on yli 10 m. Metsän rakenne on 

sellainen, että se ei sovellu liito-oravan lisääntymispaikaksi. Puusto voi olla vielä liian 

nuorta tai puulajit ovat liito-oravalle sopimattomia. Luokkaan kuuluvat nuoret 

kasvatusmetsät, nuoret ja varttuneet puhtaat männiköt sekä kuusimetsät, joista ei löydy 

liito-oravalle sopivia kolo- tai ruokailupuita. Nuoret lehtimetsät saattavat olla liito-oravan 

ruokailualuetta, jos ne sijaitsevat asutun reviirin läheisyydessä.  

Luokka 4 (Sopimaton liito-oravalle): Puuton, liito-oravalle täysin sopimaton alue. Eläin ei 

pysty liikkumaan alueella. Tähän luokkaan kuuluvat avohakkuut, nuoret alle 10-metriset 

taimikot, vesistöt, pellot ja rakennettu maa.  

Tässä selvityksessä puustotiedot kirjattiin vain liito-oravan elinpiireiltä, jotka kaikki 

kuuluvat luokkiin 1 & 2, sekä kohdetasolla niistä kohteista, joilla ei ole liito-oravalle 

soveltuvia metsäkuvioita. Kuvioista merkittiin muistiin pääpuulaji, muut puulajit, 

pääpuulajin keskimääräinen halkaisija rinnan korkeudelta ja muiden puulajien 

keskimääräinen halkaisija rinnan korkeudelta (dbh) (ks. liite 2 taulukko L2.1). 

Keskimääräisen rinnankorkeusläpimitan arvioinnissa keskityttiin ylimmän latvuskerroksen 

muodostavaan ns. valtapuustoon. Läpimitat ovat suuntaa-antavia apuvälineitä myöhempää 

tulkintaa varten. Läpimitoissa käytettiin 5, 10 tai 15 cm haarukka-asteikkoa (esim. 15–20, 

20–25 jne.), jolloin arvio kattaa puolikkaan yksikön virhemarginaalin ylös- ja alaspäin 

(esim. 30–35 cm tarkoittaa, että kyseinen läpimittahaarukka asettuu välille 27,5…37,5 cm). 

Kulkuyhteydet todetuilta liito-oravan elinpiireiltä ympäristöön arvioitiin maastossa. Yhteys 

merkittiin nuolin karttaan tai GPS-laitteelle. Kulkuyhteydeksi soveltuvat yli 10-metriset 

puut. Parhaat kulkuyhteydet ovat kuusivaltaisia metsiä, joista löytyy kookasta puustoa. 

Kohteiden (kolopuut, papanahavainnot, ym.; liitteen 2 taulukot L2.2 ja L2.3) sijainnit 

paikannettiin differentiaalikorjaavia ja jälkikorjausta tukevilla GPS-kämmentietokoneilla 

(Trimble GeoXT/XH 6000). Näillä pystytään tallentamaan maastossa tehokkaasti mm. 

yksittäisten puiden sijainnit ja kuviorajaukset suoraan paikkatiedoksi. Laitteilla päästään 

jälkikorjauksen avulla useimmiten alle metrin tarkkuuteen, ja hyvin peitteisessäkin 

maastossa lähes aina alle viiden metrin tarkkuuteen. 

Raportissa käytettyjä käsitteitä 

Lisääntymis- ja levähdyspaikka: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka on suojeltu 

luonnonsuojelulain 49 § nojalla. Lisääntymispaikalla liito-orava saa poikasia ja 

levähdyspaikalla se viettää päivänsä. Lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut ja 

niiden lähellä kasvavat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut.  

Lisääntymis- ja levähdyspaikka rajataan tehtyjen papanahavaintojen, soveltuvan puuston 

sekä mahdollisten pesäpuiden (kolo/risupesä) perusteella. Runsaiden papanahavaintojen 

perusteella rajaus voidaan myös tehdä vaikka pesäpuuta ei havaita. Lisääntymis- ja 

levähdyspaikka sijaitsee yleensä laajemman ydinaluerajauksen sisällä.  

Pesäpuu: Liito-oravan pesäpuu on puu jossa havaitaan kolo, risupesä tai liito-oravalle 

soveltuva pönttö ja sen alta löydetään runsaasti papanoita. Mikäli puun alla on runsaasti 

papanoita, mutta koloa tai risupesää ei havaita, kyseessä on mahdollinen pesäpuu.  

Papanapuu: Puu, jonka alta on maastokartoituksen aikana löydetty liito-oravan papanoita.  



 

 

234 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

Ydinalue: Ydinalue on papanahavaintojen perusteella rajattu osa liito-oravan 

elinympäristöstä, johon sisältyy yksi tai useampi lisääntymis- ja levähdyspaikka. Ydinalue 

on liito-oravan eniten käyttämä alue, jossa on useita liito-oravan suosimia rakennepiirteitä. 

Näitä ovat kookkaat suojaa antavat kuuset, ruokailuun soveltuvat lehtipuut sekä 

mahdolliset kolopuut. Ydinalueita on liito-oravan elinpiirillä useita. Ydinaluerajauksen 

tavoiteltava vähimmäispinta-ala on yksi hehtaari.  

Elinympäristö, elinalue: Liito-oravan elinympäristöön kuuluvat tunnistetut ydinalueet, 

niiden väliset soveltuvat alueet sekä yhteydet. Elinympäristön tulee olla vähintään 4 

hehtaarin suuruinen, mikä on vähimmäisvaatimus yhden naaraan pysyväksi asuinpaikaksi 

(Hanski ym. 2001). Elinympäristön tulee olla sellainen, että se tarjoaa liito-oravalle 

riittävästi suojaa ja ravintoa.  

Elinpiiri: Liito-oravayksilön käyttämä alue, johon sisältyy erilaatuisia metsiköitä ja jota 

liito-oravayksilö käyttää elinaikanaan eri tarkoituksiin. Elinpiiri voi naaraan osalta olla 4-

10 hehtaarin kokoinen, koirailla elinpiiri on huomattavasti suurempi, keskimäärin 60-100 

hehtaaria. Osittain päällekkäinen elinympäristön kanssa.  

Soveltuva metsä: Liito-oravalle soveltuva metsä, jossa on liito-oravan tarvitsemia metsän 

elementtejä, mutta kartoitushetkellä metsästä ei löydy merkkejä liito-oravasta. Metsikkö on 

liito-oravalle hyvälaatuinen ja metsikkö voi tulla liito-oravan asuttamaksi samana vuonna, 

mikäli alueelle on toimivat ekologiset yhteydet ja levittäytyviä nuoria liito-oravia.  

