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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 3.4.-3.5.2018. Luon-
nosvaiheen jälkeen on laadittu erillisselvityksiä esimerkiksi kaupasta, kulttuuriympä-
ristöistä ja täydennysrakentamisesta. Kaikkien tehtyjen selvitysten, analyysien sekä 
vaikutusten arvioinnin tarkoitus on tukea ja havainnollistaa kaavan ratkaisua. Tieto 
on tarkoitettu kaikille osallisille, päätöksentekijöille ja suunnittelijoille.

Tässä luontoselvityksessä on inventoitu keskeiset luontokohteet ja lajiesiintymät 
Myntinmäen alueella. Työ on tehty asiantuntija-arviona ja siinä on myös esitetty 
suosituksia maankäytön suunnittelulle luontoarvojen säilyttämiseksi. Tällä yleiskaa-
vatasoisella perusselvityksellä on täydennetty aiemmin tehtyjä luontoselvityksiä 
alueella.

Tämä selvitys on yksi monista pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueelta valmis-
tuneista luontoselvityksistä. Luontoselvitykset toimivat yleiskaavasuunnittelun ja 
vaikutusten arvioinnin lähtötietoina. Ne tuottavat tietoa paikallisista erityispiirteistä ja 
mahdollistavat viherrakenteen keskeiset arvot tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.

Toivon teille kiinnostavia lukuhetkiä tämän selvityksen parissa!

Essi Leino
yleiskaavapäällikkö
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1 Johdanto 

Tässä selvityksessä käsitellään Mynttilän ja Forsbackan välille sijoittuvaa haja-asu-

tusaluetta, joka kuuluu Pohjois-Espoon yleiskaavan piiriin. Tekeillä olevassa kaa-

vassa varaudutaan Espoo-Lohja -radan linjaukseen, joka kulkee Espoon keskuk-

sesta Näkinmetsän ja Myntinmäen läpi luoteeseen. Myntinmäen kohdalle on suun-

niteltu asemaa ja sen yhteyteen uutta asutusta noin 10 000 asukkaalle.  

Tämän luontoselvityksen tavoitteena on tuoda ajantasaista tietoa alueen luontoar-

voista kaavoituksen tarpeisiin. Lähialueelta on tehty useita luontoselvityksiä ja eko-

logisen verkoston tarkastelua. Selvitysalueen luontoa on osittain kartoitettu vuosina 

2010 ja 2011. Vuoden 2011 selvityksen jälkeen on julkaistu mm. Luonnonympäris-

töjen arvottamisen kriteeristö Uudellemaalle (LAKU) sekä uudet uhanalaisuustar-

kastelut sekä lajeista että luontotyypeistä. Alueelta ei ole aiemmin kartoitettu liito-

oravaa, linnustoa tai lepakoita, joskin liito-oravasta on saatu tietoja Espoon liito-

oravien kokonaisselvityksen maastotöissä.  

Toimeksiantajan yhteyshenkilönä on toiminut erikoissuunnittelija Mirva Talusen. 

Hänen lisäkseen työn ohjausryhmään ovat kuuluneet yleiskaavasuunnittelija Seija 

Lonka, tutkimuspäällikkö Ritva Helminen-Hakola ja maisema-arkkitehti Marie Ny-

man kaupunkisuunnittelukeskuksesta ja erityissuunnittelija Kalevi Hiironniemi Es-

poon ympäristökeskuksesta.  

Luontoselvityksen maastotyön ja raportin on laatinut biologi, FM Anu Luoto (kas-

vit, elinympäristöt, lepakot ja liito-orava), biologi, FM Jarkko Santaharju (linnut) ja 

biologi, FM Susanna Pimenoff (kartat). Työtä on ohjannut biologi, FM Susanna 

Pimenoff Luontotieto Keiron Oy:stä. Raportin kuvat ovat Anu Luodon. 

2 Selvitysalueen sijainti  

Myntinmäen selvitysalue sijaitsee Länsi-Espoossa kehä III:n pohjoispuolella (kuva 

1). Selvitysaluetta rajaa etelässä golf-kenttä sekä voimajohtolinja. Pohjoisessa rajana 

on Kvarnträskin luonnonsuojelualue ja Dämmanin ranta. Idässä ja lännessä ei ole 

selkeitä maantieteellisiä rajoja vaan selvitysalueen raja kiertelee metsä- ja haja-asu-

tusalueella. Selvitysalueen pinta-ala on 129 hehtaaria. 
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Kuva 1 Selvitysalueen sijainti esitetään sinisellä katkoviivalla. Se sijoittuu kehä III:n pohjoispuolelle 

ja Turunväylän eteläpuolelle.  

3 Taustatiedot 

Myntinmäen selvitysalueelta tai sen läheisyydestä on tehty melko paljon selvityksiä 

2000-luvulla. Alla esitetään luettelonomaisesti tärkeimpiä aluetta koskevia luonto-

selvityksiä, jotka ovat olleet käytössä tässä työssä. 

Aiempia selvityksiä selvitysalueelta tai sen lähiympäristöstä: 

 Ympäristösuunnittelu Enviro 2016: Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-

kaava. Ekologisten yhteyksien selvitys 2016 Espoonkartanon–Gumbölen 

alueella. 

 Ramboll 2015: Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 

2015 – 2025. 

 Savola, K. & Manninen, O. 2015: Kuviokohtaiset huomiot Gumböle-

Mynttilän (lohko 6) sekä Kolmperä-Kulmakorven (lohko 8) suunnitelma-

alueiden metsänhoitosuunnitelmista sekä METSO-arvoista. – Liite lausun-

toon Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnok-
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sesta vuosille 2015-2025. https://www.sll.fi/app/uploads/si-

tes/34/2018/10/Liite1_Pohjois-Espoo_kuviokohtaiset_loh-

kot_6_ja_8.pdf  

 Luontotieto Keiron 2011: Perinki luontoselvitys 2011 

 Luontotieto Keiron 2009: Espoonkartanon selvitysalue Finnsinmäki, Es-

poonkartanonmäki, Mynttilä, luontoselvitys 2009 

 Hämäläinen, T 2007: Espoon eteläosien yleiskaava Luontoselvitys Halu-

järvi-Järvikylä-Mynttilä-Perinki. 

Lisäksi käytettävissä on ollut aiemmista tiedoista koottu raportti: 

 Faunatica 2019: Uusimaa-kaava 2050, luontoselvityskohteet 2017-2018. 

Uudenmaan liitto 2019 

Myntinmäen selvitysalueen maaperä on suurelta osin kalliomaata, jossa peruskallio 

on lähellä maanpintaa. Kallioalueita reunustavat hiekkamoreeni- ja hiekkavyöhyk-

keet. Hienommista maa-aineista esiintyy hietaa ja savea. Savialue sijoittuu alueen 

keski- ja eteläosaan kuten myös hietamaat. Alueen kallioperä on lähes kauttaaltaan 

hapanta graniittia. Eteläosassa esiintyy kapealti happamia gneissejä sekä emäksisem-

pää amfiboliittiä. (Geologian tutkimuslaitos 2019). 

Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelualueita, mutta sen pohjoisrajalla sijaitsee 

Kvarnträsketin rannan luonnonsuojelualue. Selvitysalueelta on aiempia havaintoja 

liito-oravasta. Lisäksi alueelta on rajattu aiemmissa selvityksissä vesilain 2. luvun 11 

§ ja metsälain 10 § mukaisia luontokohteita (Hämäläinen 2007, Luontotieto Keiron 

2011). Näistä vesilain ja metsälain kohteista osa ei ole tässä selvityksessä rajattu ar-

vokkaiksi kohteiksi, koska niiden luonnontilaisuus on heikentynyt eikä lain kriteerit 

enää täyty.  

 

Kuva 2 Puuston ikäjakauma Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman kuvio-

tietojen pohjalta Mynttilän selvitysalueella. 

https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2018/10/Liite1_Pohjois-Espoo_kuviokohtaiset_lohkot_6_ja_8.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2018/10/Liite1_Pohjois-Espoo_kuviokohtaiset_lohkot_6_ja_8.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/34/2018/10/Liite1_Pohjois-Espoo_kuviokohtaiset_lohkot_6_ja_8.pdf
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Kuva 3 METSO-ohjelman kriteerit täyttävät metsäkuviot Pohjois-Espoon luonnon –ja maise-

manhoitosuunnitelman kuviotietojen perustella selvitysalueen itäosassa. 
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Kuva 4 Liito-oravan esiintyminen Myntinmäen selvitysalueella Espoon liito-oravatietokannan tie-

tojen mukaan. Espoonkartanon selvityksen yhteydessä on rajattu ydinalueita etelässä, mutta 

nämä eivät ole päätyneet tietokantaan. 

4 Kartoitusmenetelmät 

4.1 Elinympäristöjen ja kasvillisuuden kartoitus 

Esityönä alueen luontotietoihin perehdyttiin tutustumalla luonnonhoitosuunnitel-

man paikkatietoihin ja kuvauksiin. Lisäksi käytettiin kaupungin ortokuvaa hyödyksi 

kuvioiden rajaamisessa maastokartoille.   

Alueen maastotyöt elinympäristöjen osalta tehtiin heinä- elokuussa; 29.7. ja 

5.8.2019. Lisäksi elinympäristöjä ja kasvillisuutta havainnoitiin muiden lajiryhmien 

maastotöiden ohessa. 

Maastokartoitukseen käytettiin yhteensä kaksi maastopäivää. Selvitysalue kuljettiin 

läpi jalan. Elinympäristöt luokiteltiin metsätyyppeihin ja muihin elinympäristötyyp-

peihin. Metsiä arvotettiin mm. puuston iän, rakenteen ja luonnontilaisuuden perus-

teella. Kasvillisuuden yleispiirteet kartoitettiin elinympäristöjä määritettäessä. Ylei-

set ja havaitut huomionarvoiset kasvilajit kirjattiin, mutta selvityksen tavoitteena ei 

ollut laatia kattavaa putkilokasvilistaa.  
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Maastokarttana käytettiin Espoon kaupungin laatimaa vektoripohjaista pohjakarttaa 

mittakaavassa 1:4 250. Kuvioiden rajaamisessa käytettiin apuna GPS-paikanninta, 

jolta siirrettiin lokitiedot paikkatieto-ohjelmaan. 

4.2 Linnuston kartoitus 

Selvitysalueen linnusto laskettiin Koskimiehen ja Väisäsen (1988) kuvaamaa kartoi-

tusmenetelmää soveltaen kahdella laskentakierroksella. Kartoitustyö suoritettiin tut-

kimalla karttoja ja ilmakuvia, jonka perusteella keskityttiin erityisiin elinympäristöi-

hin, kuten esimerkiksi soistumat, puronotkot, kalliojyrkänteet, rehevät lehdot, joilla 

tiedetään esiintyvän uhanalaista tai muuten huomionarvoista linnustoa. Näiden koh-

teiden lisäksi alueella pyrittiin kulkemaan mahdollisimman kattavasti ajan sallimissa 

puitteissa. Kierrokset ajoitettiin huomioiden lintujen lauluaktiivisuus ja pesintä sekä 

muuttolintujen saapuminen. Edellä kuvatulla tavalla voidaan kattavasti ja luotetta-

vasti kartoittaa selvitysalueen linnusto, aikaisin pesintänsä aloittavat sekä myöhään 

saapuvat lajit mukaan lukien. 

Kartoituslaskennat suoritettiin 22.5. ja 5.6.2019. Aikaväli kattaa ainakin osittain 

kaikkien Etelä-Suomessa pesivien metsälajien pesimäkauden. Maalinnustoa kartoit-

taessa on olennaista huomioida lajien väliset erot lauluaktiivisuuden huipun ajoittu-

misessa ja saapumisessa pesimäpaikoille.  

Lintujen parimäärä arvioitiin yhdistämällä kartoituslaskennan tulokset kokoamalla 

lajikohtaiset havainnot erilliselle kartalle. Tällä tavalla yhdistetyt havainnot kuvaavat 

lajikohtaisesti pysyvien reviirien sijainnit sekä parimäärän. Lajikohtaisten reviirien 

tulkinnassa huomioitiin erityisesti kaikki reviirin pitoon viittaava käyttäytyminen. 

Reviirien tulkinnassa huomioitiin myös löydettyjen pesien sekä maastopoikueiden 

sijainnit. Reviiriksi tulkittiin eri laskennassa samalla paikalla havaittu koiras tai pari, 

tai yhdeltä laskentakäynniltä selkeä reviiriin tai pesintään viittaava havainto. 

4.3 Lepakoiden kartoitus 

Lepakkokartoituksessa on sovellettu kirjallisuudessa esiteltyjä menetelmiä. Perustie-

toja lepakkokartoituksen menetelmistä antavat esimerkiksi Hundt (2012) ja Sierla 

ym. (2004). Suomen lepakkotieteellinen yhdistys on laatinut oman ohjeistuksensa 

lepakkoselvityksen tekemistä varten (SLTY 2012). 

Tässä selvityksessä lepakoita havainnoitiin öisin ns. aktiividetektorin, eli ultraääni-

ilmaisimen, avulla. Selvitysalueella käveltiin rauhallista vauhtia päiväsaikaan suunni-

teltua, mahdollisimman kattavaa reittiä seuraten. Liikkumisessa hyödynnettiin mah-

dollisuuksien mukaan polkuja sekä teitä, koska niiden ulkopuolella kuljettaessa ai-

heutuu runsaasti havainnointia vaikeuttavaa häiriöääntä. Kuljetut reitit ja havainto-

pisteet tallennettiin GPS- paikantimella (Garmin GPS 62S). Kartoitusreittiä muu-

tettiin hiukan viimeiselle kierrokselle. Kartoitusreitin pituus oli kokonaisuudessaan 

noin 10 kilometriä, ja se kierrettiin kahdessa osassa. Yhden kartoitusyön pituus oli 

noin 3-3,5 tuntia havaintomääristä riippuen.  

Aktiivihavainnoinnissa käytettiin Pettersson Elektronikin valmistamaa D240X -de-

tektoria eli ultraääni-ilmaisinta, jolla lepakoiden korkeat kaikuluotausäänet muunne-

taan korvin kuultaviksi. Etäisyys, jolta kaikuluotausäänet voidaan kuulla, vaihtelee 

maastosta ja lepakkolajista riippuen. Hiljaiset lajit, kuten korvayökkö, voidaan kuulla 
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muutamien metrien päästä ja voimakasääniset lajit, kuten pohjanlepakko, noin 50 

metrin päästä. Detektorin avulla voidaan kuunnella lepakoita reaaliaikaisesti (hete-

rodyne-menetelmä) tai tarkastella aikalaajennettuja ääninäytteitä (time expansion -

toiminto). Useimmat havaitut lepakoiden kaikuluotausäänet nauhoitettiin digitaali-

sella Roland R-09HR tallentimella.  

Lepakoita havainnoitiin pääasiassa lämpiminä (yli + 10 C), poutaisina ja vähätuuli-

sina öinä. Kartoitusta ei tehty sateella tai voimakkaassa tuulessa, koska lepakoiden 

saalistusaktiivisuus on silloin huomattavan vähäistä. Ensimmäisenä maastoyönä 

tuuli voimakkaasti, mikä todennäköisesti vaikutti jonkin verran lepakoiden esiinty-

miseen. Havainnointi aloitettiin noin 30-45 minuutin kuluttua auringonlaskusta 

valo-olosuhteista riippuen.  

