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1  JOHDANTO 

Yli-Jussilan kiinteistö sijaitsee asuintalojen ympäröimällä puistoalueella Hyrylän 
keskustan länsipuolella. Tuusulan kunnan omistuksessa olevalla kiinteistöllä on 
tyhjillään oleva rakennus. Kunta on kaavoittamassa alueelle uutta rakennusta 
omalle tontilleen. Ympäröivää puistoaluetta pyritään samalla säilyttämään (Tuu-
sulan kunta 2019). 

Tuusulan kunta tilasi alueen suunnittelussa tarvittavan luontoselvityksen Ympäris-
tösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Työ tehtiin kesän 2019 aikana. 

2  SELVITYSALUE JA LÄHTÖTIEDOT 

Selvitysalueena on pieni, puistomainen kohde, joka sijaitsee Pähkinämäentien 
varrella Hyrylän keskustan tuntumassa (kuva 1). Alueella on vanha, muutaman 
vuoden ajan käyttämättä ollut asuinrakennus, jonka pihamaata ympäröi vaihtele-
van ikäinen metsä. Selvitysalueen ympäristössä on kerrostaloja ja pientaloja. Puis-
tomainen alue on muutaman viime vuoden ajan palvellut kerrostaloasukkaiden 
lähivirkistysalueena ja lasten leikkipaikkana. Alueen pinta-ala on 0,4 hehtaaria. 

Pihamaana olleen tontin ja sen lähiympäristön luonnonoloja ei ole aiemmin selvi-
tetty. Alueelta ei ollut tiedossa arvokkaita luontokohteita tai lajiesiintymiä. 

 

 

 

Kuva 1. Selvitysalue (punainen rajaus).  
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3  MENETELMÄT 

Selvitysalue on hyvin pieni ja puolet siitä on tyhjillään olevan asuinrakennuksen 
pihamaata. Selvitystyöhön kuului kasvillisuuden ja arvokkaiden luontokohteiden 
sekä lepakoiden piilopaikkojen inventointi kiinteistöllä olevasta rakennuksesta. 
Maastokäynneillä ei ilmennyt muita luontoarvoja, joiden tutkiminen olisi ollut pe-
rusteltua. 

Selvityksestä vastasivat biologit FM Esa Lammi (kasvillisuus ja arvokkaat luonto-
kohteet) ja FM Marko Vauhkonen (lepakot). 

3.1  Lepakot 

Työn tarkoituksena oli selvittää, toimiiko alueella sijaitseva rakennus lepakoiden 
lisääntymis- tai levähdyspaikkana. Selvitys ajoittui keskikesälle, jolloin lisääntyvät 
lepakkonaaraat ovat poikasineen paikalla. Käynti tehtiin päiväaikaan 4.7.2019. 

Tarkistuksessa keskityttiin rakennuksen ullakkokerrokseen, jossa keskityttiin tar-
kastamaan seinänvieriä sekä palkkien, muurien ja savupiippujen tyviä. Lepakoita 
tai niiden jätöksiä etsittiin käyttäen otsalamppua. Lisäksi käytettiin näköhavain-
noinnin lisäksi lepakkodetektoria (Pettersson D240x) ja tarkkailtiin lepakoiden pii-
lopaikoille ominaisen hajun esiintymistä. 

Myös rakennuksen ulkopuolelta (kattorakenteet, räystäät, seinustat) etsittiin 
merkkejä lepakoiden esiintymisestä (lähinnä jätökset). 

3.2  Kasvillisuus ja arvokkaat luontokohteet 

Alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä selvitettiin 16.7.2019, jolloin inventoitiin ja 
merkittiin muistiin luonnonolojen ja kasvillisuuden yleispiirteet, alueelle tyypilliset 
kasvilajit sekä vähälukuiset kasvilajit. Lisäksi arvioitiin, onko alueella luonnonoloil-
taan arvokkaita kohteita, joiden säilyttämiseen on lainsäädännön tuomat velvoit-
teet tai joiden huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa on muutoin suo-
tavaa. Näitä ovat  

• luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit 

• vesilain 2 luvun 11 §:n ja 3 luvun 2 §:n mukaiset pienvesikohteet 

• metsälain 10 §:n mukaiset elinympäristöt 

• Suomessa uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018a, b) 

• METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016) täyttävät kohteet 

• LAKU-kohteet (Salminen & Aalto 2012) 

• mahdolliset muut arvokkaat luontokohteet.  

Haitallisia vieraskasveja koskevat tiedot on merkitty Keski-Uudenmaan ympäristö-
keskuksen vieraslajiportaaliin. 
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4  TULOKSET 

4.1  Lepakot 

Yli-Jussilan rakennuksessa ei tehty havaintoja lepakoiden esiintymisestä. 

Kertakäyntiin perustuvan inventoinnin perusteella talossa ei ole lepakoiden li-
sääntymis- ja levähdyspaikkaa. Näin ollen rakennuksen muuttamiselle tai purka-
miselle ei ole luonnonsuojelulain 49 §:n säädöksistä johtuvaa estettä. 

4.2  Luonnonolot ja kasvillisuus 

Selvitysalue on jaettavissa kasvillisuuden, kallioperän ja maankäytön perusteella 
neljään pieneen kuvioon (kuva 2), joiden luonnonoloja kuvataan seuraavassa. 