Ekologinen yhteys, kulkuyhteys: Ensisijaisesti puissa liikkuva liito-orava tarvitsee 

puustoisia reittejä liikkuakseen elinpiirillään. Liito-oravan ekologiset yhteydet 

muodostuvat erilaatuisista latvusyhteyksistä. Yhteyksien kautta liito-orava liikkuu 

elinympäristön sisällä ydinalueelta toiselle. Koiraat liikkuvat useiden naaraiden 

elinympäristöissä ja tarvitsevat toimivia yhteyksiä laajemmalle alueelle. Nuoret liito-oravat 

muuttavat pois syntymäpaikastaan ja voivat tässä käyttää myös yksisuuntaisia yhteyksiä.  

1.3. Lepakkoselvitys 

Tavoitteena oli selvittää: 

 Alueiden lepakkolajisto 

 Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat (EU:n luontodirektiivin liitteessä IV 

tarkoitetut säännöllisesti käytössä olevat paikat) sekä niiden läheiset ruokailualueet. 

Lepakot käyttävät eri alueita saalistusalueinaan kesän eri ajankohtina. Esimerkiksi 

alkukesällä ne suosivat yleensä ravintorikkaita rantoja, keskikesällä ruokailevat suojaisissa 

metsissä ja loppukesällä hajaantuvat monenlaisiin elinympäristöihin. Tästä syystä 

lepakkokartoitus suositellaan tehtäväksi useaan kertaan kesän aikana (SLTY ry 2012).  

Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat Suomessa erittäin usein 

rakennuksissa. Koska selvitysalueista vain kahdella oli rakennuksia (alueet 8 ja 19), 

katsottiin kahden kartoituskerran riittävän tässä selvityksessä antamaan yleiskuvan 

alueiden lepakkolajistosta. Alueiden arveltiin voivan toimia niiden ulkopuolella 

mahdollisesti sijaitsevien lepakkoyhdyskuntien ruokailupaikkoina. Lepakoiden suojelun 

kannalta merkityksellisimpiä ovat keskikesäiset, lisääntymisyhdyskuntien läheiset 

ruokailualueet, mikä huomioitiin kartoituskäyntien ajoittamisessa. 
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Osa-alueille tehtiin pääsääntöisesti kaksi kartoituskäyntiä, joista ensimmäinen ajoitettiin 

lepakoiden lisääntymisajan alkuun kesäkuun alkupuolelle ja toinen lisääntymisajan 

loppupuolelle heinä-elokuun vaihteeseen (taulukko L1.2). Pohjoisimmat kohteet 12–15 

käytiin kuitenkin kartoittamassa ainoastaan yhden kerran, koska niissä ei ennakkoarvion 

perusteella ollut potentiaalia tärkeiksi ruokailualueiksi. Karujen, mäntyvaltaisten metsien 

tiedetään olevan lähinnä pohjanlepakon ruokailupaikoiksi soveltuvia. Lisäksi nämä kohteet 

sijaitsivat kaikkein kauimpana asutuksesta ja siten potentiaalisista yhdyskunnista, ja niissä 

ruokailee todennäköisesti vain yksittäisiä, lisääntymättömiä lepakkoyksilöitä. 

Suurin osa kohteista tutkittiin passiivimenetelmällä: tallentavia detektoreja (Song Meter 

SM2+) vietiin yön ajaksi kohteille ja haettiin aamulla pois. Menetelmä sopii erityisesti 

pienille ja vaikeakulkuisille kohteille, jollaisia monet tämän selvityksen kohteista olivat. 

Passiividetektorien paikat valittiin alueiden sisällä siten, että ne sijoittuivat kaikkein 

potentiaalisimmille lepakoiden ruokailupaikoille kuten metsänreunoihin, pienille 

metsäaukioille, puronvarsille ja kosteikkojen reunamille. 

Passiividetektorin tuottama kokonaisen yön data antaa alueen lepakkoaktiivisuudesta 

luotettavamman kuvan kuin osan yöstä kattava aktiivikartoituskäynti. Lisäksi usealla 

laitteella voidaan seurata useita pieniä kohteita samaan aikaan, kun taas aktiivikartoittajalla 

suuri osa ajasta kuluisi kohteiden välillä siirtymiseen. Aktiivikartoituksella käytiin läpi 

laajemmat alueet: 6, 12–15 ja 19 sekä kolmen alueen muodostama kokonaisuus 16–18. 

Pääsääntöisesti kullakin kohteella käytettiin jompaakumpaa menetelmää, mutta kohde 4 

tutkittiin kerran aktiivi- ja kerran passiivikartoituksella. 

Aktiivikartoituksessa lepakoita havainnoitiin ultraäänidetektorin (Pettersson D240X) 

avulla, liikkuen rauhallisesti kävellen koko alue mahdollisimman kattavasti läpi. Lajit 

tunnistettiin heti paikan päällä kaikuluotausäänen päätaajuuden ja rytmin perusteella sekä 

lepakon käyttäytymisen perusteella. Havaintopaikkojen koordinaatit tallennettiin GPS-

laitteella. 

Aineistojen vertailukelpoisuuden takia lepakoita kartoitettiin ja passiiviseurantaa tehtiin 

vain hyvällä säällä eli sateettomina, melko tyyninä ja lämpiminä (yli +10 °C) öinä. Sade, 

kova tuuli ja kylmyys vähentävät oleellisesti lepakoiden saalistusaktiivisuutta ja haittaavat 

havainnointia. 

Passiividetektorien tuottaman aineisto käytiin läpi AnaLook-ohjelmalla, jossa eri 

lepakkolajien äänet on helppo erottaa toisistaan visuaalisesti. Siippalajien (Myotis spp.) 

erottaminen toisistaan äänen perusteella on kuitenkin haastavaa kokeneellekin 

lepakkotutkijalle ja määritysten epävarmuus on suuri, mistä syystä lajit merkittiin 

taulukkoon vain siipoiksi. Aineisto esitetään havaintominuutteina, jossa aktiiviseksi 

minuutiksi on laskettu vähintään yhden lepakkohavainnon sisältävät minuutit. Tämä 

esitystapa vähentää hieman samojen yksilöiden peräkkäisistä ohilennoista johtuvaa harhaa 

aineistossa. Aineistosta ei kuitenkaan voi tulkita yksilömääriä. 

Havaintominuuttien tulkintaan ei ole olemassa yksiselitteistä ohjetta, ja tulkinta on aina 

tapauskohtaista. Tässä selvityksessä määriteltiin alue tärkeäksi ruokailualueeksi (luokka 

II), mikäli havaintominuuttimäärä yhdessä yössä ylitti 150 - tämä tarkoittaa yhtenäiseksi 

jaksoksi muunnettuna yli kaksi ja puoli tuntia kestävää lepakkoaktiivisuutta. Tämä on suuri 

määrä varsinkin kesäkuussa, jolloin koko hämärän kesto on vain vähän yli neljä tuntia. 
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Muuksi lepakoiden käyttämäksi (luokka III) alue määriteltiin, mikäli aktiivisten minuuttien 

määrä ylitti vähintään toisella tutkimuskerralla yhden tunnin rajan. 

