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Alkusanat

Viimeisen kahden – kolmen vuoden aikana liito-oravahavaintoja on ilmaantunut keskelle tiheim-
min asuttua Espoota, ja olemme joutuneet kaupunkisuunnittelussa miettimään miten liito-ora-
vien suojelu ja metropolialueen maankäytön tiivistämistavoitteet on sovitettavissa yhteen. Uutta 
maankäyttöä suunnitellaan erityisesti raideliikennejärjestelmän varaan ja tulevien asemien seu-
duille, joiden vaikutusalueille nopeasti urbanisoitunut liito-oravakin on levittäytynyt. 

Tämän selvityksen tavoitteena on auttaa kaupunkia ylläpitämään liito-oravien elinolosuhteet sel-
laisella tasolla, että liito-oravakanta on turvattu samalla kun kaupungilla on mahdollisuus kehittää 
maankäyttöä mahdollisimman joustavasti. 

Toimenpideohjelma kuvaa elinympäristöjen tilannetta sellaisena kuin se näyttäytyy keväällä 2014, 
mutta jo nyt tiedetään että liito-oravat liikkuvat ja elinympäristöjen tilanne tulee muuttumaan. 
Tämä selvitys muodostaa kuitenkin kokonaiskuvan, johon tuleviakin havaintoja voidaan peilata.

Selvityksen valmistuminen on vasta ensimmäinen askel, jatkossa maankäyttösuunnitelmissa ja 
asemakaavoissa tullaan vielä tarkemmin tutkimaan lopulliset keinot rakentamisen ja liito-oravien 
yhteiseloon yhdessä liito-oravien suojelua valvovan viranomaisen kanssa. 

Yhteentörmäyksiltä ei voida täysin välttyä, mutta niistä on koetettu tehdä niin pehmeitä kuin mah-
dollista, jotta liito-orava ja ihminen voivat jatkaa hyvin alkanutta rinnan eloaan Etelä-Espoossa.

Espoossa 30.5.2014

Torsti Hokkanen
kaupunkisuunnittelupäällikkö
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Sanasto

Direktiivilaji Euroopan unionin luontodirektiivin liitteessä II, IV tai V tai lintudirektiivin 
liitteessä I mainittu eliölaji.

Dispersaali Yksilöiden siirtyminen uusille elinalueille.

Dispersaali-
yhteys

Yhteys, jota poikaset ja nuoret yksilöt käyttävät siirtyessään emonsa elinpii-
ristä etsimään omaa elinpiiriä.

Elinpiiri Elinpiiri on alue, jota liito-oravan elämänsä aikana käyttää liikkumiseen, ruo-
kailuun, levähtämiseen ja lisääntymiseen. Naaraiden elinpiirit ovat yleensä 
yhtenäisten elinympäristöalueiden muodostamia. Koiraiden elinpiirit koostu-
vat yleensä useammasta elinympäristöalueesta ja näiden välisistä yhteyk-
sistä.

Elinpiirien koot vaihtelevat naaraiden keskimääräisestä 4,9 – 10,2 hehtaaris-
ta koiraiden jopa yli 100 hehtaariin. Naaraiden elinpiirit eivät ole päällekkäi-
siä. Koiraiden elinpiirit ovat usein päällekkäisiä naaraiden ja muiden koirai-
den kanssa.

Elinpiirin kokoon vaikuttavat elinpiirin laatu ja rakenteelliset ominaisuudet. 
Hyvälaatuisessa elinympäristössä liito-orava selviää pienemmällä elinpiirillä.

Elinympäristö Liito-oravalle soveltuvat alueet ja yhteydet.

Elinympäristö-
rajaus 

Liito-orava elinympäristöstä ydinalueen ympärille rajattava, (ensisijaisesti) 
yhtenäinen alue, joka säilytetään ja ylläpidetään liito-oravalle soveltuvana.

