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SANASTO 

 

Ekologinen verkosto  
Luonnon ydinalueista ja niiden välisistä ekologisista yhteyksistä muodostunut verkosto, 
joka tarjoaa eliöiden elämiseen ja liikkumiseen välttämättömät elinympäristöt ja kulkuyh-
teydet. Verkosto on edellytys luonnon monimuotoisuuden ja luonnonarvojen säilymiselle. 

Luonnon ydinalue 
Ekologisen verkoston osa. Eläimistön tarvitsema laaja metsäalue, joka sisältää tärkeitä 
elinympäristöjä, ravintolähteitä ja levähdysalueita. Luonnon ydinalueilla monimuotoisuus 
on yleensä ympäröiviä alueita korkeampaa. Ydinalueet ovat eliölajien levittäytymisen ja 
populaatiodynamiikan kannalta merkittäviä. Maakunnan luontoperinnön siirtämisessä on 
yhtenäisillä, laajoilla metsäalueilla tärkeä tehtävä. Espoossa esimerkiksi Nuuksion alue. 

Ekologinen yhteys 
Ekologisen verkoston osa. Yhtenäinen vaihtelevan levyinen metsävyöhyke, metsä‒pelto-
yhteys tai vastaava elinympäristöjen ketju, jonka kautta lajit voivat siirtyä alueelta toiselle 
muutoin epäsuotuisien alueiden poikki. Ekologisesta yhteydestä on tässä raportissa käy-
tetty myös termiä ekologinen käytävä tai kulkuyhteys. 

Maakunnallinen ekologinen yhteys 
     Leveä metsäisistä alueista muodostunut yhteys laajojen maakunnallisesti tärkeiden luon-

nonmaantieteellisten alueiden välillä. Maakunnallisesti merkittävä yhteys säilyttää maa-
kunnan luonnon omaleimaisuutta ja edistää toisistaan erillisten populaatioiden säily-
mistä. Espoossa yhteys Keskuspuiston ja Nuuksion järviylängön välillä ja yhteys Nuuksion 
ylängöltä Porkkalanniemen suuntaan. 

Paikallinen ekologinen yhteys 
     Paikalliset ekologiset yhteydet mahdollistavat eläinten päivittäisen liikkumistarpeen ja 

esimerkiksi nisäkkäiden poikasten levittäytymisen ympäristöön. Paikalliset yhteydet muo-
dostuvat yleensä tavanomaisen metsätalouden piirissä olevista metsäalueista ja niihin voi 
kuulua myös rakennettujen alueiden reunapuustoa, puistoa, joutomaita tai puronvarsia. 

Ekologisen yhteyden pullonkaula eli kapeikko  
Ekologisen yhteyden jakso, joka on liikenneväylien, leveän peltoaukean tai muun maan-
käytön vuoksi muodostunut eläinten liikkumista rajoittavaksi kohdaksi. 

Vihersilta  
Leveä eläinten kulkuun varusteltu silta, joka yhdistää elinalueet toisiinsa tien yli. Silta on 
päällystetty maa-aineksella, joka on jätetty kasvittumaan tai johon tehty puustoistutuksi. 

Viheryhteystarve 
     Viheryhteystarve on toimiva ja maankäytössä rakentamattomana pidettävä yhteys ekolo-

gisessa verkostossa. Viheryhteystarve voi esittää myös kohtaa, jossa on tiedossa oleva 
vanha yhteyspaikka ja tarve avata yhteys jälleen toimivaksi. Toimivien yhteyksien aukipi-
täminen tulee turvata sekä kaavoituksessa että tienrakentamisessa. Maakuntakaavan vi-
heryhteydet palvelevat myös virkistyskäyttöä. 
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1  LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET  

Espoon kaupunki on valmistelemassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 
(POKE) luonnosta. Kaava-alue käsittää yli puolet Espoon maapinta-alasta. Kaa-
vassa varaudutaan noin 60 000 uuteen asukkaaseen ja 11 000 uuteen työpaikkaan 
vuoteen 2050 mennessä. Kaava-alueen länsiosassa painopistealueina ovat Liiken-
neviraston 2010 laatimassa alustavassa yleissuunnitelmassa esitetyt Länsiradan 
asemanseudut. Kaavan tavoitteena on lisäksi turvata riittävän laajat ja yhtenäiset 
viheralueet ja niiden väliset yhteydet ekologisena ja toiminnallisena kokonaisuu-
tena. Tässä työssä tarkastellaan maankäyttötavoitteiden kannalta tärkeää yleis-
kaava-alueen länsiosaa, joka sijoittuu Kehä III:n ja Turunväylän rajaamalle alueelle. 

Ekologinen verkosto on edellytys luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. Ver-
kosto muodostuu laajoista yhtenäisistä metsäalueista ja niiden välisistä kapeam-
mista metsäkäytävistä, joita pitkin eläimet voivat liikkua ja kasvit levittäytyä. Ver-
kostoon kuuluu myös vaihtelevan levyisiä reunapensaikkoja ja niittyjen peltojen 
muodostamia ketjuja. Monille vesiympäristön lajeille järvet ja niitä yhdistävät vir-
tavedet muodostavat elintärkeän ekologisen verkoston. Yleiskaava-alueen länsi-
osasta on aiemmin osoitettu maakunnallinen Nuuksion ja Espoon keskuspuiston 
yhdistävä viheryhteys. Alueella tehdyissä luontoselvityksissä on lisäksi tunnistettu 
itä‒länsisuuntainen yhteystarve Kirkkonummen suuntaan sekä täydentäviä pai-
kallisia yhteyksiä. 

Tämä työ palvelee yleiskaavan laadintaa. Tavoitteena on kartta- ja ilmakuva-ai-
neistojen, aikaisempien luontoinventointien, paikkatietoaineistojen ja muun val-
miin lähtötiedon perusteella  

 määritellä keskeisten ekologisten yhteyksien ja niitä tukevien tai vaihtoeh-
toisten yhteyksien sijainti suunnittelualueella 

 tarkastella alueen toimivuutta ekologisen verkoston osana 

 tarkastella alueelta ympäristön tärkeille metsäalueille suuntauvia yhteyksiä 
ja niiden toimivuutta 

 määritellä ekologisten yhteyksien toimivuuden kannalta keskeiset elementit 
(sekä toimivuutta lisäävät että heikentävät). 

Ekologisten yhteyksien määrittämisessä käytetään tässä työssä apuna erityisesti 
liito-oravaa, jonka esiintyminen alueella tunnetaan hyvin. Muita työssä käytettyjä 
lajeja ovat mm. hirvieläimet ja lepakot, joita suunnittelualueella elää runsaasti. 
Virtavesien merkitystä on arvioitu mm. saukon avulla.  

Ekologisten yhteyksien tarkastelussa on pyritty ottamaan huomioon taajamaraja 
ja sen tuomat vaatimukset yhteyksien sijainnille ja mitoitukselle (voimassa olevien 
maakuntakaavojen taajamatoimintojen alueen ja raideliikenteeseen tukeutuvan 
asemanseudun kehittämisalue sekä POKE:n vision 2050 asumisen alueet). Tavoit-
teena on toimivan ekologisen verkoston turvaaminen. 
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2  TYÖN TOTEUTUS JA LÄHTÖAINEISTOT 

2.1  Ohjausryhmä  

Työn tilaajana on kaavaluonnoksen laatimisesta vastaava Espoon kaupunkisuun-
nittelukeskus (KSK). Selvityksen laatimista on ohjannut työryhmä, jonka jäsenet 
olivat: 

Heidi Ahlgren  (KSK)  Tanja Hämäläinen  (KSK) 
Mirkka Katajamäki (KSK)  Essi Leino   (KSK) 
Laura Lundgren  (Espoon ympäristökeskus) Seija Lonka   (KSK) 
Tia Lähteenmäki (Espoon ympäristökeskus)  Tuomo Näränen  (KSK) 
Pihla Sillanpää  (KSK)  

Selvityksen laatimisesta vastasi työryhmä, johon kuuluivat FM Esa Lammi, LuK 
Pekka Routasuo ja FM Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä sekä 
FM Nina Hagner-Wahlsten tmi BatHousesta. 

2.2  Selvitysalue 

Selvitysalueena on Pohjois- ja keskiosan yleiskaava-alueen länsiosa, jonka pinta-
ala on noin 3350 ha. Alue rajautuu etelässä ja lännessä kaupunginrajaan, pohjoi-
sessa Turunväylään ja Nupurintiehen, kaakkoisrajana on Kehä III (kuva 1).  

Kuva 1. Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaava-alue ja tämän työn selvitys-
alue.  
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2.3  Lähtöaineistot 

Selvitys on tarkkuudeltaan yleiskaavatasoinen, mutta suunnittelun painopistealu-
eilla ja ekologisten yhteyksien ns. pullonkaula-alueilla on tehty yksityiskohtaisempi 
tarkastelu. Työ perustuu olemassa oleviin lähtöaineistoihin, kesällä 2016 osassa 
aluetta tehtyihin selvityksiin ja syksyllä 2016 tehtyihin maastotarkistuksiin. Ekolo-
gisten yhteyksien määrittämisessä on käytetty aiemmin tehtyjä luonto- ja ympä-
ristöselvityksiä, lähialueiden kaavoja varten tehtyjä luontoselvityksiä, Espoon kau-
pungin luontotietojärjestelmän tietoja sekä kartta- ja ilmakuva-aineistoja. Keskei-
siä lähtöaineistoja ovat olleet: 

 asemakaavoja ja yleiskaavoja varten tehdyt luontoselvitykset (Halujärvi-Perinki 
2007, Espoonkartano‒Perinki 2011, Kolmperä 2014, Järvikylä ja Mynttilä‒Fors-
backa 2016) 

 Espoon liito-oravien kokonaisselvityksen aineistot (2014) ja Espoon kaupungin 
ympäristökeskuksen liito-orava-aineistot (tilanne elokuussa 2016) 

 Espoon virtavesiselvitys 2008 

 Eläinten kulkureittiselvitys Histan ympäristössä (2009) 

 Blominmäen ekologisten yhteyksien tarkastelut (2011, 2013) 

 Espoon kaupungin hankkiman metsämaskiaineiston (ruutukoko 25 x 25 m) puus-
totiedot (2014) 

 Espoon kaupunkimittausyksikön ilmakuvat (2015) 

 Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma (2015). 

Lähtöaineisto on esitetty tarkemmin luvussa 6. Vuonna 2016 tätä työtä varten 
tehtyihin selvityksiin kuuluivat lepakoiden kulkuyhteyksien tarkastelu Mynttilän‒
Forsbackan alueella ja Ämmässuon ympäristössä (N. Hagner-Wahlsten) sekä lii-
kenneväylien muodostamien kulkuesteiden maastotarkastelu (E. Lammi). 

Käytettävissä olleiden lähtöaineistojen pohjalta on muodostettu käsitys selvitys-
alueen nykytilasta ja selvityksen lähtökohdista, joita ovat: 

 merkittävät luontokohteet 

 alueen merkitys laajemmassa ekologisessa verkostossa 

 liikenneverkon nykytila sekä keskeiset liikenneverkkoselvitykset ja -suunnitelmat 

 yleiskaavan painopistealueet 

 puustotiedot (Espoon metsämaski, VMI-aineistot) ja maisemarakenne. 

Aineistojen perusteella on rajattu ekologiset verkoston ydinalueet ja pyritty tun-
nistamaan niitä yhdistävät ekologiset käytävät. Ekologisen verkoston toiminta-
edellytyksiä on tarkemmin arvioitu suunnitelluilla rakentamisen painopistealu-
eilla. 