Maastotyöt ja aineiston tulkinnan teki FM Ville vasko. 
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Taulukko L1.2. Lepakkokartoituksen kartoitusyöt, käytetty kartoitusmenetelmä ja havaintomäärät. 

Kohde Pvm Menetelmä Pohjanlepakko Siippalajit Pikkulepakko Yhteensä 

1 13.6. Passiivi 27 125 
 

152 

 
31.7. Passiivi 16 156 1 173 

2 13.6. Passiivi 4 33 
 

37 

 
6.8. Passiivi 

 
42 

 
42 

3 13.6. Passiivi 44 30 2 76 

 
31.7. Passiivi 12 144 1 157 

4 13.6. Passiivi 2 31 
 

33 

 
30.7. Aktiivi 

 
11 

 
11 

5 13.6. Passiivi 94 57 5 156 

 
31.7. Passiivi 52 191 9 252 

6 12.6. Aktiivi 3 
  

3 

 
28.7. Aktiivi 

 
2 

 
2 

7 13.6. Passiivi 4 2 
 

6 

 
31.7. Passiivi 

 
18 

 
18 

8 13.6. Passiivi 21 50 
 

71 

 
6.8. Passiivi 6 50 

 
56 

9 13.6. Passiivi 11 7 
 

18 

 
6.8. Passiivi 29 26 

 
55 

10 12.6. Passiivi 1 1 
 

2 

 
5.8. Passiivi 3 10 

 
13 

11 12.6. Passiivi 13 45 
 

58 

 
5.8. Passiivi 1 113 

 
114 

12, 13 29.7. Aktiivi 
 

8 
 

8 

14 30.7. Aktiivi 2 5 
 

7 

15 31.7. Aktiivi 
 

6 
 

6 

16, 17, 18 8.6. Aktiivi 6 13 
 

19 

 
1.8. Aktiivi 2 18 

 
20 

19 12.6. Aktiivi 7 2 
 

9 

 
28.7. Aktiivi 2 6 

 
8 
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Kohde Pvm Menetelmä Pohjanlepakko Siippalajit Pikkulepakko Yhteensä 

20 13.6. Passiivi 
 

101 
 

101 

 
6.8. Passiivi 9 46 

 
55 

 

1.4. Linnustoselvitys 

Linnustoselvityksen tavoitteena oli tutkia kunkin selvitysalueen pesimälinnustoa ja 

arvioida erityisesti korkeimman suojeluarvon lajiston perusteella alueiden 

linnustonsuojelullista arvoa. Arvokkaimpina lajeina selvitettiin seuraaviin ryhmiin 

kuuluvat lajit, niiden pari- ja reviirimäärät sekä elinpiirien sijainti: 

- Suomessa uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit (vuoden 2019 luokittelu Lehikoisen 

ym. (2019) mukaan), 

- EU:n lintudirektiivin (1979) liitteessä I mainitut lajit (Ympäristöministeriö 2016), 

- Suomen kansainväliset vastuulajit (SYKE 2017), ja 

- muut valtakunnallisesti tai alueellisesti suojelun arvoiset, harvalukuiset tai 

elinympäristöjensä erityistä suojeluarvoa ilmentävät vaateliaat lajit (Väisänen ym. 

1998, Valkama ym. 2011, Koskimies 2018a). 

Selvityksen perusmenetelmänä on valtakunnallisen linnustonseurannan käyttöön kehitetty 

kartoitusmenetelmä, joka on selostettu yksityiskohtaisesti teoksissa Linnustonseurannan 

havainnointiohjeet, 2. p. (Koskimies & Väisänen 1988) ja Monitoring Bird Populations: A 

Manual of Methods applied in Finland (Koskimies & Väisänen 1991).  

Kartoitusmenetelmässä suositellaan kymmentä käyntikertaa pesimäkauden kuluessa, 

mikäli tarkoituksena on selvittää tarkasti ja luotettavasti kaikkien pesivien lintulajien 

reviiri- ja parimäärät. Tässä selvityksessä keskityttiin kuitenkin hyvin pieneen lajijoukkoon 

ja ennen kaikkea näiden lajien esiintymisen ilmentämiin aluekohtaisiin 

linnustonsuojeluarvoihin. Tämän suppeamman tavoitteen vuoksi käyntikertoja oli vain 

kaksi tai kolme sen mukaan, miten monipuolisia kohteen elinympäristöt ja niiden 

perusteella ennalta arvioiden pesimälajistot olisivat, ja kuinka saman- tai eriaikaisesti 

odotettavissa olevat lajit pesivät ja laulavat aktiivisimmin (kartoitusmenetelmä perustuu 

lintureviirien paikantamiseen etenkin laulun ja soidinääntelyn perustella). Selvitysalueiden 

elinympäristötyyppejä arvioitiin ennakolta karttojen ja ilmakuvien perusteella.  

Kolmen maastokäynnin alueilla ensimmäiset käynnit ajoitettiin pääsääntöisesti huhti-

toukokuun vaiheessa, toiset toukokuun jälkipuolelle ja kolmannet kesäkuun puolivälin 

paikkeille. Kahden käynnin alueilla käytiin enimmäkseen toukokuun puolivälin paikkeilla 

ja kesäkuun alkupuolella tai puolivälissä. Kolme maastokäyntiä tehtiin seuraaville 

selvitysalueille: Arkniityn purolaakso, Bodomin Smedsviken, Glomsinjoki, Pitkäjärven 

eteläpää sekä Äspnäsviken. Kahden käyntikerran kohteita olivat havumetsä- tai 

suovaltaiset ja siksi karummat ja niukkalintuisemmat selvitysalueet: Hakjärven 

lehtokorpialueet, Kaitalammen aarnialue, Kalatoin-lammen suo, Kotalammensuo, 

Kvarnträsk, Lillmossen, Långsnoträsket, Meerlammin ja Mustakallion metsät, Pitkäsuon 

kaksi kohdealuetta, Siikaniemen kärki ja Vassholmberget.  
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Useimmat kohdealueet ovat varsin suppeita, joten yhden aamun aikana voitiin vierailla 

useammalla lähekkäisellä kohteella. Maastokäynnit ajoittuivat aamun ja aamupäivän 

tunteihin (noin klo 4–10), jolloin linnut ääntelevät pesimäpaikoillaan ja elinpiireillään 

aktiivisimmin ja ovat varmimmin havaittavissa. Lintuja kartoitettiin em. standardiohjeiden 

mukaisesti tyyninä tai heikkotuulisina, poutaisina ja riittävän lämpiminä aamuina, jolloin 

lintujen havaittavuus on korkeimman vuorokautisen aktiivisuuden ansiosta 

mahdollisimman hyvä. Lintujen havaintopaikat ja käyttäytyminen (laulava, varoitteleva, 

ruokaileva, pesälöytö jne.) merkittiin tarkasti kartalle. Paikannuksessa käytettiin apuna 

GPS-laitetta, johon on ladattu alueen peruskartta. 