Tämän selvityksen elinympäristörajaukset ovat laajuudeltaan 4 - 10 hehtaaria.

Elinympäristö-
verkosto

Liito-oravan elinympäristöjen ja soveltuvien alueiden sekä niitä yhdistävien 
yhteyksien muodostama verkosto. 

Elinympäristöä 
täydentävä 
korttelialue 

Elinympäristöön rajautuva korttelialue, jonka puusto soveltuu liito-oraville 
liikkumiseen ja ravinnoksi. 

Kolopuu Puu, jossa on liito-oravan käyttöön soveltuva kolo, risupesä tai pönttö. 
Yleensä haapa, jossa on käpytikan tekemä kolo. 

Latvusyhteys Latvusyhteys on liito-orava liikkumiseen käyttämä yhteys puiden latvusker-
roksessa. Ylimpien oksien ei tarvitse olla limittäin latvuksessa, jotta liito-ora-
va pystyy liikkumaan oksalta toiselle eli latvuskerroksen peittävyydessä voi 
olla aukkoja. 

Lisääntymis- ja 
levähdyspaikka

Luonnonsuojelulain tarkoittamalla lisääntymispaikalla liito-orava saa poi-
kasia. Levähdyspaikassa liito-orava viettää päivänsä. Lisääntymis- ja leväh-
dyspaikka käsittää pesäpuut ja niiden välittömässä läheisyydessä olevat 
suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. 

Metapopulaa-
tio

Metapopulaatio on useiden paikallisten saman lajin osa-populaatioiden 
muodostama kokonaisuus. Espoossa on yksi liito-oravien metapopulaatio, 
jonka yhden paikallisen osapopulaation muodostavat Espoonlahden ja 
Matinkylän suuralueet.

Osapopulaatio Tietyllä alueella elävät lajin yksilöt, joilla on mahdollisuus lisääntyä keske-
nään. Osapopulaatio on metapopulaation osa ja se on selkeästi erillään 
toisista osapopulaatioista.

Papanapuu Puu, jonka alta on luontokartoituksessa löydetty papanoita, mutta jossa ei 
ole nähtävissä koloa tai muuta pesää. Papanapuut ovat merkkejä liito-ora-
van esiintymisestä alueella.
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Pesäpuu Puu, jota liito-orava käyttää lisääntymiseen sekä lepäämiseen. Puussa on 
kolo, tavallisen oravan hylkäämä risupesä tai liito-oravan käyttämä lintu-
pönttö. Pesäpuu on useimmiten kolohaapa.

Potentiaalinen 
elinympäristö

Potentiaalinen elinympäristö on liito-oravalle soveltuvaa aluetta, johon 
kartoitusten perusteella on mahdollista muodostua liito-oravan elinpiirin uusi 
ydinalue. 

puskurointi Ekologiassa puskuroinnilla tarkoitetaan ekosysteemin tai sen osien kykyä 
sietää kuormitusta ilman suuria muutoksia. Liito-oravien elinympäristöjen ja 
yhteyksien osalta puskurilla tarkoitetaan metsäistä vyöhykettä, joka lieven-
tää elinympäristöön tai yhteyteen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia ja tukee 
alueen soveltumista liito-oraville vähäisistä ympäristömuutoksista huolimat-
ta. Puskuri on vaihettumisvyöhyke, jolla liito-oravan elinympäristö tai yhteys 
muuntuu muuksi kaupunkiympäristöksi, joka soveltuu huonosti liito-oravalle.

Ravintopuu Puu, jota liito-orava käyttää ravinnokseen, yleensä koivu, haapa, leppä tai 
kuusi.

Suojapuu Puu, johon liito-orava pysähtyy hakemaan suojaa esim. liikkuessaan tai 
ruokaillessaan, yleensä kookkaampi kuusi.

Suotuisan suo-
jelun taso

Lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että laji pystyy pitkällä 
aikavälillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisena 
osana ja lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa 
pienentyä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa, ja lajin kantojen pitkä-
aikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan riittävän laaja 
elinympäristö.