Kartoituskierroksia oli 3 ja ne jaettiin kahteen osaan: itäosassa käytiin 12.-13.6., 16.-

17.7. ja 16.-17.8. sekä länsiosassa 16.-17.6., 17.-18.7. ja 28.-29.8.2019. Kartoittajana 

toimi kaikilla kierroksilla Anu Luoto. Kuljettu reitti esitetään kuvassa 5. 

Lajit tunnistettiin joko maastossa tai jälkikäteen analysoimalla nauhoitettuja ääniä 

tietokoneella BatSound® ja Analook - ohjelmistoilla. Aktiivihavainnoinnissa nope-

asti ohilentävästä lepakosta ei aina saada kunnollista ääninäytettä. Tällaisissa tapauk-

sissa havainto on määritetty lepakkolajiksi. Viiksisiippaa ja isoviiksisiippaa ei voida 

luotettavasti erottaa toisistaan äänen perusteella, joten ne on esitelty lajiparina viik-

sisiipat. Myotis-lajien (Suomessa lähinnä vesisiippa, viiksisiipat ja ripsisiippa) kaiku-

luotausäänet muistuttavat hyvin paljon toisiaan eikä lajeja voida aina erottaa luotet-

tavasti ilman pyydystämistä. Tähän kartoitukseen ei sisältynyt pyydystyksiä. Aktiivi-

havainnoinnissa lepakot pyrittiin myös näkemään, mutta etenkin loppukesän pi-

meinä öinä tämä oli varsin vaikeaa. 

Alueella käytettiin myös passiividetektoreita, jotka olivat maastossa aktiivikartoituk-

sen ajan. Passiividektoreina käytettiin Anabat Express detektoreita. Laite tallentaa 

äänet muistikortille, josta ne voidaan siirtää tietokoneelle. Tallennetut tiedostot ana-

lysoitiin AnaLook –ohjelmistolla. Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna Suomen 

lepakkotieteellinen yhdistys ry:n koordinoimaa Lepakoiden muutonseurantaan 

(LEMU-hanke) kehitettyä skanneria ja suodattimia, joiden avulla voidaan käsitellä 

isojakin aineistoja. Passiividetektori sijoitettiin jokaisella käynnillä hieman eri paik-

kaan selvitysalueelle. Lisäksi alueelle jätettiin heinäkuussa ja elokuussa kaksi laitetta 

useamman yön ajaksi. Laitteiden sijainnit selviävät kuvasta 5..  

Rauhallisella vauhdilla tehdyllä laskennalla, yhdistettynä hyviltä vaikuttavien saalis-

tusalueiden tarkempaan havainnointiin sekä passiividetektoriin kertyvään tietoon, 

saadaan varsin kattava kuva alueen lepakkolajistosta ja lepakoiden aktiivisuudesta 

alueella. 

Kartoitusalueella kiinnitettiin huomiota myös mahdollisiin päiväpiilopaikkoihin 

(kolopuut, piilopaikoiksi soveltuvat rakennukset) sekä talvehtimispiiloiksi sopiviin 

paikkoihin (lähinnä kellarit tai muut maanalaiset rakenteet) mahdollisia myöhempiä 

tutkimuksia varten. Piha-alueilla ei kartoituskäyntien aikana käyty. 
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Kuva 5 Lepakoiden kartoitusreitti sekä passiivilaitteiden sijainnit kierroksittain. 

Lepakkoalueiden arvottaminen 

Suomen Lepakkotieteellinen yhdistys on antanut lepakkoalueille seuraavat luokat 

(SLTY 2012): 

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka 

Ehdottomasti säilytettävä, hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa 

kielletty 

 Hävittämiselle tai heikentämiselle on haettava lupa ELY‐keskukselta. 

 Jos poikkeuslupa myönnetään, tulee lepakoille aiheutuvaa haittaa pienen-
tää esimerkiksi asentamalla korvaavia päiväpiilopaikkoja, kuten pönttöjä. 
Lieventämistoimia on kuvattu esimerkiksi julkaisussa Bat workers manual 

(Mitchell‐Jones 2004). 

 Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon suojeltuun kohteeseen liittyvät 
lepakoiden käyttämät kulkureitit ja ruokailualueet. 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti 

Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä (EUROBATS). Vahva suositus, 

jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa. 

 Tärkeä saalistusalue voi olla sellainen, jolla saalistaa monta lajia ja/tai alu-
eella saalistaa merkittävä määrä yksilöitä. 

 Aluetta käyttävä laji on harvinainen tai harvalukuinen. 

 Alue on todettu tai todennäköinen siirtymäreitti päiväpiilon ja saalistusalu-
een välillä. 

 Jos siirtymäreitti katkaistaan, tulisi toteuttaa korvaava reitti. 

 Huomioidaan alueen lähellä sijaitsevat lisääntymis‐ ja levähdyspaikat 
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Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue 

Maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille. 

 Alue on lepakoiden käyttämä, mutta laji ja/tai yksilömäärä on pienehkö. 

 Ei mainittu luonnonsuojelulaissa 

 Ei suosituksia EUROBATS – sopimuksessa 

Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit ovat EU:n luontodirektiivin IV-liitteen la-

jeja. Luontodirektiivin lajien suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain 49 §:n määräyk-

sellä, jonka mukaan näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat tiukasti suojel-

tuja. Tunnetuin esimerkki IV-liitteen lajista on liito-orava. Lepakkolajeista uhanalai-

siksi on arvioitu ripsisiippa (EN, erittäin uhanalainen) ja pikkulepakko (VU, vaaran-

tunut, Hyvärinen ym. 2019). 

Havaintojen tulkinta 

Kartoilla esitetään rajattujen, lepakoille tärkeiden alueiden lisäksi myös eri lajien ha-

vaintopisteet. On huomattava, että kyseessä on yksittäinen havainto lentävästä le-

pakosta ja havaintopiste kuvastaa kartoittajan sijaintia havaintohetkellä. Havainnot 

eivät ole yksilömääriä, eikä havaintomäärän perustella voi tehdä päätelmiä kartoi-

tusalueella esiintyvien lepakoiden yksilömääristä. Havainnot kertovat kuitenkin le-

pakoiden aktiivisuudesta alueella. Saalistusalueiden ja muiden lepakoille tärkeiden 

alueiden rajauksissa on huomioitu tehtyjen havaintojen lisäksi lepakoille soveltuvan 

elinympäristön laajuus. Lentävinä nisäkkäinä lepakot liikkuvat varsin laajasti, eivätkä 

pistemäiset havaintopaikat anna täydellistä kuvaa lepakoiden liikkumisalueesta, eikä 

niistä voida lintukartoitusten tapaan tulkita reviirejä. 

4.4 Liito-oravan kartoitus 

Kartoitus maastossa 

Liito-oravan esiintyminen todetaan ulostepapanoiden perusteella. Maastossa etsi-

tään papanoita liito-oravien suosimien suurten puiden, yleensä kuusten ja haapojen 

juurilta. Maastotyö tehdään papanoiden löytämisen kannalta parhaiten soveltuvaan 

aikaan keväällä. 

Papanoiden esiintymisestä ei aina voida päätellä, että jokainen metsäinen alue, josta 

löytyy liito-oravan yksittäisiä papanoita, olisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-

paikka. Perusteena tähän on se, että liito-oravat, varsinkin koiraat, liikkuvat elinpii-

rinsä eri osissa laajalla alueella. Liito-orava käyttää elinpiirinsä osia vaihtelevasti eri 

vuodenaikoina ja vuosina.  

Maastokartoitukseen käytettiin 1,5 maastopäivää: 9.5 ja 16.5.2019. Kartoitusajan-

kohta oli hyvä, sillä maastossa ei ollut lunta ja papanat olivat kartoitusaikana puiden 

juurilla selvästi näkyvillä. Kartoitus tehtiin jalan GPS-paikanninta hyödyntäen. 

Maastotyön teki FM Anu Luoto.  

Liito-oravakartoituksessa tarkastettiin erityisesti tiedossa olevia liito-oravarajauksia. 

Papanoita etsittiin suurimpien kuusten ja haapojen tyviltä. Lisäksi haavoilta, joiden 

tyviltä löydettiin runsaasti papanoita, etsittiin myös mahdollista koloa. Kartoituk-

sessa pyrittiin löytämään koloja potentiaalisista puista. Kolopuu tulkitaan liito-ora-
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van pesäpuuksi, mikäli se kolon sopivan koon ja papanahavaintojen perusteella vai-

kuttaa asutulta. Pesäpuuksi voidaan tulkita myös puut, joiden alla on runsaasti pa-

panoita ja puussa risupesä tai soveltuvan kokoinen pönttö. Papanapuut, arvio papa-

noiden määrästä ja kolopuiden sijainnit tallennettiin GPS-paikantimeen. Laitteen 

osoittama sijainti voi metsäisessä ympäristössä heittää +-2 – 10 m.  

Maastokarttana käytettiin Espoon kantakarttaa mittakaavassa 1:4250. Kohteiden ra-

jaamisessa käytettiin apuna GPS-paikanninta, jolta siirrettiin tiedot paikkatieto-oh-

jelmaan. 

Liito-oravakohteiden arvottamisen perusteet 

Kohteet arvotettiin tehtyjen havaintojen ja ulkoisten piirteiden perusteella neljään 

luokkaan: 

1) Ydinalue. Alue, jolta löydettiin liito-oravan ulostepapanoita ja joka puuston sekä 

muiden ominaisuuksien osalta soveltuu erittäin tärkeäksi elinympäristöksi. 

Ydinalueelta on havaittu liito-oravan käyttämä kolopuu, pönttö tai risupesä. 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka sijaitsee ydinalueella.  

2) Elinalue. Rajaus on puustonsa ja muiden ominaisuuksien perustella osa liito-

oravan elinpiiriä. Rajaukselta on tehty kartoituksessa yksittäisiä papanahavain-

toja. Kohteelta ei ole havaittu asuttua kolopuuta tai risupesää. Kohteelle voi tu-

levaisuudessa muodostua liito-oravan ydinalue.  

3) Soveltuva. Luokan metsät voivat olla ominaispiirteiltään keskenään varsin eri-

laisia. Esimerkiksi liito-oravan ruokailualueeksi soveltuva lehtipuuvaltainen 

metsikkö tai nuorehko tasaikäinen kuusikko, mutta myös vanhempi kuusivaltai-

nen sekametsä. Näiltä kohteilta ei selvityksessä ole tehty liito-oravan papanaha-

vaintoja, mutta osasta kohteista niitä voidaan tulevaisuudessa tehdä. Soveltuvia 

metsiköitä liito-orava voi käyttää myös liikkumiseen. 
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4.5 Kohteiden arvottamisen perusteet 

Ensisijaisesti arvotuksessa huomioidaan voimassa oleva lainsäädäntö ja sen 

asettamat vaatimukset elinympäristöjen rajauksille. Huomoitavia lakeja ovat 

luonnonsuojelulaki (29 §), vesilaki (11 §) ja metsälaki (10 §). Lisäksi arvotuksessa 

huomioidaan kaikista kartoitetuista tai tiedossa olevista lajiryhmistä tehdyt 

havainnot ja tulkinnat. Saadakseen luokittelussa korkean arvon (arvo 4 tai 5) tulee 

kohteen tai luontokokonaisuuden täyttää useita mainituista kriteereistä ja lisäksi olla 

elinympäristön osalta edustava. Kohteen edustavuus ja luonnontilaisuus vaikuttavat 

arvotukseen molempiin suuntiin. Edustavuus määritellään tapauskohtaisesti, sillä se 

ei ole sama erilaisten lajiesiintymien tai elinympäristöjen osalta. Ekologiset yhteydet 

vaikuttavat arvotukseen, lisäten arvoa, jos kohteella on tärkeä ekologinen yhteys tai 

se muodostaa ekologisen verkoston ydinalueen. Vastaavasti kovin eristyneen 

kohteen arvo vähenee.  

Rajatut elinympäristöt, luontokohteet ja tarvittaessa luonto-kokonaisuudet 

arvotetaan kuuteen luokkaan. Luokittelussa on kuvailtu alin mahdollinen luokka, 

johon kohde tulkitaan. Esimerkiksi tavanomainen pähkinäpensaslehto on 

maakunnallisesti arvokas LsL 29 §:n ja LAKU-kriteerin perusteella, mutta sen voi 

nostaa valtakunnallisesti arvokkaaksi, jos se lisäksi on edustava.   

Kohteiden edustavuutta ja luontoarvoa arvioitaessa käytetään seuraavaa 

kirjallisuutta:  

- Espoon ympäristökeskuksen (2010) laatima ohjeistus luontokohteiden prio-

risoinnista 

- Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellemaalle, ns. LAKU –

kriteerit (Uudenmaan liitto 2012).  

- luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt (Nieminen & Ahola 

2017) 

- uhanalaiset luontotyypit (LuTu, Kontula & Raunio toim. 20018) 

- lajien uhanalaisluokittelu (Hyvärinen ym. 2019 ) 

- Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen mukainen lepakkoalueiden arvotus v. 

2012 

- Ekologinen verkosto ja yhteydet (Väre, S. & Krisp, J. 2005) 

5 Valtakunnallisesti arvokas kohde  

 kohde on luonnonsuojelualue tai kohteella on luonnonmuistomerkki. 

 kohde on valtakunnalliseen suojeluohjelmaan tai Natura 2000 –verkostoon 

kuuluva alue.  

 äärimmäisen (CR) tai erittäin (EN) uhanalaisen lajin tai luontotyypin kannalta 

tärkeät esiintymät  

 kohde voi myös olla muutoin ainutlaatuinen, esimerkiksi monipuolinen 

elinympäristöjen kokonaisuus, joka luo edellytykset runsaalle ja erikoistu-

neelle lajistolle. 

Luonnonarvojen säilyttäminen vaatii suojelualueen perustamista, mikäli kohdetta ei 

ole jo suojeltu. 
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4 Maakunnallisesti arvokas kohde 

 LsL 29 § mukainen suojeltava luontotyyppi 

 vesilain 2. luvun 11 § mukainen kohde 

 erityisesti suojeltavien lajien esiintymät (LsL 47 §/LsA 21 §) 

 LAKU:n kriteerit täyttävä kohde 

 maakunnallisesti merkittävät ekologiset yhteydet ja luonnon ydinalueet 

 kohteella esiintyy vaarantunut (vähintään VU) laji tai lajeja, edustavaa arvo-

kasta tai uhanalaista luontotyyppiä tai luonnontilaisuus luo edellytykset useille 

harvinaisille lajeille  

 täyttää alempien luokkien kriteerit, mutta on lisäksi erityisen edustava koko-

naisuus tai useita päällekkäisiä arvoja 

Luonnonarvojen säilyttäminen vaatii selviä rajoituksia alueen maankäyttöön: 

yleensä suojelualueen perustamista tai vähintään suojelurajausta kaavaan.  

3 Paikallisesti erittäin arvokas kohde 

 LsL 49 § nojalla suojeltu lisääntymis- ja levähdyspaikka. Mm. liito-oravan ja 

viitasammakon lisääntymispaikka. 