Metsäalueet ja muut tiheäkasvuiset ympäristöt kuljettiin jokaisella käyntikerralla 

rauhallista kävelyvauhtia läpi, ja välillä pysähdyttiin kuulostelemaan kauempaa kuuluvia 

ääniä. Kulkureitit suunniteltiin kartan ja ilmakuvien avulla etukäteen siten, että mikään 

kohta ei jäänyt karuissakaan metsätyypeissä tai muissa niukan linnuston ympäristöissä 

sataa metriä kauemmas laskijan kulkulinjasta; rehevät metsät ja muut korkean 

pesimätiheyden ympäristöt kuljettiin ristiin rastiin lyhyempiä välimatkoja toisistaan olevia 

kulkulinjoja pitkin. Avomailla käveltiin teitä ja ojanvarsia sekä rantoja pitkin ja kiikaroitiin 

jo aukeiden reunoihin saavuttaessa mahdollisesti ihmistä kaukaa pakenevia tai piiloutuvia 

lajeja, jotta nekään eivät jäisi huomaamatta, eivätkä toisaalta laskijaa pakenevat linnut 

tulisi tilastoitua eri paikoilta useampaan kertaan. 

Laulavien yksilöiden kuuntelun ohella pesäpaikoillaan oleskelevia, ruokailevia, lepäileviä 

ja soidinta lentäviä lintuja etsittiin ympäri avomaa-alueita kiikarin ja kaukoputken avulla. 

Samalla tarkkailtiin metsäalueidenkin yläpuolella mahdollisesti saalistavia tai muuten 

lenteleviä petolintuja ja muita kaukaa havaittavia lajeja. Joillakin alueilla, joilla 

elinympäristö voisi olla sopiva kehrääjille tai muille yölaulajille, käytiin pikaisesti 

kuuntelemassa mahdollisia äänteleviä koiraita noin klo 01–03. 

Maastotyössä sekä tulosten luotettavuuden tulkinnassa otettiin lajikohtaisesti huomioon 

kunkin lajin havaittavuuteen ja laskentojen luotettavuuteen liittyviä näkökohtia 

Koskimiehen (2009, 2011, 2013, 2017, 2018b) mukaan. Selvitysalueiden suojeluarvoa 

pohdittaessa otettiin huomioon myös sellaisia lajeja, joiden havaitseminen muutamalla 

käyntikerralla ja näin suppeilla alueilla on sattumanvaraista ja hyvin epätodennäköistä 

niiden piilottelevuuden tai hiljaisuuden tai suurten reviirien vuoksi, tai joiden kannat ja 

elinpaikat vaihtelevat huomattavasti vuodesta toiseen. Esimerkiksi helmi-, varpus- ja 

viirupöllö, pyy, varpushaukka, pikkusieppo ja idänuunilintu kelpuuttaisivat liki kaikki 

metsäiset selvitysalueet elinympäristöikseen. Näitä ja muita hankalasti huomattavia lajeja 

voisi useamman vuoden kestävissä ja useamman käyntikerran tarkemmissa selvityksissä 

löytyä, samoin hämärä- ja yöaktiivisia pöllöjä, kehrääjiä ja muita yölaulajia, mikäli niitä 

etsittäisiin tehokkaasti ja suotuisimpina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Vuoden 2019 

selvitys on silti riittävän luotettava alueiden suhteellisen linnustonsuojeluarvon 

määrittämiseen ja alueiden suojeluarvon luokitteluun. 

Maastotyön ohessa muistiin merkittiin luonnehdintoja selvitysalueiden 

elinympäristötyypeistä ja soveltuvuudesta korkeimman suojeluarvon lajeille. Koska kaikki 

selvitysalueet ovat suppea-alaisia, ja niillä pesivät laji- ja parimäärät siitäkin syystä 

pienehköjä, ei alueilta ole mielekästä erotella erityisen arvokkaita osa-alueita. Linnuston 

suojelun kannalta kaikki selvitysalueet ovat säilyttämisen arvoisia. Huomionarvoisten laji- 
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ja parimäärien, elinympäristöjen monimuotoisuuden ja selvitysalueiden laadun sekä 

alueellisen harvinaisuuden perusteella alueiden linnustonsuojelullinen arvo luokiteltiin 

karkeasti neljään luokkaan (luokka I hyvin tärkeä, luokka II tärkeä, luokka III melko tärkeä 

ja luokka IV ei erityisen tärkeä lintualue). 

Havainnointi vuonna 2019 

Selvitysalueiden maastokäyntien ajankohta ja säätila (pilvisyys kymmenesosina, tuuli m/s 

ja lämpötila Celsius-asteina). Maastotyöt teki FL Pertti Koskimies. 

Alueet 1+3 

25.4. klo 6.55–9.45 (0–10/10, 0 bf, 5–14 
o
C) 

16.5. klo 6.35–10.40 (0/10, 0–1 m/s, 5–16 
o
C) 

24.6. klo 4.30–7.50 (0–2/10, 0 m/s, 12–16 
o
C) 

 

Alue 2 

14.5. klo 4.40–5.10 (0/10, 0 m/s, 3 
o
C) 

24.6. klo 9.30–10.00 (2–4/10, S 1–3 m/s, 20 
o
C) 

 

Alue 4 

27.4. klo 8.40–10.15 (0/10, 0 m/s, 16 
o
C) 

16.5. klo 3.50–5.15 (0/10, 0 m/s, 2 
o
C) 

25.6. klo 6.00–7.10 (10/10, 0 m/s, 10 
o
C) 

 

Alue 5 

25.4. klo 5.45–6.50 (0/10, 0 m/s, 2–5 
o
C) 

16.5. klo 5.00–6.30 (0/10, 0 m/s, 2–5 
o
C) 

24.6. klo 3.30–4.30 (0/10, 0 m/s, 12 
o
C) 

 

Alue 6 

15.5. klo 9.10–10.05 (0/10, 0 m/s, 15 
o
C) 

3.6. klo 6.15–7.20 (0/10, 0 m/s, 7 
o
C) 

 

Alue 7 

13.5. klo 5.30–6.20 (10/10, 0 m/s, 2 
o
C) 

