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Espoon kaupunki, tilapalvelut, Tiina Riihimäki 

Espoonlahti, Amiraalinmäki 

 

LUONTOLAUSUNTO JA LIITO-ORAVASELVITYS 

Johdanto 

Tämä lausunto koskee Espoonlahdessa sijaitsevaa työmaatonttia sekä sen lähiympäristöä. Liito-

oravan osalta selvitysaluetta on laajennettu soveltuvaan metsään varsinaisen selvitysalueen 

kaakkoispuolella. Varsinaisen selvitysalueen koko on noin 2,1 hehtaaria. Selvityksen kohteena 

olevalle työmaatontille on suunniteltu tulevaisuudessa sijoitettavaksi päiväkotia.  

Toimeksiannon luontolausunnosta ja liito-oravaselvityksestä antoi Tiina Riihimäki Espoon 

tilapalveluista. Työn tavoitteena on selvittää alueen liito-oravatilanne sekä tarve tehdä varsinaista 

luontoselvitystä ja siihen liittyviä lajikartoituksia. Lausunnon on laatinut FM Anu Luoto 

Luontotieto Keiron Oy:stä. 

Selvitysalueella käytiin 23.3.2020 ja 21.5.2020 ja tarkastettiin luonnon yleispiirteet sekä etsittiin 

merkkejä liito-oravan esiintymisestä alueella. Liito-oravan kannalta tarkasteltiin olemassa olevaa 

puustoa ja sen soveltuvuutta liito-oravan elinalueeksi tai viheryhteydeksi.  

 

Kuva 1 Selvitysalue sijaitse Espoonlahdessa. Pohjakartta © Espoon kaupunki karttapalvelu 2020 
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Luonnon yleispiirteet 

Selvitysalue sijoittuu rakennettuun ympäristöön. Sen keskiosassa on 0,7 ha kokoinen työmaa-alue, 

joka liittyy Länsi-Metron rakentamiseen. Työmaa-alueen ja Kivenlahdentien väliin jää Kongsbergin 

puisto. Puistossa on kaksi laajaa vesiallasta, joista kumpaakaan ei näy selkeästi vuoden 2019 

ilmakuvassa (kuva 2). Vanhempia ilmakuvia tutkimalla voi havaita, että pienempi allas on 

rakennettu vuoden 2011 jälkeen ja suurempi näkyy ilmakuvissa vuodesta 2015 alkaen 

kasvipeitteisenä. Nämä altaat ovat hulevesialtaita, jotka on tarkoitettu Espoonlahden 

kaupunginosan tulvahuippujen tasaamiseen (Marie Nyman). Kevään 2020 maastokäynneillä 

kummassakaan altaassa ei ollut vesikasvillisuutta näkyvissä ja niiden reunoilla kasvoi nurmea sekä 

joutomaakasvillisuutta (kuvat 3 ja 4). Koska molemmat lammikot olivat täysin kasvittomia, ne eivät 

nykyisellään sovellu esim. viitasammakon lisääntymispaikaksi. 

 

Kuva 2 Lammikoiden sijoittuminen ilmakuvassa. (Ilmakuva ©Espoon kaupunki) 

 

Kuva 3 Pienempi, itäinen lammikko toukokuun maastokäynnillä. 
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Kuva 4 Suurempi lammikko toukokuun maastokäynnillä. 

Selvitysalueen etelä- ja kaakkoisreunalla on kuusivaltaista sekametsää luoteeseen laskevassa, paikoin 

kallioisessa rinteessä. Metsätyyppi on lähinnä tuoretta mustikkatyypin kangasta, alarinteessä myös 

lehtomaista kangasta. Rinne on paikoin kulunut. Suuria kuusia ja haapoja kasvaa etenkin metsikön 

lounaisosassa. 

Liito-orava 

Liito-oravakohteiden arvottamisen perusteet 

Kohteet arvotettiin tehtyjen havaintojen ja ulkoisten piirteiden perusteella kolmeen luokkaan: 

1) Ydinalue. Alue, jolta löydettiin liito-oravan ulostepapanoita ja joka puuston sekä muiden 

ominaisuuksien osalta soveltuu erittäin tärkeäksi elinympäristöksi. Liito-oravan lisääntymis- 

ja levähdyspaikka sijaitsee ydinalueella. Tavoiteltava vähimmäiskoko on Espoon taajamassa 

1 hehtaari, mikä voi muodostua useasta pienemmästä kohteesta.  

