
PUOLARINTIEN JATKE
LUONTO- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET



SIJAINTI

• Katualue sijaitsee 
kahdella eri 
purovaluma-
alueella: 
Finnoonoja ja 
Gräsanoja



VESIEN KULKEUTUMINEN KATUALUEEN YMPÄRISTÖSSÄ

• Länsiosassa 
katualueelle valuu 
vesiä molemmilta 
puolilta katua. 
Vedet purkavat 
Puolarinojaan

• Itäosassa kadun 
ali menee nykyisiä 
rumpuja, jotka 
purkavat 
Olarinniityllä
sijaitsevaan ojaan 



PUOLARINTIEN YMPÄRISTÖN LUONTOARVOT

Keskeiset luontoarvot: 

• Kaksi tunnettua liito-
oravan ydinaluetta 
(lisääntymisen ja 
säilymisen kannalta 
tärkein alue) 

• Erityisesti suojeltavan 
lahokaviosammalen 
esiintymä tunnelin 
länsipuolella

• Vesilain mukainen noro 

• Friisinkallion 
luonnonsuojelualue

• Kuuluu ekologisen 
verkoston kannalta 
tärkeään alueeseen  



LIITO-ORAVA

• Raitin uudelleenlinjaaminen liito-
oravan ydinalueelle ei heikennä 
lajin esiintymismahdollisuuksia 
(esim. pesäpuut kauempana 
raitista)

• Itäisen elinaluerajauksen 
alueella lajille parhaiten 
soveltuva alue säästyy 
(=nykyisen raitin eteläpuoli)

• Liito-oravaa ei havaittu 
suunnittelualueella 2020 
(vain yhdet vanhat jätökset) 



NORON 
YMPÄRISTÖ

• kausikostea, 
lähes kuiva 
ainoastaan 
loppukesällä 

• Vaikuttaa 
metsä-
korpialueen 
pienilmastoon

• Lahokaviosammaleen pienilmasto/kosteusolosuhteet säilyvät 
noron kohdalla ennallaan

• Katualueen rakentamisella ei ole vaikutuksia noroon

• Kadun rakentaminen ei aiheuta lammikoitumista liito-orava-
alueelle → puiden säilyminen (ei pystyynkuolemisen vaaraa)



KOSTEA 
KORPIALUE

• Kasvillisuudeltaan heinäkorpimaista (vesitaloudeltaan tn. muuttunut 
pohjoispuolisen raitin vuoksi, padottaa hieman)

• Luontoarvojen vuoksi kosteusolosuhteet säilytetään

• Ensisijaisesti lahokaviosammaleen pienilmasto/kosteusolosuhteet

• Katualueen kuivatuksen suunnittelussa huomioidaan, että korpi ei kuivatu

• Kostea korpi näkyy 
maastomallissa 
painanteena

• Vettä lammikoituu 
alueelle

• Alueen pienilmasto 
on ollut puuston ja 
noron perusteella 
vakaa



POHJAVESI
Puolarmetsä on 1-luokan, eli vedenhankintaa 
varten tärkeä, pohjavesialue.

Pohjavesialueella sijaitsee Puolarmetsän 
vedenottamo, jota ei käytetä tällä hetkellä, 
mutta se on varalla erityistilanteita varten.

Pintavesiojan virtaussuunta suunnitelma-alueelta 
pohjavesialueen läpi on esitetty nuolilla

Kalliokynnyksen sijainti

• Suunnittelualue ei sijaitse 
pohjavesialueella.

• Kalliokynnys estää 
pohjaveden 
virtausyhteyden 
suunnittelualueelta 
pohjavesialueelle.

• Suunnittelualueelta on 
pintavesiyhteys
pohjavesialueelle ojan 
kautta. Oja ei kuitenkaan 
kulje pohjavesialueella 
sellaisella alueella, jossa 
muodostuisi pohjavettä. 
Ojan veden laatu 
huomioidaan erityisesti 
rakentamisen aikana. 



PUOLARINTIEN TYÖMAAVESIEN HALLINTA - PERIAATTEET

• Työmaa-aikaisten vesien hallinta –
kiintoaines

• Tunnelityömaan räjäytykset, mahdollisten
pumppausvesien hallinta (pH ja typpi)

Nykyisten ojien ja painanteiden säilyttäminen perkaamatta, 
tilapäiset murskekynnykset, sijoittaminen tarkentuu