 MeL 10 § mukainen erityisen tärkeä elinympäristö  

 Espoon LUMO-luokituksen 1 - 3 kohteet 

 harvinainen tai uhanalainen laji, lajirikkaus, arvokas elinympäristö tai hyvä 

luonnontila voivat tuoda ympäristölle tämän arvon. 

 muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde, kuten vanha tai runsaasti laho-

puuta sisältävä metsä, mahdollinen METSO-ohjelman kohde 

Kohteella on sellaisia luonnonarvoja, jotka säilyäkseen yleensä vaativat joitakin 

rajoituksia alueen maankäyttöön. Kohteen sijainnin voi merkitä kaavaan esim. luo-

merkinnällä. 

2 Paikallisesti arvokas kohde.  

 Espoon LUMO-luokituksen 4-9 kohteet 

 on tavanomaisesta poikkeava elinympäristö, jolla voi esiintyä harvinaisia lajeja 

ja/tai merkittäviä elinympäristöjä  

 liito-oravan elinalueet 

 linnustollisesti merkittävät alueet 

 lepakoille tärkeät saalistusalueet (myös paikallisesti erittäin arvokkaita)  

 merkittävän lajin potentiaaliset elinympäristöt 

 geologisesti arvokkaat muodostumat 

 kohteen edustavuus esimerkiksi luonnontilan osalta ei ole tällä hetkellä ei ole 

riittävä, jotta se nousisi paikallisesti erittäin merkittäväksi.  

Kohteen luontoarvot voi yleensä säilyttää pienillä rajoituksilla, suunnitelmista 

riippuen. Kohteen sijainnin voi merkitä kaavaan informatiivisena merkintänä, jotta 

se tulee paremmin huomioitua maankäytön suunnittelussa. 
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1 Tavanomainen kohde edustaa tavanomaista luontoa eikä sillä esiinny 

harvinaisia tai uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä. Ei rajoituksia normaaliin 

rakentamiseen tai maankäyttöön. 

0 Ei erityisiä luontoarvoja Kohde on muokattu ja luonnontila täysin 

muuttunut. Vähäarvoinen tai tuhoutunut kohde kuten turvesuo tai louhinta-alue. 

4.6 Käytetyt lyhenteet 

Raportissa on käytetty seuraavia lyhenteitä: 

LsL luonnonsuojelulaki 

LsA luonnonsuojeluasetus 

MeL metsälaki 

MeA metsäasetus 

VesL vesilaki 

EU-D1 Lintudirektiivi  

METSO Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma  

LAKU luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellamaalla  

LUMO Espoon luonnon monimuotoisuuden perusteet ja priorisointi 

CR äärimmäisen uhanalainen 

EN erittäin uhanalainen 

VU vaarantunut 

NT silmälläpidettävä   
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5 Linnusto 

5.1 Linnuston yleiskuvaus 

Kartoituskierroksilla tavattiin yhteensä 50 lintulajia, joista lähes kaikki pesi selvitys-

alueella tai tämän välittömässä läheisyydessä (liite 2).  Valtaosa Myntinmäen linnus-

tosta on Suomessa yleisiä ja runsaslukuisia lajeja (kts. liite 2). Laskenta on tehty yleis-

kaavatarkkuudella keskittyen paremmiksi arvioituihin elinympäristöihin ja lajeihin. 

Havaintojen perusteella voidaan katsoa linnuston olevan suhteellisen edustava, jos-

kin osa lajeista on saattanut jäädä havaitsematta.  

Alueella kasvaa paikoitellen edustavaa vanhaa kuusi- ja sekametsää sekä lahopuuta-

kin löytyy. Tästä johtuen vanhan metsän ilmentäjälajeista varsinkin sirittäjä oli san-

gen runsas ja puukiipijöitäkin havaittiin 8 reviiriä. Uhanalaisista varttuneen havu-

metsän linnuista havaittiin pyy ja töyhtötiainen. Rehevät lehtipuuvaltaiset sekamet-

säkuviot alueen eteläreunalla vanhan pellon ja ojan ympäristössä suosivat lehtomet-

sien ilmentäjistä erityisesti mustapääkerttua, joka oli em. alueella runsas. Myös kul-

tarintoja havaittiin kahdella reviirillä. 

Kartoitusalueella tavatut uhanalaiset lajit, kuten esim. västäräkki ja haarapääsky, ovat 

enemmän tai vähemmän kulttuurinsuosijoita, ja reviirit löytyivät pihapiireistä ja vil-

jelysten läheisyydestä. 

5.2 Uhanalaisluokittelun ja EU:n lintudirektiivin piiriin kuuluvat lajit 

Uhanalaisten lajien reviirit esitetään kuvassa 6 ja lajikuvaukset alla.  

 

Kuva 6 Myntinmäen linnuston uhanalaiset ja direktiivilajit vuonna 2019.  
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Tervapääsky (EN) on alun perin tikankoloissa pesivä erämaalaji, mutta nykyään 

valtaosa yksilöistä pesii rakennusten koloissa. Erämaapesijöiden määrän on arveltu 

vähentyneen voimakkaasti kolopuiden vähenemisen myötä. Vielä vuonna 2010 ter-

vapääskyn kanta luokiteltiin elinvoimaiseksi, mutta 2015 sen status nostettiin suo-

raan vaarantuneeksi ja 2019 edelleen erittäin uhanalaiseksi. Vähenemisen syitä ei 

tarkkaan tunneta.  

Selvitysalueella tervapääskyjä näkyi korkealla ilmatilassa yhteensä n. 10 yksilöä. So-

pivia pesimärakennuksia ei alueelta löydy ja luonnonkolopesinnän varmistaminen 

on todella hankalaa, joten lajin pesimistä alueella ei voitu todentaa, mutta joka ta-

pauksessa laji käyttää aluetta ainakin saalistamiseen. 

Viherpeippo (EN) on ollut Suomessa runsaslukuinen kulttuuriympäristöjen laji. 

Viimeisten kymmenen vuoden aikana lajia on kohdannut voimakas kannanlasku ja 

se on luokiteltu nykyään erittäin uhanalaiseksi. Lajin taantuminen johtunee ensisi-

jaisesti trikomonoosi-tartuntojen aiheuttamasta kuolleisuuden kasvusta.  

Vain yksi viherpeipporeviiri löytyi alueen länsiosasta, hieman epätyypillisesti kes-

keltä sekametsää. 

Pyy (VU) nostettiin vuoden 2019 uhanalaisarvioinnissa suoraan elinvoimaisesta 

vaarantuneeksi. Pyy elää mieluiten varttuneemmissa havupuuvaltaisissa sekamet-

sissä ja se oli pitkään jokseenkin yleinen Metsä-Lappia myöden. Kannan voimak-

kaan taantumisen on arveltu johtuvan metsärakenteen muutoksista sekä mahdolli-

sesti metsästyksestä. 

Kartoituksissa löytyi yksi pyyreviiri Mynttiläntien itäpuolen vanhasta kuusikosta. 

Toinen pyyhavainto tehtiin kasvikartoituksessa Högabergetin länsipuolisesta van-

hasta kangasmetsästä. Kyseessä saattaa olla sama yksilö, mutta on myös mahdollista 

että alueella on pari reviiriä.  

Haarapääsky (VU) on kulttuurinsuosija, joka mielellään asettuu talojen pihapiiriin 

ja rakentaa pesänsä rakennuksiin. Vuoden 2010 tarkastelussa haarapääskyn kannan 

katsottiin vielä olevan elinvoimainen, mutta 2015 laji luokiteltiin silmälläpidettäväksi 

ja 2019 se nostettiin vaarantuneeksi. Haarapääskyn taantumisen taustalla on mah-

dollisesti maatalouden rakennemuutokset ja karjatilojen väheneminen. 

Selvitysalueelta löytyi kaksi haarapääskyreviiriä, molemmat asutuksen pihapiiristä. 

Töyhtötiainen (VU) on niin varttuneiden kuusimetsien, kuin karujen kalliomänni-

köidenkin tyyppilajeja. Laji on kärsinyt tehometsätaloudesta jo 1960-luvulta lähtien 

ja sen tapaa etelärannikon talousmetsistä yhä harvemmin. Kanta on taantunut vaa-

rantuneeksi. Töyhtötiainen on paikkalintu, eikä sillä esiinny samanlaisia vaelluksia 

kuin muilla tiaisilla, joilla maahamme tulee aika ajoin idästä/koillisesta lisää lajin 

edustajia. 

Töyhtötiaisesta tehtiin kaksi reviirihavaintoa, joista toinen koski ilahduttavasti poi-

kuetta. Molemmat reviirit sijoittuivat Mynttiläntien itäpuolelle vanhan havumetsän 

alueille. 

Västäräkki (NT) hakeutuu haarapääskyn tavoin ihmisen seuraan ja pesii mielellään 

pihapiireissä, siltarakenteissa ja kivikasoissa. Västäräkki mielletään edelleen yleiseksi, 

koska se on melko näkyvä ja peloton, mutta lajin kanta on taantunut nopeaan tah-

tiin. Syynä tähän lienee muutokset maamme maatalousympäristöissä, mutta myös 

elinympäristönmuutokset talvehtimisalueilla. 
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Västäräkkireviirejä löytyi neljä ja kaikki olivat tyypillisesti kulttuuriympäristöissä. 

Pensaskerttu (NT) on puoliavoimien pensaikkojen laji, jonka tapaa usein pelto-

ojien ja laidunten reunojen pensaista. Näiden elinympäristöjen vähetessä laji on 

taantunut, mutta myös löytänyt uuden mielipaikkansa suurten sähkölinjojen alta, 

sillä näitä alueita pidetään säännöllisesti avoimina. Tästä sopeutumisesta huolimatta 

maamme pesimäkanta on luokiteltu silmälläpidettäväksi. 

Kolme pensaskerttureviiriä havaittiin ja kaikki sijaitsivat aivan alueen eteläreunalla, 

kaksi laidun/peltoympäristössä ja yksi katajakedolla sähkölinjan alla. 

Närhi (NT) on kovasta rääkäisystään huolimatta pesimäaikaan hiljainen ja vaikeasti 

havaittava laji. Se pesii tiheissä kuusikoissa ja on varsin arka. Aika ajoin närhellä 

esiintyy voimakkaita vaelluksia, jolloin maahamme saapuu huomattavia määriä lin-

tuja yleensä idästä ja jos ravintotilanne on hyvä, saattaa näitä lintuja jäädä joukoittain 

pesimään. Vaelluslintujen avusta huolimatta Suomen närhikanta on taantunut ja laji 

on luokiteltu silmälläpidettäväksi. 

Närhipoikue havaittiin sopivassa pesimäympäristössä aivan alueen pohjoisrajalla. 

Punavarpunen (NT) on pensaikoiden ja nuorten lehtimetsien laji, joka esiintyy 

mielellään löyhissä pesimäkolonioissa. Laji on taantunut voimakkaasti. Syyt vähen-

tymiseen ovat suurelta osin hämärän peitossa, mutta liittynevät jopa Intiaan asti 

ulottuvan muuttomatkan haasteisiin. Yksi punavarpusreviiri sijaitsi aivan alueen län-

sirajalla kulttuuriympäristössä 

Palokärki (EU D1) ilmentää yleensä varttuneempaa havupuustoa, sillä sen päära-

vintona ovat hevosmuurahaiset, jotka vaativat ravinnokseen vanhaa järeää laho-

puuta. Palokärki on ilahduttavasti runsastunut maassamme, sillä se on sopeutunut 

elämään lähellä ihmisasutusta. Se saattaa pesiä vaikka avohakkuun keskelle yksinäi-

seen haapaan. 

Lentokykyinen palokärkipoikue havaittiin alueen eteläreunalla golfkentän metsäsaa-

rekkeessa ja koiras kuulutti reviiriä alueen sisällä sopivassa elinympäristössä, jossa 

oli runsaasti kuolevia järeitä kuusia (kuva 6). 

Pikkulepinkäinen (EU D1) viihtyy paahteisilla ja avoimilla alueilla. Katajaniityt ja 

pensaikot ovat perinteisiä lajin tapaamispaikkoja, mutta nykyisin myös hakkuut ovat 

lajille mieluisia esiintymisalueita. Lajin Suomen pesimäkanta on pysynyt vakaana. 

Pikkulepinkäisellä on tapana pesiä löyhissä yhdyskunnissa, jossa useat parit pesivät 

lähellä toisiaan. Yksi pikkulepinkäisreviiri havaittiin talon pihapiirissä alueen luoteis-

nurkassa. 

5.3 Metsäympäristön ilmentäjät 

Metsäympäristöjä on usein vaikea arvottaa lintutiheyden, pelkän lajimäärän tai har-

valukuisten lajien esiintymisen perusteella. Suuremmat metsäalueet sisältävät moni-

puolisempia pienympäristöjä ja siten yleensä monipuolisempaa lajistoa. Tähän met-

säympäristön ilmentäjälajitarkasteluun on valittu kymmenkunta lajia, joista jokaisella 

on hieman erilaiset vaatimukset metsäisen elinympäristönsä koostumuksen suhteen. 

Mitä useampi näistä metsälajeista esiintyy samalla metsäalueella, sitä monipuolisem-

pana kyseistä metsäaluetta voidaan pitää. Kyseisten lajien avulla voidaan myös arvi-

oida alueen metsäympäristön hoito- tai hyödyntämisastetta ja osittaista luonnontilaa 

sekä monimuotoisuutta. Metsäympäristön ilmentäjälajit on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7 Myntinmäen metsäilmentäjien esiintyminen. 

 

Vanhan ja varttuneen metsän ilmentäjät 

Peukaloinen valitsee tyypillisimmillään laulupaikakseen järeän tuulenkaadon juura-

kon ja rakentaa mielellään pesänsäkin juurakon suojiin. Vanhat kuusikot ja kuusi-

valtaiset sekametsät ovat sille mieleisintä pesimäympäristöä. Yksi peukaloisreviiri 

löytyi alueen keskiosista. 

Puukiipijä suosii vanhaa havu-, lehti- ja sekametsää, josta löytyy sopivia pesimäko-

loja lahoista ja kuolleista puista. Laji on runsaimmillaan vanhoissa metsissä, mutta 

asuttaa joskus myös nuorempia metsiä, kunhan sopiva pesäpaikka löytyy. Lajin 

esiintyminen runsaana kertoo yleensä kyseisen metsäalueen vanhemmasta puuston 

ikärakenteesta ja luonnontilaisuudesta. Puukiipijä tavattiin 8 reviiriltä, pääasiassa 

varttuneemmista kuusikoista.  