23.6. klo 4.30–5.00 (0/10, 0 m/s, 8 
o
C) 

 

Alue 8 

27.4. klo 7.25–8.20 (0/10, 0 m/s, 10 
o
C) 

26.5. klo 6.50–7.55 (5–8/10, 0 m/s, 10 
o
C) 

23.6. klo 7.00–8.10 (0–3/10, 0 m/s, 15 
o
C) 

 

Alue 9 

15.5. klo 3.40–4.10 (0/10, 0 m/s, 0 
o
C) 

24.6. klo 8.15–9.00 (2–4/10, 0–1 m/s, 18 
o
C) 

 

Alue 10 
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15.5. klo 5.00–5.35 (0/10, 0 m/s, 0 
o
C) 

3.6. klo 9.40–10.20 (0/10, 0–1 m/s 15 
o
C) 

 

Alue 11 

27.4. klo 6.15–7.10 (0/10, 0 m/s, 7 
o
C) 

26.5. klo 8.20–9.40 (5–10/10, W 1–3 m/s, 10 
o
C) 

 

Alueet 12+13 

13.5. klo 6.40–8.00 (10/10, 0 m/s, 5 
o
C) 

4.6. klo 8.00–9.10 (10/10, tihkusadetta, 0 m/s, 10 
o
C) 

 

Alue 14 

13.5. klo 9.45–10.45 (8/10, 0 m/s, 8 
o
C) 

4.6. klo 6.30–7.30 (0/10, tihkusadetta, 0 m/s, 15 
o
C) 

 

Alue 15 

13.5. klo 8.20–9.30 (10/10, 0 m/s, 6 
o
C) 

23.6. klo 5.40–6.25 (0/10, 0 m/s, 10 
o
C) 

 

Alueet 16+17+18 

12.5. klo 7.25–8.45 (0/10, 0 m/s, 5 
o
C) 

5.6. klo 9.30–11.00 (0/10, 0 m/s, 24 
o
C) 

 

Alue 19 

15.5. klo 5.30–7.10 (0/10, 0 m/s, 3 
o
C) 

5.6. klo 7.05–9.15 (0/10, 0 m/s, 20 
o
C) 

 

Alue 20 

13.5. klo 11.00–12.00 (8/10, SW 0–1 m/s, 10 
o
C) 

3.6. klo 8.15–9.15 (0/10, 0 m/s, 12 
o
C) 

1.5. Viitasammakkoselvitys 

Tavoitteena oli selvittää viitasammakon lisääntymispaikat ja arvioida populaatioiden koot. 

Maastotyöt ajoitettiin siten, että viitasammakon kutuaika oli parhaimmillaan. Aikataulu 

määräytyi siis kevään etenemisen mukaan, ja lajin soidinajan alkaminen varmennettiin 

omien havaintojen ja Suomen lajitietokeskuksen (2019c) portaalista saatujen havaintojen 

perusteella.  

Maastokäyntejä tehtiin lähtökohtaisesti kaksi muutaman päivän välein ja eri aikaan 

vuorokaudesta, sillä viitasammakot ovat kutuaikaan äänessä pitkin päivää (etenkin 

auringonpaisteessa ja puolipilvisellä säällä) sekä myös illalla ja yöllä erityisesti, jos sää on 

tyyni ja vuodenaikaan nähden lämmin (Saarikivi 2017). Viitasammakoiden 

ääntelyaktiivisuudessa on kuitenkin runsaasti vaihtelua eri vuorokauden- ja kellonaikoina 

sekä sääolojen ja paikkojen välillä. Mikäli lajista kuitenkin saatiin havainto jo 

ensimmäisellä käynnillä, toista maastokäyntiä ei tehty.  
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Rantaa lähestyttiin varoen ja paikalla kuunneltiin n. 10–30 minuuttia kerrallaan, sillä 

viitasammakot ovat hyvin arkoja ja katoavat helposti useaksi minuutiksi veden alle, jos ne 

tuntevat itsensä uhatuksi (Saarikivi 2017). Viitasammakon lisääntymispaikat paikannettiin 

soidinääntelyn perusteella ja arvioitiin paikalla pulputtavien yksilöiden määrä.  

Havainnointi vuonna 2019 

Maastotyöt tehtiin seuraavasti (tekijä[t] hakasuluissa):  

 25.4.2019 klo 19:05–21:50: kohde 1, havainnointi kahdeksassa pisteessä 

rantakasvillisuuden reunaosissa  [Elina Manninen] 

 27.4.2019 klo 14:05–14:20: kohde 4  [Marko Nieminen]. Äänessä 5-20 yks. 

viitasammakoita ja yksittäisiä rupikonnia. 

 27.4.2019 klo 14:45–15:25: kohde 5, havainnointi alueen koillis- ja 

eteläreunoilta (tulvan takia alueen sisälle ei päässyt rantojen kautta)  [Marko 

Nieminen] 

 27.4.2019 klo 15:35–16:10: kohde 3, havainnointi kolmessa pisteessä 

rantakasvillisuuden reunaosissa  [Marko Nieminen] 

 30.4.2019 klo 20:50–21:50: kohde 5, havainnointi kolmessa pisteessä 

rantakasvillisuuden reunaosissa  [Elina Manninen] 

 30.4.2019 klo 22:10–22:25: kohde 1, havainnointi yhdessä pisteessä alueen 

lounaisosassa rantakasvillisuuden reunaosassa  [Elina Manninen] 

 6.5.2019 klo 11:30–12:40: kohde 15 [Marko Nieminen] 

 6.5.2019 klo 13:45–14:05: kohde 7 [Marko Nieminen]. Lampareessa kaksi 

ilmeistä sammakon kutuklönttiä. 

 9.5.2019 klo 21:30–22:30: kohde 15 [Marko Nieminen]. 

Säätila 

25.4.2019: klo 19:05 lämpötila oli 18 ºC, pilvisyys 8/8 pilvistä, tyyntä. Olosuhteet olivat 

hyvät viitasammakon havainnointiin. Sinivuokko, pajut ja kiurunkannus kukkivat ja 

valkovuokon kukinta alkamassa.  

27.4.2019: klo 14 lämpötila oli 21 ºC, pilvisyys 1/8 aurinkoista, tuuli 0–1 m/s. Olosuhteet 

olivat erittäin hyvät viitasammakon havainnointiin. 

30.4.2019: klo 21:00 lämpötila oli 8 ºC, pilvisyys 0/8 aurinkoista, tyyntä. Olosuhteet olivat 

erittäin hyvät viitasammakon havainnointiin. 