2) Elinalue. Rajaus on puustonsa ja muiden ominaisuuksien perusteella osa liito-oravan 

elinpiiriä. Rajaukselta on voitu tehdä kartoituksessa yksittäisiä papanahavaintoja. Metsässä 

voi kasvaa liito-oravalle soveltuvia suoja- tai ruokailupuita, mutta siinä ei havaittu kolopuita 

tai viitteitä liito-oravan käyttämistä pesäpuista. Tavoiteltava vähimmäiskoko on 4 hehtaaria 

ydinalueen läheisyydessä.  

3) Soveltuva. Liito-oravalle soveltuva metsä, jossa ei puuston sopivasta rakenteesta huolimatta 

havaittu liito-oravan jätöksiä. Soveltuvaan metsään voi myöhemmin muodostua liito-

oravan käyttämä ydinalue, jos nuori liito-orava siirtyy kohteelle.  

Liito-oravayhteyksien laadullinen luokittelu 

Liito-orava käyttää liikkumiseen puustoa, jonka avulla se liitää tai kiipeää puusta puuhun. 

Liito-orava ei suosi liikkumista maata pitkin. Tämän takia puustossa olevat aukot tulkitaan 

liito-oravan kannalta toimimattomiksi yhteyksiksi. Olemme arvottaneet liito-oravan 

ekologiset yhteydet neljään luokkaan: 



Luontotieto Keiron Oy Amiraalinmäki 
 Luontolausunto ja liito-oravaselvitys 2020 

 

4 

 

1) Metsäinen yhteys. Metsässä kasvaa liito-oravaa hyvin suojaavaa puustoa vailla 

puuttomia aukkoja.  

2) Puustoinen yhteys. Voi olla pihapuustoa, puistoa, kapeahko puustovyöhyke 

rakennusten tai teiden välissä.  

3) Heikko yhteys. Väljä tai suojaton puusto tai tien ylitys. Puuttoman aukon leveys on alle 

50 metriä. Yhteys voi olla yksi- tai kaksisuuntainen.  

4) Aukko. Puuttoman aukon leveys on yli 50 metriä tai puut muodostavat korkeutensa tai 

korkeusasemansa takia liito-oravalle vaikeasti ylitettävän esteen.  

Aiemmat havainnot 

Ensimmäiset liito-oravahavainnot Amiraalinmäestä on Espoon liito-oravakannan mukaan 

maaliskuulta 2020. Tuolloin ympäristökeskuksen työntekijä on käynyt maastossa ja löytänyt 

papanoita kaikkiaan viideltä puulta. Papanahavaintojen lisäksi on rajattu n. 1,5 ha suuruinen 

metsäalue Amiraalinmäen rinteiltä (kuva 5). 

Lähialueelta liito-oravahavaintoja on tehty Espoonlahden urheilupuiston alueelta ja 

Maininkipuistosta Länsiväylän varresta. Havaintoja on myös Länsiväylän pohjoispuolelta 

Sammalvuoresta sekä Nöykkiöstä sekä idästä Hannusmetsästä. 

 

Kuva 5 Amiraalinmäestä aiemmin tehdyt liito-oravahavainnot ja kohderajaukset. 

  

  A 

  A 

  A 



Luontotieto Keiron Oy Amiraalinmäki 
 Luontolausunto ja liito-oravaselvitys 2020 

 

5 

 

Selvitysalueen havainnot vuonna 2020 

Liito-oravan esiintymistä Amiraalinmäestä kartoitettiin kahdella maastokäynnillä edeltävän talven 

ja alkukevään poikkeuksellisten sääolojen vuoksi. Molemmilla käyntikerroilla löydettiin liito-oravan 

papanoita. Lisäksi havaittiin kaikkiaan kolme liito-oravalle sopivaa kolopuuta, mutta niiden alta ei 

löydetty papanoita. 