Sirittäjä suosii valoisia vanhempia ja reheviä sekametsiä. Runsaimmillaan laji on 

rehevissä lehtokorvissa, mutta esiintyy myös muissa havupuuvaltaisemmissa met-

sissä. Sirittäjä on hyvä elinympäristön ilmentäjälaji. Viime vuosikymmeninä laji on 

Suomessa taantunut, joskin vuosittaiset vaihtelut lajin kannoissa ovat suuria. Sirittäjä 

oli selvitysalueella ilahduttavan runsas, 18 reviiriä oli jakaantunut tasaisesti läpi alu-

een (kuva 7), lukuun ottamatta karua ja kallioista koillisosaa, joka ei mäntyvaltaisena 

sovellu sirittäjän elinympäristöksi. 
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Lehtojen ja lehtipuuvaltaisten metsäympäristöjen ilmentäjät 

Kultarinta on aito lehtolaji, joka arvostaa varttuneempia reheviä lehtoja. Lajin tapaa 

usein myös kartanonpuistojen jalopuumetsistä sekä rehevistä tervaleppälehdoista ja 

-korvista. Kultarintareviirejä löytyi kaksi, toinen länsireunan jalopuuvaltaisesta kult-

tuuriympäristöstä ja toinen eteläosan vanhan pellon reunalta. 

Mustapääkerttu on rehevän ja runsaan aluskasvillisuuden peittämän lehdon ja se-

kametsän suosija. Laji on runsastunut Suomessa voimakkaasti 2000-luvulla. (Val-

kama ym., 2011). Alueelta löytyi viisi mustapääkerttureviiriä, kaikki keskittyneet ete-

läosassa sijaitsevaa vanhaa peltoa reunustaviin lehtipuuvaltaisiin kuvioihin. 

6 Lepakot 

Mynttilän selvitysalueelta tehtiin havaintoja yleisimmistä lepakkolajeista (taulukko 1, 

kuva 8). Yleisin havaittu laji oli pohjanlepakko, mutta erilaisia siippoja havaittiin 

kuitenkin kaiken kaikkiaan enemmän. Siipoista on tunnistettu erikseen 

viiksisiippalaji, johon sisältyvät viiksisiippa ja isoviiksisiippa. Näiden lisäksi myös 

vesisiippa voitiin tunnistaa äänitysten perusteella osassa havainnoista. 

Siipparyhmään kuuluvista lepakoista tehtiin kaikkiaan lähes 70 havaintoa,  josta vain 

osa voitiin määrittää tarkemmin. Siippojen runsas esiintyminen alueella ei ole yllätys, 

koska mm. viiksisiipat suosivat metsäalueita elinympäristönään. Vesisiippa-

havainnot keskittyvät luonnollisesti vesistöjen läheisyyteen. Harvalukuisemmista 

lajeista, kuten pikkulepakosta, ei tehty havaintoja. 

Aktiivihavaintoja tehtiin enemmän kesä- ja heinäkuussa. Ensimmäisen kartoitusyön 

navakka etelänpuoleinen tuuli aiheutti todennäköisesti lepakoiden kerääntymisen 

Dämmanin ja Kvarnträskin rannoille, jotka olivat tuulelta suojassa. Ranta-alueet 

olivat kuitenkin suosittua saalistusaluetta myös muilla kierroksilla. 

Taulukko 1 Lepakkohavainnot aktiivikartoituksessa 2019 

laji 1. kierros 2. kierros 3. kierros yhteensä 

lepakkolaji 2 2 2 6 

siippalaji 13 22 8 43 

viiksisiippalaji 7 0 3 10 

vesisiippa 10 6 0 16 

pohjanlepakko 15 22 11 48 

yhteensä 47 52 24 123 
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Kuva 8 Lepakkohavainnot aktiivikartoituksessa sekä rajatut lepakoiden käyttämät alueet. 

Aktiivihavainnoinnin lisäksi selvitysalueella käytettiin passiivilaitteita, jotka tallenta-

vat automaattisesti ohilentävän lepakon päästämät ultraäänet. Laitteet jätettiin maas-

toon aktiivikartoituksen ajaksi (taulukot 2-4) sekä muutama laite myös useammaksi 

yöksi (taulukko 5). Laitteiden sijainti selviää menetelmäosiossa esitetystä kartasta 

(kuva 5). 

Kartoitusöiden aikana passiivilaitteisiin on tallentunut eniten havaintoja siippala-

jista, mikä on linjassa aktiivihavaintojen kanssa. Kaikkiaan siippojen ohilentoja on 

tallentunut 118 minuutin aikana. Havaintoja on runsaimmin kesäkuun kierroksilta 

kaikkiaan 48 minuuttia. Pohjanlepakko ja lepakkolaji-tasolle jääneitä havaintoja on 

suunnilleen yhtä paljon, 54 ja 57 minuuttia. Pohjanlepakoita tallentui eniten heinä-

kuussa ja lepakkolaji – havaintoja kesäkuussa. 

Myös passiivilaitteiden havainnot sijoittuvat pääosin kesä- ja heinäkuulle – elo-

kuussa havaintoja on selvästi vähemmän. Kierroskohtaisiin havaintomääriin vaikut-

taa etenkin laitteen sijainti. Laitteiden sijoittamisessa maastoon ratkaisevin tekijä oli 

sijoittuminen kartoitusreitin tai auton lähistölle. Passiivilaitteita ei siis tietoisesti py-

ritty sijoittamaan hyville lepakkopaikoille. 
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Taulukko 2 Yhden kartoitusyön havainnot passiivilaitteista kesäkuussa 2019. 

 
Itäosa 12.-13.6. Länsiosa 16.-17.6. 

Laite 1 2 3 4 5 6 

lepakkolaji 2 0 18 2 2 0 

siippalaji 0 14 28 0 6 0 

pohjanlepakko 5 0 3 5 0 0 

yhteensä 7 14 46 7 8 0 

 

Taulukko 3 Yhden kartoitusyön havainnot passiivilaitteista heinäkuussa 2019. 

 
Itäosa 16.-17.7. Länsiosa 18.-19.7. 

Laite 7 8 9 10 11 12 

lepakkolaji 0 9 5 0 1 3 

siippalaji 0 25 1 0 4 6 

pohjanlepakko 0 8 3 0 9 7 

yhteensä 0 42 9 0 14 16 

 

Taulukko 4 Yhden kartoitusyön havaintomäärät passiivilaitteista elokuussa 2019. 

 
Itäosa 16.-17.8. Länsiosa 28.-29.8. 

Laite 13 14 15 16 17 18 

lepakkolaji 0 0 8 3 1 3 

siippalaji 0 0 15 2 14 3 

pohjanlepakko 0 0 0 1 2 14 

yhteensä 0 0 23 6 17 20 

Passiivilaitteita pidettiin maastossa myös useamman yön ajan heinä- ja elokuussa 

(taulukko 5). Havaintominuutteja kertyi kaikkiaan noin 650 kappaletta (taulukko 5). 

Suurin havaintomäärä saatiin heinäkuussa laitteesta 20, joka sijaitsi lähellä Högaber-

getin kallioaluetta. Laitteeseen tallentui erityisen paljon pohjanlepakkohavaintoja. 

Havaintoja tarkasteltaessa huomattiin, että kaikkien lepakoiden aktiivisuus oli suu-

rinta alkuyöstä eli auringonlaskusta puoleen yöhön, minkä jälkeen ohilennot selvästi 

vähenivät. Pohjanlepakko–havaintojen runsaus selittyy sillä, että yksi aktiivisesti saa-

listeleva yksilö on lentänyt pidemmän aikaa laitteen lähistöllä ja sen kaikuluotausää-

net ovat tallentuneet useiden havaintominuuttien aikana. Siippoja esiintyi havain-

noissa tasaisemmin ja niitä onkin kokonaismäärässä jonkin verran enemmän kuin 

pohjanlepakoita.  

Taulukko 5 Pitkän ajan passiivilaitteiden havaintomäärät vuonna 2019 esitetään havainto-

minuutteina. Heinäkuussa laitteet olivat alueen itäosassa ja elokuussa länsiosassa. 

 
Laite 19 Laite 20 Laite 21 Laite 22 

 

 
15.-20.7. 15.-23.7. 18.8.-27.8. 18.8.-22.8. yhteensä 

lepakkolaji 0 126 24 4 154 

siippalaji 152 63 30 20 265 

pohjanlepakko 13 199 27 0 239 

yhteensä 165 388 81 24 658 
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Tehtyjen lepakkohavaintojen perustella on rajattu kaksi II-luokan lepakkoaluetta, 

jotka ovat lepakoille tärkeitä saalistusalueita (alueet A ja B, kuva 8). Näiltä alueilta 

on tehty runsaasti havaintoja useammasta lajista. Erityisesti alue B Dämmanin ja 

Kvarnträskin etelärannalla vaikuttaa lepakoiden kannalta merkitykselliseltä. Etenkin 

ensimmäisellä kartoituskierroksella tällä alueella havaittiin aktiivisesti saalistelivia le-

pakoita ja tehtiin näköhavaintoja useista yksilöistä samalta paikalta. Lepakkoalue A 

on siippojen valtakuntaa suurten kuusten sekä luonnontilaisen kaltaisen noron 

muodostamassa ympäristössä.  

Saalistusalueiden lisäksi rajattiin kaksi muuta lepakoiden käyttämää aluetta (alueet C 

ja D). Näistä alue D on tunnistettu jo aiemmissa selvityksissä tärkeäksi lepakkoalu-

eeksi. Alue C vaikuttaa puustonsa puolesta hyvin etenkin siipoille soveltuvalta. Muut 

lepakoiden käyttämät alueet voivat toimia myös tärkeinä siirtymäreitteinä päiväpii-

lon ja saalistusalueiden välillä. 
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7 Liito-orava 

Liito-orava on asuttanut Myntinmäen selvitysaluetta jo vuodesta 2004 alkaen. Mo-

nien vuosien havaintojen perusteella liito-oravaa voi pitää selvitysalueen vakiintu-

neena asukkaana. Lajista tehtiin useita papanahavaintoja myös keväällä 2019. Ha-

vainnot keskittyvät Myntinmäen länsipuoliseen laaksoon, josta on rajattu kaksi ydin-

aluetta ja näiden lisäksi sekä elinaluetta että soveltuvaa metsää (kuva 9). 

 

Kuva 9 Liito-oravan esiintyminen Myntinmäen selvitysalueella vuonna 2019. 

Ydinalueet 

Liito-oravan ydinalueina on rajattu kaksi metsikköä, kohteet 1 ja 5 (kuva 9). Näiden 

pinta-ala on yhteensä 1,9 hehtaaria. Molemmilla ydinalueilla on runsaasti haapa-

puustoa, mutta myös suojaavia kuusia. Kohteella 1 on pääosin lehtipuuvaltainen 

lehtomainen kangasmetsä. Kohteen puusto muodostuu järeistä haavoista, pihla-

jasta, koivusta ja lepistä. Eteläosassa on järeää kuusikkoa. Kohteella 5 kasvaa järeitä 

haapoja entisen pellon reunassa. Pellon puolella on nuorta istutuskuusikkoa ja ra-

jauksen keskivaiheilla varttunut tasaikäinen kuusikko. 

Varsinaisen pesäpuun lisäksi kohteelta 5 havaittiin myös toinen kolopuu. Kolopuita 

on todennäköisesti molemmilla ydinaluilla useampia, kuin mitä kartoituskäynnillä 

on havaittu, koska puustossa on runsaasti varttuneita haapoja. 
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Elinalueet 

Kahden ydinalueen väliin jää elinalueeksi luokiteltu kohde 3, jonka eteläosa on kuu-

sivaltaista kangasmetsää ja pohjoisosan ”sarvet” ovat lehtipuuvaltaisia. Haapaa 

esiintyy koko metsikön alueella melko runsaasti. Kohteelta ei onnistuttu havaitse-

maan kolopuuta, vaikka sellaisia kohteella varmasti on. Aiemmissa selvityksissä ko-

lopuu on havaittu aivan kohteen etelärajalta.  

Kohteelta 6 tehtiin vain yksi papanahavainto, vaikka siltä on aiemmin hyvin run-

saasti papanahavaintoja. Kohde on pääosin kuusivaltaista lehtomaista kangasta sekä 

tuoretta lehtoa, jossa kasvaa varsin runsaasti myös haapaa. Kohteen papanahavainto 

tehtiin sattumalta öisellä lepakkokäynnillä.  

Selvitysalueen kaakkoisreunalla on myös kaksi kohdetta luokiteltu elinalueiksi (koh-

teet 9 ja 10). Kohteella 9 kasvaa kuusivaltaista metsää, jossa on myös järeitä kuusia. 

Kohde 10 sijoittuu selvitysalueen ulkopuolelle ja liittyy Hemängsbergetin liito-ora-

van elinalueeseen, jota ei tässä yhteydessä ole kartoitettu laajemmin.    

Soveltuvat metsiköt 

Soveltuvia metsiköitä on rajattu kaikkiaan neljä kappaletta. Kohteet 2 ja 4 sijoittuvat 

Myntinmäen laaksossa sijaitsevalle liito-oravan elinpiirille. Molempien kohteiden 

puusto on vielä melko nuorta ja soveltuu lähinnä ruokailuun ja liikkumiseen. Koh-

teella 4 on vielä myös avoimia alueita.  

Kohde 7 Mynttiläntien varressa on varttunutta sekametsää, jonka kaakkoisosassa 

kasvaa runsaasti haapaa. Kohteelta on vanhoja papanahavaintoja, mutta nyt papa-

noita ei havaittu. Metsä on kuitenkin säilynyt samanlaisena. Myös kohteelta 8 on 

vanhoja havaintoja. Rajauksella kasvaa muutamia järeitä kuusia, mutta näiden alta ei 

löytynyt papanoita. Yksittäisiä liito-oravalle soveltuvia puita tai puuryhmiä on myös 

kallioiden välisissä painanteissa. Niissä on lähinnä kyse muutamien kookkaampien 

haapojen muodostamista puuryhmistä, joita liito-orava voi käyttää ruokailuun. Täl-

laisiin yksittäisiin puihin voi myös syntyä koloja. 

Yhteydet 

Liito-orava pystyy tällä hetkellä liikkumaan esteettä selvitysalueen sisällä (kuva 10). 

Yhteydet on ilmakuvassa sijoitettu pääosin liito-oravan suosimaan varttuneeseen 

sekametsään, jossa liito-oravalla on paremmin saatavilla sekä suojaavia kuusia että 

ravinnoksi kelpaavia lehtipuita. Yhteyksiä ei ole piirretty mäntyä väljästi kasvavien 

kallioalueiden poikki, vaikka ne ovatkin pääosin metsäisiä ja liito-orava voisi niitä 

teoriassa käyttää. Selvitysalueen keskellä on pieni puustoinen yhteys, joka kulkee 

pihapiirien lävitse soveltuvalta kohteelta 8 länteen Myntinmäen metsäalueelle. 

Myös yhteydet selvitysalueelta ympäröiviin metsiin ovat tällä hetkellä pääosin met-

säisiä. Ainoastaan etelässä ja kaakossa on avoalueita, jotka vaikuttavat liito-oravan 

liikkumiseen. Eteläreunalla kulkee itä-länsisuunnassa voimajohtolinja, joka heiken-

tää yhteyttä Espoonkartanon suuntaan. Etelän ja idän suunnalla yhteyttä heikentä-

vät golfkentän avoimet alueet. Pohjoiseen ja länteen yhteydet ovat vuonna 2019 

liito-oravalle esteettömiä ja metsäisiä. 
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Kuva 10 Liito-oravalle soveltuvat yhteydet kohderajausten välillä vuonna 2019. 