6.5.2019: klo 11:30 lämpötila oli 10 ºC, pilvisyys 1/8 aurinkoista, tuuli 1–4 m/s SE 

(Kalatoinin etelärannalla pieniä lumilaikkuja; vasta osa koivuista edes hiirenkorvalla); 

klo 13:45 lämpötila 12 ºC, pilvisyys 1/8 aurinkoista, tuuli 0–1 m/s. Olosuhteet olivat 

erittäin hyvät viitasammakon havainnointiin. 

9.5.2019: klo 21:30 lämpötila oli 11 ºC, pilvisyys 0/8, tuuli 0–4 m/s E (Kalatoinin 

etelärannalla ei enää lunta). Olosuhteet olivat erittäin hyvät viitasammakon 

havainnointiin. 

1.6. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lampikorentojen selvitys 

Luontodirektiivin liitteen IV lampikorentojen esiintymisselvitys tehtiin lisätyönä ja 

keskitettiin lajeille potentiaalisille kohteille (vrt. Pynnönen 2017a–c), joilta ei ollut tässä 

selvityksessä havaittu viitasammakkoa. Selvitys tehtiin seuraavasti: 
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- Lumme- ja sirolampikorentojen (Leucorrhinia caudalis & L. albifrons) esiintyminen 

selvitettiin kohteilla 1, 3, 5 ja 15, joilla on lajeille potentiaalista kelluslehtisiä kasvavaa 

ympäristöä. Selvityskäynnit tehtiin lajien aktiivisuudelle suotuisalla 

lämpimällä/aurinkoisella säällä. Lajien esiintymistä tarkkailtiin kiikareiden avulla 

rannalta käsin eri pisteistä tai veneestä. 

- Täplälampikorennon (Leucorrhinia pectoralis) esiintyminen selvitettiin kohteilla 1, 3 

ja 5, joilla on lajille potentiaalista reheväkasvuista ympäristöä. Selvityskäynnit tehtiin 

lajin aktiivisuudelle suotuisalla lämpimällä/aurinkoisella säällä. Lajin esiintymistä 

tarkkailtiin kiikareiden avulla rannalta käsin eri pisteistä tai veneestä.  

Havainnointi vuonna 2019 

Maastotyöt tehtiin seuraavasti (tekijä[t] hakasuluissa):  

 24.6.2019 klo 12:25–13:05: kohde 3, kiikarointi alueen läntisessä osassa 

rantakasvillisuuden reunalta [Marko Nieminen] 

 25.6.2019 klo 13:50–14:40: kohde 15 [Marko Nieminen] 

 26.6.2019 klo 13:30–15:25: kohteet 5 & 3; kohteella 5 kiikarointi alueen koillis- 

ja eteläreunoilta, kohteella 3 kiikarointi alueen itäisessä osassa ja venepaikan 

laiturilta [Marko Nieminen] 

 1.7.2019 klo 09:20–09:55: kohde 15 [Marko Nieminen] 

 4.7.2019 klo 11:05–13:10: kohteet 1, 3 & 5, havainnointi veneestä [Marko 

Nieminen & Kari Nupponen]. 

Säätila 

24.6.2019: klo 12:25 lämpötila oli 22 ºC, pilvisyys 3/8 pääosin aurinkoista, tuuli 1–3 m/s 

NW. Olosuhteet olivat erittäin hyvät lampikorentojen havainnointiin. 

25.6.2019: klo 13:50 lämpötila oli 20 ºC, pilvisyys 7/8 ohutta pilveä (länsiranta osin 

varjossa), tuuli 1–3 m/s N; klo 14:20 pilvisyys 6/8 osin aurinkoista. Olosuhteet olivat 

hyvät lampikorentojen havainnointiin. 

26.6.2019: klo 13:30 lämpötila oli 19 ºC, pilvisyys 4/8 puolipilvistä, tuuli 1–3 m/s SE. 

Olosuhteet olivat hyvät lampikorentojen havainnointiin. 

1.7.2019: klo 09:20 lämpötila oli 22 ºC, pilvisyys 0/8, tuuli 0–3 m/s E. Olosuhteet olivat 

erittäin hyvät lampikorentojen havainnointiin. 

4.7.2019: klo 11:05 lämpötila oli 18 ºC, pilvisyys 3/8 pääosin aurinkoista, tuuli 1–3 m/s 

NE; klo 13:10 lämpötila 20 ºC, pilvisyys 4/8 osin aurinkoista, tuuli 1–5 m/s NE. 

Olosuhteet olivat kohtalaiset lampikorentojen havainnointiin. 



 

 

244 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

1.7. Kirjoverkkoperhosselvitys 

Luontodirektiivin liitteessä IV listatun kirjoverkkoperhosen (Euphydryas maturna) 

esiintymisselvitys tehtiin lisätyönä kohteilla, joilla kesällä tehdyn kasvillisuusselvityksen 

yhteydessä kerätyn tiedon perusteella on riittävästi toukkien ravintokasveja kangas- tai 

metsämaitikkaa (Melampyrum pratense, M. sylvaticum) lajille soveliaissa avoimissa tai 

puoliavoimissa ympäristöissä (kohteet 14 & 15) (vrt. Nieminen & Nupponen 2017). 

Lisäksi lajia etsittiin kohteissa 16–19 sellaisissa avoimissa ympäristöissä, jotka ovat muilta 

osin hyvin soveltuvia, mutta ravintokasveja on vain niukasti.  

Kari Nupponen havainnoi lajin toukkaryhmiä 29.8.2019 kohteilla 14–19. 
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Liite 2. Liito-oravaselvityksen metsäkuviotiedot ja papanahavainnot 

Taulukko L2.1. Selvitysalueiden metsäkuviotiedot. 

       

  Pääpuulaji SPL1 SPL2 SPL3     

 
Kuvio 

 
laji 

 
dbh 

 
laji 

 
dbh 

 
laji 

 
dbh 

 
laji 

 
dbh 

 
Sopivuus 

 
Lisätietoja 

Kohteet 1 & 3: Pitkäjärven eteläpää 

a Ko 15-30 Ha 15-35     2  

b Ko 15-35 Ha 20-35 Ku 20-35 Ra 20-35 1 Ylispuut dbh jopa 55 cm 

c Ku 25-40 Mä 25-45 Ko 20-45 Ha 25-40 1 Ylispuut dbh jopa 60 cm 

d Ko 15-25 Ha 20-40 Ku 20-35 Mä 20-35 2 

Isoja kuusia vain voimalinjan 
läheisellä osalla kuviota. 
Muualla kuusia lähinnä 
alispuukerroksessa.  

e Ku 20-30 Ha 25-40 Ko 20-35 Va 15-25 2 Ylispuut dbh jopa 50 cm 

Kohde 2: Vassholmsbergetin pähkinälehtorinne 

2a Ko 40-60 Mä  40-60 Ha 30-45 Ku 15-20 2  

2b Ku 20-30 Ko 20-40 Mä 25-35 Ra 15-25 2 
Ylispuukuusten dbh jopa 50 
cm 

Kohde 4: Bodomin Smedsvikenin tervaleppäluhta ja lintulahti 

4 TLe 25-45 Ko 20-35 Ha 20-45 Ku 15-45 3  

Kohde 5: Pitkäjärven eteläpää/Aspnäsviken 

5 - -        
Rantaniitty/kosteikko. Ei 
sovellu liito-oravalle. 