2.4  Maakuntakaavan lähtökohdat 

Selvitysalueen itäosan kautta on metsäinen yhteys Espoon keskuspuiston ja Nuuk-
sion järviylängön välillä. Yhteys on osoitettu virkistysalueena myös nykyisessä 
maakuntakaavojen yhdistelmässä (kuva 2). Maakuntakaavassa on lisäksi laajahko 
metsäinen virkistysalue suunnittelualueen länsipuolella Kirkkonummella. Kirkko-
nummen metsäalueelle on osoitettu ulkoilureitti, mutta ei viheryhteystarvetta. 
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Selvitysalueen itäosan läpi johtava metsäyhteys sisältyy myös Uudenmaan maa-
kuntakaavan viherjärjestelmään (kuva 3), jolla on virkistyskäytön ohella ekologi-
nen merkitys (Väre & Rekola 2007). Selvitysalueen kohdalla metsäyhteyden kat-
kaisee pohjoisessa Turunväylä ja Nupurintie ja eteläpuolella Kehä III ja Espoonjoen 
laakso.  

Nähtävillä olevaan 4. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotukseen on merkitty viher-
yhteystarvemerkintä Espoonkartanon ja Ämmässuon välimaastoon. 
 

Kuva 2. Vahvistettujen maakuntakaavo-
jen yhdistelmään (2014) on merkitty sel-
vitysalueen (punainen rajaus) itäosan 
läpi johtava virkistysalue sekä viheryh-
teystarve pohjoiseen ja lounaaseen. 
Kaavayhdistelmässä on myös varaus ju-
naradalle. Lähde: Uudenmaan liitto 
2016. 

  

Kuva 3. Uudenmaan maakuntakaavan 
(2007) viherjärjestelmää käsittelevässä 
liiteaineistossa on selvitysalueen (pu-
nainen rajaus) itäosaan osoitettu poh-
jois‒eteläsuuntainen virkistysalue ja vi-
heryhteystarve. 

Selvitysalue sijaitsee Nuuksion järviylän-
gön (nro 1), Meikon ympäristön (2) ja 
Finnträskin‒Porkkalan laajojen metsä-
alueiden välissä.  
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3  EKOLOGISEN VERKOSTON PERIAATTEET 

3.1  Ekologisen verkoston tasot 

Ydinalueet 

Ekologinen verkosto muodostuu luonnon ydinalueista ja niitä yhdistävistä käytä-
vistä. Luonnon ydinalueita ovat mm. laajat metsäalueet, joissa isokokoiset, suuria 
alueita tarvitsevat eläimet voivat lisääntyä ja elää ympärivuotisesti. Ydinalueet 
ovat tärkeitä myös tavanomaisen metsälajiston levittäytymisen, liikkumisen ja po-
pulaatiodynamiikan kannalta (Väre & Krisp 2005). Ydinalueet ovat tavallisesti mo-
nimuotoisuuskeskuksia, joissa on luonnonsuojelualueita ja Natura-alueita tai 
muita arvokkaita luontoalueita. Luonnon ydinalueiden koko vaikuttaa alueen ar-
voon. Laajat alueet ovat arvokkaampia, sillä ne ovat monipuolisia ja ylläpitävät säi-
lyviä populaatioita. Laajoilla alueilla on enemmän vakaana säilyviä alueita ja lajeja 
jotka eivät selviydy pienellä ydinalueella tai pirstaleisilla alueilla. 

Ekologiset käytävät 

Ekologiset käytävät ovat toimivia yhteyksiä luonnon ydinalueiden välillä, esimer-
kiksi vaihtelevan levyisiä metsäkäytäviä tai jokilaaksoja, joita pitkin eläimet voivat 
liikkua. Ne muodostavat eläimille välttämättömiä liikkumistarpeita ohjaavia reit-
tejä. Niiden säilyttäminen on tarpeen, jotta alueella luontaisesti esiintyvien alku-
peräisten lajien kannat pysyvät elinkykyisinä (Kuuluvainen ym. 2004).  Mitä use-
ampia yhteyksiä ydinalueelta on eri suuntiin, sitä parempi tilanne on eliöiden le-
vittäytymisen kannalta. Yksi leveä ja johonkin suuntaan hyvin johtava yhteys voi 
silti olla merkittävämpi kuin monta katkonaista yhteyttä eri suuntiin. 

Valtakunnalliset yhteydet 

Ydinalueita yhdistävät ekologiset yhteydet toimivat yleensä sitä paremmin, mitä 
leveämpiä ja yhtenäisempiä ne ovat. Ekologiset yhteydet voidaan jakaa eri tasoi-
hin sen mukaan, miten laajalle alueelle niiden vaikutukset ulottuvat. Valtakunnal-
lisen ekologisen verkoston merkitys on tärkeä koko Skandinavian havumetsä-
vyöhykkeen eläimistön liikkumiselle. Tiheään rakennetulla pääkaupunkiseudulla ei 
ole valtakunnallisesti tärkeitä ekologisia yhteyksiä (Väre & Rekola 2007).  

Maakunnalliset yhteydet 

Maakunnalliset yhteydet mahdollistavat joillekin lajeille välttämättömät vuotuiset 
vaellukset ja turvaavat eläinten levittäytymisen luonnonympäristön tarjoamien 
mahdollisuuksien mukaisesti. Uudellamaalla toisiinsa kytkeytyneitä laajoja, yhte-
näisiä metsäalueita on Väreen ja Rekolan (2007) mukaan 13. Maakunnallisesti tär-
keät viheryhteydet ulottuvat Nuuksion ja Kirkkonummen suunnasta Espoon länsi-
osiin.  

Maakunnallisia ekologisia yhteyksiä määritellään tavallisesti nisäkkäiden kulkureit-
tien avulla. Hirvieläimet liikkuvat pitkiä matkoja laidunalueita vaihtaessaan ja nii-
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den jäljet ovat helposti tunnistettavia. Useat muut eläinryhmät liikkuvat huomat-
tavasti lyhempiä matkoja ja niiden jättämiä jälkiä on hankalampi löytää. Pienet ja 
keskikokoiset eläinlajit käyttävät samoja helppokulkuisia ja rauhallisia reittejä liik-
kuessaan elinalueillaan kuin isommatkin eläimet. Suuria metsäalueita yhdistävät 
viherkäytävät ja kasvillisuuden reunustamat puro- ja jokilaaksot ovat lähes kaik-
kien eläinten kulkureittejä. Monet eläinlajit välttävät liikkumista aukeilla alueilla. 
Ne ylittävät pellon, järven tai tien usein siitä kohdasta, jossa kasvillisuuden muo-
dostama suoja on lähimmillään eli aukea kohta kapeimmillaan. Eläimet voivat avo-
mailla turvautua myös esimerkiksi ojanvarsien, jokivarsien tai hylättyjen peltojen 
tarjoamaan näkösuojaan.  

Paikalliset yhteydet 

Paikalliset ekologiset käytävät mahdollistavat eläinten päivittäisen liikkumistar-
peen ja esimerkiksi nisäkkäiden poikasten levittäytymisen ympäristöön. Paikalliset 
yhteydet tarjoavat pienille ja keskikokoisille eläinlajeille liikkumisreittejä myös ra-
kennettujen alueiden viheralueilla ja ylläpitävät samalla lajiston monipuolisuutta. 
Paikalliset yhteydet tekevät mahdolliseksi heikosti leviävien lajien, kuten monien 
kasvien ja selkärangattomien eläinten levittäytymisen. Kasvit voivat esimerkiksi le-
vitä uudelle alueelle eläinten turkkiin tai jalkoihin kiinnittyneiden siementen 
avulla.  

Paikalliset yhteydet muodostuvat usein tavanomaisen metsätalouden piirissä ole-
vista metsäalueista ja niihin voi kuulua myös rakennettujen alueiden reunapuus-
toa, puistoa, joutomaita tai puronvarsia. Paikalliset ekologiset yhteydet voivat olla 
maakunnallisen ekologisen verkoston osia tai niiden merkitys voi olla pelkästään 
paikallinen. 

Paikallisia ekologisia yhteyksiä on tavallisesti määritetty ympäristön ominaisuuk-
sien (metsäalueet ja niitä yhdistävät alueet) perusteella ja rajaamalla yhteyksiä 
hirvieläinten kulkureittien avulla. Hirvieläimiä pienemmät nisäkkäät jättävät 
maastoon vähän jälkiä ja liikkuvat enimmäkseen yöaikaan. Niiden kulkuyhteyksien 
selvittäminen on hankalaa ja onnistuu lähinnä kevättalvella tehtävien lumijälki-
seurantojen avulla.  

3.2  Ekologisen yhteyden leveys ja toiminnalliset edellytykset 

Eläinten käyttämät kulkureitit eivät ole tarkasti määritettäviä polkuja, sillä eläimet 
liikkuvat vaihtelevan levyisellä alueella siirtyessään paikasta toiseen. Liikkumisreit-
teihin vaikuttavat mm. vuodenaika, sää, ravinnon saatavuus ja häiriötekijät. Asu-
tus, tiet ja muut esteet sekä ihmisen läheisyys ohjaavat eläinten liikkumista usein 
syrjäisille alueille, joissa häiriöitä on vähän. Maaston muodot, kasvillisuuden tar-
joama suoja ja vesistöt ohjaavat eläinten liikkumista, ja jos ympäristöolot pysyvät 
samoina, eläimet päätyvät usein samalle reitille. 

Ekologisten yhteyksien hyvä toimivuus edellyttää yhteyksien säilymistä riittävän 
leveänä ja katkottomana. Jotkin eläinlajit voivat liikkua katkonaisia yhteyksiä pitkin 
ja ylittää myös laajoja avomaa-alueita. Koko lajistolle parhaiten sopivat yhteydet 
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ovat kuitenkin yhtenäisiä. Tarkkoja ohjearvoja kulkureittinä hyvin toimivan metsä-
alueen leveydestä ei voida antaa, sillä leveyteen vaikuttavat mm. metsän ja maas-
ton ominaisuudet sekä alueen sijainti luonnon ydinalueisiin, asutukseen ja muu-
hun maankäyttöön (teollisuus, yhdyskuntateknisen huollon alueet, liikenneväylät, 
virkistysalueet ja -reitit ym.) nähden. Itä-Uudenmaan ekologista verkostoa tarkas-
teltaessa maakunnallisesti tärkeän metsäyhteyden vähimmäisleveytenä pidettiin 
500–1000 metriä, joka mahdollistaa esimerkiksi hirvieläinten ja suurpetojen liik-
kumisen (Väre 2009b).  

Taajaman sisällä ekologinen yhteys voi olla kapeampi, sillä taajamien liepeillä liik-
kuvat lajit ovat tottuneet ihmisasutukseen, eivätkä tarvitse kulkureiteikseen niin 
leveitä alueita kuin aremmat eläinlajit. Taajamiin ei välttämättä myöskään haluta 
suuria hirvieläimiä tai suurpetoja. Toimivan maakunnallisesti tärkeän yhteyden vä-
himmäisleveytenä taajamassa on pidetty 250–300 metriä. Yhteys voi olla kapeam-
pikin, mutta kapea kohta ei saisi olla leveyttään pidempi. Kapeikkokohtien mini-
mileveytenä on pidetty noin 100 metriä (Väre & Rekola 2009, Väre 2009). Suosi-
tusten mukainen sadan metrin minimileveys on hyvä tavoite myös tämän työn 
suunnittelualueelle, sillä kapeamman maakunnallisen yhteyden toimimisesta ei 
ole takeita. 