 

 

Kuva 2. Raportissa käytetyt Yli-Jussilan alueen kuviot 1–4. 

Kuvio 1 
Autiotalon umpeutumassa oleva piha, jossa kasvaa runsaasti vanhoja pihapuita ja 
pensaita, mm. luumupensaita, omenapuita, viitapihlaja-angervoa, isotuomipihla-
jaa sekä vaahteroita ja poppeleita (kuva 3). Koristekasveista on jäljellä mm. kilpi-
ruohoa. Vuohenputki ja juolavehnä ovat vallanneet pihanurmikoita. Pihatien liit-
tymän vieressä on jäljellä lyhyt ruusuaita.  
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Kuva 3. Yli-
Jussilan piha 
on metsitty-
mässä.  

Kuva 4. Yli-
Jussilan poh-
joispuolella 
on metsitty-
vää niittyä.  

Kuva 5. Länsi-
reunan ker-
rostalopihaan 
rajautuva 
pieni kallio.  
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Rakennuksen pohjoispuolella ja länsipuolella on loivapiirteistä kalliota. Pohjois-
puolen pihakalliolla on runsaasti isomaksaruohoa. Länsipuolen kallio on heinitty-
nyt, mutta lajistoltaan monipuolisempi. Kalliolla kasvaa mm. ruusuruohoa, aitovir-
naa, nurmitädykettä, kissankelloa, lehtoarhoa ja koiranheinää. Viljelyjäänteinä on 
pimpinellaruusua, mäkimeiramia ja kaukasianmaksaruohoa. Kallion reunalla kas-
vaa kolme järeää mäntyä. 

Kuvio 2 
Autiotalon ja pohjoispuolisten kerrostalojen välissä on pieni metsikkö, jonka puus-
tona on koivuja, raitoja, vaahteroita ja nuoria pihlajia. Puusto on väljää, sillä alue 
on entistä pihaa (kuva 4). Puuston katveessa kasvaa vuohenputkea, koiranheinää, 
maitohorsmaa ja muita kauan sitten hylätyille pihamaille ominaisia kasveja. 

Kuvio 3 
Loiva kalliorinne, jonka reunassa kasvaa tiheänä puustona nuoria vaahteroita, tuo-
mia ja pihlajia sekä jokunen nuori tammi. Kallio on sammaloitunut ja heinittynyt 
(kuva 5). Sen kasvilajistoon kuuluvat mm. metsälauha, lampaannata, tuoksu-
simake ja ahosuolaheinä. Vaateliaita, kalkkivaikutuksesta tai ravinteisuudesta ker-
toa kasveja kalliolla ei ole. 

Kuvio 4 
Kalliorinteen eteläpuolinen alue, jossa kasvaa vanhoja mäntyjä sekä melko tiheänä 
pienpuustona vaahteraa, pihlajaa ja tuomea. Kenttäkerroksessa vallitsevat metsä-
lauha, metsäkastikka, ahomansikka ja kielo. Kuvion eteläreunassa on useita huo-
mattavan järeitä kilpikaarnaisia mäntyjä (rungon läpimitta yli 50 cm). Puita ei pai-
kannettu tarkoin maastossa, mutta niiden kasvualue on rajattu kuvaan 2. 

4.3  Arvokkaat luontokohteet 

Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyp-
pejä tai vesilain 2 luvun 11 §:n ja 3 luvun 2 §:n mukaisia pienvesikohteita. Alueella 
ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät metsälain 10 §:n mukaisten elinympäristö-
jen, Suomessa uhanalaisten luontotyyppien (Kontula & Raunio 2018a, b), METSO-
ohjelman (Syrjänen ym. 2016) tai LAKU-kohteiden (Salminen & Aalto 2012) kritee-
rit. 

5  JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Koko Yli-Jussilan selvitysalue on metsittyvää, umpeenkasvavaa entistä pihamaata 
sekä taajama-alueille tyypillistä kulttuurivaikutteista metsää ja kalliota. Alueella ei 
todettu arvokkaita luontokohteita. Alueella ei tavattu uhanalaisia tai muita huo-
mionarvoisia putkilokasvilajeja, eikä sillä arvioitu olevan uhanalaisten lajien (Hyvä-
rinen ym. 2019) kannalta tärkeitä elinympäristöjä. Tiiviin kaupunkimaisen asutuk-
sen ympäröimällä tontilla ei ole merkitystä ekologisena yhteytenä. 

Kuvion 1 kallioalueella kasvaa melko runsaasti isomaksaruohoa, joka on erittäin 
uhanalaisen (EN) ja erityisesti suojeltavan kalliosinisiiven ravintokasvi. Yksittäinen, 
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asutuksen keskellä sijaitseva esiintymä on kuitenkin niin erillinen ja kaukana tun-
netuista kalliosinisiiven esiintymistä, että sen tarkempi tutkiminen ole perustel-
tua. 

Selvityksen tulosten perusteella ei ole tarpeen antaa erityisiä suosituksia maan-
käytön suunnittelua varten. Vanhaa puustoa (mm. alueen lounaiskulman järeät 
männyt; kuva 2) tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan. 
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