
Kummelivuoren KTY-tontit ja 
liito-oravat



Päätös UUDELY/1386/2015

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä 
koskeva luonnonsuojelulain 49 § 3 momentin mukainen poikkeuslupa. 
Poikkeaminen mahdollistaa, että asemakaava-alueella voidaan toteuttaa 
rakentamista 54 750 k-m2 suunnitellusta 74 563 k-m2sta mm. seuraavin 
ehdoin:

• Rakentamista ei tässä vaiheessa toteuteta alueen liito-oraville tärkeimmille 
elinpiireille ja tärkeät kulkuyhteydet säilytetään. Kuten Kauklahdenväylän
ylittävän tärkeän kulkuyhteyden säilyminen.

• Kummelivuoreen jää edelleen liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä noin
9 hehtaaria.

• Lieventämistoimenpiteinä kaupunki asentaa liito-oravapönttöjä, 
katuympäristöön istutetaan puita ja puistoalueet jäävät pääosin 
luonnontilaisiksi

Poikkeaminen on tonttiyksikön hakema.
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Varattu alustavana 
ELY-neuvottelu 
4.6.2018 



Liite 1: Toteutussuunnitelma
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Liite 1: Toteutussuunnitelma, ote



• Kummelivuoren poikkariehto: Eteläiset tontit jätetään toistaiseksi 
rakentamatta. Korttelialueille 42273, 42269 ja 42270 tulee mahdollisesti 
asemakaavamuutos, jossa käyttötarkoitusta ja tehokkuutta voidaan 
tarkastella liito-oravat huomioon ottaen.

- Voiko eteläisen KTY-tontin rakentaa? Alueelta on löytynyt muutamia 
papanapuita ja osa tontista liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. 

- Millaisella kaavamuutosalueella tulee edetä? Voimmeko hakea 
kaavamuutosta ainoastaan KTY-tontille vai pitääkö ottaa mukaan muut 
toistaiseksi rakentamatta jätetyt korttelit? Silloin ne pitäisi varmaan 
pääosin muuttaa V-merkinnäksi (sillä niillä sijaitsee liito-oravan 
ydinalueita).

Kummelivuoren alue on suhteellisen eristyksissä liito-
oravaverkostossa. Entä jos tulevaisuudessa liito-oravat poistuisivat 
alueelta? Mikäli ydinalue on ollut tyhjänä 5 vuotta peräkkäin, voidaan 
se ELYn mukaan rakentaa, ja silloin Kummelivuoren nykyinen kaava 
voisi olla toteutettavissa. Mikäli asuinkorttelit on muutettu VL-alueiksi, 
niin pitää taas hakea kaavamuutosta.
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Säilytettävä noin 9 ha elinympäristöä
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Kummelivuoren 
poikkariehto: Alueelle 
jätetään 9,1 hehtaaria liito-
oravalle soveltuvaa 
elinympäristöä, eli kahden 
naaraan talvehtimiseen 
riittävän alue. 

Vihreällä rajauksella merkitty 
yksi mahdollinen 9 hehtaarin 
aluerajaus.

Sisältää kaavan 
virkistysalueet sekä KTY:tä
lukuun ottamatta korttelit, 
jotka poikkarin yhteydessä 
luvattiin jättää toistaiseksi 
rakentamatta.



Kauklahdenväylän ylitys
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Kummelivuoren poikkariehto: 
Kauklahdenväylän ylittävä liito-
oravayhteys tulee säilyttää. 

Kauklahdenväylän yhteys on 
selvästi vaarantunut, sillä 
jäljellä on vain muutama 
korkea puu josta liito-orava 
pystyy liitämään tien yli. 
Ainakin osa vanhoja kuusia. 

Onko kadun rakentaminen 
mahdollista ilman, että yhteys 
katkeaa?

Kriittisten puiden sijainti 
mitattava, ennen kuin tätä voi 
täysmääräisesti arvioida.



Kadun rakentaminen
Liikennesuunnittelun kanssa keskusteltiin, että kapein mahdollinen katuleveys olisi 9,8 
metriä. Voimassa olevassa kaavassa katualueelle on varattu tilaa noin 16 metriä. Noin 
150 metriä katurakentamista yksinomaan eteläistä KTY-tonttia varten. Vaihtoehtoisia 
katulinjauksia ei juuri ole. Kauklahdenväylältä liittymien ottaminen ei mahdollista ja 
länsipuolelta saapuminen ei olisi kovin sujuvaa (pussinperä, pientaloalueen läpi) ja katua 
rakennettaisiin yksinomaan eteläistä KTY-tonttia varten noin 200 metriä. 

Arvioita/ Kake:
• Tonttikatu (pelkkä ajorata) 1200 €/m
• Tonttikatu (ajorata + jk) 1500 €/m
• Kokoojakatu/tonttikatu (ajorata + jk+pp) 1800 €/m

Hinnat sisältävät kuivatuksen ja oletuksen, että louhintaa on jonkin verran. Lisäksi muu 
kunnallistekniikka hinnan päälle.

Taloudellinen yhtälö mikäli muut eteläiset korttelialueet jäävät rakentamatta ?
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Vain sisäiseen 
käyttöön



Seuranta 2017
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Kriittiset liito-oravan 
kulkuyhteydet

KTY-tontit



Alustavat seurantatiedot 2018
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