Eliöiden tarvitseman viherkäytävän leveys taajamissa johtuu asuinalueista ja 
muusta maankäytöstä, joka vaikuttaa vähintään sadan metrin päähän metsän 
puolelle. Tämä ns. reunavaikutus muuttaa metsän pienilmastoa ja maaperän kos-
teus- ja ravinneoloja. Kasvillisuudessa muutos näkyy kulttuurilajien ja avomaanla-
jien (voikukat, piharatamo, horsmat, nurmikat, vaahtera ym.) osuuden kasvuna ja 
alkuperäisten metsälajien osuuden pienenemisenä. Nämä muutokset puolestaan 
vaikuttavat hyönteislajistoon niin maaperässä kuin maanpinnan yläpuolellakin ja 
edelleen muuhun eliölajistoon. Reunavyöhykkeeseen kohdistuu myös melua ja ih-
misten liikkumisesta ja valaistuksesta aiheutuvaa häiriötä.  

Ulkoilureitit ja hiihtoladut ja niiden valaistus eivät häiritse ekologisten yhteyksien 
toimintaa, kunhan rakentamaton alue on niin leveä, että eläimet voivat liikkua 
siellä ulkoilureitillä kulkevista ihmisistä häiriintymättä. Metsäalueilla tämä toteu-
tuu maakunnallisen ekologisen käytävän kohdalla silloin kun alueen leveys on vä-
hintään 300 metriä. Tällöin keskellä sijaitsevan reitin molemmille puolille jää yli 
sadan metrin levyinen metsäkaistale. 

Riittävän laajat yhtenäiset luontoalueet ja niiden väliset ekologiset yhteydet ovat 
tärkeitä myös taajama-alueiden sisällä. Maakunnallisesta verkostosta taajaman si-
sään suuntautuvat paikalliset yhteydet turvaavat pienten ja keskikokoisten eläin-
ten liikkumista puisto- ja viheralueverkostossa. Ekologisen yhteyden ei tarvitse 
olla luontoarvoiltaan erityisen arvokasta tai kullekin lajille hyvin soveltuvaa ympä-
ristöä, riittää että eläimet pystyvät väliaikaisesti käyttämään sitä kulkureittinään. 
Paikalliset ekologiset käytävät voivat olla huomattavasti kapeampia ja aukkoisem-
pia kuin maakunnalliset yhteydet. Ohjearvoja käytävien leveyksille ei ole, mutta 
paikallisesti tärkeätkin käytävät toimivat sitä paremmin mitä leveämpiä ne ovat.  

Tiestön ja asutuksen työntyminen lähemmäksi pullonkaula-aluetta eli ekologisen 
yhteyden kapeikkoa heikentää yhteyttä, sillä kulkureitti ei enää kunnolla sovellu 
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aroille, taajama-alueille huonosti sopeutuville eläinlajeille (esim. metsäjänis ja 
pyy). Kapea, puustoinen pullonkaula-alue kärsii helposti myös myrskyistä, ja on 
mahdollista, että puuston rakennetta voidaan käsitellä tieturvallisuuden tai mui-
den syiden vuoksi. Tällöin kulkuyhteyden toimintaedellytykset heikkenevät enti-
sestään. Yhteyksien epäjatkuvuuskohdat voivat olla eläinten liikkumiselle haitalli-
sempia kuin yhteyksien kapeus. Esimerkiksi liito-oravan liikkumisen vuoksi metsä-
käytäviin ei tulisi tehdä yli 50 m leveitä katkoja, ja tällöinkin aukean molemmilla 
puolille olisi jätettävä korkeaa puustoa (Hanski 2016). 

Väre (2013) on luetellut lukuisia tavoitteita ekologiselle verkostolle: 
 edistää luonnon toiminnallisen monimuotoisuuden säilyttämistä luonnon-

maisematasolla, ekosysteemitasolla, seudullisella ja paikallisella tasolla  
 edistää varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin  
 edistää luonnonalueiden säilymistä pirstovalta toiminnalta  
 palauttaa vahingoittuneiden elinympäristöjen ja ekosysteemin toimintaa 

siellä, missä se on tarpeen  
 turvata ekosysteemipalveluiden saatavuus tiheästi rakennetuilla alueilla ja 

luonnonmaisematasolla kaikkialla  
 varmistaa elävän luonnon ekologinen toiminta ja populaatioiden monimuo-

toisuus   
 turvata luonnollisten tai myös muuttuneiden elinolosuhteiden säilyminen 
 tarjota elinympäristöjä luonnoneläimille  
 mahdollistaa lajien liikkuminen eri elinalueiden välillä niiden elinkaaren ai-

kana  
 säilyttää eläinten merkittävät leviämistiet tulevaisuudessa  
 varmistaa paikallisten populaatioiden geneettinen monimuotoisuus  
 suojella luonnollisia tai kulttuurin muuttamia elinalueita ja niillä elävien la-

jien yhteisöjä  
 varmistaa metapopulaatiodynamiikan toiminta, uusien alueiden ja tyhjien 

elinalueiden asuttamiseksi  
 muodostaa lajikohtainen, laadukas elinalueverkosto  
 turvata kotoperäisten lajien elinmahdollisuuksien säilyminen. 
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4  SELVITYSALUEEN TAUSTATIEDOT 

4.1  Yleiskuvaus 

Selvitysalue on pääosin maaseutumaista haja-asutusta ja metsää. Asutus keskittyy 
alueen itä- ja eteläosaan. Luoteisosassa on Ämmässuon laaja jätteidenkäsittely-
keskus, jota ympäröivät talouskäytössä olevat metsät. Metsäalue jatkuu länteen 
Kirkkonummen puolelle. 

Selvitysalueen eteläosan maisema rakentuu Gumbölenjoen ja Mankinjoen pelto-
laaksoista ja niiden rajautuvista, osin kallioisista metsäselänteistä. Jokilaaksojen 
maisemakuva on avoin ja kulttuurivaikutteinen. Selvitysalueen keski- ja pohjoisosa 
ovat pienipiirteisesti vaihtelevaa metsämaastoa, jota luonnehtivat metsäiset poh-
jois‒eteläsuuntaiset kallioharjanteet ja niiden väliset notkelmat, joista osa on rai-
vattu pelloiksi ja osa on soistunut. Notkelmissa on myös muutamia pieniä järviä. 
Luoteisosaa hallitsee Ämmässuon jäteasema ja maanläjitysalueet, jotka muodos-
tavat yhdessä laajan, lähes koko selvitysalueen poikki ulottuvan rakennetun koko-
naisuuden. 

Selvitysalueen rajalla olevat päätiet, Kehä III ja Turunväylä, muodostavat monille 
eläinlajeille hankalasti ylitettävän kulkuesteen. Turunväylän varrella on lähes koko 
matkan riista-aita, joka heikentää eläinten liikkumismahdollisuuksia. Selvitysalu-
een sisällä olevat tiet sitä vastoin ovat kapeita. 

Maisemarakenne ja maaston peruspiirteet ovat perusta elolliselle luonnolle ja 
ekologiselle verkostolle. Selvitysalue on yhteydessä Kirkkonummen puoleiseen, 
melko laajaan metsäalueeseen. Alueelta on myös eläinten liikkumisen mahdollis-
tavia yhteyksiä pohjoiseen Nuuksion suuntaan. Nuuksion ylänkö on Uudenmaan 
merkittävimpiä luonnon ydinalueita (Väre & Rekola 2007). 

4.2  Arvokkaat luontokohteet 

Luonnonsuojelualueet ja muut arvokkaat luontokohteet ovat muuttuvassa ympä-
ristössä monille eläin- ja kasvilajeille tärkeitä turvapaikkoja, joissa ne voivat lisään-
tyä ja joista ne voivat levittäytyä muualle. Selvitysalueella on useita lähellä toisiaan 
sijaitsevia arvokkaita luontokohteita, jotka ovat osa tärkeää viheralueiden verkos-
toa. Kohteet keskittyvät Ämmässuon kaakkoispuolelle ja Gumbölenjokilaakson 
rinteille (kuva 4). 

Selvitysalueella on neljä luonnonsuojelualuetta: 

 Kakarlamminsuon luonnonsuojelualue (18 ha) 

 Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualueet (kolme kuviota, yht. 9,8 ha) 

 Mynttilänkosken jokilaakson luonnonsuojelualue (2,2 ha) ja 

 Hällkärrin luonnonsuojelualue (5,7 ha). 
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Kuva 4. Selvitysalueen merkittävimmät luontokohteet (lähde: Espoon kaupungin luontotietojärjestelmä). 

Alueen itäreunassa oleva Terinsuon‒Vitmossenin suoalue on maakunnallisesti ar-
vokas kahden suon ja niiden välisen kalliometsäharjanteen muodostama koko-
naisuus. Suunnittelualueen itäosan läpi virtaava, Espoonlahden perukkaan laskeva 
Gumbölenjoki on arvokas virtavesikohde. Sen varrella on yksi valtakunnallisesti ar-
vokas (Mynttilänkosken jokilaakso) ja useita paikallisesti arvokkaita virtavesikoh-
teita. Arvokkaita virtavesijaksoja on myös selvitysalueen keskiosassa Mustapuron 
varrella. Mustapuro on Gumbölenjoen sivupuro. Paikallisesti arvokkaista luonto-
kohteista laajin on Nupurinjärvi, joka muodostaa lähiympäristöineen 50 hehtaarin 
laajuisen rakentamattoman alueen Turunväylän ja Nupurintien väliin. Kirkkonum-
men puolella selvitysalueen lähellä on kaksi pientä luonnonsuojelualuetta, joilla 
kummallakaan ei ole merkitystä ekologisten yhteyksien osana. 
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4.3  Tarkastelussa käytetyt avainlajit 

Liito-orava 

Liito-oravien esiintyminen selvitysalueella on kartoitettu viimeksi keväällä 2014 
osana koko Espoon kattavaa liito-oravien kokonaisselvitystä (Luontotieto Keiron 
2014). Kartoituksessa rajattiin liito-oravan asuttamat metsäkuviot ja liito-oravalle 
sopivat metsäkuviot, joista lajia ei tavattu. Liito-oravasta saatiin täydentäviä tie-
toja keväällä 2016 tehtyjen luontoselvitysten yhteydessä. Liito-oravat sopivat pai-
kallisten yhteyksien tarkasteluun mm. siksi, että ne elävät ympäristöä reheväm-
millä ja suojaisemmilla metsäalueilla, joihin on puustoinen kulkuyhteys muilta 
metsäkuvioilta. Liito-oravan asuinmetsät tarjoavat suojaa, ravintoa ja liikkumisrei-
tin monille muillekin eläimille paremmin kuin esimerkiksi karut metsät, suot tai 
hiljattain hoidetut metsiköt. Etelä-Espoon rakennetuilla alueilla mm. rusakko, 
metsäjänis, kettu ja metsäkauris käyttävät liito-oravan elinalueita kulkureitteinään 
kevättalvisten jälkihavaintojen perusteella.  

 
Kuva 5. Liito-oravien avulla hahmottuva ekologinen verkosto. Aineisto: Liito-oravien kokonaissel-
vitys 2014‒2015 (Luontotieto Keiron 2014 ja Lammi ym. 2016).  
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Pelkästään liito-oravan elinalueita tarkastelemalla saa käsityksen osasta eläimille 
tärkeitä kulkuyhteyksiä, jotka selvitysalueella sijoittuvat laaksopainanteiden rin-
teille ja metsäalueiden laiteille (kuva 5). Pohjois- ja keskiosan yleiskaavan luonto-
selvityksessä (Routasuo ym. 2016) liito-oravan asuttamat metsäalueet on suosi-
teltu säilytettäviksi. Liito-oravalle soveltuvista metsäkuvioista ei ole annettu suo-
situksia. Osa liito-oravan elinympäristöiksi rajatuista kuvioista on melko suuria, 
sillä rajauksissa on jätösten löytöpaikkojen lisäksi mukana ympäröivää, liito-ora-
valle sopivaa metsää (Luontotieto Keiron 2014). Suurten kuvioiden osia voitaneen 
käyttää muuhun tarkoitukseen ilman, että liito-oravan elinmahdollisuudet tai kul-
kuyhteydet vaarantuvat. Tämä edellyttää huolellista suunnittelua asemakaavavai-
heessa. 

