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1  JOHDANTO 

Tapiolan Ukonvaajan 1:n tontilla oleva liikekiinteistö on tarkoitus muuttaa asuin-
kerrostaloksi. Rakennuksen itäpuolella kevyenliikenteen reitin varrella kasvaa 
muutamia kookkaita puita. Yhden kuusen tyveltä on keväällä 2014 löydetty liito-
oravan jätöksiä (Espoon kaupungin ympäristökeskus 2016). Uudisrakennuksen 
suunnittelusta vastaava Westpro cc Oy tilasi suunnittelualueen liito-oravaselvityk-
sen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Työn tarkoituksena oli selvittää, ovatko 
kiinteistön itäpuolella kasvavat puut edelleen liito-oravan käytössä. Selvityksen on 
tehnyt biologi, fil. maist. Esa Lammi. 

2  SELVITYSALUE JA MENETELMÄT 

Ukonvaaja 1 sijaitsee väljästi rakennetun kerrostaloalueen reunassa. Kiinteistön 
länsipuolella on kerrostalojen välinen pohjois–eteläsuuntainen kevyenliikenteen 
reitti, jonka varrella kasvaa kookkaita koivuja ja muutama suuri kuusi (kuva selvi-
tyksen kannessa). Kauempana länsipuolella on kerrostaloja, joiden pihapuina on 
harvakseltaan suuria kuusia, koivuja ja haapoja. Kerrostalokorttelien länsipuolella 
on puistomainen, metsäinen viheralue (kuva 1). 

 
Kuva 1. Ukonvaaja 1 (keltainen suorakaide) ja lähialueella tehdyt liito-oravahavainnot. Keltaiset pisteet ovat 
kevään 2016 jätöslöytöjä ja vihreät pisteet aiempia löytöjä. Katkoviivalla on merkitty liito-oravalle parhaiten 
sopiva, eri elinalueiden välinen kulkuyhteys. Ilmakuva © Espoon kaupunkimittausyksikkö. 
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Liito-oravan esiintyminen alueella tarkistettiin 21.4.2016. Tarkistettuun alueeseen 
kuului koko Ukonvaajan kiinteistön länsipuolinen kerrostaloalue ympäröivine 
metsäkuvioineen (kiinteistön itäpuolella ei kasva liito-oravalle sopivaa puustoa). 
Työ tehtiin Sierlan ym. (2004) ohjeiden mukaisesti etsimällä liito-oravan papanoita 
isojen kuusten ja koivujen, yli kymmenmetristen haapojen sekä tervaleppien ty-
viltä. Liito-oravan käyttämien puiden sijainti määritettiin GPS-paikantimella. Puu-
laji, puun läpimitta ja arvio liito-oravan jätösten määrästä merkittiin muistiin. 

3  LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN ALUEELLA 

Liito-oravan jätöksiä ei näkynyt Ukonvaaja 1:n länsipuolella kasvavien kuusten 
(kuva 2) luota. Jätöksiä ei löytynyt myöskään muualta saman kevyenliikenteen rei-
tin varrelta. Lännempää liito-oravan papanoita löytyi melko runsaasti kerrostalo-
jen pihoilta sekä kerrostalokorttelien länsipuolella olevalta viheralueelta (keltaiset 
pisteet kuvassa 1). Liito-oravan käyttämät puut ovat suuria kuusia ja haapoja. 
Puissa ei näkynyt koloja tai liito-oravalle sopivia risupesiä. Lähimmät liito-oravan 
käyttämät puut kasvavat noin sadan metrin päässä Ukonvaajan vanhalta löytöpai-
kalta (kuva 3). 

Kuva 2. Ukonvaajan kuuset, joiden alta on aiemmin löydetty liito-oravan papanoita. Ukonvaaja 1:n kiinteistö 
on vasemmalla näkyvä matala rakennus. Lähimmät liito-oravan jätökset löytyivät oikealla näkyvien kerrostalo-
jen takaa. 
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Kuva 3. Liito-oravan käyttämää puustoa Ukonvaajan kerrostalokorttelin keskellä. 

4  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ukonvaajan kiinteistön lähipuissa ei ole liito-oravalle sopivia koloja tai risupesiä. 
Kiinteistön lähiympäristössä ei ole liito-oravan elinalueeksi sopivaa metsää. Lä-
himmät elinalueet ovat lounaassa noin 300 metrin päässä ja pohjoisessa ja koilli-
sessa runsaan 500 metrin päässä (Virtanen & Salomäki 2015, Espoon ympäristö-
keskus 2016). Ukonvaajan kerrostaloalueella oleskellut liito-orava saattaa olla pe-
räisin lounaispuoliselta, Kalevalantien eteläpuolella olevalta alueelta.  

Jätöslöytöjen perusteella liito-oravat liikkuvat kerrostaloalueen länsipuolista Ta-
piolan urheilupuistosta Pohjois-Tapiolaan johtavaa metsäaluetta pitkin (valkoinen 
nuoli, kuva 1). Ukonvaaja 1:n rakentaminen ei vaikuta tähän metsäyhteyteen. 
Hankkeella ei voi arvioida olevan muitakaan vaikutuksia liito-oraviin. 
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