Kohde 6: Kotalammensuo 

6a Ku 20-60 Ha 25-60 Ko 25-50   1 

Harklampibergetin SW-puolen 
kallionaluslehto. Ydinalue 
jatkuu etelään Arkipuron 
lehtoon (kohde 11). 

6b Ku 20-50 Ha 20-50 Ko 20-50 Mä 30-40 1 
Harklampibergetin ja 
Kotosuon välinen rinne 

6c Ku 25-35 Ha 25-60 Ko 20-35   2 Kotosuon itäpuolinen metsä 

Kohde 7: Lillmossen 

7 Mä 15-30 Ku 15-50 Ko 20   3  

Kohde 8: Glomsinjoen meanderit 

8 Ku 25-70 Ko 25-55 TLe 20-50 Ha 20-55 2 

Jokilaakso, valtaosin tiheää 
pusikkoa; rinteillä 
harvakseltaan hyvin järeää 
puustoa. 

Kohde 9: Långsnoträsket 

9 Ku 20-30 Ko 20-40 Mä 25-40 Ha 20-40 1  

Kohde 10: Siikaniemen kärki 



 

 

246 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys vuonna 2019 

 

10 Ku 20-50 Ko 25-50 Ha 20-60   3 
Valtaosin kalliomaastoa, 
jyrkkä itärinne viettää järveen. 

Kohde 11: Arkiniityn purolaakso 

11 Ku 25-65 Ha 25-60 Ko 30-50   1 

Rehevä purolaakson lehto, 
puusto järeää. Ydinalue jatkuu 
pohjoiseen 
Härklampibergetille (kohde 6). 

Kohde 12: Pitkäsuo I 

12 Ku 15-35 Ko 20-40     3  

Kohde 13: Pitkäsuo II 

13 Ku 15-40 Ha 30-55 Ko 20-45   1 
Kuusikko pääosin nuorta ja 
tiheää. 

Kohde 14: Kaitalammen aarnialue 

14 Ku 20-60 Ha 20-50 Ko 20-35   1 
Puronotko/korpipainanne 
kallioiden välissä. 

Kohde 15: Vähän Majalammen – Kalattoman suo 

15 Ku 15-30 Mä 15-35 Ko 15-35   3  

Kohde 16: Hakjärven lehtokorpialue I 

16 Ha 30-40 Ko 25-35 Mä 30 Ku 20-30 2 
Kohteen keskiosa kallioista 
männikköä. 

Kohde 17: Hakjärven lehtokorpialue II 

17 Ku 20-35 Mä 20-35 Ko 15-40   3  

Kohde 18: Hakjärven lehtokorpialue III 

18 Ku 25-35 Mä 20-35 Ko 15-35 Ha 20-35 3  

Kohde 19: Meerlammen ja Mustakallion metsät 

19a Ku 15-50 Ko 25-50 Ha 20-60   1 
Mustakallion koillispuolen 
kallionaluslehto 

19b Ku 20-50 Ha 20-50 Ko 20-40 Ra 30 1 Kallioiden välinen puronotko  

Kohde 20: Kvarnträsk 

20 Ku 20-50 Mä 30-50 Ko 20-30 TLe 20-30 2 Valtaosa kuusista istutettuja. 

Pääpuulaji = Vallitsevan, ylimmän yhtenäisen latvuskerroksen (ns. valtapuuston) pääpuulaji 

SPL = Sivupuulaji 

Laji = Puulaji: Ku = kuusi, Mä = Mänty, Ko = Koivu, Ha= Haapa, Hle = harmaaleppä, Ra = raita, Va = vaahtera 

dbh = Keskimääräinen rinnankorkeusläpimitta, cm (5-15 cm haarukoin, esim. 20-25 tai 15-25) 

Sopivuus: 

1 Soveltuu hyvin. Hyvä metsä, jossa on kolopuita tai pönttöjä. 

2 Soveltuu liito-oravalle (esim. kuusivaltainen metsä, jossa muutamia haapoja) 

3 Soveltuu liikkumiseen. Puusto yli 10 m. 
4 Ei sovellu liito-oravalle (avohakkuu tms.). 
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Taulukko L2.2. Tiedot vuoden 2019 selvityksessä havaituista liito-oravan pesäpuista sekä muista 
kolopuista selvitysalueella. 

ID
1
 Elinpiiri

2
 

Havainto- 
tyyppi 

Puulaji 
Puun 
lpm 
(cm) 

Koloja 

Kolo(je)n 
korkeus 

maanpinnasta 
(m) 