Hirvieläimet 

Selvitysalueen eläimistöön kuuluvat kaikki pääkaupunkiseudun hirvieläimen. Vuo-
den 2005 aineistoon perustuvat tiheysmallinnuksen mukaan alueella elää talvisin 
noin 1,5 hirveä / 1000 ha (Väre ym. 2014). Pienemmillä hirvieläimillä (metsäkauris, 
valkohäntäpeura) on paikallinen tihentymä, joka ulottuu Kirkkonummelta selvitys-
alueen puolelle. Pieniä hirvieläimiä elää vuoden 2005 aineistojen perusteella alu-
een itäosassa noin 15 ja länsiosassa noin 20 yksilöä / 1000 ha. Nykyinen metsä-
kauriskanta lienee tiheämpi, sillä kauriita havaittiin vuoden 2016 maastotöissä 
pieninä ryhminä eri puolilla aluetta. 

Hirvieläinten elinympäristövaatimukset ovat erilaisia. Hirvet elävät vaihtelevalla 
metsäisellä alueella, johon kuuluu myös soita, kallioalueita ja kosteikkoja. Elinalu-
een pinta-ala on noin 1400 hehtaaria. Hirvet vaeltavat säännöllisesti kesä-
laidunalueiden ja talvilaidunten välillä. Talvilaidunalueet pysyvät pitkään samoilla 
seuduilla ja hirvet noudattavat vuodesta toiseen samoja vaellusreittejä (esim. 
Heikkilä & Härkönen 2007). 

Valkohäntäpeurat viihtyvät pellon ja metsän mosaiikissa ja sen elinpiiri on noin 
40–500 hehtaaria. Metsäkauriin elinalue on pieni, noin 25–150 hehtaaria. Laji elää 
kulttuuriympäristössä ja hyödyntää mielellään peltojen ja toisinaan puutarhojen-
kin antimia (Väre ym. 2014).  

Hirvieläinonnettomuuksia on tapahtunut melko tasaisesti eri puolilla selvitysalu-
een pääteitä (kuva 6). Alueen paikallisteiltä onnettomuuksia ei ole ilmoitettu. Hir-
vieläinten kulkureiteistä saa suuntaa antavan käsityksen tarkastelemalla kohteita, 
joissa onnettomuuksia on sattunut ympäristöä enemmän. Ihmisasutusta jossain 
määrin karttavia ja rauhallisia metsäalueita suosivia hirviä on törmännyt autoihin 
lähinnä Histan kohdalla, Blominmäen metsäalueella sekä Lapinkyläntiellä. Onnet-
tomuuspaikkojen ympäristössä on laajahkoja metsäalueita ainakin tien toisella 
puolella.  

Pienempien hirvieläinten onnettomuudet painottuvat Ämmässuon ja Kolmperän 
väliselle metsäkannakselle, Nupurinjärven ympäristöön, Espoonkartanon alueelle 
sekä Lapinkyläntielle. Suurin osa pienten hirvieläinten onnettomuuksista koskee 
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metsäkaurista, joka muista hirvieläimistä poiketen viihtyy parhaiten maaseutu-
maisessa, peltojen, puronvarsien ja pienten metsiköiden pirstomassa ympäris-
tössä. Metsäkauris ei karta asuttuja alueita.  

 
Kuva 6. Tilastoidut eläinonnettomuudet vuosina 2011‒2015. Aineisto: Uudenmaan ELY-keskus. 

Turunväylää reunustaa lähes koko matkalla riista-aita, joka kuitenkaan ei koko-
naan ole estänyt hirvieläinonnettomuuksia. Turunväylän kohdalla ei ole hir-
vieläimille tarkoitettuja alikulkuja tai vihersiltoja. Hirvieläimet pääsevät Turun-
väylälle poikittaisteiden kohdalla olevista riista-aidan aukoista ja Ämmässuon liit-
tymän kohdalta. Hirvi pystyy ylittämään riista-aidan myös hyppäämällä (Väre ym. 
2014). Kehä III:n varrelta ja Lapinkyläntien varrelta riista-aita puuttuu, mikä näkyy 
hirvieläinonnettomuuksien suurempana määränä alueen eteläreunassa. 

Lepakot 

Suomessa yleisiä lepakkolajeja on useita ja niiden elinpaikkavaatimukset ovat eri-
laisia. Osa lajeista saalistaa vesistöjen äärellä, osa metsissä ja osa avomaiden lai-
teilla. Lepakot käyttävät lentoreitteinään mm. puuston suojaamia puronvarsia, ve-
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sistöjen rantoja, metsäautoteiden varsia ja muita johtolinjoiksi sopivia aukeita, joi-
den ympäristössä on suojaa tarjoavaa puustoa. Aukeiden alueiden yli lepakot siir-
tyvät mieluiten puustoisia reittejä pitkin. Lepakoiden saalistusalueet voivat sijaita 
kaukana päivälepopaikoista. Siirtymäreittien säilyminen on lepakoille tärkeää. 
Yleistäen voidaan sanoa, että liito-oravalle sopivat kulkuyhteydet sopivat kulkuyh-
teyksiksi myös kaikille lepakoille. 

Espoossa yleinen pohjanlepakko voi ylittää myös leveitä aukeita, eikä esimerkiksi 
leveä tiealue ole sille kulkueste. Muille yleisille lajeille – viiksisiipalle, isoviiksisii-
palle ja vesisiipalle – leveä tie, varsinkin jos se on kirkkaasti valaistu, voi muodostaa 
ekologisen esteen. 

Lepakoiden esiintymistä suunnittelualueella selvitettiin kesällä 2016. Lepakoille 
tärkeät alueet ja niiden väliset siirtymäreitit otettiin huomioon ekologisia yhteyk-
siä tunnistettaessa. 

Virtavesien lajit 

Virtavesiä pitkin liikkuvat lajit jättävät maastoon niukasti jälkiä. Helposti seuratta-
via ovat vain saukon talviset jäljet. Jälkihavaintoja ei alueelta ole käytettävissä. Vir-
tavesien merkityksestä ekologisena yhteytenä saatiin kesällä 2016 viitteitä Järvi-
kylän alueella, jossa sekä lepakkohavainnot että metsäkauriista tehdyt havainnot 
painottuivat Mankinjoen varteen. Mankinjoki oli jo aiemmin (Luontotieto Keiron 
2011) arvioitu tärkeäksi ekologiseksi yhteydeksi.  

 

 

 
Puuston reunustamat virtavedet ovat monien eläinlajien käyttämiä kulkuyhteyksiä. Kuva Musta-
puron uomasta Svartbäckträsketin eteläpuolelta. Kuva © Pekka Routasuo.  
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Kuva 7. Selvitysalueelta ja sen lähiympäristöstä aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet (A-insi-
nöörit ja Enviro 2011, Hirvensalo 2014, Lammi & Routasuo 2012, Luontotieto Keiron 2009, 2011, 
Väre 2009a). Virtavesistä Mankinjoki on arvioitu tärkeäksi ekologiseksi yhteydeksi. Vihreällä vä-
rillä on Espoon metsämaskiaineiston metsäruudut, joiden puusto on vuonna 2014 ollut vähintään 
8 metrin korkuista. 

4.4  Selvitysalueen ekologinen verkosto 

Selvitysalueelta aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet yhdistävät metsäalueita 
toisiinsa. Kuvaan 7 vihreällä merkityistä metsäalueista on jätetty pois avoimet 
metsämaat ja taimikot (metsämaskin luokka alle 8 m), joilla ei ole eläinten kulku-
yhteyden kannalta samaa merkitystä kuin varttuneempaa puustoa kasvavilla met-
säalueilla. Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin alueen laajimpia met-
säalueita ja niiden välisiä yhteyksiä. Työssä hahmottunut verkosto kuvaa nykytilaa. 
Maankäyttösuunnitelmien ja ekologisen verkoston yhteensovittamista tarkastel-
laan luvussa 5.  

Ydinalueet ja niiden väliset yhteydet 

Väre (2013) tulkitsi Päijät-Hämeen ekologisen verkoston laajoiksi ydinalueiksi 
metsäalueet, joiden pinta-ala on yli 100 hehtaaria, kun niiden 250 metrin levyinen, 
ihmistoimien vuoksi häiriintynyt reunavyöhyke oli poistettu. Reunavyöhyke las-
kettiin etäisyytenä rakennetun alueen ja haja-asutusalueilla myös loma-asunnon 
tai rakennuspaikan reunasta. 
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Kuva 8. Ekologisen verkoston ydinalueet ja muut rakentamattomat yli 10 hehtaarin laajuiset metsäalueet sekä 
niiden väliset, metsälajeille parhaiten sopivat kulkuyhteyskohdat. Numerointi viittaa tekstiin. 

Ainoat näin laajat metsäluonnon ydinalueet ovat Ämmässuon kaakkoispuolella 
(noin 170 hehtaaria) ja Järvikylän länsipuolella selvitysalueen lounaisrajalla (120 
hehtaaria, osin Kirkkonummen puolella (kuva 8). Pienempiä metsäalueita, joissa 
metsäytimen pinta-ala on reunavyöhykkeen poiston jälkeen alle 100 hehtaaria, on 
neljä: Blominmäki, Mynttilän metsäalue, Ämmässuon eteläpuolinen alue ja Äm-
mässuon itäpuolinen alue.  

Ydinalueet ja niiden väliset rakentamattomat metsäalueet muodostavat ekologi-
sen verkoston rungon, jota paikalliset yhteydet täydentävät. Maakunnallisesti tär-
keät yhteydet sijoittuvat Blominmäen kohdalle (nro 1 kuvassa 8) ja Ämmässuon 
eteläpuoliselle metsäalueelle (nro 2). Blominmäen kautta pohjoiseen Karhusuolle 
ja Nuuksioon johtava yhteys on Turunväylän kohdalla heikko, sillä tiestö ja asutus 
katkaisevat metsäyhteyden. Mahdollisia Turunväylän ylityskohtia on myös Nupu-
rinjärven laaksossa ja sen länsipuolella, mutta sielläkin tien estevaikutus on suuri. 
Karhusuon ja Nupurinjärven kohdalla olevat yhteydet eivät sovellu kunnolla hir-
vien liikkumiseen, mutta pienemmät eläimet pystyvät niitä käyttämään. 
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Ämmässuon eteläpuolitse Kirkkonummen puolelle ja sieltä edelleen Nuuksioon 
johtava metsäyhteys vaikuttaa eläimistön kannalta tärkeämmältä kuin Blomin-
mäen kautta Nuuksioon vievä yhteys, jonka toimintaa tiet ja asutus heikentävät. 
Ämmässuon eteläpuolinen yhteys on metsäinen, mutta Mynttilässä golfkenttä ja 
Peringin alueella asutus katkovat paikoin sitä. Metsäyhteys kapenee kahdessa 
kohdassa 300‒400 metrin. Muualla se yltää maakunnalliselle yhteydelle miniminä 
pidettyyn 500 metriin. Yhteys on luonteva reitti mm. hirvieläimille. 