8 Muu eläinlajisto 

Myntinmäen selvitysalueelle elää varsin runsaasti kauriita. Kartoitusten aikana teh-

tiin havaintoja sekä metsäkauriista että valkohäntäkauriista. Viimeisellä lepakkokar-

toituskäynnillä havaittiin kahdeksan valkohäntäkauriin lauma ruokailemassa selvi-

tysalueen lounaispuoleisella pellolla. Alueen pohjoisosassa on kauriiden ruokinta-

paikka ja muutamia nuolukiviä. Eläinten muodostamia polkuja risteilee koko alu-

eella. Hirvestä ei tehty näköhavaintoja, mutta alueella oli hirven ulostepapanoita, 

mikä osoittaa myös tämän lajin liikkuvan alueella. 

Supikoirapesue tavattiin Myntinmäen laakson hiekkaiseen rinteeseen kaivetusta pe-

säluolasta. Pesässä oli toukokuisella maastokäynnillä ainakin kolme poikasta. Lisäksi 

liito-oravakäynnillä löydettiin kuolleen supikoiran jäännökset. Rusakoita havaittiin 

lähinnä peltoalueilla selvitysalueen ulkopuolella.  

Matelijoista havaittiin kyy Högabergetin kallioalueella. Rantakäärme ja vaskitsa oli-

vat jääneet auton alle alueen lounaisosassa Peringintiellä. 
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9 Kasvillisuuden yleiskuvaus 

Selvitysalue on suurelta osin rakentamatonta metsäaluetta. Mynttiläntien länsipuo-

lella tien varressa on väljää pientaloasutusta, joka jatkuu Läpisuontien ja Peringintien 

varressa. Mynttiläntien länsipuolella on kapea avoalue, muut viljelysmaat sijoittuvat 

Peringintien ja Forsbackantien ympäristöön selvitysalueen lounais- ja länsiosissa. 

Mynttiläntien rehevä laakso jatkuu muodostaen hevosenkengän muotoisen painan-

teen, joka on osin avoin ja osin metsittynyt.  Selvitysalueella on kaksi pientä virta-

vettä, joiden uomia on aikoinaan suoristettu. 

 

Kuva 11 Selvitysalueen yleispiirteet ilmakuvalla kuvattuna.  

Selvitysalueen länsiosassa, Mynttiläntien länsipuolella, puusto on käsiteltyä ja nuo-

rehkoa, lähinnä alle 50 vuotta vanhaa. Myös puuston uudistusaloja esiintyy. Länsi-

osan metsät sijoittuvat pääosin laakeille mäkialueille, joissa paikoin peruskallio on 

näkyvissä. Mäkien alarinteillä kasvillisuus on rehevämpää ja laaksoissa on nähtävissä 

merkkejä aiemmasta viljelyhistoriasta. Metsätyyppi on enimmäkseen tuore kangas, 

jossa kasvaa kuusivaltaista sekametsää. Alueella esiintyy myös jonkin verran lehto-

maista kangasta, mutta lehtokasvillisuutta varsin niukasti. Metsät ovat paikoitellen 

suojaisia pihlajavesakon ja heinäkasvustojen takia, mikä saattaa selittää sirittäjien 

suuren runsauden. Kalliot ovat karuja, jäkälä- ja heinävaltaisia. 

Mynttiläntien itäpuolella on Högabergetin kallioylänkö ja sitä reunustavat kangas-

metsät. Högaberget muodostaa luonnoltaan monipuolisen ja maastonmuodoiltaan 

vaihtelevan kokonaisuuden. Högabergetin metsät ovat lähes luonnontilaisia, puusto 
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vanhaa ja mäntyvaltaista. Högabergetin eteläpuolella noron ympäristössä on yli 10 

vuotta sitten tehty uudistushakkuu siemenpuuasentoon.  

Alueelta tavattu putkilokasvillisuus on varsin tavanomaista. Kirjattu lajimäärä on 

167 taksonia, ks. liite 1.  

10 Arvokokonaisuudet ja luontokohteet 

Tässä luvussa esitellään Myntinmäen selvitysalueen arvokkaita elinympäristöjä sekä 

alueen luontoarvoja kahden rajatun arvokokonaisuuden alueella. Arvokokonaisuuk-

sien rajaukset perustuvat maastokäyntien aikana tehtyihin laji- ja elinympäristöha-

vaintoihin sekä olemassa olevaan puustotietoon. Lajistohavainnot on esitelty edellä 

luvuissa 5-8. Tarkastelussa on huomioitu myös lähtötiedoista ilmenevät luontoar-

vot. Elinympäristöjen luokittelussa on käytetty ensisijaisesti Suomen luontotyyppien 

uhanalaisuus – raportin luokittelua. Elinympäristökuvauksien yhteydessä tuodaan 

esille myös erilaiset lainsäädännön perustella huomioitavat luontoarvot. 

 

Kuva 12 Myntinmäen selvitysalueelta arvokkaat elinympäristöt sekä rajatut arvokokonaisuudet I ja 

II. 
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10.1 Högabergetin arvokokonaisuus I  

Högabergetin arvokokonaisuuden sisältä on rajattu kaikkiaan 17 arvokasta elinym-

päristökohdetta (kuva 12). Kasvillisuuden lisäksi on arvokokonaisuuden rajaami-

sessa huomioitu linnusto, lepakoiden saalistusalueet sekä liito-oravan esiintyminen. 

Arvokokonaisuusrajauksen pinta-ala on kaikkiaan noin 54 hehtaaria. 

Pienvedet (0,4 hehtaaria) 

Kohde 24 sijaitsee selvitysalueen kaakkoisreunalla. Kohteella sijaitsee luonnontilai-

sen kaltainen noro, jonka kautta laskevat kohteiden 13 ja 19 korpien vedet. Noro 

on rajauksen ylävirran puolelta ojitettu ja jäänyt uudistushakkuun alle yli 10 vuotta 

sitten. Hakkuu on vaikuttanut noron kasvillisuuden luonnontilaan.  Uoma vaikuttaa 

kohteella 24 lähes luonnontilaiselta. 

Pienvedet ovat Espoon luontotyyppi priorisoinnissa ensisijaisia kohteita. Noro koh-

teella 24 on vesilain 2. luvun 11 § tarkoittama vesiluontotyyppi. Lisäksi se on MeL 

10 § erityisen arvokas elinympäristö, pienvesien lähiympäristöt. Noro on mahdolli-

nen METSO-ohjelman kohde. Havumetsävyöhykkeen norojen uhanalaisuutta ei 

ole arvioitu vuoden 2018 uhanalaisuusarvioinnissa (luokka DD). 

Norolaaksossa on runsaasti lahopuuta ja jäljellä olevat kuuset ovat järeitä. Laho-

puuta on syntynyt lisää vuoden 2011 kartoituskäynnin jälkeen. Nuorta lehtipuuta ja 

kuusta on kasvamassa kaatuneiden puiden tilalle. Noron partaalla on kapealti rehe-

vää, kosteaa saniaisvaltaista lehtoa. Valoisuuden lisääntyminen on aiheuttanut kas-

villisuuden rehevöitymisen ja runsastumisen. 

 

Kuva 13 Norolaakson kasvillisuus on vanhan hakkuun myötä runsastunut eikä norouoma ole 

enää kesällä näkyvissä (kohde 24) 
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Suot ja turvekankaat (4 hehtaaria) 

Högabergetin arvokokonaisuudelta on rajattu kaikkiaan viisi suokohdetta. Kohteet 

10, 21 ja 22 ovat luonnontilaisia ojittamattomia soita. Kohteet 9, 13 ja 19 ovat oji-

tettuja kuusivaltaisia korpia, jotka ovat muuttuneet turvekankaiksi. 

Högabergetin luonnontilaiset suot, kohteet 10, 21 ja 22, ovat MeL 10 § mukaisia 

vähäpuustoisia soita. Uhanalaisuusluokittelussa nämä kohteet voidaan lukea bore-

aalisiin piensoihin, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Etelä-Suomessa. 

Luonnontilaiset suot ovat myös mahdollisia METSO-ohjelman kohteita. Turvekan-

kaat 9, 13 ja 19 ovat runsaslahopuustoisia, minkä seurauksena ne ovat myös mah-

dollisia elinympäristöjä lahopuulajistolle. 

Luonnontilaiset suot ovat luonteeltaan varsin tyypillisiä kallioalueiden soita, jotka 

voidaan lukea luontotyyppi-luokituksessa boreaalisten piensoiden ryhmään. Kohde 

10 on koivuvaltainen korpi, jonka tarkempaa suotyyppiä on vaikea määrittää. Koh-

teella 21 sijaitsee sarakorpi, jolla kasvaa lehtipuuvaltainen puusto. Aluskasvillisuu-

dessa mätäspinnoilla kasvaa varpuja, pääosin mustikkaa ja välipinnoilla valtalajina 

on tupasvilla. Kohteella 21 ei havaittu lainkaan ojia tai lasku-uomaa. Kohde 22 on 

sararäme. Nevaosat ovat lähinnä lyhytkorsinevaa ja mätäspinnat isovarpurämettä. 

Nevapinnoilla kasvaa mm. leväkköä ja tupasvillaa. Mättäillä kasvaa suopursua, ka-

nervaa ja isokarpaloa. Suon vedet laskevat sen lounaisosassa sijaitsevan noron 

kautta. Noroa on aikoinaan suoristettu, mutta sen kuivattava vaikutus on nykyisel-

lään varsin vähäinen. Kohteella ei ole reunaojia. 

 

Kuva 14 Sarakorpea kohteella 21. 

Kohteet 13 ja 19 ovat turvekankaiksi muuttuneita ojitettuja korpia, joiden puusto 

on kuusivaltaista. Puusto ei vaikuta hoidetulta. Molemmilla kohteilla on runsaasti 
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pienikokoista kuusilahopuuta sekä joitakin suurempia runkoja sekä maa- että pysty-

puuna. Molempien korpien läpi on ajettu kesän 2019 aikana työkoneella. Tältä noin 

2-3 metriä leveältä linjalta on kaadettu puustoa ja pehmeään maaperään on jäänyt 

selkeät ajourat. Kohde 9 on myös lähinnä turvekangasta, mutta selvästi rehevämpi 

kuin edellä mainitut kohteet – tyyppi on lähinnä ruohoturvekangasta. Puusto on 

kuusivaltaista ja aluskasvillisuudessa esiintyy ruohovartisia lajeja kuten metsäalve-

juuri, käenkaali, metsätähti ja metsäkorte. Kohteella on edelleen nähtävissä selkeä 

välinpintojen ja mätäspintojen vaihtelu. 

Kangasmetsät (n. 10 hehtaaria) 

Kangasmetsiä on rajattu neljä, kohteet 11, 14, 16 ja 17. Högabergetin arvokokonai-

suuden rajatut kangasmetsät ovat suurelta osin varttuneita havupuuvaltaisia metsiä. 

Yleisin metsätyyppi on tuore kangas, mutta myös lehtomaista kangasta esiintyy. 

Puuston ikäjakauma esitetään kuvassa 2. Ylispuiden ikä on kangasmetsissä pääosin 

yli 60 ja jopa yli 100 vuotta vanhaa. Kaikilla kohteilla esiintyy lahopuuta, mutta koh-

teilla 11, 17 ja 23 sitä on huomattavan runsaasti. Näillä kohteilla on myös lahopuu-

jatkumoa, vaikkakin vanhimmat laholuokat puuttuvat. Runsas, eri lahoasteisiin ja 

kokoluokkiin kuuluva lahopuu synnyttää monille lahopuusta riippuvaisille lajeille 

soveltuvia elinympäristöjä. Kangasmetsien puuston rakenne on kerroksellinen ja 

puulajisto pääosin monilajinen. Kohteella 14 on äärimmäisen uhanalaisen (CR) kan-

gaskorven piirteitä.  

Espoon luontotyyppien priorisoinnissa vanhat kangasmetsät ovat tärkeysjärjestyk-

sessä toisella sijalla. Luontotyyppien uhanalaisuus -luokituksessa varttuneet havu-

puuvaltaiset tuoreet ja lehtomaiset kankaat on arvioitu vaarantuneiksi (VU). Varttu-

neet ja vanhat, lahopuuta sisältävät metsät ovat mahdollisia METSO-ohjelman koh-

teita. 

Kalliometsät (n. 20 hehtaaria) 

Kalliometsiä on rajattu neljä kappaletta. Kaikki kalliometsät voidaan katsoa kuulu-

vaksi samaan kallioylänkökokonaisuuteen, vaikka niiden välissä on muita luonto-

tyyppejä. Kalliometsää on kohteilla 8, 12, 15 ja 18.  

Kalliometsän rajauksista suurin on arvokokonaisuudelle nimensä antanut Högaber-

get (kohde 18). Kallioalueen korkein kohta on 70 mpy. Kallioalue on mäntyvaltais-

ten kalliometsien ja jäkäläpeitteisten avokallioiden muodostamaa mosaiikkia. Kalli-

oiden väliin jääviä pienialaisia kangasmetsiä ei ole tässä erikseen rajattu, vaan ne 

sisältyvät kokonaisuuteen. Kallioalueen puusto on vanhaa, 100-140 vuotiasta. Li-

säksi alueella on yksittäisiä tätäkin vanhempia puuyksilöitä. Koko kallioalueella on 

jonkin verran lahopuuta, lähinnä mäntykeloja. Erityisesti lahopuuta esiintyy kallio-

alueen reunoilla, jossa rinteillä on kaatuneena järeitä kuusia ja mäntyjä. Högaberge-

tin kallioalueen reunalta on rajattu erikseen mielenkiintoinen geologinen kohde 

(kohde 20). Kohteella kallioalueen reunalle on syntynyt pitkittäissuuntainen hal-

keama, joka muodostaa kapean solamaisen muodostuman. 

Kalliometsät on arvioitu silmällä pidettäväksi (NT) luontotyypiksi koko maassa. 

Kalliometsät täyttävät LAKU:n kalliometsien kriteerit, joten kallioalue voidaan kat-

soa kokonaisuutena maakunnallisesti arvokkaaksi. Ko. kriteerit ovat kalliometsä: 1) 

vähintään 20 ha laajuiset, luonnontilaiset, näkyvästi vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä sisältävät 



 

Espoon kaupunki, Myntinmäki 
Luontoselvitys 2019 30.10.2019 

 

30 

kalliometsät ja 2) vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset kallio-

metsät, joissa on lahoja maa- ja pystypuita yhteensä yli 10m3/ha. Kalliot kuuluvat metsälain 

10 § erityisen tärkeisiin elinympäristöihin, kitu- ja joutomaihin. Kalliometsäkohteet 

ovat myös mahdollisia METSO-ohjelman kohteita. Espoon LUMO-luokittelussa 

kalliot ovat sijalla 8 kallioluonnon yleisyyden takia. Uudellamaalla monet kallioalueet 

kuitenkin kärsivät rehevöitymisestä sekä virkistyskäytön aiheuttamasta kulumisesta, 

minkä takia niiden edustavuus on heikkenemässä luontotyypin yleisyydestä huoli-

matta. Högabergetin kalliot ovat kulumattomia vähäisen virkistyskäytön takia.  

 

Kuva 15 Högabergetin kallioalueen reunalla on mielenkiintoinen geologinen muodostuma 

(kohde 20). 

