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Lehto Asunnot Oy, Olli Löppönen 

Metsäpirtintie 19, Espoo 

 

LUONTOLAUSUNTO 

Johdanto 

Tämä lausunto koskee Espoon Metsäpirtintie 19:ssä sijaitsevaa kiinteistöä (kiinteistötunnus 49-16-

44-1). Toimeksiannon luontolausunnosta antoi Olli Löppönen Lehto Asunnot Oy:stä. Työn 

tavoitteena oli selvittää, onko kiinteistöllä tarve tehdä varsinaista luontoselvitystä ja siihen liittyviä 

lajikartoituksia. Lausunnon on laatinut FM Anu L,uoto, Luontotieto Keiron Oy:stä.  

Kohteella käytiin 14.3.2018 ja tarkastettiin luonnon yleispiirteet. Tontin pinta-ala on noin kaksi 

hehtaaria. Kortteli sijoittuu Metsäpirtintien ja Hagalundintien (kehä I) väliin. Kiinteistön ympärillä 

on pientaloasutusta, kehä I:n suuntaa lukuun ottamatta. 

 

 

 

Kuva 1 Metsäpirtintie 19 sijaitsee Etelä-Laajalahdella. Selvitysalueenrajaus osoitetaan sinisellä 
rasterilla ja viivalla. Pohjakartta © Espoon kaupunki 2018 
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Luonnon yleispiirteet 

Kiinteistöllä sijaitsee SoS-lapsikylä, joka on jäänyt pois käytöstä. Alueella on kaikkiaan viisi 

rakennusta, joista vanhimmat on rakennettu 1960-luvun lopulla ja uusin 2005.  

Alue on pääosin hoidettua, avaraa piha-aluetta. Kiinteistön reunoilla on runsaammin puustoa. 

Itäreunalla kehä I varteen on istutettu kuusiaidanne (kuvio 2/kuva 4 ). Itäreunalla kasvaa myös 

halkaisijaltaan noin 30 senttistä haapaa (kuvio 3/kuva 4). Pohjoisreunalla on joitakin suurempia 

kuusia (kuvio 1/kuva 4). Piha-alueella kasvaa varttuneita koivuja sekä mäntyjä. Pensasistutuksissa 

on käytetty tavanomaisia puistojen pensaita. Valtaosa pihasta on nurmikkoa.  

 

Kuva 2 Näkymä kiinteistön keskivaiheilta etelään. 

 

Kuva 3 Näkymä kenttäalueelta pohjoiseen. Kiinteistön itä- ja pohjoisreunan puusto näkyy kuvassa 
oikealla (kuviot 2 ja 3) ja keskellä talojen takana (kuvio 1). 
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Kuva 4 Selvitysalueen reunapuusto on rajattu kolmeen eri kuvioon valtapuun perusteella. Puusto 
soveltuu liito-oravalle jossain määrin, mutta sillä ei sijaitse liito-oravan elinympäristöä. Liito-oravasta 
tehtiin papanahavainto, joka on merkitty pisteellä selvitysalueen luoteisreunaan.   
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Havainnot ja arvio lajistosta 

Selvitysalue on tavanomaista pientaloaluetta piha-istutuksineen, jolla tuskin on kasvistollisia arvoja.  

Selvitysalue ei sovellu liito-oravan elinalueeksi, koska siellä ei ole riittävästi lajille soveltuvaa puustoa 

eikä kolopuita. Kiinteistön reunametsät soveltuvat liito-oravan liikkumiseen sekä itäreunan 

haavikko (kuvio 3/kuva 4) ruokailuun. Liito-orava on käväissyt talven aikana alueella, sillä yhden 

kuusen alta löytyi yksi papana selvitysalueen pohjoisreunassa (kuva 4). Lähin liito-oravalle hyvin 

soveltuva metsikkö sijaitsee noin 200 metrin päässä lännessä (kuva 6). Kyseisen metsikön reunalla 

tehtiin nopea tarkastuskäynti, jonka aikana tarkastettiin muutamia suurimpia kuusia. Näistä kahdelta 

löydettiin liito-oravan papanoita, joten kyseinen metsikkö on liito-oravan asuttama vuonna 2018.  