Metsäyhteys suunnittelualueelta luoteeseen levenee Kirkkonummen puolella 
(nro 3), josta se jatkuu pohjoiseen. Espoon puolella Turunväylän ja Nupurintien 
yhdessä muodostama leveä tiealue, Kolmperän järvi ympäröivine asutuksineen 
sekä Ämmässuon laajat läjitysalueet muodostavat ainakin hirvieläimille hankalan 
esteen. Kolmperän alueella hirvieläinten on todettu seuranneen moottoritien ete-
läpuolista riista-aitaa, mutta tien ylittämiseen sopivia kohtia ei ole (Lammi ym. 
2014). Histan alueen kulkureittiselvityksessä (Väre 2009a) ei osoitettu Turun-
väylän ylittäviä ekologisia käytäviä Nupurinjärven laaksoa (nro 4) lukuun otta-
matta. Turunväylä on Nupurinjärven kohdalla matalalla penkereellä. Tiealue ja 
riista-aita ovat heikentäneet jo 1990-luvulla Nupurinjärven kohdalla olevaa maa-
kunnallista yhteyttä. Yhteyden maakunnallinen merkitys on nykyisellään kyseen-
alainen, mutta sillä on vähintäänkin paikallinen merkitys. 

Selvitysalueelta on yhteys myös lounaaseen Kirkkonummen rajalla sijaitsevalle 
Vitträskin metsäalueelle (nro 5). Yhteys on Espoon puolella Mankinjoen laakson 
peltoalueiden heikentämä. Riista-aitoja tai muita liikkumisesteitä ei ole. Hirvi-
eläinonnettomuuksien keskittymä Lapinkyläntien kohdalla (kuva 6) on osoitus yh-
teyden toimivuudesta. 

5  EKOLOGISTEN YHTEYKSIEN TARKASTELU 

Perinteinen menetelmä ekologisten yhteyksien tunnistamiseen on kartta- ja ilma-
kuvatarkastelu. Rauhallisia, laajoja metsäalueita yhdistävät metsäkäytävät ovat 
monien lajien käyttämiä kulkureittejä, jotka erottuvat hyvin esimerkiksi ilmaku-
vista ja joita voidaan hahmottaa myös metsäluontoa kuvaavista paikkatietoaineis-
toista.  

Paikallisesti tärkeiden kulkuyhteyksien tunnistaminen kuva-aineistojen ja pikseli-
muotoon vietyjen paikkatietojen avulla on hankalampaa. Ekologisten yhteyksien 
määrittely on toteutettu yhdistämällä toisiinsa metsäyhteyksien avulla alueen ar-
vokkaat luontokohteet, liito-oravan elinalueet ja laajimmilla metsäalueilla muille 
eläimille sopivimmilta vaikuttavat kulkureitit. Monet eläinlajit välttävät jyrkänteitä 
ja kallioisia mäkiä ja seuraavat metsäalueilla helppokulkuisempia ja suojaa tarjoa-
via maastoja, kuten reheviä notkelmia, soidenlaiteita, puronvarsia ja rantojen lä-
heisiä alueita. Useat metsissä elävät lajit karttavat pihamaita, muita rakennettuja 
alueita ja laajoja avomaita. Nämä ”reunaehdot” otettiin huomioon sopivia kulku-
yhteyksiä tunnistettaessa. 

Kulkuyhteyksien tunnistamisessa pyrittiin käyttämään myös valtakunnan metsien 
inventoinnin (VMI, vuoden 2013 aineistot) kasvupaikkatietoja, joissa kasvupaikat 
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on luokiteltu kahdeksaan luokkaan. Ruutukohtainen aineisto osoittautui kuitenkin 
hankalatulkintaiseksi, eikä se tarjonnut merkittävää apua kulkuyhteyksiin sopivien 
maastokohteiden määrittämisessä. Metsätalouskuvioihin pohjautuva paikkatieto-
aineisto todennäköisesti olisi ollut käyttökelpoisempi, mutta sitä ei ollut saatavissa 
kuin kaupungin omistamilta metsäalueilta. 

5.1  Ekologisen verkoston yleiskuva 

Selvitysalueen ekologisen verkoston keskeiset yhteyssuunnat on esitetty kaava-
maisesti kuvassa 9. Kaikkien yhteyssuuntien säilyminen toimivina on tärkeää luon-
nonolojen monipuolisuuden turvaamiseksi. Tarkempi tarkastelu osoitti suunnitte-
lualueen itäosaan melko tiheän, paikallisten yhteyksien verkoston ja Ämmässuon 
eteläpuolelle kaksi maakunnallisena yhteytenä todennäköisesti hyvin toimivaa 
metsäkäytävää. Selvitysalueelta pohjoiseen ja lounaaseen suuntautuvat yhteydet 
sijoittuvat useampaan maastokäytävään. Alueen luoteisosassa ekologisia yhteyk-
siä on niukasti. Tärkeimmät yhteydet suuntautuvat Kirkkonummen puolelta poh-
joiseen. 

 
Kuva 9. Metsäluonnon ydinalueet ja niitä yhdistävät ekologisen verkoston yhteyssuunnat. Kir-
jaintunnukset ovat samat kuin tämän luvun yksityiskohtaisemmissa karttaesityksissä. 
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Turunväylän ylittäviä yhteyksiä on Nupurinjärven laaksossa ja Karhusuon länsipuo-
lella. Nupurinjärven kohdalla oleva yhteys on aiemmin arvioitu maakunnallisesti 
tärkeäksi (mm. Väre 2009a), mutta korkean tiepenkereen, riista-aitojen aiheutta-
man estevaikutuksen ja kapeiden rakentamattomien alueiden vuoksi se on tässä 
työssä arvoitu paikallisesti tärkeäksi. Karhusuon kohdalla puuton tiekäytävä on ka-
peampi, riista-aita puuttuu ja liito-oravan elinalueitakin on molemmin puolin tietä. 
Maakunnallisesti tärkeä yhteys vaikuttaa tässä kohdassa paremmin toimivalta. 

5.2  Nykyiset yhteydet 

Tarkastelu paljasti maakunnallisesti tärkeää yhteyttä suunnittelualueelta noin 18 
kilometriä ja paikallisesti tärkeitä yhteyksiä lisäksi noin 33 km. Maakunnalliset yh-
teydet toimivat myös eliöiden paikallisina kulkureitteinä. Yhteyksiä kuvataan tar-
kemmin seuraavassa. 

Tässä luvussa esitettävät ekologiset käytävät ovat reittejä, joita metsissä tai virta-
vesiä pitkin liikkuvat eläimet tässä työssä käytettyjen aineistojen perusteella to-
dennäköisimmin käyttävät. Eläimet liikkuvat myös kuviin 10‒13 merkittyjen reit-
tien ulkopuolella. Todennäköisimpien kulkureittien lisäksi karttakuviin on merkitty 
alueita, jotka sopivat eläinten liikkumiseen, mutta eivät ole sijaintinsa, luonnon-
olojensa tai asutuksen läheisyyden vuoksi yhtä toimivia kuin ekologiksi käytäviksi 
rajatut alueet. Niitä voidaan käyttää tukemaan ja joissain kohdin myös korvaa-
maan olemassa olevia reittejä. 

Yleiskaavavaiheen suunnittelussa on ekologisten yhteyksien kannalta tärkeää, 
että alueelle ei muodosteta tarpeettomasti yhteyksien katkoksia, ja että toimivat 
yhteydet säilyvät ekologisista yhteyksistä annettujen suositusten mukaisia (luku 
3.2). Kahdesta lähellä toisiaan olevasta samansuuntaisesta ja samoja lajeja palve-
levasta yhteydestä ainakin toinen tulisi säilyttää. Säilyttämisen lisäksi heikenty-
neitä yhteyksiä tulee pyrkiä parantamaan. Yhteyksien mitoitusta (leveyttä) tarkas-
teltaessa on syytä muistaa, että virkistysreittien ja muun käytön sijoittaminen eko-
logiseen käytävään heikentää sen toimivuutta.  

Selvitysalueen itäosa 

Selvitysalueen itäosan läpi kulkee kaksi maakunnallisesti tärkeää ekologista yh-
teyttä (A ja B kuvassa 10), jotka molemmat tulisi säilyttää toimivina. Lisäksi alueella 
melko tiheän, paikallisten yhteyksien verkoston, joka sijoittuu pääosin metsien lai-
teille (reheviä rinnemetsiä ym.) ja alueen eteläosaan Gumbölenjoen ympäristöön. 
Golfkentät, laajimmat asuinalueet ja melko jyrkkäpiirteiset kallioalueet vaikutta-
vat yhteyksien sijaintiin.  

Nuuksion ja Keskuspuiston yhdistävä yhteys (A) sijoittuu Blominmäen alueelle, 
jota on aiemmin tarkasteltu A-Insinöörien ja Environ (2011) sekä Peltosen ja Yrjö-
län (2013) selvityksissä. Yhteys on arvioitu tärkeäksi mm. liito-oravalle, metsä-
kauriille ja valkohäntäpeuralla, mutta se sopii monien muidenkin lajien kulkurei-
tiksi.  
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Kuva 10. Selvitysalueen itäosan nykyinen ekologinen verkosto. Kirjaimet viittaavat tekstiin. Vaihtoehtoiset, sa-
mansuuntaiset kulkuyhteydet on merkitty numeroin. Niistä ainakin toinen tulisi säilyttää. Muut samansuuntai-
set yhteydet eivät ole keskenään vaihtoehtoisia, sillä ne sopivat eri lajien kulkuyhteyksiksi. Selvitysalueen sisällä 
olevat pohjakartassa valkoiseksi jätetyt alueet sopivat nykyisen maankäytön, pinnanmuotojen tai sijaintinsa 
vuoksi huonosti eläinten kulkuyhteyksiksi. 

Blominmäeltä erkaantuu toinen maakunnallisen yhteyden haara (B) länteen. 
Mynttilän golfkentän kohdalla on kaksi mahdollista ylityspaikkaa, joista Blomin-
mäen täyttömäen pohjoispuolella oleva, luonnontilaisempaan ympäristöön sijoit-
tuva on tärkeämpi. Yhteydet eivät ole samanarvoisia, sillä pohjoisempi niistä on 
maakunnallinen. Yhteys jatkuu lännen suuntaan Kirkkonummen puolen laajalle 
metsäalueelle. Se soveltuu hyvin mm. hirvieläinten kulkureitiksi. Reitti jakautuu 
Dämmanin ja Kvarnträskin välissä kahdeksi erilliseksi haaraksi (B1, B2). Käytettä-
vissä olevan aineiston perusteella kahden rinnakkaisen reitin keskinäistä tärkeyttä 
ei voida arvioida. Maastonmuotojen ja asutuksen perusteella Kvarnträskin etelä-
puolinen yhteys on Myntinmäen kohdalla tärkeämpi. Talvinen lumijälkiseuranta 
voisi valaista tilannetta.  
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Kvarnträskin länsipuolelle pohjoinen yhteys (B3) toimii paremmin Kirkkonummen 
suunnasta saapuvien eläinten kulkureittinä kuin eteläisempi, lähellä asutusta 
oleva yhteys (B4).  

Mynttilän alueelta pohjoiseen lähtee useita paikallisia yhteyksiä, jotka päätyvät 
Nupurinjärven laaksoon (C). Yhteyksillä saattaa yhdessä olla maakunnallinenkin 
merkitys, vaikka Turunväylä heikentää olennaisesti niiden toimivuutta. Nupurin-
järven laakson yhteyksistä läntisempi (C1) sopii asutusta karttaville lajeille parem-
min kuin itäpuolinen yhteys (C2), joka hahmottuu liito-oravan elinalueiden ket-
juna. Ainakin läntinen yhteys tulisi säilyttää mahdollisimman yhtenäisenä.  