Kohteet 8, 12 ja 15 ovat pienempiä kalliomäkiä. Ne ovat lähinnä vanhapuustoisia 

kalliometsiä. Avokallioita niillä esiintyy vähemmän kuin kohteella 18. Puusto on 

monilajista ja aluskasvillisuus muistuttaa pitkälti tuoreen kangasmetsän lajistoa. 

Rajausperusteet ja luontoarvo 

Högabergetin arvokokonaisuuden I rajausperusteet ovat seuraavat: 

 rakentamaton, yhtenäinen metsäaluekokonaisuus, kulumattomia kallioita 

 puuston ikä ja lahopuun runsas esiintyminen 

 LAKU-kriteerien täyttyminen kalliometsien osalta 

 vesilain 2. luvun 11 § mukainen noro nro 24 

 metsälain 10 § kohteet: vähäpuustoiset suot, pienvesien lähiympäristöt, kitu- 

ja joutomaat 
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 uhanalaiset luontotyypit: boreaaliset piensuot (nro 10, 19, 21, EN), kangas-

korpi (14, CR) varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat (nro 23, VU), 

varttuneet havupuuvaltaiset lehtomaiset kankaat (nrot 14, 16, 17 NT), kal-

liometsät (nrot 8, 12, 15, 18 NT) 

 soveltuvuus METSO-ohjelmaan: monimuotoisuudelle merkittävät kangas-

metsät ja suot, vesistöjen lähiympäristöt, metsäiset kalliot, jyrkänteet ja lou-

hikot 

 Espoon LUMO-kriteerien luokat 1 ja 2: virtavedet ja vanhat metsät 

 liito-oravan (VU, LsL 49 §) esiintyminen 

 lepakoiden saalistusalueet (luontodirektiivi IV, EUROBATS-sopimus) 

 vanhaa metsää ilmentävien, uhanalaisten lintujen töyhtötiaisen (VU) ja pyyn 

(VU) elinympäristöä 

 melko edustava linnusto, metsäilmentäjistä puukiipijöitä, sirittäjiä, palokärki 

(EU-D1 laji) ja töyhtötiaisia 

 osa maakunnallista ekologista yhteyttä, luonnon ydinalue 

 liittyminen Kvarnträskin luonnonsuojelualueeseen 

Arvokokonaisuus I on luontoarvoiltaan maakunnallisesti arvokas. 

10.2 Myntinmäen arvokokonaisuus II 

Myntinmäen länsipuolelle sijoittuva arvokokonaisuus on rajattu ensisijaisesti liito-

oravan esiintymisen perusteella (kuva 9), mutta alueelta on rajattu myös joitakin 

elinympäristökohteita (kuva 12). 

Pienvedet (0,5 hehtaaria) 

Pienvesikohteita on rajattu arvokokonaisuudelta II kaksi kappaletta, kohteet 5 ja 6. 

Molemmat ovat suoristettujen uomien, eli vanhojen pelto- ja metsäojien, luonnon-

tilaisimpia osia. Kohde 5 on kuusten katveessa virtaava kausikostea noro. Uoma 

kulkee melko syvällä ympäröivään maanpintaan verrattuna. Uomassa on vesikiviä 

ja sekä jonkin verran lahopuuta. Kasvillisuus on melko niukkaa ja noron reunoilla 

maanpinta on melko suurelta osin paljasta. Ruohovartisia lajeja ovat metsäalvejuuri, 

mustikka, käenkaali ja rönsyleinikki. 

Virtavedet ovat Espoon luontotyyppien priorisoinnissa ensisijaisia kohteita. Koh-

teet 5 ja 6 ovat vesilain 2. luvun 11 § tarkoittamia vesiluontotyyppiä. Lisäksi ne ovat 

MeL 10 § erityisen arvokkaita elinympäristöjä, pienvesien lähiympäristöt ja mahdol-

lisia METSO-ohjelman kohteita. Havumetsävyöhykkeen norojen uhanalaisuutta ei 

ole arvioitu vuoden 2018 uhanalaisuusarvioinnissa (luokka DD). 



 

Espoon kaupunki, Myntinmäki 
Luontoselvitys 2019 30.10.2019 

 

32 

 

Kuva 16 Kohteen 6 noron reunoilla on runsaasti lahopuuta. 

Kohde 6 on samantapainen kausikostea noro kuin kohde 5, mutta sen lähiympäris-

tössä on enemmän lehtipuuta, ja kasvillisuus on rehevämpää. Noron varrella on 

runsaasti lahopuuta ja uoman yli kaartuvat tuomet yhdessä kaatuneiden runkojen 

kanssa antavat ryteikköisen vaikutelman. Kohteen eteläosassa kasvaa järeitä terva-

leppiä. Noron varressa rehevää hiirenporrasvaltaista lehtoa, osittain maanpinta on 

kasviton. 

Lehdot (0,5 hehtaaria) 

Kohde 4 on rajattu jo Hämäläisen (2007) raportissa ja se on säilynyt ennallaan. Koh-

teella esiintyy kosteaa saniaislehtoa (AthOt) ja tuoretta lehtoa (OMaT). Puusto on 

runsaslajinen ja lehtipuustoa esiintyy myös kuusen ohella. Jaloista lehtipuista esiintyy 

vaahteraa. Lehdossa kasvaa runsaasti saniaisia kuten hiirenporrasta ja metsäalve-

juurta. Muuta lajistoa ovat jänönsalaatti, nuokkuhelmikkä ja aholeinikki. 

Lehdot ovat Espoon luontotyyppi -priorisoinnissa toisella sijalla. Lehto on MeL 10 

§:n tarkoittama rehevä lehtolaikku. Kosteat keskiravinteiset lehdot ovat koko 

maassa silmällä pidettäviä (NT) luontotyyppejä ja tuoreet keskiravinteiset lehdot 

vaarantuneita (VU). Lehto on myös mahdollinen METSO-ohjelman kohde. Kohde 

4 rajautuu luonnonsuojelualueeseen. 

Kohteen 4 länsiosa on tuoretta kangasta, jonka puusto on varttunutta. Sekä kan-

kaalla että lehdossa on runsaasti lahopuuta, mikä on tärkeää monille eliölajeille. La-

hopuuta on eri-ikäistä ja lahopuujatkumo on olemassa. Lahopuuta on muodostunut 

sekä kuusista että lehtipuista ja sitä on monen kokoista. Lahopuun runsas määrä 

synnyttää sopivan elinympäristön monille lahopuulajeille. Esimerkiksi erityisesti 

suojeltu lahopuulla esiintyvä lahokaviosammal voisi löytyä tältä kohteelta. 
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Kangasmetsät (n. 1 hehtaari) 

Kangasmetsiä on rajattu vain yksi kohde, numero 7. Tämä kohde on pääosin lehti-

puuvaltainen lehtomainen kangasmetsä. Kohteen puusto muodostuu järeistä haa-

voista, pihlajasta, koivusta ja lepistä. Eteläosassa on järeää kuusikkoa. Kohde sijoit-

tuu entisen peltoalueen läheiseen rinteeseen. Ilmakuvan perustella kohde on jo 

1970-luvun puolivälissä ollut metsäinen. Rinteen mahdollista laidunnushistoriaa ei 

voida siis ilmakuvan perustella todentaa. Aiempaa laidunnusta voivat ilmentää run-

saat sananjalka- ja kielokasvustot. 

Nuoret ja varttuneet lehtipuuvaltaiset lehtomaiset kankaat on luokiteltu vaarantu-

neiksi (VU) luontotyypeiksi. Kohteella 7 on liito-oravan ydinalue ja sillä sijaitseva 

lisääntymis- ja levähdyspaikka, joka on LsL 49 § nojalla suojeltu. Kangasmetsä on 

myös mahdollinen METSO-ohjelman kohde. 

Kohteen 7 merkittävin ominaisuus kartoitushetkellä on lehtilahopuun runsas esiin-

tyminen. Lehtilahopuu on suurelta osin melko ohutta, mutta myös yksittäisiä jä-

reämpiä runkoja löytyy. Kuusikon puolelta on myös kaatunut muutamia kookkaita 

puita. Lahopuujatkumo on vasta kehittymässä, sillä vanhimmat lahoasteet puuttu-

vat. 

Rajausperusteet ja luontoarvo 

Myntinmäen arvokokonaisuuden II rajausperusteet ovat seuraavat: 

 vesilain 2. luvun 11 § noroja 

 metsälain 10 § mukaiset kohteet: vähäpuustoiset suot, pienvesien lähiympä-

ristöt 

 Kaksi uhanalaisen liito-oravan (VU) ydinaluetta sekä muuta elinaluetta. 

Liito-oravahavaintoja alkaen vuodesta 2009. LsL 49 § nojalla suojeltuja liito-

oravan lisääntymispaikkoja  

 LAKU:n lajistokriteeri lähinnä liito-oravan osalta: ”luonnonympäristöt, 

joissa on valtakunnallisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakun-

nallisesti arvokkaita” 

 uhanalaiset luontotyypit: nuoret ja varttuneet lehtipuuvaltaiset lehtomaiset 

kangasmetsät (nro 7, VU), tuoreet keskiravinteiset lehdot (nro 4, VU), kos-

teat keskiravinteiset lehdot (nro 4, NT) 

 lahopuun runsas esiintyminen 

 soveltuvuus METSO-ohjelmaan: lehdot, nro 4 

 Espoon LUMO-kriteerien luokat 1 ja 2: virtavedet ja lehdot 

 lepakoiden saalistusalue (luontodirektiivi IV, EUROBATS-sopimus) 

 edustava linnusto; metsäilmentäjistä sirittäjiä, mustapääkerttuja, puukiipi-

jöitä ja peukaloista 

 silmälläpidettävän närhen pesimäympäristö 

 osa paikallista ekologista yhteyttä Espoonkartanosta pohjoiseen 

 liittyminen Kvarnträskin luonnonsuojelualueeseen 

Arvokokonaisuus II on eri kriteerien yhdistelmä huomioiden luontoarvoiltaan 

maakunnallisesti arvokas.   
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10.3 Muut kohteet 

Suot 

Selvitysalueen länsiosassa on rajattu kaksi pientä suokohdetta, numerot 2 ja 3. 

Kohde 2 on saranevaa, jota reunustaa kapea vyöhyke korpikasvillisuutta. Korpi-

reunuksen puusto on koivuvaltaista ja mättäillä kasvaa mustikkaa. Kohteelta lähtee 

lasku-uoma luoteeseen, mutta sen kuivatusvaikutus ei ole enää kovin suuri. 

Kohde 3 on koivu- ja tervaleppävaltainen korpi, josta ei havaittu reunaojia. Lasku-

uoma on aikoinaan suoristettu. Suotyyppi on lähinnä sarakorpi.  

Molemmat suokohteet kuuluvat uhanalaisten luontotyyppien luokittelussa boreaa-

lisiin piensoihin, joiden luokka on erittäin uhanalainen. Suot ovat MeL 10 §:n vähä-

puustoisia soita. 

Kohteiden luontoarvo on paikallisesti arvokas. 

 

Kuva 17 Kohteen 2 saraneva oli keväällä varsin vetinen. 

Kangasmetsät 

Forsbackantien varressa on pieni jalopuumetsikkö (kohde 1), jossa kasvaa 17 kap-

paletta tammia. Puut ovat halkaisijaltaan yli 20 senttimetriä.  Ympäröivää metsää on 

hakattu äskettäin, mutta tammimetsikkö on selkeästi rajattu säästettäväksi. Tammet 

ovat hyvin saman ikäisiä, mikä voisi viitata istutukseen. Lisää tammia kasvaa Fors-

backantietä etelään päin mentäessä omakotitalon lähellä. 

Kohde ei täytä luonnonsuojelulain 29 § mukaisen jalopuumetsikön vaatimuksia, 

koska tammia ei ole vähintään 20 kappaletta. Jalopuusto ei välttämättä myöskään 

ole luontaisesti syntynyt. Metsätyyppi on lähinnä lehtomaista kangasta. 

Kohteen luontoarvo on paikallisesti arvokas. 
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11 Ekologiset yhteydet 

Espoon keskuksesta Nuuksioon kulkeva maakunnallinen ekologinen yhteys on tun-

nistettu useissa eri selvityksissä. Koko Espoon ekologisten yhteyksien tarkastelussa 

(Hirvensalo 2014, kuva 18) maakunnallinen yhteys kulkee selvitysalueen pohjois-

reunassa. Sama yhteys on merkitty myös Uusimaa kaava 2050 – kaavaehdotukseen. 

Selvitysalueen yhteyksiä on tarkasteltu vuonna 2011 tehdyssä Peringin luontoselvi-

tyksessä (Luontotieto Keiron 2011) sekä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa 

varten tehdyssä ekologisten yhteyksien tarkastelussa Espoonkartanon ja Gumbölen 

alueelta (Ympäristösuunnittelu Enviro 2016). 

Maakuntakaavaa varten ekologista verkostoa koko Uudellamaalla on tutkittu 

Zonation-analyysin avulla (Jalkanen ym. 2018). Analyysin avulla on tunnistettu suu-

rikokoinen Kirkkonummen - Nuuksion laaja ekologinen verkosto, jonka itäreunalla 

sijaitseva Mynttilän-Peringin alue toimii välittävänä yhteytenä Espoon keskuspuis-

tosta laajempiin yhtenäisiin metsäalueisiin.  

Maakunnallisesti merkittävät ekologiset yhteydet on määritetty Hirvensalon (2014) 

selvityksessä, jonka tuloksia esitetään kuvassa 18. Yhteyksissä ei ole tapahtunut mer-

kittäviä muutoksia. Seuraavassa kuvassa 19 esitetään luonnon ydinalueet, jotka ovat 

tärkeitä laajempia luontoalueita ekologisten yhteyksien varrella (Ympäristösuunnit-

telu Enviro 2016). 
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Kuva 18 Maakunnalliset ekologiset yhteydet Espoossa Hirvensalo 2014 mukaan. Myntinmäen 

selvitysalueen sijainti esitetään kaavamaisesti punaisena ympyränä.  
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Kuva 19 Luonnon ydinalueet ja laajat metsäalueet sekä niiden väliset yhteydet (Ympäristösuunnit-

telu Enviro 2016). Myntinmäen selvitysalue on ympyröity punaisella.  

Ekologisten yhteyksien vähimmäisleveydeksi suositellaan 300 metriä (Väre ja Krisp 

2005). Tätä suositusta on monin paikoin, varsinkin taajamassa, mahdotonta yhdistää 

muun maankäytön kanssa. Ohjeellisesta yhteyden leveydestä voidaan tinkiä, mikäli 

yhteys on muutoin laadukas eli käytännössä mahdollisimman puustoinen ja luon-

nontilainen. Kapeat ekologiset yhteydet eivät voi sisältää esimerkiksi virkistyskäyt-

töön tarkoitettuja reittejä, koska reittien käytöstä aiheutuu häiriötä lajistolle. 
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Kuva 20 Luontoselvityksessä 2019 arvioidut ekologiset yhteydet Myntinmäen selvitysalueen läpi.  

