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Lausunto Pohjois-Laajalahden keskuksen luontoarvoista 

 
Alue sijaitsee Espoon Laajalahdessa, Turvesuontien pohjoispuolella. Selvitysalueen eteläosassa on vanhaa 
pientaloaluetta Jaakkimantien varrella. Kirvunkujan varrella on Laajalahden päiväkoti, joka ei kuulu 
selvitysalueelle, mutta sen länsipuolella oleva pysäköintialue kuuluu. Päiväkodista pohjoiseen on 
Heinjoenpolun kerrostaloalue. Selvitysalueen pinta-ala on yhteensä noin 5,3 hehtaaria. 
 
Rauno Yrjölä teki alueelle maastokäynnin 22.3.2020, ja laati maastokäynnin tämän lausunnon. 
 
 

   
Kuvat 1 ja 2. Selvitysalueen sijainti kiinteistökartan ja ilmakuvan päälle rajattuna. Lähde: Espoon kaupunki.  
 

Luontotyypit ja kasvillisuus 

Selvitysalueella ei ole luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista ympäristöä, vaan selvitysalue on 
rakennettua aluetta tai piha-aluetta.  Pihoilla ja teiden varsilla kasvaa keski-ikäistä puustoa, mutta puiden 
alla kasvaa pääosin koristepensaita, puutarhaistutuksia tai nurmikkoa. 
 
Jaakkimantien pientalot ovat vanhoja puutaloja puutarhoineen. Pihoissa kasvaa vähintään vuosikymmeniä 
vanhojakin puita ja niiden lisäksi erilaisia koristepensaita. Haapoja pihoilla ei kasva, mutta tonttien 
eteläpuolella selvitysalueen ulkopuolella niitä kasvaa jonkin verran. 
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Kuva 3. Jaakkimantien vanhaa pientaloaluetta. Pihoissa kasvaa kookkaita mäntyjä ja rauduskoivuja. 
Pihoissa on hedelmäpuita ja koristepensasaitaa  (mm. ilmeisesti syreenejä). 
 
Kirvunkujan päässä on pysäköintialue, ja sen pohjoispuolella Jaakkimanpolun ja Heinjoenpolun varrella on 
3-kerroksisia kerrostaloja, joiden välissä on väljät pihat. Piha-alueilla on kookasta puustoa, pääosin 
rauduskoivuja, kuusia ja mäntyjä, muutama vaahtera. Haapoja ei pihoillakaan kasva. 
 

 
Kuva 4. Jaakkimanpolku, selvitysalueeseen kuuluu polun vasemmanpuoleinen alue, jossa on muutamia 
puita talon edessä. Mäntyjen ja rauduskoivujen lisäksi polun varrella on ainakin muutama vaahtera ja 
koristepihlaja. 
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Kuva 5. Heinjoenpolun läntisin piha-alue, jossa kasvaa kookkaiden kuusien, koivujen ja männyn lisäksi 
pihlaja sekä muutamia koristepensaita. 
 

 
Kuva 6. Heinjoenpolun keskimmäinen piha-alue. Koivujen ja mäntyjen lisäksi pihalla kasvaa muutama kuusi 
ja vaahtera. Nurmikkoalueiden lisäksi pihalla on laaja leikkipaikka. 
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Kuva 7. Heinjoen polun itäisin piha-alue, jossa kasvaa koivuja, mäntyjä ja muutama kuusi. Nurmikon lisäksi 
piha-alueella on laajat leikkialueet. 
 
 

 
Kuva 8. Heinjoen polun varressa on istutettu puurivistö, jossa kasvaa rauduskoivuja. Lisäksi puistomaisen 
väljällä alueella on yksittäisiä vaahteroita ja kuusia. 
 
 
Kirvuntien varressa on matalia kaksikerroksisia rivitaloja. Niiden pihoilla sekä vieressä menevän Kirvunpolun 
varressa kasvaa yksittäisiä suurempia puita (rauduskoivuja, mäntyjä, vaahteroita; pysäköintialueen laidalla 
muutama koristepihlaja), muuten alue on pihoja ja koristeistutuksia. 
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Kuva 9. Kirvuntie 18 ja 20:n rivitalot kerrostalojen itäpuolella. Talojen väliin jäävän Kirvunpolun varressa 
kasvaa vain yksittäisiä puita ja koristeistutuksia. 
 
Yhteenvetona luontotyyppien osalta voi todeta, että alue on pääosin pien- ja kerrostalojen piha-aluetta tai 
puistoa sekä rakennettua katualuetta. Alueen luontotyypit edustavat heikosti luonnontilaisia 
luontotyyppejä, eikä alueella ole luontotyyppien osalta suojeltavia kohtia. 
 
 

Liito-orava 

Maastokäynnillä kiinnitettiin myös huomiota alueen soveltuvuuteen liito-oravalle. Selvitysalue ei sovellu 
erityisen hyvin liito-oravalle, sillä alueella ei ole liito-oravan tärkeintä ravinto- ja pesäpuuta haapaa. Pihoilla 
on ravintopuiksi kelpaavia koivuja, sekä pesäpaikaksi kelpaavia kuusia, mutta selvitysalue ei sen yleisen 
luonteen perusteella sovellu liito-oravalle eikä tarkistettujen kuusten alla nähty papanoita.  
 
Selvitysalueen eteläpuolella, Jaakkimantien ja Turvesuontien välissä on kaistale metsää joka soveltuu liito-
oravalle, sillä siinä kasvaa kuusten lisäksi myös haapoja sekä terveleppiä. Alueelta etsittiin liito-oravan 
papanoita, mutta niitä ei nyt löytynyt. 
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Kuva 10. Turvesuontien varren lehtipuuvaltaista metsää, jossa kasvaa rauduskoivujen ohella myös haapoja. 
 

 
Kuva 11. Turvesuontien varren kosteaa puronvartta, jossa kasvaa haapoja ja tervaleppiä. 
 
 
 
Maastokäynnin lisäksi tarkistettiin Espoon kaupungin tiedot liito-oravista lähialueelta. Liito-oravan 
lähimmät esiintymät ovat hieman selvitysalueesta pohjoiseen sekä Ruukinrannan puolella (kuva 12). 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että liito-oravaa ei todennäköisesti esiinny selvitysalueella. 
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Kuva 12. Liito-oravien esiintyminen lähialueilla Espoon kaupungin aineiston perusteella. Vaaleat 
rasterialueet ovat liito-oravan elinalueita, keltaiset pallot ovat papanahavaintoja, oranssit pesäpaikkoja ja 
punainen katkoviiva on liikkumisyhteys. Maastokäynnin perusteella liito-oravalle sopivaa ympäristöä oli 
alueen etelärajalla (vihreä rasteri), mutta sieltä ei löytynyt merkkejä liito-oravasta. Aineisto: Espoon 
kaupunki. 

Yhteenveto 

Selvitysalueella ei esiinny suojeltavia luontotyyppejä, eikä muita huomionarvoisia luontokokonaisuuksia. 
 
Alue ei ole liito-oravalle erityisen sopivaa, eikä alueella tai sen vieressä tiedetä esiintyvän liito-oravaa.  
 
Maastokäynnillä tarkasteltujen luontoarvojen perusteella selvitysalueella ei todennäköisesti ole sellaisia 
luontoarvoja, jotka estäisivät alueen kaavoitusta. 
 
 
 
 

 
Rauno Yrjölä 
Biologi, FT 