Mynttilän eteläpuolella on useita liito-oravien ja metsäisen virtavesiympäristön 
avulla erottuvia kulkuyhteyksiä, jotka suuntautuvat alueelta lounaaseen (D). Osa 
yhteyksistä tulisi säilyttää. Itäisempi, Mynttilän golfkentän länsipuolelta Gumbö-
lenjoen varteen johtava yhteys (D2) on metsäisempi ja rauhallisempi ja todennä-
köisesti tärkeämpi.  

Muita paikallisia ekologisia yhteyksiä on selvitysalueen itäosassa runsaasti. Ne 
erottuvat selvimmin liito-oravan elinympäristöjen muodostamina ”ketjuina”. Yh-
teydet sijoittuvat ympäristöä rehevämmille metsärinteille avomaiden laiteille ja 
kallioisten metsäalueiden painanteisiin. Niitä käyttävät kulkuyhteyksinä monet 
muutkin eläimet kuin liito-orava, esimerkiksi lepakot, metsäkauris, mäyrä ja met-
säjänis. Yhteydet täydentävät toisiaan. Niiden keskinäistä merkitystä ei voida käy-
tettävissä olevien aineistojen avulla arvioida.  

Gumbölenjoki ja alueen järven muodostavat virtavesilajeille sopivan kulkuyhtey-
den. Yhteys jatkuu etelässä Espoonlahden perukkaan ja pohjoisessa Nuuksion Pit-
käjärvelle. 

Selvitysalueen lounaisosa 

Peltoalueet ja tiheään rakennetut kyläalueet muodostavat selvitysalueen lounais-
osassa kulkuesteen monille metsäympäristön lajeille. Ekologiset käytävät sijoittu-
vat metsäisille alueille ja avomaita halkovien virtavesien varsille. Alueella on pel-
kästään paikallisia yhteyksiä, joskin Järvikylän peltojen kautta Kirkkonummen 
suuntaan johtavan yhteyden (E kuvassa 11) merkitys jää Kirkkonummen puolen 
tietojen puuttuessa avoimeksi. 

Selvitysalueelta lounaaseen johtaa kaksi lähekkäistä yhteyttä (D), joista toinen 
päätyy Mankin metsäalueelle ja toinen sijoittuu Mankinjoen käytävään. Yhteydet 
eivät ole keskenään samanarvoisia, sillä ne sopivat eri lajeille. Gumbölenjoki–Man-
kinjoki (D3) toimii eläinten kulkureittinä lounaaseen Espoonlahden suuntaan. Sen 
merkitys on paikallinen, mutta Gumbölenjoen lajistoon kuuluvalle meritaimenelle 
ja saukolle se on välttämätön kulkureitti. Myös lepakot voivat siirtyä paikasta toi-
seen puustoisia jokireittejä pitkin.  

Ihmisasutusta karttavien metsäeläinten kulkuyhteydeksi avomaiden ja asutuksen 
reunustama ja vilkkaasti liikennöidyn Kehä III:n lähellä sijaitseva jokireitti soveltuu 
huonosti. Niille parempi kulkuyhteys on Kehä III:n länsipuolella oleva kapea, Man-
kin metsäalueen ja Espoonkartanon yhdistävää metsäkuvio (D3).  
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Kuva 11. Selvitysalueen lounaisosan mykyinen ekologinen verkosto. Kirjaimet viittaavat tekstiin. Vaihtoehtoi-
set, samansuuntaiset kulkuyhteydet on merkitty numeroin. Niistä ainakin toinen tulisi säilyttää. Muut saman-
suuntaiset yhteydet eivät ole keskenään vaihtoehtoisia, sillä ne sopivat eri lajien kulkuyhteyksiksi. Espoonkar-
tanon koillispuolella olevista vaihtoehtoisista yhteyksistä itäinen (D2) on tärkeämpi (tarkemmin kuvassa 10). 
Selvitysalueen sisällä olevat pohjakartassa valkoiseksi jätetyt alueet sopivat nykyisen maankäytön, pinnanmuo-
tojen tai sijaintinsa vuoksi huonosti eläinten kulkuyhteyksiksi. 

Lännestä Espoonkartanolle laskeva Mankinjoen latva (F) tarjoaa kulkuyhteyden 
Espoonkartanon laajan peltoalueen poikki. Lännempänä peltojen ympäröimä jo-
kivarsi on metsäinen lähes koko matkalta. Jokivarsi sopii virtavesilajien lisäksi liik-
kumisreitiksi mm. metsäkauriille ja lepakoille, joiden esiintyminen Järvikylän alu-
eella keskittyy jokivarteen (Routasuo ym. 2016). 

Selvitysalueen lounaiskulmassa on laaja metsäalue, joka jatkuu Kirkkonummen 
puolelle. Alueen pohjoisreunasta on katkonainen, metsälaikkujen kautta vievä yh-
teys Ämmässuon eteläpuolelle (E). Yhteys jakautuu Järvikylän sähköaseman koh-
dalla kahteen reittiin (E1, E2), joiden keskinäistä merkitystä ei käytettävissä ole-
villa tiedoilla voida arvioida. Ainakin toinen sähköaseman kiertävistä yhteyksistä 
tulee säilyttää. 
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Mankin metsäalueen ja Ämmässuon metsäalueen välinen yhteys on ainakin hir-
vieläinten käyttämä, mikä näkyy onnettomuuksien keskittymisenä Lapinkylän-
tielle. Mankin metsäalueelta pohjoiseen suuntautuva yhteys (E) on tärkeämpi kuin 
tiestön ja asutuksen pilkkoma Espoonkartanolle vievä yhteys (D3), joka sijaintinsa 
ja luonteensa vuoksi sopii huonosti aroille metsälajeille. 

 
Kapeat, metsän reunustamat tieosuudet eivät katkaise ekologia yhteyksiä. Kehä III Kuninkaan-
kartanontien kohdalla. Kuva © Pekka Routasuo. 

Ämmässuon‒Loojärven‒Halujärven alue 

Ämmässuon jäteaseman eteläpuolella on 1,5‒2 kilometrin levyinen alue, jonka 
pohjoisosa on metsää ja eteläosa maaseutumaista haja-asutusaluetta. Blominmä-
eltä Kirkkonummen puolelle johtava maakunnallisesti tärkeä ekologinen yhteys si-
joittuu alueen metsäisiin osiin. Yhteys on tunnistettu aiemmissakin Espoon ekolo-
gisia yhteyksiä käsittelevissä selvityksissä ja se on tuotu esille myös valmisteilla 
olevan vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa. Yhteyttä käyttävät todennäköisesti 
kaikki metsälajit hirvi mukaan lukien.  

Yhteydelle on osoitettavissa kaksi maakunnallisen yhteyden vähimmäisvaatimuk-
set täyttävää 300 metrin levyistä metsäkäytävää (B3 ja B4 kuvassa 12). Yhteyksien 
välillä on peltoa, kalliomaastoa ja hakkuuaukkoja, jotka sopivat huonommin met-
säeläinten liikkumiseen. Yhteyksien kohdalla on useita liito-oravan elinalueita ja 
liito-oravalle sopivia alueita, jotka kuvastavat ympäristöä suurempaa metsäluon-
non monimuotoisuutta.  

Itä‒länsisuuntaisen yhteyden turvaamiseksi riittäisi toisen reitin säilyttäminen, jos 
yhteys säilyy vähintään 300 metrin levyisenä. Tämän työn perusteella pohjoisempi 
yhteys (B3) on Loojärven ja Ämmässuon välissä tärkeämpi, sillä se sijaitsee yhte-
näisellä metsäalueelta kauempana asutuksesta pelloista. Lisäksi se johtaa suorem-
min Kirkkonummen metsän ydinalueille ja Nupurinjärven laaksoon. Eteläisem-
mällä yhteydellä (B4) on suurempi merkitys etelään suuntautuvan kulkuyhteyden 
(E) ja sieltä Järvikylän kautta lounaaseen jatkuvan ekologisen käytävän osana.  
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Kuva 12. Nykyinen ekologinen verkosto Ämmässuon eteläpuolella. Kirjaimet viittaavat tekstiin. Vaihtoehtoiset, 
samansuuntaiset kulkuyhteydet on merkitty numeroin. Selvitysalueen sisällä olevat pohjakartassa valkoiseksi 
jätetyt alueet sopivat nykyisen maankäytön, pinnanmuotojen tai sijaintinsa vuoksi huonosti eläinten kulkuyh-
teyksiksi. 

Ämmässuon eteläpuolisen metsäalueen pohjoisreunan säilyttäminen rakenta-
mattomana ja mahdollisimman yhtenäisenä on maakunnallisen yhteyden turvaa-
miseksi tärkeää. Pohjoisen yhteyden toimintaedellytyksiä tulee tutkia, jos Ämmäs-
suon läjitysalueet tai muu toiminta laajenevat etelään. Jos pohjoisempi yhteys säi-
lytetään, sille tulisi Ämmässuon laajentuessa varata puskurialuetta etelämpää 
reittien B3 ja B4 välistä.  

Eteläisin kulkuyhteysreitti (E) sijoittuu usean liito-oravan elinalueen kohdalle. 
Reitti kiertää peltoalueita ja kylämäistä asutusta ja karuimpia kalliomaastoja. Siitä 
erkaantuu Kirkkonummen puolelle vievä yhteys (kuva 11), jota käyttävät mm. hir-
vieläimet.  
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Kuva 13. Nykyiset ekologiset yhteydet selvitysalueen luoteisosassa. Kirjaimet viittaavat tekstiin. Selvitysalueen 
sisällä olevat pohjakartassa valkoiseksi jätetyt alueet sopivat asutuksen, pinnanmuotojen tai sijaintinsa vuoksi 
huonosti eläinten kulkuyhteyksiksi. 

Selvitysalueen luoteisosa 

Ämmässuon jätteidenkäsittelyalue ja hirviaidoin varustettu Turunväylä muodos-
tavat selvitysalueen luoteisosassa laajan kulkuesteen monille eläinlajeille. Maa-
kunnallisesti tärkeä Nuuksion alueelle vievä yhteys (G kuvassa 13) on Kirkkonum-
men puolella. Selvitysalueelta on osoitettavissa vain Kolmirannan kautta Histan 
puolelle johtava paikallinen yhteys (H) ja liito-oravalle tarpeelliset kulkuyhteydet 
Kolmperän järven ympäristössä. Kolmperän ja Ämmässuon välissä liikkuu mm. hir-
vieläimiä, mutta hyvää kulkuyhteyttä Turunväylän pohjoispuolelle ei ole. 

5.3  Ekologisen verkoston pullonkaulat 

Alueen ekologiset yhteydet on rajattu metsäisten elinympäristöjen ja metsälajis-
ton perusteella. Yhteydet eivät silti on aukottomia, sillä golfkentät, muut avomaat 



POKE, ekologisten yhteyksien selvitys  

 

 

29 

ja tiestö tekevät niihin katkoksia. Asutus supistaa metsäyhteyden muutamissa pai-
koissa kapeaksi. Metsäalueilla myös hakkuuaukot voivat vaikuttaa yhteyden toi-
mivuuteen. Nämä ns. yhteyksien pullonkaula-alueet vaikuttavat eri tavoin eri la-
jeihin. Aukot ovat kriittisimpiä liito-oravan liikkumisen kannalta, sillä liito-oravat 
eivät yleensä ylitä yli 50 metriä leveitä puuttomia aukeita (esim. Hanski 2016). 
Muille eläinlajeille esimerkiksi riista-aidat, meluaidat tai moottoritie voivat muo-
dostaa merkittävän esteen. 