Ydinalue Ydinalue on havaintojen perusteella todennettu elinympäristön eniten käy-
tetty osa ja keskeinen osa säilytettävää elinympäristörajausta. Ydinalueella 
naaras selviää talven yli ja pystyy lisääntymään. Ydinalue on keskimäärin 
vähintään noin 1 hehtaarin laajuinen.

Yhteys Latvusten muodostama yhteys, jota liito-orava käyttää siirtyäkseen elinym-
päristöjen välillä tai elinympäristön sisällä esim. ruokailupuiden ja kolopui-
den välillä. Yhteyksien pituudet ja leveydet vaihtelevat. 
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Tiivistelmä

Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän 
alueilla on laadittu syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Työn on tilannut Espoon kaupunkisuunnit-
telukeskus. Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy alikonsulttinaan Ympäristötutkimus Yrjölä 
Oy. Selvitystyötä ovat ohjanneet kaupungin maankäytön suunnittelusta, katujen ja viheralueiden 
suunnittelusta ja toteutuksesta sekä metsien hoidosta vastaavat tahot sekä Espoon ympäristö-
keskuksen edustajat. Lisäksi työn kuluessa on käyty vuoropuhelua valvovan viranomaisen sekä 
selvitysalueella käynnissä olevien aktiivisten kaavahankkeiden edustajien kanssa.

Tavoitteena on ollut laatia kokonaistarkastelu liito-oravien elinympäristöverkoston ja maankäytön 
yhteensovittamisesta selvitysalueella sekä alustavasti määritellä toimenpiteet, joilla voidaan säi-
lyttää ja ylläpitää pitkällä aikavälillä elinvoimainen liito-oravakanta ja kannan suotuisa suojelun 
taso  Matinkylän ja Espoonlahden suuralueilla sekä samalla mahdollistaa maankäytön kehittämi-
nen etenkin tulevan metroradan läheisyydessä. 

Tarkastelussa on huomioitu tiedossa olevat maankäyttö- ja toteutussuunnitelmat sekä käynnis-
sä olevien rakentamishankkeiden vaikutukset. Keskeisinä lähtöaineistoina liito-oravan suojelun 
osalta ovat toimineet Espoonlahden ja Matinkylän suuralueiden ja yhteyksien kartoitus 2012-
2013 ja liito-oravien radioseuranta 2013 (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy) sekä Espoon kaupungin 
ympäristökeskuksen ylläpitämät tiedot liito-oravahavainnoista. Lisäksi selvitystyön kuluessa on 
tehty täydentäviä havaintoja.

Selvitys on suuntaa antava työväline. Esitetyt toimenpide-ehdotukset tarkennetaan aina hanke-
kohtaisessa jatkosuunnittelussa ja niistä keskustellaan valvovan viranomaisen kanssa. Tavoittee-
na on ollut löytää espoolaiseen kaupunkiympäristöön soveltuvia tapoja toteuttaa luonnonsuojelu-
lainsäädännön edellyttämää liito-oravan suojelua. 

Selvityksen tuloksena on laadittu kokonaistarkastelu selvitysalueen elinympäristöverkoston ta-
voitetilasta. Tärkeimmät toimenpiteet liito-oravan suotuisan suojelun tason ylläpitämiseksi ovat 
riittävän laajan elinympäristöverkoston säilyttäminen ja elinympäristön ylläpitäminen laadullisesti 
liito-oravalle soveltuvana. Lisäksi elinympäristöverkoston kriittisiä kohtia vahvistetaan ja paran-
netaan sekä rakentamisen haitallisia vaikutuksia vähennetään ja lievennetään esimerkiksi kehit-
tämällä ja rakentamalla uusia yhteyksiä sekä vahvistamalla nykyisten yhteyksien kriittisiä kohtia. 
Säilytettävä elinympäristöverkosto painottuu viherverkoston yleisille alueille puustoisten kortteli-
alueiden toimiessa elinympäristöä tukevina alueina. 