Liito-orava pystyy liikkumaan kehä I länsipuolella melko sujuvasti pientalojen puuston kautta sekä 

viheralueiden muodostamia käytäviä pitkin. Kehä I:n ylitys vaatisi yli 50-60 metrin mittaista liitoa, 

mikä on teoriassa mahdollista, jos puut ovat riittävän korkeita. Kuvassa 6 esitetyt liito-

oravayhteydet ovat Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen piirtämiä ja perustuvat laserkeilauksen 

avulla saatuihin puuston korkeustietoihin (Espoon ympäristökeskus 2017). Kuvassa 6 näkyvät 

yhteydet eivät kulje Metsäpirtintie 19:sta selvitysalueen kautta ja kehä I:n ylityspaikat on sijoitettu 

pohjoisemmaksi. 

Maastokäynnin aikana alueella havaittiin rusakon jäljet. Linnuista ei tehty havaintoja talvikäynnillä. 

Alueen pesimälinnusto on todennäköisesti varsin tavanomainen taajamalle. 

Lepakoista alueelta voisi tavata satunnaisesti pohjanlepakon saalistamassa. Muut lajit viihtyvät 

paremmin metsäisessä ja pimeässä ympäristössä. Puusto ei myöskään tarjoa lepakoille sopivia 

päiväpiilopaikkoja. Rakennuksista vanhimmissa voi olla lepakoille soveltuvia kesäisiä 

päiväpiilopaikkoja esimerkiksi kattorakenteissa. 

 

Kuva 5 Liito-oravan ruokailun soveltuvaa haapapuustoa kiinteistön itäreunalla kuviolla 3 (kuva 5). 
Puiden takana pilkottaa Kehä I:sen meluaita.  
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Kuva 6 Aiemmat liito-oravahavainnot, aluerajaukset sekä kaupungin suunnitellut liito-oravayhteydet. 
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Johtopäätös 

Selvitysalue on melko pienialainen ja harvapuustoinen sekä kasvillisuudeltaan ihmistoiminnan 

seurauksena muuttunut. Luonnon piirteet ovat varsin tavanomaisia kulttuurivaikutteiselle 

kaupunkiympäristölle. 

Selvitysalue ei sovellu liito-oravan ydinalueeksi, koska siellä ei ole lajille riittävästi soveltuvaa 

puustoa tai kolopuita. Tontin rakentamiselle ei ole liito-oravasta johtuvaa rajoitetta. Liito-oravan 

kannalta on suositeltavaa säilyttää reuna-alueen puusto, joka soveltuu liito-oravan liikkumiseen ja 

ruokailuun. Lisäksi puusto antaa suojaa kehä I liikenteen melulta ja hiukkaspäästöiltä. 

Kiinteistön vanhemmissa rakennuksia saattaa olla lepakoiden käyttämiä kesäaikaisia päiväpiiloja. 

Tämän vuoksi on suositeltavaa suorittaa mahdolliset rakennusten purut lepakoiden esiintymisajan 

ulkopuolella loka-huhtikuussa (1.10.-30.4.). 

Selvitysalueella ei elinympäristön rakenteen, pienuuden tai eristyneisyyden takia voi esiintyä 

merkittävää lajistoa tai arvokkaita lajeja. Johtopäätös on, että kiinteistölle ei tarvitse tehdä tarkempaa 

luontoselvitystä tai muita lajikartoituksia.  

 

Helsingissä 26.3.2018 

 

Anu Luoto 

biologi, FM 

Luontotieto Keiron Oy 

 

 

 

Lähteet 

Espoon ympäristökeskus 2017: Espoon kaupungin ympäristökeskuksen liito-

oravatietokanta 2017.  
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