Tiestön ja asutuksen työntyminen lähemmäksi pullonkaula-aluetta kaventaa sitä, 
jolloin reitti ei enää kunnolla sovellu aroille, taajama-alueille huonosti sopeutuville 
eläinlajeille (esim. metsäjänis ja mäyrä). Kapea, puustoinen pullonkaula-alue kärsii 
helposti myös myrskyistä, ja on mahdollista, että puuston rakennetta voidaan kä-
sitellä tieturvallisuuden tai muiden syiden vuoksi. Tällöin kulkuyhteyden toiminta-
edellytykset heikkenevät entisestään. 

Seuraavassa tarkastellaan suunnittelualueen ekologisten yhteyksien pullon-
kauloja, joiden säilyminen tai kehittäminen paremmin toimiviksi tulisi ottaa huo-
mioon alueen maankäyttöä ja myös metsienhoitoa suunniteltaessa. Pullonkaula-
alueiden parantaminen voidaan ottaa tarkasteluun asemakaavoja valmistelta-
essa. Kaikkein tässä esitettyjen parannusehdotuksien toteuttaminen ei ole tar-
peen verkoston toimivuuden kannalta, vaan tässä on esitetty kunkin yhteyden toi-
mivuutta heikentävät kohdat ja niiden parannusehdotukset. 

Alueen itäosa 

Alueen itäosassa metsäyhteydet ovat monin paikoin katkonaisia tieverkon ja 
Gumbölen jokivarren maankäytön vuoksi. Ekologisten yhteyksien toimivuutta hei-
kentäviä kohtia on kaikkiaan yhdeksän (kuva 14). 

1) Turunväylä ja Nupurintie Karhusuon länsipuolella 
2) Kehä III Blominmäen täyttömäen lounaispuolella 
3) Kehä III Blominmäen itäpuolella. 

Blominmäen osayleis- ja asemakaavassa on merkinnät Kehä III:n yli-/alikulusta, 
joilla yhteyden kehittämistarve pullonkaulakohdissa 1 ja 2 on osoitettu. 

Blominmäen ekologisia yhteyksiä ja kehittämistarpeita on tarkasteltu myös A-In-
sinöörien ja Environ (2011) sekä Peltosen ja Yrjölän (2013) selvityksissä. Tämä työ 
ei tuonut uutta tietoa Blominmäen ekologisista yhteyksistä.  

4) Golfkentän muodostama aukea on maakunnallisesti tärkeäksi arvioidun eko-
logisen yhteyden kohdalla noin 110 metrin levyinen. Keskellä virtaavan Gum-
bölenpuron varrella on matalaa lehtipuustoa. Aukko muodostaa kulkuesteen 
liito-oravalle, mutta ei muille maalla eläville selkärankaisille. Aukon kohdalla 
on kentän poikki johtava puistokäytävä. Liito-oravan kulkumahdollisuudet olisi 
turvattavissa istuttamalla puurivi puistokäytävän viereen. Golfkentän itäpuo-
lella oleva voimajohtoaukea ei heikennä yhteyden toimivuutta. 

5) Golfkentän ja sen yli kulkevan voimajohdon muodostama alue paikallisen eko-
logisen yhteyden kohdalla. Aukean leveys on 115 ja sen keskellä jokivarressa 
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on matalaa lehtipuustoa. Aukko muodostaa kulkuesteen liito-oravalle. Voima-
linja ja golfkentän käyttö vaikeuttavat puuttoman aukean kaventamista esi-
merkiksi puustoistutuksin. 

6) Mynttilän golfkeskus ympäröivine viheriöineen katkaisee Blominmäen suun-
nasta tulevan metsäyhteyden. Puuton aukea on leveimmillään 90 metriä. 
Puuston istuttaminen kentän ja Kehätien väliselle alueelle parantaisi yhteyden 
toimivuutta erityisesti liito-oravan kulkureittinä. 

7) Dämmanin itäpuolella on paikallisesti tärkeän ekologisen yhteyden kohdalla 
sijaitseva kapea metsäkannas, jonka toimintaa heikentävät asutus, koskialue 
ja vedenottamo. Yhteyden toimivuutta olisi mahdollista parantaa istuttamalla 
metsää golfkentän itäreunaan. 

 

 
Kuva 14. Ekologisten yhteyksien nykyiset pullonkaulat selvitysalueen itäosassa. 

8) Selvitysalueen läpi johtava maakunnallinen yhteys jakautuu Kvarnträskin koh-
dalla järven molemmille puolille. Pohjoisemman yhteyden kohdalla jokivar-
ressa on peltoa ja asuinrakennuksia. Asutusta on myös eteläisen yhteyden 
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kohdalla, mutta metsäalue on hieman leveämpi. Yhteydet maaseutumaisena 
pysyneen alueen kohdalla ovat toimivia, mutta asutuksen tiivistyessä toimi-
vuus kärsisi. Peltoalueiden metsittäminen parantaisi yhteyttä. 

9) Turunväylä ylittää pohjois‒eteläsuuntaisen ekologisen yhteyden. Moottoritie 
kulkee alueen läpi matalalla penkereellä, jossa on yksi kapea alikulku ja kapea 
silta-aukko. Tienvartta reunustaa suurimman osan matkaa niitty. Puusto on 
matalaa. Turunväylän estevaikutus on suuri. Estevaikutusta olisi mahdollista 
pienentää vihersillalla, jonka rakentaminen jokiuoman länsipuolisen mäen 
kautta saattaisi olla mahdollista. Pieneläinalikulun rakentaminen järven lasku-
joen lähelle tai laskujoen silta-aukkoa laajentamalla olisi myös mahdollista. 
Suuremmille eläimille (esim. hirvieläimet) alikulku ei olisi toteuttavissa ilman 
tiepenkereen mittavaa korottamista tai korvaamista nykyistä tien tasoa korke-
ammalla olevalla sillalla. 

10) Asuinrakennusten välinen kapeikko Nupurinkalliolla metsäisten alueiden vä-
lissä. Noin 200 metrin levyinen alue on osin pihamaina. Liito-oravan ja monien 
muidenkin nisäkkäiden liikkuminen alueen läpi on mahdollista, mutta yhtey-
den säilyminen edellyttää, ettei kapeikon maankäyttöä tiivistetä. 

Alueen lounaisosa 

Suunnitelma-alueen lounaisosassa on kuusi ekologisten yhteyksien pullonkaulaa, 
joista kaksi on Kehätien synnyttämiä ja muut vanhan asutuksen ja maatalouden 
peruja (kuva 15). 

11) Kehä III:n tiealue, joka muodostaa 30 metrin levyisen puuttoman alueen. Tien 
molemmilla puolilla on metsää. Metsäyhteys Kehätien eteläpuolella on katko-
nainen, mutta alueelta on yhteys etelämmäksi Mankinjoen varteen sieltä edel-
leen Espoonlahden suuntaan. Yhteyden säilyminen tulee turvata tiealuetta 
mahdollisesti levennettäessä. 

12) Eteläisempi kohta, josta on yhteys Kehätien eteläpuolelle Mankinjoen vartta 
pitkin. Puuton tiealue on kapeimmillaan noin 35 metriä. Kehätien varrella on 
meluesteitä, mutta ei riista-aitaa. Jokivarsi on puustoinen. Yhteyden säilymi-
nen tulee turvata tiealuetta mahdollisesti levennettäessä. 

13) Kehätien ja asuinrakennusten välinen metsäalue, jota pitkin eläinten liikkumi-
nen Mankin ja Vitträskin väliselle metsäalueelle on mahdollista. Yhteyden toi-
mivuutta heikentävät pihamaat. Kehätien varren säilyttäminen metsäisenä 
turvaa yhteyden säilymisen. 

14) Yhteys Järvikylän läpi Kirkkonummen suuntaan kulkee Mankinjoen metsäalu-
eiden kautta Järvikylän muuntoaseman molemmilta puolilta. Puustoistutukset 
parantaisivat yhteyden toimivuutta.  

15) Loojärven pohjoispuolitse kulkeva maakunnallisesti tärkeä yhteys on Loojär-
ven itäpään kohdalla kapeiden peltokannasten ja pihamaiden pilkkoma. Tä-
män eteläisen yhteyden merkitys kasvaa, jos Ämmässuon alue laajenee ete-
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lään. Alueella on useita liito-oravan elinalueita. Yhteyden toimivuus tulisi tur-
vata jättämällä peltoalue rakentamattomaksi. Puustoistutukset parantaisivat 
yhteyden toimintaa pullonkaula-alueen kohdalla. 

16) Ks. nro 14. 

 
Kuva 15. Ekologisten yhteyksien nykyiset pullonkaulat selvitysalueen lounaisosassa. 

Alueen luoteisosa 

Turunväylä ja Ämmässuon jäteasema muodostavat selvitysalueen luoteisosassa 
laajan ekologisten yhteyksien esteen. Metsäalueita on Ämmässuon läjitysalueiden 
sekä niiden Turunväylän välissä, mutta alueelta ei ole kauemmaksi pohjoiseen 
suuntauvia yhteyksiä. Pullonkaula-alueita on selvitysalueen luoteisosassa kolme 
(kuva 16). 

17) Pohjoisempi Kirkkonummen metsäalueelle johtava yhteys sijoittuu Ämmäs-
suon jätteidenkäsittelykeskuksen eteläpuolelle. Vanhan asutuksen ja jäte-
mäen välinen metsäalue on niin kapea, että yhteyden turvaaminen edellyttää 
koko metsäkapeikon säilyttämistä. 
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18) Kolmirannan kautta Histan metsiin suuntautuva yhteys saattaa toimia esimer-
kiksi liito-oravan kulkuyhteytenä (elinalueita tien molemmilla puolilla). Puut-
toman tiealueen leveys on 50 metriä. Tien molemmilla puolilla on riista-aita. 
Turunväylä ali kulkeva paikallistie mahdollistaa ainakin joidenkin eläinten kul-
kemisen moottoritien ali. Alikulun korvaaminen leveämmällä sillalla olisi eko-
logisen yhteyden kannalta suotavaa. 

19) Nupurinjärven laaksoa noudattavat ekologinen yhteys sijoittuu järven länsi-
puolelle, jossa on laaja alue metsittynyttä peltoa. Rannalta on myös luotee-
seen puronvartta pitkin suuntautuva yhteys. Asutuksen ja rannan välissä oleva 
yhteys kapea ja sen vuoksi herkkä häiriöille. Alueelle ei tule osoittaa uutta ra-
kentamista. 

 
Kuva 16. Ekologisten yhteyksien nykyiset pullonkaulat selvitysalueen luoteisosassa. 

5.4  Ekologiset yhteydet rakentamisen painopistealueilla 

Histan aseman ympäristö 

Länsiradan alustavan yleissuunnitelman mukainen Histan asemavaraus on selvi-
tysalueen rajalla Turunväylän pohjoispuolella (kuva 17). Asemanseudun tehokkain 
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ja tiivein maankäyttö pyritään sijoittamaan noin 500 metrin etäisyydelle ase-
masta, minkä lisäksi aseman välittömään vaikutuspiiriin lasketaan alueet 1000 
metrin säteellä. Aseman ympäristössä selvitysalueen puolella on Ämmässuon jät-
teidenkäsittelyalueen kenttiä, Kolmperän asuinalue ja talouskäytössä olevaa met-
sää. Ainoa tässä työssä ilmennyt ekologinen yhteys ulottuu Kirkkonummen puo-
leiselta metsäalueelta Kolmperän asuinalueelle, jossa on tiheä liito-oravaesiin-
tymä. Kolmperän ja jäteaseman välinen metsä on voimakkaasti harvennettua, eikä 
se sovellu liito-oravan elinympäristöksi. Alueella liikkuu jälkihavaintojen perus-
teella hirvieläimiä, joille Turunväylä muodostaa kulkuesteen (Lammi ym. 2015).   