Mynttilän ja Peringin tällä hetkellä väljästi rakennetut metsä- ja peltoalueet muodos-

tavat merkittävän ekologisen yhteyden koko Espoon mittakaavassa. Turunväylän ja 

Länsiväylän sekä taajamarakenteen sisään jäävän Keskuspuiston lajistolle ainoa 

suhteellisen toimiva yhteys kulkee Peringin ja Mynttilän alueiden kautta. Yh-

teys jatkuu sekä Kirkkonummen että Nuuksion suuntaan ja se tulee pitää jatkossakin 

toimivana. (kts. Väre 2005)  

Kuvan 20 vihreänväriset yhteydet on muodostettu maaston muodoiltaan sopiviin 

paikkoihin, joista eläimillä on helppo kulkea. Yhteyksien sijoittamisessa on huomi-

oitu soveltuvuus liito-oravalle ja sorkka-eläimille. Yhteydet eivät muodostu yksin-

omaan pitkänomaisista viivoista, vaan niiden varressa on ns. luonnon ydinalueita, 

jotka rauhallisina ja laajoina alueina toimivat esimerkiksi hirven vasomiseen. Tämän 

lisäksi esitetään sinisellä vesieliöille soveltuva yhteys virtavesiä pitkin Mustapurolta 

alavirtaan järvien läpi ja Gumbölenjokea pitkin Mankinjoelle. 

Maakunnallinen metsäinen yhteys Hemängsbergetin kaakkoispuolella ylittää lähes 

puuttoman golfkentän. Se muodostaa nykymuodossaan ainakin liito-oravalle hei-

kon yhteyden, tai ns. pullonkaulan. Avoalue saattaa heikentää yhteyttä myös muille 

lajeille, joskaan sorkkaeläimet eivät välttele avoympäristöjä.  
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Kartalla (kuva 20) esitetyt yhteystarpeet ovat sitovia, mutta niiden tarkka paikka, 

suunta ja leveys tulee selvittää yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Osa 

yhteyksistä on myös keskenään vaihtoehtoisia ja niiden välillä voidaan tehdä suun-

nittelun aikana valinta.  

12 Tulosten yhteenveto 

12.1 Uhanalaiset ja direktiivilajit 

Uhanalaisia kasvi- tai lepakkolajeja ei havaittu. Nisäkäslajeista alueella elävä liito-

orava on vaarantunut (VU).  

Uhanalaisista lintulajeista havaittiin tervapääsky (EN), viherpeippo (EN), pyy (VU), 

haarapääsky (VU), töyhtötiainen (VU).  Silmälläpidettäviä (NT) lajeja olivat västä-

räkki, pensaskerttu, närhi ja punavarpunen. 

Lintudirektiivin liitteen I-lajeista havaittiin palokärki ja pikkulepinkäinen. II-liitteen 

lajeista havaittiin närhi. IV-liitteen lajeista havaittiin liito-orava, pohjanlepakko, ve-

sisiippa, siippa-laji ja viiksisiippa-laji.  

12.2 Uhanalaiset luontotyypit 

Uhanalaisten luontotyyppien viimeisin arviointi valmistui vuonna 2018. Arvioinnin 

tulokset on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen toimesta (Kontula & Raunio 

2018).  

Selvitysalueelta löytyivät seuraavat uhanalaisiksi arvioidut luontotyypit (kuva 21) 

 kangaskorpi (CR, kohde 14) 

 boreaaliset piensuot (EN, kohteet 2, 3, 11, 22, 23) 

 varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet ja lehtomaiset kankaat (VU, kohteet 11, 

14, 16, 17, 23) 

 nuoret/varttuneet lehtipuuvaltaiset lehtomaiset kankaat (VU, kohteet 1, 7) 

 tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU, kohde 4) 

 kosteat keskiravinteiset lehdot (NT, kohde 4) 

 kalliometsät (NT, kohteet 8, 12, 15, 18) 
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Kuva 21 Uhanalaiset luontotyypit selvitysalueella v. 2019 ja kohteiden numerot elinympäristöjen 

numeroinnin mukaan.  

12.3 Lain suojelemat kohteet 

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt 

Metsälain 10 §:ssä määriteltyjä erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat mm. rehevät 

lehtolaikut, joiden tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia.  

Erityisen tärkeitä elinympäristöjä selvitysalueelta löytyi 12 kappaletta ja kohteet kuu-

luvat seuraaviin elinympäristöihin: 

 pienvesien välittömät lähiympäristöt (kohteet 5, 6, 24) 

 vähäpuustoiset suot (kohteet 2, 3, 10, 21, 22) 

 rehevät lehtolaikut (kohde 4) 

 vähätuottoiset kitu- ja joutomaan elinympäristöt (kohteet 8, 15, 18) 
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Kuva 22 Metsälain 10 § mukaiset kohteet Myntinmäessä.  

Vesilain 2. luvun 11 § vesiluontotyyppi 

Uudistettu vesilaki tuli voimaan vuoden 2012 alusta. Lain toisessa luvussa määrä-

tään eräiden vesiluontotyyppien suojelusta seuraavaa: ”Luonnontilaisen enintään 

kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin 

Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lam-

men tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.” (VesiL 2. luku 11 § 1. 

mom.) 

Vesilain mukaisia kohteita ovat kohteiden 5, 6, ja 24 norot, ks. kuva 22. 

Lisääntymispaikat (LsL 49 §) 

Luontodirektiivin IV liitteen eläinlajien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tämä kielto on sisällytetty luonnonsuo-

jelulakiin (LsL 49 §). Liitteen IV lajeja ovat mm. kaikki lepakot, liito-orava ja saukko 

sekä eräät sudenkorennot. 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat rajatuilla ydinalueilla: kohteet 

1 ja 5 liito-oravakartalla (kuva 9). Näiden kohteiden pinta-ala on yhteensä 1,88 heh-

taaria. Lisäksi on rajattu 12,9 hehtaaria liito-oravan elinaluetta ja 3,9 hehtaaria muuta 

soveltuvaa metsää. 
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12.4 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 

METSO on metsien monimuotoisuutta turvaava ohjelma, jonka avulla yksityiset 

metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuusarvoja. METSO-ohjel-

man eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 2014-2025 

lähtökohtana on vapaaehtoisuus. Metsänomistaja voi halutessaan tarjota metsäänsä 

METSO-kohteeksi korvausta vastaan.  

METSO-ohjelman kohteet valitaan luonnontieteellisten valintakriteereiden mu-

kaan. Kohteet voidaan luokitella kaikkiaan 10 elinympäristötyyppiin ja kolmeen ar-

voluokkaan. Valintakriteerit sisältävät elinympäristötyyppikohtaisia vaatimuksia 

metsäluonnon rakennepiirteistä sekä muista ominaisuuksista. Näitä ovat mm. laho-

puu, jalot lehtipuut ja puuston erirakenteisuus (Syrjänen ym. 2016). 

Jos tarjottu metsä hyväksytään METSO -kohteeksi, valtio korvaa metsänomistajalle 

kustannukset, joita puuntuotannon tulonmenetyksistä ja luonnonhoidosta aiheutuu. 

Tätä kutsutaan luonnonarvojen kaupaksi. 

Mahdollisia METSO-ohjelman valintakriteerit täyttäviä kohteita ovat:  

 lehtokohde 4 

 kangasmetsäkohteet 11, 14, 17, 23 

 kalliometsäkohteet 15, 18  

 suokohteet 9, 13, 19, 21, 22 

 virtavesikohde 24 

 

Kuva 23 METSO-ohjelman valintakriteereitä täyttäviä elinympäristöjä.  
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12.5 Luontoarvot 

Tässä luvussa tarkastellaan luontoarvoja tehtyjen lajihavaintojen ja elinympäristöjen 

perusteella. Luonnon arvottaminen on haasteellista, koska luonto on hyvin moni-

muotoinen, alati olosuhteista johtuen muutoksessa ja ihmistoiminnan muutosten 

runtelema, ja arvottamiseen käyttökelpoista luontotietoa on rajallisesti.  

 

Kuva 24 Myntinmäen selvitysalueen luontoarvot vuonna 2019, arvokokonaisuudet ja elinympäris-

töjen numerointi. 

Arvokokonaisuudet I ja II on arvotettu maakunnallisesti arvokkaiksi Keironin käyt-

tämällä arvoluokittelulla. Perusteet arvolle on tarkemmin eritelty luvussa 10.2. Näi-

den arvokokonaisuuksien ulkopuolelle jää joitakin yksittäisiä paikallisesti arvokkaita 

kohteita, joiden pinta-ala on vähäinen.  

Selvitysalueen pohjoispuolelle sijoittuu jo suojeltu Kvarnträsk ja sen rantametsät. 

Arvokokonaisuudet liittyvät saumattomasti suojelualueeseen lisäten yhteyksien ja 

arvokokonaisuuden edustavuutta ja toimivuutta.  

POKE:n luontoselvitysten vertailukelpoisuuden parantamiseksi on laadittu myös 

toinen arvokartta (kuva 25). Arvotuksen perusteena on käytetty Ympäristösuunnit-

telu Environ käyttämiä kriteereitä (Enviro 2017).  
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Kuva 25 Luontokohteiden arvoluokitus Environ (2017) käyttämien kriteereiden mukaisesti 

13 Johtopäätökset ja suositukset 

Myntinmäen selvitysalueelta löytyi useita luontokohteita, joilla on merkittäviä luon-

toarvoja (kuva 24). Näitä kohteita täydentävät liito-orava-, linnusto- ja lepakkoha-

vainnot. Erilaisten luontoarvojen perusteella on alueelta rajattu kaksi arvokokonai-

suutta, jotka on katsottu maakunnallisesti arvokkaiksi. Selvitysalueen luontoa on 

osittain kartoitettu vuosina 2010 ja 2011. Arvokkaat luontokohteet on pitkälti tun-

nistettu jo aiemmissa selvityksissä, joissa on kartoitettu osittain sama alue, mutta 

vähemmän lajiryhmiä kuin vuonna 2019. Vuoden 2011 selvityksen jälkeen on jul-

kaistu mm. ”Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellemaalle” 

(LAKU) ja uudet uhanalaisuustarkastelut sekä lajeista että luontotyypeistä. Uudet 

arvotusperusteet ovat luonnollisesti vaikuttaneet alueesta tehtäviin arvioihin, sa-

malla kun puusto on vanhentunut ja lahopuu lisääntynyt.  

Selvitysalueen itäosaan sijoittuva Högabergetin arvokokonaisuus I on laaja ra-

kentamaton, melko luonnontilainen metsäalue (ks. kuva 24). Arvokokonaisuuden 

kallioalueet täyttävät jo yksistään Uudellemaalle luodut LAKU-kriteerit pinta-alan 

sekä lahopuun osalta. Alueella on myös vanhaa kangasmetsää sekä suoympäristöjä, 

jotka lisäävät luontoarvoa. Paikoin esiintyy poikkeuksellisen runsaasti lahopuuta, 

joka tarjoaa lahopuuta suosivalle lajistolle sopivaa elinympäristöä. Arvokokonaisuu-

delta on havaittu myös muutamia uhanalaisia lintulajeja ja etenkin pohjoisreunan 
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Kvarnträskin ranta-alue on merkittävä lepakoiden käyttämä saalistusalue. Lepakoille 

sopivia päiväpiiloja (kolot, pystylahopuut, kaarnanrakoset) löytyy lähes koko arvo-

kokonaisuudelta. Högabergetin eteläosassa on vesilain suojelema noro, jota ei saa 

hävittää. Arvokokonaisuus I on suurelta osin sama kuin Peringin luontoselvityksen 

(2011) arvokokonaisuus IV. Vuonna 2011 siihen sisältyi vuoden 2019 arvokokonai-

suuden itäpuolelle jäävä Hemängsberget, joka muodostuu iäkkäistä kalliometsistä ja 

kalliopainanteiden soista.  

Myntinmäen arvokokonaisuus II on rajattu Myntinmäen länsipuoliseen laaksoon 

vaarantuneen liito-oravan esiintymisen, lepakoille tärkeän alueen ja ekologisen yh-

teyden perustella. Se on arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi eri luontoarvojen yh-

distelmän ja LAKU:n lajikriteerin ansiosta. Elinympäristön perusteella arvokkaita 

luontokohteita on vain pienialaisesti, lehto pohjoisessa ja noro etelässä. Puuston 

osalta merkittävää on kuitenkin haapojen esiintyminen sekä melko runsas lehtilaho-

puu, joka luo edellytykset arvokkaalle seuralaislajistolle. Kohteella on myös kaksi 

luonnontilaisen kaltaista noro-uomaa, jotka täyttävät vesilain kriteerit norosta ja 

joita ei saa hävittää. Arvokokonaisuus II on pohjoisosastaan sama kuin Peringin 

luontoselvityksen (2011) arvokokonaisuus III. Ekologinen yhteys on tunnistettu 

molemmissa selvityksissä 2011 ja 2019.  

Myntinmäen kautta kulkee ainoa metsäinen ekologinen yhteys, joka yhdistää Es-

poon keskuspuiston laajempaan Kirkkonummen-Nuuksion ekologiseen kokonai-

suuteen. Yhteys on tunnistettu maakunnalliseksi useissa selvityksissä (Hirvensalo 

2014, Ympäristösuunnittelu Enviro 2016, Luontotieto Keiron 2011). Selvitysalu-

eella yhteydet ovat tällä hetkellä metsäisiä ja useiden lajiryhmien kannalta toimivia. 

Myntinmäen metsäalue toimii myös luonnon ydinalueena, joka on tärkeä erityisesti 

suuremmille häiriötöntä ympäristöä vaativille lajeille. 

Arvokokonaisuuksien ulkopuolella olevat pienet luontokohteet sijoittuvat ekologis-

ten yhteyksien varrelle ja ne tulevat helposti huomioiduiksi, mikäli yhteydet säilyte-

tään.  

Suositukset 

Molemmat arvokokonaisuudet (I-II, kuva 24) suositellaan säilytettäväksi rakenta-

mattomina luonnon ydinalueina ja merkittäviä luontoarvoja sisältävinä alueina sekä 

toimivina ekologisina yhteyksinä. Kokonaisuuksien ympärille tulee jättää riittävät 

suojavyöhykkeet, joiden leveyteen vaikuttavat maankäytön muutosten laatu, koko-

naisuuden elinympäristötyypit sekä maaston muodot. Suojavyöhykkeen vähimmäis-

leveys on puun mitta eli 25–30 metriä. Suojavyöhykkeet ovat erityisen tärkeitä koh-

teilla, jotka ovat pinta-alaltaan pieniä tai muodoltaan pitkulaisia. Ilman suojavyöhyk-

keitä nämä kohteet ovat käytännössä kokonaan reunavaikutuksen alaisena, mikä ai-

heuttaa luontoarvojen heikkenemistä.  

Maakunnallinen yhteys Espoon Keskuspuistosta Näkinmetsän kautta Mynttilään ja 

sieltä Kirkkonummen-Nuuksion alueelle tulee säilyttää toimivana ja riittävän le-

veänä. Maakunnallisen yhteyden leveydeksi Väre (2005) suosittelee haja-asutusalu-

eella 400-1000 metriä. Esikaupunkialueella käytävien tulee olla 250-300 metriä le-

veitä toimiakseen, eivätkä mahdolliset kapeikot saa olla leveyttä pidempiä. Myntin-

mäellä yhteys suositellaan pidettävän mahdollisimman leveänä, koska se muodostaa 

luonnon ydinalueen. Tässä selvityksessä esitetyt yhteystarpeet ovat sitovia, mutta 
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niiden tarkka paikka, suunta ja leveys tulee määrittää yksityiskohtaisemman suun-

nittelun yhteydessä. 