Kaupunkiympäristössä liito-oravien suojeluun kytkeytyy paitsi rakentamisen paine, myös tarve 
hoitaa metsiä kaupunkilaisten turvallisena virkistysmetsänä. Selvitystyössä on huomioitu tuleva 
tilanne kokonaisuutena, jossa kaupunkirakenteen tiivistämisen lisäksi myös taajamametsien hoi-
to on jatkossakin mahdollista, kunhan liito-oravan tarpeet huomioidaan.

Selvitys liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamisesta on Suomessa uraauurtava. Vastaavia 
kokonaisvaltaisia tarkasteluja ei aiemmin ole tehty, joten tärkeä osa työtä on ollut keinojen ja so-
veltuvien suunnittelumenetelmien  määrittäminen.
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Päähenkilö: liito-orava

Esiintyminen
Liito-orava (Pteromys volans) on yöaktiivinen jyrsijä, joka 
elää enimmäkseen puissa ja liikkuu liitämällä puusta toiseen. 
Liito-oravaa esiintyy Itä-Siperian ja Japanin taigametsävyö-
hykkeeltä Suomeen ja Viroon asti. Suomessa liito-oravaa 
tavataan Oulu – Kuusamo -linjan eteläpuolella. Vuonna 2006 
kannan kooksi arvioitiin noin 286 000 aikuista yksilöä. Kanta 
on tiheintä Länsi- ja Lounais-Suomessa. (Hanski 2006, Hanski 
ym. 2001, Reunanen 1998, Ympäristö.fi 2014A)

Elinympäristö ja ravinto
Liito-oravat elävät sekametsissä, joissa on varttuneita koivuja, 
leppiä, haapoja ja kuusia. Haapa on liito-oravalle tärkeä ravin-
to- ja pesäpuu ja kuuset suojaa antavia puita. Liito-oravat voi-
vat käyttää myös nuorempaa puustoa ruokailuun. Lehtipuiden 
lehdet ovat liito-oravien kesäajan ravintoa. Syksyllä ja talvella 
liito-oravat syövät lehtipuiden, etenkin koivun ja lepän, norkko-
ja sekä lehti- ja havupuiden silmuja. (Hanski 2006, Hanski ym. 
2001, Hanski 1998, Mäkelä 1996A, Ympäristö.fi 2014A)

Pesä- ja levähdyspaikat
Elinympäristössä tulee olla useampi liito-oravalle sopiva tikan tekemä kolo, linnunpönttö tai jokin muu pesäpaikka 
kuten oravan hylkäämä risupesä. Kaupunkiympäristössä liito-oravat käyttävät päiväpiilo- ja levähdyspaikkoinaan 
myös rakennuksia. Kaikkien piilo-, levähdys- ja pesimispaikkojen ei tarvitse olla samanlaatuisia, mutta niitä tulee 
olla useampia. Liito-oravien on todettu käyttävän keskimäärin noin 6 - 7 pesäpaikkaa. (Hanski ym. 2001, Hanski ym. 
2000, Ympäristö.fi 2014A)

Kuva 1. Liito-orava puunrungolla (kuva: 
Paula Salomäki)

Kuva 2. Liito-oravat suosivat haavoissa olevia koloja (kuva: Paula Salomäki)

Luontaiset viholliset
Liito-oravia saalistavat näädät, kärpät, pöllöt, haukat, ketut ja kissat. Liito-oravan hämäräaktiivisuuden ja nopean 
liitämisen ansioista saalistuspaine on alhainen. (Selonen ym. 2001)