Papanoita Lisätiedot 

1 13 pesäpuu Haapa 55 1 4 3000  

2 19 pesäpuu Kuusi 30 - >8 400 Risupesä 

3 19 pesäpuu Kuusi 55 - >8 300 Risupesä 

4 6 pesäpuu Kuusi 55 - >8 >1000 Risupesä 

5 11 pesäpuu Haapa 60 1 5 >500  

6 11 pesäpuu Haapa 50 1 6 100  

7 14 pesäpuu Haapa 35 1 5 3000  

8 1 pesäpuu Koivu 40 1 6 1-10  

9 1 pesäpuu Raita 60 1 1,5 1-10  

10 1 pesäpuu Haapa 30 1 5 11-50  

11 1 pesäpuu Kuusi 40 -  - 
Risupesä, papanoita 
viereisessä haavassa 

12 8 kolopuu Haapa 55 1 6 -  

13 19 kolopuu Koivu 50 1 8 -  

14 19 kolopuu Haapa 30 1 5 -  

15 19 kolopuu Haapa 50 2 7 & 10 -  

16 19 kolopuu Haapa 45 1 8 - 

Tulkittu koloksi; 
huonosti näkyvissä, 
mahdollisesti vain 
syvä oksanreikä 

17 6 kolopuu Haapa 45 1 6 -  

18 6 kolopuu Haapa 60 1 7 -  

19 6 kolopuu Haapa 50 2 7 & 8 -  

20 6 kolopuu Haapa 50 3 6-9 -  

21 6 kolopuu Haapa 55 2 6 & 8 -  

22 6 kolopuu Haapa 35 1 5 -  

23 11 kolopuu Haapa 55 1 6 -  

24 9 kolopuu Koivu 20 1  -  

25 9 kolopuu Koivu 20 1  -  

26 9 kolopuu Koivu 25 1  - Pökkelö 

27 1 kolopuu Koivu 40 2  - 
Pökkelö, useita kolon 
alkuja 

28 1 kolopuu Koivu 30 1  - Useita kolon alkuja 

29 1 kolopuu Raita 30 1  -  

30 1 kolopuu Haapa 30 1  -  

31 1 kolopuu Haapa 25 1  -  

32 1 kolopuu Koivu 35 1  - Pökkelö 

33 1 kolopuu Haapa 25 1  -  

34 1 kolopuu Koivu 35 1  - Pökkelö 

35 1 kolopuu Koivu 25 1  - Pökkelö 

1
ID viittaa paikkatietoaineiston sarakkeessa Nro olevaan (kohde)numeroon 

2
Elinpiiri: numero viittaa kuvassa 1.1 käytettyyn kohdenumeroon; elinpiiri sijaitsee kyseisellä kohteella  
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Taulukko L2.3. Tiedot vuoden 2019 selvityksessä havaituista liito-oravan papanapuista.  

ID1 Elinpiiri2 Puulaji Puun lpm (cm) Papanoita Koloja 

1 13 Haapa 40 1-10 - 

2 13 Haapa 45 1-10 - 

3 13 Haapa 50 11-50 - 

4 13 Haapa 55 3000 1 

5 16 Haapa 40 1-10 - 

6 16 Haapa 40 11-50 - 

7 16 Haapa 40 11-50 - 

8 8 Haapa 25 51-100 - 

9 19 Kuusi 45 2 - 

10 19 Koivu 50 11-50 - 

11 19 Haapa 45 1-10 - 

12 19 Kuusi 30 400 - 

13 19 Kuusi 50 51-100 - 

14 19 Kuusi 50 51-100 - 

15 19 Terva-leppä 40 11-50 - 

16 19 Kuusi 55 300 - 

17 19 Kuusi 55 51-100 - 

18 19 Kuusi 45 11-50 - 

19 19 Haapa 25 11-50 - 

20 19 Haapa 35 1-10 - 

21 19 Haapa 35 100 - 

22 19 Haapa 35 11-50 - 

23 19 Kuusi 60 51-100 - 

24 19 Kuusi 30 51-100 - 

25 19 Haapa 30 >500 - 

26 19 Haapa 30 101-500 - 

27 19 Haapa 20 11-50 - 

28 19 Raita 30 11-50 - 

29 19 Vaahtera 30 101-500 - 

30 19 Kuusi 35 >500 - 

31 19 Kuusi 15 51-100 - 

32 19 Koivu 35 >1000 - 

33 19 Raita 30 >500 - 

34 19 Kuusi 40 101-500 - 

35 19 Haapa 30 >1000 - 

36 19 Kuusi 25 51-100 - 

37 19 Kuusi 35 51-100 - 

38 19 Kuusi 30 11-50 - 

39 19 Kuusi 30 11-50 - 

40 19 Haapa 15 1-10 - 

41 19 Koivu 40 1-10 - 

42 19 Haapa 15 1-10 - 

43 6 Kuusi 30 51-100 - 

44 6 Kuusi 25 1-10 - 
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ID1 Elinpiiri2 Puulaji Puun lpm (cm) Papanoita Koloja 

45 6 Haapa 45 11-50 - 

46 6 Haapa 45 1-10 - 

47 6 Kuusi 40 51-100 - 

48 6 Koivu 45 101-500 - 

49 6 Kuusi 40 11-50 - 

50 6 Kuusi 50 51-100 - 

51 6 Haapa 50 51-100 - 

52 6 Haapa 45 11-50 - 

53 6 Haapa 30 11-50 - 

54 6 Haapa 35 11-50 - 

55 6 Haapa 35 11-50 - 

56 6 Kuusi 45 11-50 - 

57 6 Kuusi 55 >1000 - 

58 6 Koivu 25 11-50 - 

59 6 Haapa 40 51-100 - 

60 6 Kuusi 15 11-50 - 

61 6 Haapa 45 11-50 - 

62 6 Haapa 55 1-10 - 

63 6 Kuusi 40 1-10 - 

64 6 Haapa 40 101-500 - 

65 11 Kuusi 55 11-50 - 

66 11 Kuusi 65 11-50 - 

67 11 Haapa 55 101-500 - 

68 11 Kuusi 60 51-100 - 

69 11 Haapa 60 11-50 - 

70 11 Haapa 60 >500 1 

71 11 Haapa 60 11-50 - 

72 11 Kuusi 50 101-500 - 

73 11 Haapa 55 101-500 - 

74 11 Kuusi 40 101-500 - 

75 11 Haapa 50 51-100 1 

76 11 Koivu 40 >500 - 

77 11 Kuusi 40 51-100 - 

78 11 Kuusi 40 11-50 - 

79 11 Koivu 45 11-50 - 

80 11 Kuusi 65 1-10 - 

81 14 Haapa 30 1-10 - 

82 14 Kuusi 55 11-50 - 

83 14 Kuusi 60 11-50 - 

84 14 Haapa 40 11-50 - 

85 14 Kuusi 45 101-500 - 

86 14 Kuusi 40 >500 - 

87 14 Haapa 30 11-50 - 

88 14 Haapa 30 11-50 - 

89 14 Haapa 35 3000 1 
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ID1 Elinpiiri2 Puulaji Puun lpm (cm) Papanoita Koloja 

90 14 Kuusi 30 11-50 - 

91 14 Haapa 30 11-50 - 

92 14 Haapa 20 101-500 - 

93 14 Haapa 30 1-10 - 

94 2 Kuusi 55 1-10 - 

95 2 Kuusi 50 1-10 - 

96 2 Kuusi 60 1-10 - 

97 2 Koivu 35 1-10 - 

98 2 Kuusi 25 11-50 - 

99 2 Koivu 25 1-10 - 

100 2 Kuusi 45 1-10 - 

101 9 Haapa 40 11-50 - 

102 1 Koivu 40 1-10 1 

103 1 Haapa 35 1-10  

104 1 Haapa 40 1-10  

105 1 Raita 60 1-10 1 

106 1 Haapa 25 51-100  

107 1 Haapa 25 1-10  

108 1 Koivu 40 11-50  

109 1 Haapa 25 1-10  

110 1 Koivu 50 1-10  

111 1 Haapa 30 11-50 1 

1
ID viittaa paikkatietoaineiston sarakkeessa Nro olevaan (kohde)numeroon 

2
Elinpiiri: numero viittaa kuvassa 1.1 käytettyyn kohdenumeroon; elinpiiri sijaitsee kyseisellä kohteella 
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