Histan aseman toteutuminen ja ympäristön rakentaminen vaikuttavat selvitysalu-
een ekologisiin yhteyksiin vain vähän. Mahdolliset vaikutukset voisivat kohdistua 
Kolmperän liito-oravien käyttämiin kulkuyhteyksiin, jotka ulottuva lähimmillään 
runsaan 500 metrin päähän aseman paikanta. Muihin suunnitelma-alueen ekolo-
gisiin yhteyksiin aseman ympäristön rakentaminen ei vaikuttaisi. 

 
Kuva 17. Ekologiset yhteydet ja Histan aseman vaikutuspiiri (500 ja 1000 metrin etäisyysvyöhyk-
keet punaisella). 

Mynttilän ympäristön asema 

Länsiradan alustavaan yleissuunnitelmaan on merkitty Dämmanin eteläpuolella 
sijaitseva asemapaikka, joka ekologisten yhteyksien kannalta keskeisellä paikalla 
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(kuva 18). Asemanseudun kehittämisen näkökulmasta tehokkain ja tiivein maan-
käyttö pyritään sijoittamaan noin 500 metrin etäisyydelle asemasta, minkä lisäksi 
aseman välittömään vaikutuspiiriin lasketaan alueet 1000 metrin säteellä.  

Aseman kohdalla on yksi selvitysalueen metsäluonnon ydinalueista (vrt. kuva 8), 
jonka pohjoisreunassa on maakunnallisesti tärkeäksi arvioitu ekologinen käytävä. 
Maakunnallinen yhteys sijoittuu kokonaan 500 metrin säteelle asemasta (nro 1 
kuvassa 18). Yhteys ei säily, jos 500 metrin säteelle jää ainoastaan liito-oravan liik-
kumiseen sopivia puukujanteita tai puistomaisia yhteyksiä. Järven rannassa ja 
golfkentän laiteilla on liito-oravan asuttamia metsäkuvioita, joiden säilyminen tu-
lee myös ottaa huomioon. 

Paikallisten yhteyksien säilyttäminen 500‒1000 metrin etäisyydellä asemasta tur-
vaisi Myntinmäen länsipuolitse johtavan käytävän säilymisen (nro 2). Myös kulku-
yhteys Dämmanin itäpuolitse Blominmäen suuntaan säilyisi (nro 3).  

Kuvaan 18 rajatun vyöhykkeen (nro 1) leveys on järven kohdalla noin 200 metriä 
eli kapeampi kuin maakunnalliselle yhteydelle suositeltu vähimmäisleveys (300 
metriä). Yhteys muodostaa järvien kohdalla kapeikon, jonka toimivuus tulisi ottaa 
huomioon myös esimerkiksi ulkoilureittejä suunniteltaessa. Junaradan vaikutuksia 
yhteyden toimintaan ei voida arvioida ennen ratasuunnitelman valmistumista. 

 

 
Kuva 18. Ekologiset yhteydet ja Mynttilän aseman vaikutuspiiri (500 ja 1000 metrin etäisyys-
vyöhykkeet punaisella). 
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Mynttilän golfkentän pohjoispuolinen reunametsä (nro 4) on paikallisesti tärkeä 
kulkuyhteys, joka tulisi säilyttää. Kapeat yhteyden poikki rakennetut kadut (puu-
ton alue alle 20 m) eivät heikennä paikallisen yhteyden toimivuutta, jos metsä ka-
dun molemmilla puolilla säilyy. 

Paikallisissa yhteyksissä voi olla puistomaisia osuuksia tai avaraksi harvennettuja 
jaksoja, mutta niissä tulee olla myös suojaisempia osuuksia, esimerkiksi liito-ora-
vien elinalueita. Maakunnallisesti tärkeät yhteydet toimivat asutuksen lähellä sitä 
paremmin mitä luonnonmukaisempia ne ovat. 

5.5  Yhteyksien kehittäminen 

Mynttilän asemanseutu sijaitsee ekologisten yhteyksien kannalta keskeisessä koh-
dassa. Riittävien paikallisten yhteyksien säilyttäminen ei todennäköisesti muo-
dostu suureksi ongelmaksi. Sen sijaan itä‒länsisuuntaisen maakunnallisen yhtey-
den säilyttäminen toimivana voi osoittautua hankalaksi. Sen sijaintiin vaikuttaa 
myös alueelle mahdollisesti rakennettava junarata ja siihen tukeutuva maan-
käyttö. 

Kuvassa 19 tarkastellaan nykyisen yhteyden kehittämismahdollisuuksia pohjoisen 
ja eteläisen vaihtoehdon avulla. Eteläisen vaihtoehdon toiminta edellyttäisi raken-
tamattoman, vähintään 200 metrin levyisen metsäalueen säilyttämistä Myntin-
mäen eteläpuolella. Tätä kapeampi alue ei turvaisi yhteyden toimivuutta mm. ym-
päristön asutuksesta aiheutuvan häiriön vuoksi. Lisäksi nykyisen voimalinjan ym-
päristö tulisi metsittää (punaisen katkoviiva, nro 1). Blominmäen puolella toimen-
piteitä ei tarvita. 

Pohjoinen yhteys kiertäisi Dämmänin itäpuolitse. Dämmänin pohjoisrannalla on 
asutusta ja hankalasti ylitettävä koskipaikka. Yhteyttä on mielekkäintä kehittää 
niin, että se toimisi myös nykyistä kauempana rannasta. Yhteyden kehittäminen 
edellyttäisi golfkentän lounaisosan metsittämistä noin sadan metrin levyiseltä alu-
eelta (nro 2). Yhteys tulisi säilyttää toimivana myös Kvarnträskin luoteispuolella, 
jossa nykyisin on haja-asutusta ja peltoa.  

Puuistutukset Mynttilän golfkentän kapeikon (nro 3) kohdalla ovat suotavia maa-
kunnallisesti tärkeän ekologisen yhteyden sijainnista riippumatta. 

Tärkeiden ekologisten yhteyksien siirtämisestä ei ole saatavissa tietoa. Myös ku-
vassa 19 esitettyihin toimenpideajatuksiin liittyy epävarmuutta. Metsitettävien 
alueiden kasvaminen toimiviksi yhteyksiksi kestää luultavasti ainakin 20 vuotta, 
eikä varmuutta ole siitä, että eläimet alkavat niitä yleisesti käyttää.  Tämän vuoksi 
järvien etelärantaa noudattavan yhteyden säilyttäminen edes kapeana (alle 100 
m) on suotavaa, vaikka korvaavia yhteyksiä alettaisiin kehittää. Korvaavat yhtey-
det eivät ole keskenään vaihtoehtoisia; molempia tarvittaisiin nykyisen, hyvin toi-
mivaksi arvioidun yhteyden korvaamiseksi. 
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Kuva 19. Nykyinen maakunnallinen yhteys ja sen mahdollinen korvaaminen Mynttilän alueella. 1 = eteläisempi 
korvaava yhteys, 2 = pohjoisempi korvaava yhteys. 3 = pullonkaula-alue, jonka kehittäminen on tarpeen. Toi-
menpiteitä edellyttäviin kohtiin tarvitaan puustoistutuksia. 

5.6  Muut suositukset 

Selvitysalueen sisällä oleva nykyinen tiestö ei muodosta merkittäviä kulkuesteitä 
eläimille. Ympäröivä tieverkko sitä vastoin ohjaa eläinten liikkumista ja vaikuttaa 
ekologisiin yhteyksiin. Sopivia yhteyksiä on helpoin tarkastella liito-oravan avulla, 
sillä liito-oravan vaatimukset tunnetaan hyvin.  

Kuvaan 20 on merkitty ilmakuvatarkastelun perusteella arvioidut liito-oravalle so-
pivat kulkureitit suunnittelualueen ympäristössä. Vihreällä on merkitty tiejaksot, 
joiden yli liito-oravat pääsevät liitämään (puuton aukea enintään 50, molemmilla 
puolilla korkeaa puustoa). Keltaisella on merkitty metsäiset tiejaksot, joiden reu-
napuusto on niin nuorta tai matalaa, että liito-oravan liikkuminen ei vaikuta mah-
dolliselta. Nykyisen puuston varttuessa alue voisi soveltua liito-oravan liikkumi-
seen. Punaisissa kohdissa puuton alue on niin leveä, että liito-oravat eivät pääse 
sen yli. 

Vihreällä merkittyjä tiejaksoja reunustava puusto tulisi säilyttää. Alueet keskittyvät 
Nupurintien varteen ja Blominmäen viherkäytävän molemmille puolille. Keltai-
sella merkittyjen tiejaksojen säilyminen ainakin osittain puustoisena (puuton alue 
alle 50 m) tulisi ottaa huomioon maankäyttöä suunniteltaessa.  
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Kuva 20. Liito-oravan kulkumahdollisuudet suunnittelualueen pääteiden yli sekä maastokohdat, joihin eläimille 
sopivin yli- tai alikulun rakentaminen olisi mahdollista. 

Selvitysaluetta ympäröivien pääväylien kohdalla ei ole yhtään vihersiltaa tai riista-
eläimille tarkoitettua alikulkua. Selvimmät paikat niille olisivat Kehä III Blomin-
mäen kohdalla ja Turunväylä Nupurinjärven kohdalla (kuva 20). Turunväylä katkai-
see myös Karhusuon länsipuolella tärkeän ekologisen yhteyden. Eläimille tarkoi-
tetun ylikulun tai alikulun rakentaminen Karhusuon kohdalle olisi hyvin hankalaa 
maaston pinnanmuotojen, tiealueen leveyden (Turunväylä ja Nupurintie) ja ym-
päröivän asutuksen vuoksi. Nupurinjärven kohdalla yhteys olisi helpommin järjes-
tettävissä. Kehä III:n alikululle on ”luonteva”, maaston notkelmassa oleva paikka, 
johon Peltonen & Yrjölä (2013) ovat suositelleet siltaa.  

Tässä työssä on tarkasteltu lähinnä metsälajiston käyttämiä kulkuyhteyksiä. Mo-
nille lajeille virtavedet ovat tärkeitä liikkumisympäristöjä ja elinympäristöjä. Es-
poon virtavesiä on käsitelty kattavasti Janatuisen (2008) virtavesiselvityksessä. 
Yleisiä periaatteita arvokkaiden virtavesien säilyttämisessä ovat hyvän vedenlaa-
dun turvaaminen ja ranta-alueiden säilyttäminen puustoisina. Uoman oikaisut ja 
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muut kaivutyöt sekä patoaminen ja uoman vieminen putkeen ovat haitallisia lähes 
kaikille virtavesien lajeille. 

Talvinen lumijälkiseuranta antaisi lisää tietoa eläinten kulkureiteistä ja toisi käyt-
tökelpoista tietoa etenkin vaihtoehtoisten reittien merkitysten arviointiin. Koh-
teita, joissa lumijälkiseuranta olisi jatkosuunnittelun kannalta perusteltua ovat 
Dämmanin ja Kvarnträskin ympäristö, Svartbäckträsketin ympäristö sekä Ämmäs-
suon eteläpuolinen metsäalue.   
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