 

Kuva 6 Liito-oravahavainnot ja kohderajaukset vuonna 2020. Havainnot ovat kahdelta käynniltä, joten 
osa pisteistä on samojen puiden alta ja ero pisteen sijainnissa johtuu gps:n epätarkkuudesta. 

Havaintojen perusteella rajattiin kaksi liito-oravan ydinaluetta (kohteet 1 ja 2, kuva 6), joilla 

molemmilla on myös sopiva pesäkolo. Usein pesäpuuksi tulkitaan kolopuu, jonka alta löydetään 

myös papanoita. Tällaista ei Amiraalinmäen ydinalueilta havaittu. Myös kolopuut, joiden alta ei 

löydy papanoita voivat olla liito-oravan käyttämiä pesäpuita, joissa esimerkiksi koiras levähtää 

liikkuessaan laajemmalla elinpiirillään. Maastokäyntejä edeltävän talven ja alkukevään aikana satoi 

runsaasti, mikä on jossain määrin vaikuttanut papanoiden säilymiseen ja niiden havaitsemiseen. 

Ydinalueilla sijaitsee todennäköisesti liito-oravan käyttämä lisääntymis- tai levähdyspaikka, joka on 

LsL 49 § suojelema. Ydinalueiden pinta-ala on yhteensä noin 0,8 hehtaaria.  

Kohteella 1 on suuria kuusia, joiden alta papanoita pääasiassa löytyi. Papanamäärä vaihteli 

muutamasta noin 50 papanaan. Lisäksi kohteella kasvaa järeitä haapoja, joista osaa ei päästy 

tarkistamaan, koska ne sijaitsivat työmaa-alueen puolella. Nämä haavat on kuitenkin otettu mukaan 
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kohteeseen liito-oravan kannalta merkityksellisinä puina. Kohde 2 on melko väljää rinnemetsää, 

jossa kasvaa nuorehkoa haapaa, seassa on muutama kookkaampi yksilö. Kohteella on kaksi 

kolohaapaa, joiden alta ei löydetty papanoita. Toisessa kolopuussa oli käpytikan pesä, mutta vieressä 

oli myös viimevuotinen kolo. Käpytikka näyttää viihtyvän alueella, joten koloja voi olla jo 

enemmän, kuin mitä nyt on havaittu. 

Kohteet 3, 4 ja 5 on rajattu liito-oravan elinalueeksi, koska liito-orava tarvitsee monipuolista metsää 

ydinalueiden läheisyydessä. Papanahavaintoja ei tehty elinalueilta. Puusto on pääosin lajille sopivaa, 

vaikka ei yhtä hyvää kuin ydinalueilla. Kohteen 3 puusto on väljää ja lehtipuuvaltaista, samoin 

kohteen 4 pohjoisosa. Kohteen 4 eteläosassa on kuusivaltaista melko tasaikäistä metsää. Kohteella 

5 puusto on kerroksellista ja siellä kasvaa kookkaita kuusia ja muutama järeä haapa. 

 

Ekologiset yhteydet vuonna 2020 

Liito-orava pystyy liikkumaan ydinalueilla ja elinalueella estettä. Sen sijaan yhteydet rajatuilta 

kohteilta poispäin ovat melko heikkoja. Ainoa selkeästi toimiva yhteys puuston perusteella johtaa 

etelään kohti Espoonlahden urheilupuistoa (kuva 7). Etelään suuntautuvan yhteyden kriittisin kohta 

on Espoonlahdentien ylitys puuston koon ja korkeusasemien vuoksi.  

Pohjoinen yhteys on heikko heti alussa, sillä Kivenlahdentien eteläpuolella on vain muutamia 

puistopuita. Tien pohjoispuolella kasvavat haavat mahdollistavat liidot etelään, mutta kulku 

pohjoiseen on hankalampaa (kuva 8). Ylitettävä avoalue on kuitenkin alle 40 metriä, joten 

mahdoton se ei ole. 

Kivenlahdentien pohjoispuolella yhteys jatkuu nuorehkossa, osittain pensamaisessa lehtipuustossa. 

Länsiväylän eteläpuolella länteen suuntautuvan yhteyden muodostaa varsin väljä puusto. Lännessä 

on tunnistettu Länsiväylän ylityspaikka, josta on löydetty papanoita useampana vuotena. 