Kvarnträskin suojelualueen ympärille on kaavoituksessa varattava riittävä suojavyö-

hyke, ettei reunavaikutus yllä pitkälle suojelualueen puolelle. 

Pienimuotoista virkistyskäyttöä voidaan luontoarvoja heikentämättä ohjata luon-

nonalueille, kunhan suunnittelussa huomioidaan alueen kantokyky. Suuren käyttö-

paineen alla kuluminen on voimakasta, varsinkin kalliometsissä, jossa jäkälikkö saat-

taa hävitä muutamassa vuodessa. Lahopuulajiston olosuhteet saattavat myös heiketä 

virkistyskäytöstä. Kulumisen vaikutuksia voi jossain määrin vähentää rakenteilla, 

kulun ohjauksella ja opastuksella. Useat lepakkolajit karttavat valoa, josta seuraa, 

että kesäisin valaistut virkistysreitit häiritsevät niitä ja vähentävät saalistusmahdolli-

suuksia. Mahdollisten ulkoilureittien valaistusta tulee suunnitella lepakot huomioi-

den. 

Lisäselvitystarpeet: 

1. Lahopuiden seuralaislajisto voi olla arvokas varsinkin Högabergetin 

arvokokonaisuudella I, jossa lahopuuta on paljon. Siksi suositellaan 

kääväkkäiden ja lahokaviosammalen lajikartoitusta viimeistään asema-

kaavavaiheessa, mikäli lähiympäristössä on muutospaineita.  

2. Korentoselvitys on tarpeen, mikäli Kvarnträsk-Dämman-Mustapuro 

alueelle kohdistuu merkittäviä muutoksia. 
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Liite 1 Putkilokasvi – lista 

Havaitut ja kirjatut putkilokasvit, 167 taksonia. Luettelossa lajit ovat tieteellisen nimen 

mukaan aakkosjärjestyksessä. Tieteelliset nimet Retkeilykasvion (4. painos)mukaan. 

Tieteellinen nimi Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi 

Acer platanoides vaahtera lönn 

Achillea millefolium  siankärsämö rölleka  

Achillea ptarmica ojakärsämö nysört  

Aegopodium podagraria vuohenputki kirskål 

Agrostis capillaris  nurmirölli rödven 

Alchemilla sp. poimulehti daggkåpa 

Alnus glutinosa  tervaleppä klibbal  

Alnus incana harmaaleppä gråal 

Alopecurus pratensis nurmipuntarpää ängskavle 

Amelanchier sp. tuomipihlaja häggmispel 

Andromeda polifolia suokukka blomris, rosling 

Anemone nemorosa  valkovuokko vitsippa  

Angelica sylvestris karhunputki strätta, skogspipa 

Anthoxanthum odoratum  tuoksusimake vårbrodd 

Anthriscus sylvestris  koiranputki hundkäx  

Arctostaphylos uva-ursi sianpuolukka mjölon 

Artemisia vulgaris pujo gråbo 

Athyrium filix-femina hiirenporras majbräken 

Barbarea vulgaris peltokanankaali sommargyllen 

Berteroa incana harmio sandvita 

Betula pendula rauduskoivu vårtbjörk 

Betula pubescens hieskoivu glasbjörk 

Bidens radiata säderusokki grönskära 

Bidens tripartita tummarusokki brunskära 

Calamagrostis arundinacea metsäkastikka piprör 

Calamagrostis canescens viitakastikka grenrör 

Calamagrostis epigejos  hietakastikka bergrör 

Calamagrostis purpurea  korpikastikka brunrör 

Calla palustris vehka missne 

Calluna vulgaris kanerva ljung  

Caltha palustris  rentukka kalvleka, kabbleka  

Calystegia sepium ssp. sepium valkokarhunköynnös snårvinda 

Campanula patula harakankello ängsklocka 

Campanula rotundifolia kissankello liten blåklocka 

Capsella bursa-pastoris lutukka lomme 

Carex digitata  sormisara fingerstarr, vispstarr 

Carex echinata tähtisara stjärnstarr 

Carex globularis pallosara klotstarr 

Carex lasiocarpa  jouhisara trådstarr 

Carex nigra jokapaikansara hundstarr 

Carex ovalis  jänönsara harstarr 

Carex rostrata pullosara flaskstarr 

Centaurea jacea ahdekaunokki rödklint 
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Cerastium fontanum  nurmihärkki hönsarv  

Chrysosplenium alternifolium kevätlinnunsilmä gullpudra 

Cirsium arvense pelto-ohdake åkertistel 

Cirsium helenioides huopaohdake brudborste, borsttistel 

Cirsium palustre  suo-ohdake kärrtistel  

Convallaria majalis kielo liljekonvalj 

Corylus avellana pähkinäpensas hassel 

Crepis paludosa suokeltto kärrfibbla 

Dactylis glomerata koiranheinä hundäxing 

Dactylorhiza maculata maariankämmekkä Jungfru Marie nycklar 

Deschampsia cespitosa  nurmilauha tuvtåtel 

Deschampsia flexuosa  metsälauha kruståtel 

Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri skogsbräken 

Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri träjon 

Elymus repens  juolavehnä kvickrot 

Empetrum nigrum variksenmarja kråkbär, kråkris 

Epilobium angustifolium  maitohorsma mjölkört  

Epilobium palustre suohorsma kärrdunört 

Equisetum arvense peltokorte åkerfräken 

Equisetum sylvaticum metsäkorte skogsfräken 

Eriophorum vaginatum tupasvilla tuvull 

Erysimum cheiranthoides peltoukonnauris åkergyllen, åkerkårel 

Euphrasia sp. silmäruoho ögontröst 

Festuca ovina  lampaannata fårsvingel 

Filipendula ulmaria  mesiangervo älggräs  

Fragaria vesca  ahomansikka smultron  

Galium album paimenmatara stormåra 

Galium palustre  rantamatara vattenmåra  

Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi skogsnäva 

Geum rivale ojakellukka humleblomster 

Geum urbanum kyläkellukka nejlikrot 

Gymnocarpium dryopteris metsäimarre ekbräken 

Hepatica nobilis  sinivuokko blåsippa  

Hieracium sp. keltano fibbla 

Hypericum maculatum  särmäkuisma fyrkantig johannesört  

Iris pseudacorus keltakurjenmiekka svärdslilja 

Juncus effusus röyhyvihvilä veketåg 

Juncus filiformis jouhivihvilä trådtåg 

Juniperus communis  kataja en  

Lathyrus pratensis niittynätkelmä gulvial 

Ledum palustre suopursu getpors, skvattram 

Leontodon autumnalis  syysmaitiainen höstfibbla  

Leucanthemum vulgare päivänkakkara prästkrage 

Linaria vulgaris kannusruoho gulsporre, sporreblomma 

Linnaea borealis vanamo linnea 

Lupinus polyphyllus komealupiini blomsterlupin 

Luzula pilosa kevätpiippo vårfryle 

Lychnis flos-cuculi käenkukka gökblomster 
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Lychnis viscaria mäkitervakko tjärblomster 

Lysimachia thyrsiflora terttualpi topplösa 

Lysimachia vulgaris ranta-alpi strandlysing 

Maianthemum bifolium oravanmarja ekorrbär 

Matricaria matricarioides pihasaunio gatkamomill 

Melampyrum pratense kangasmaitikka ängskovall 

Melampyrum sylvaticum metsämaitikka skogskovall 

Melica nutans  nuokkuhelmikkä slokgräs, bergslok 

Melilotus albus valkomesikkä vit sötväppling 

Menyanthes trifoliata raate vattenklöver 

Mycelis muralis jänönsalaatti skogssallat 

Myosotis arvensis peltolemmikki åkerförgätmigej 

Oxalis acetosella käenkaali harsyra 

Paris quadrifolia sudenmarja trollbär, ormbär 

Peucedanum palustre suoputki kärrsilja 

Phegopteris connectilis korpi-imarre hultbräken 

Phleum pratense  timotei, nurmitähkiö timotej 

Picea abies  kuusi gran  

Pilosella (Piloselloidea) huopakeltano gråfibbla 

Pimpinella saxifraga pukinjuuri bockrot 

Pinus sylvestris  mänty tall  

Polygonatum odoratum kalliokielo getrams 

Polygonum aviculare pihatatar trampgräs, trampört 

Polypodium vulgare kallioimarre stensöta 

Populus tremula  haapa asp  

Potentilla anserina  ketohanhikki gåsört  

Potentilla argentea  hopeahanhikki femfingerört  

Potentilla erecta  rätvänä blodrot  

Potentilla palustris  kurjenjalka kråkklöver  

Prunella vulgaris niittyhumala brunört 

Prunus padus tuomi hägg 

Pteridium aquilinum sananjalka örnbräken  

Quercus robur tammi ek  

Ranunculus acris niittyleinikki smörblomma 

Ranunculus polyanthemos aholeinikki backranunkel 

Ranunculus repens  rönsyleinikki revsmörblomma  

Rhamnus frangula paatsama brakved 

Ribes alpinum taikinamarja degbär 

Ribes spicatum pohjanpunaherukka skogsvinbär 

Rubus idaeus  vadelma hallon  

Rubus saxatilis lillukka stenhallon, stenbär 

Rumex acetosa  niittysuolaheinä ängssyra  

Rumex acetosella  ahosuolaheinä bergsyra  

Rumex longifolius hevonhierakka gårdskräppa 

Salix caprea raita sälg 

Salix pentandra halava jolster 

Salix phylicifolia kiiltopaju grönvide 

Sambucus racemosa terttuselja druvfläder 
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Scheuchzeria palustris leväkkö myrsälting, kallgräs 

Scirpus sylvaticus korpikaisla skogssäv 

Scrophularia nodosa syyläjuuri flenört 

Silene dioica puna-ailakki rödblära, skogslyst 

Solanum dulcamara  punakoiso besksöta  

Solidago virgaurea kultapiisku gullris 

Sonchus arvensis peltovalvatti mjölktistel, åkermolke 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia pihlaja rönn  

Spergula arvensis peltohatikka åkerspärgel 

Stellaria graminea  heinätähtimö grässtjärnblomma  

Tanacetum vulgare pietaryrtti renfana 

Taraxacum sp. voikukka maskros  

Trientalis europaea metsätähti skogstjärna 

Trifolium pratense puna-apila rödklöver 

Trifolium repens  valkoapila vitklöver  

Tripleurospermum inodorum  peltosaunio baldersbrå  

Tussilago farfara leskenlehti hästhov 

Urtica dioica  nokkonen brännässla  

Vaccinium myrtillus  mustikka blåbär  

Vaccinium oxycoccos isokarpalo tranbär 

Vaccinium uliginosum juolukka odon 

Vaccinium vitis-idaea  puolukka lingon  

Valeriana officinalis  rohtovirmajuuri läkevänderot  

Vicia cracca hiirenvirna kråkvicker 

Viola arvensis pelto-orvokki åkerviol 

Viola palustris  suo-orvokki kärrviol 

Viola riviniana metsäorvokki skogsviol 

Viola tricolor keto-orvokki styvmorsviol 

 

Liite 2. Pesimälinnut Myntinmäen selvitysalueella 2019 

Luettelossa on sekä alueella pesiviä että ruokailevia lajeja. Lajien järjestys on systemaatti-

nen. Parimäärä ilmoitetaan harvalukuisista, uhanalaisista tai lintudirektiivin liitteen I –la-

jeista. Yleisistä tai runsaista lajeista parimäärää ei ole laskettu, mutta lajit on kirjattu havai-

tuiksi merkinnällä x. Viimeisessä sarakkeessa Uhex tarkoittaa uhanalaisuusluokkaa tai mer-

kintää lintudirektiivin lajista D1.  

Tieteellinen nimi Suomenkielinen Ruotsinkielinen Uhex runsaus 

Tetrastes bonasia Pyy Järpe VU 2 

Tringa ochropus Metsäviklo Skogssnäppa  1 

Columba palumbus Sepelkyyhky Ringduva  x 

Cuculus canorus Käki Gök  2 

Apus apus Tervapääsky Tornseglare EN x 

Dryocopus martius Palokärki Spillkråka  1 

Dendrocopos major Käpytikka Större hackspett  x 

Hirundo rustica Haarapääsky Ladusvala VU 2 

Anthus trivialis Metsäkirvinen Trädpiplärka  x 

Motacilla flava Keltavästäräkki Gulärla  x 
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Motacilla alba Västäräkki Sädesärla NT 4 

Troglodytes troglodytes Peukaloinen Gärdsmyg  1 

Prunella modularis Rautiainen Järnsparv  x 

Erithacus rubecula Punarinta Rödhake  x 

Turdus merula Mustarastas Koltrast  x 

Turdus pilaris Räkättirastas Björktrast  x 

Turdus philomelos Laulurastas Taltrast  x 

Turdus iliacus Punakylkirastas Rödvingetrast  x 

Turdus viscivorus Kulorastas Dubbeltrast  x 

Hippolais icterina Kultarinta Härmsångare  2 

Sylvia curruca Hernekerttu Ärtsångare  x 

Sylvia communis Pensaskerttu Törnsångare NT 3 

Sylvia borin Lehtokerttu Trädgårdssångare  x 

Sylvia atricapilla Mustapääkerttu Svarthätta  5 

Phylloscopus sibilatrix Sirittäjä Grönsångare  18 

Phylloscopus collybita Tiltaltti Gransångare  x 

Phylloscopus trochilus Pajulintu Lövsångare  x 

Regulus regulus Hippiäinen Kungsfågel  x 

Muscicapa striata Harmaasieppo Grå flugsnappare  x 

Ficedula hypoleuca Kirjosieppo Svartvit flugsnappare  x 

Parus cristatus Töyhtötiainen Tofsmes VU 2 

Parus ater Kuusitiainen Svartmes  x 

Parus caeruleus Sinitiainen Blåmes  x 

Parus major Talitiainen Talgoxe  x 

Certhia familiaris Puukiipijä Trädkrypare  8 

Lanius collurio Pikkulepinkäinen Törnskata D1 1 

Garrulus glandarius Närhi Nötskrika NT 1 

Corvus monedula Naakka Kaja  x 

Corvus corone Varis Kråka  x 

Corvus corax Korppi Korp  x 

Sturnus vulgaris Kottarainen Stare  x 

Passer montanus Pikkuvarpunen Pilfink  x 

Fringilla coelebs Peippo Bofink  x 

Carduelis chloris Viherpeippo Grönfink EN 1 

Carduelis carduelis Tikli Steglits  x 

Carduelis spinus Vihervarpunen Grönsiska  x 

Loxia curvirostra Pikkukäpylintu Mindre korsnäbb  x 

Carpodacus erythrinus Punavarpunen Rosenfink NT 1 

Pyrrhula pyrrhula Punatulkku Domherre  x 

Coccothraustes coccothraustes Nokkavarpunen Stenknäck  x 

Emberiza citrinella Keltasirkku Gulsparv  x 

 