Länsiväylän eteläpuolella itään päin yhteys on puustoista Soukanväylälle asti. 
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Kuva 7 Liito-orava kohderajaukset ja viheryhteydet Amiraalinmäen liito-oravakohteilta 2020. 
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Kuva 8 Puustoa Espoonlahdentien varressa liito-oravayhteyden kohdalla. Kuva idästä länteen. 

 

Kuva 9 Mahdollinen Kivenlahdentien ylityspaikka. Ylitys toimii pohjoisesta (vas) etelään, mutta ei 
välttämättä toiseen suuntaan. 
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Johtopäätös 

Amiraalinmäen varsinainen selvitysalue on pääosin rakennustyömaata tai puistomaista aluetta. 

Selvitysalueen kaakkoisosassa kasvaa rinteessä järeää kuusikkoa sekä haapoja. Metsätyyppi on 

lähinnä tuoretta ja lehtomaista kangasta. Paikoin esiintyy myös paljasta kalliota. Pohjoisessa 

Kongsbergin puiston vesialtaat olivat maastokäynnin aikaan kasvittomia, eivätkä sellaisinaan 

sovellu esim. viitasammakolle. Nykyisellään ne eivät todennäköisesti ole merkittäviä LsL 49 § 

suojeltujen sudenkorentojen kannalta. Kasvittuessaan vesialtaat lisäävät alueen luonnon 

monimuotoisuutta ja saattavat soveltua sekä viitasammakolle että idänkirsikorennolle. 

Selvitysalueella ei ole erityisiä kasvistollisia tai linnustollisia arvoja. Myös elinympäristöt ovat 

tavanomaisia. Tästä syystä erillistä luontoselvitystä ei ole tarpeen tehdä. 

Liito-oravaselvityksessä havaittiin liito-oravan asuttavan Amiraalinmäen metsäisiä rinteitä. 

Papanoita löydettiin usealta puulta molemmilla tehdyillä kierroksilla. Varsinaista pesäpuuta, eli 

kolopuuta, jonka tyvellä olisi papanoita, ei havaittu. Kolopuita havaittiin kuitenkin kaikkiaan kolme. 

Liito-orava voi käyttää kolopuita myös satunnaisempaan levähtämiseen, jolloin kolopuun alle ei 

kerry runsaasti papanoita. Tehtyjen havaintojen perusteella Amiraalinmäestä rajattiin kaksi 

ydinaluetta sekä liito-oravalle sopivaa metsää elinalueena. Kohderajausten yhteispinta-ala on noin 

1,7 hehtaaria. 

Kaikki liito-oravan kohderajaukset on tehty varovaisuusperiaatteen mukaisesti edeltävän talven ja 

alkukevään poikkeuksellisten sääolojen takia, jotka ovat vaikuttaneet liito-oravahavaintojen 

tekemiseen. Tehdyt havainnot osoittavat kuitenkin selkeästi, että alueella on kaksi ydinaluetta sekä 

niiden läheisyydessä liito-oravan tarvitsemaa elinaluetta. Ydinalueille sijoittuu myös LsL 49 § 

lisääntymis- ja levähdyspaikka, joka tässä tapauksessa on todennäköisemmin liito-oravauroksen 

käyttämä levähdyspaikka. Amiraalinmäen rajatut kohteet kuuluvat liito-oravan käyttämään 

laajempaan elinpiiriin, joka etenkin uroksella voi olla kooltaan kymmeniä hehtaareita.  

Suosittelemme, että Amiraalinmäen rinteellä sijaitsevat ydinalueet (kohteet 1 ja 2) sekä rajatut 

elinalueet (kohteet 3-5) säilytetään rakentamattomina. Ydinalueen 1 luoteisreunalla sijaitsevat 

haavat tulee myös säilyttää ja tarvittaessa mitata niiden sijainti tarkemmin. Amiraalinmäestä tulee 

säilyttää liito-oravan viheryhteydet vähintään kahteen suuntaan. Etenkin pohjoista yhteyttä on hyvä 

parantaa puustoistutuksin. 

 

Helsingissä 12.6.2020 

 

Anu Luoto 

biologi, FM 

Luontotieto Keiron Oy 
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