Lisääntyminen
Liito-orava elää noin 5 - 8 vuotta ja on paikkauskollinen. Naaras saa kerralla 2 - 3 poikasta ja kaksikin poikuetta vuo-
dessa, jolloin jälkimmäinen poikue syntyy kesäkuussa. Liito-oravanaaraalla voidaan olettaa olevan poikasia pesis-
sä joka vuosi 1.4. – 31.7. välisenä aikana. Poikaset jättävät emonsa elinalueen ja etsivät itselleen oman elinalueen 
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yleensä loppusyksyyn mennessä. Koiraiden elinalueet voivat mennä päällekkäin useamman naaraan ja koiraan 
elinalueen kanssa, mutta naaraiden elinalueet eivät mene keskenään päällekkäin. (Selonen ym. 2001, Hanski ym. 
2000, Mäkelä 1996B)

Jotta paikallinen liito-oravapopulaatio pysyy pitkällä aikavälillä vakaana, alueella tulee olla tyhjiä soveltuvia elinym-
päristöjä, joihin nuoret yksilöt voivat levittäytyä emonsa elinalueelta. Etenkin naaraiden osalta tyhjät elinalueet ovat 
tärkeitä, sillä vanha naaras ei salli uutta naarasta omalla elinalueellaan. Soveltuvat hyvät elinympäristöt voivat olla 
hetken aikaa tyhjillään, kunnes nuoret yksilöt korvaavat vanhat. (Hanski ym. 2001, Hanski ym. 2000, Mäkelä 1996B)

Liikkuminen
Liito-orava pysyy aktiivisena ympäri vuoden ja liikkuu pääasiassa hämärässä. Varttuneiden puiden latvusyhteys on 
edellytys aikuisen liito-oravan liikkumiselle. Liito-oravalle on tyypillistä liikkua vuorokaudessa elinpiirinsä eri pesä- 
ja ruokailupaikkojen välillä. Yön aikana liito-oravakoiraat liikkuvat muutamasta sadasta metristä noin kilometriin. 
Kiima-aikaan koiraat voivat liikkua pidempiäkin matkoja naaraita etsiessään. Poikasten on todettu levittäytyvän kes-
kimäärin 2 kilometrin ja enimmillään 9 kilometrin päähän synnyinpesästään. (Hanski ym. 2001, Hanski ym. 2000)

Liito-oravat liikkuvat elinalueelta toiselle varttuneita metsäkaistaleita pitkin (Hanski ym. 2001, Hanski ym. 2000). 
Kaupunkiympäristössä liito-oravat käyttävät liikkumiseensa myös yksittäisten puiden muodostamia rivejä ja nau-
hoja. Puistojen ja pihojen isot puut soveltuvat liito-oravan liikkumiseen. Kaupunkiympäristön melu ja valaistus eivät 
näytä häiritsevän liitto-oravia eivätkä liito-oravat vaikuta arkailevan teiden ylityksiä. Uusia elinalueilta etsivät nuoret 
yksilöt voivat käyttää liikkumiseen ajoittain nuorempaa puustoa tai jopa pajukkoa. (Virtanen ym. 2014)

Liito-oravat liikkuvat liitämällä puusta toiseen. Liito on profiililtaan ylöspäin kaartuvaa nousten liidon lopussa. Liidon 
pituus riippuu lähtö- ja laskeutumispisteen välille jäävästä korkeuserosta. (Virtanen ym. 2014)

Liitoluku
Liito-oravan liitokykyä voidaan yleisellä tasolla kuvata liitoluvulla, joka määritellään nosteen (L) ja etenemistä vas-
tustavan voiman (D) (ilmanvastus) suhteena (L/D). Se on suuruudeltaan sama kuin liitokulman tangentti (tan θ) 
ja kuvaa siten myös yksinkertaisemmin etenemän (s) ja korkeuseron (h) suhdetta (s/h). Liitoluvun maksimiarvo, 
joka samalla mahdollistaa pisimmät liidot, määräytyy aerodynaamisista ominaisuuksista. Aikaisempien tutkimusten 
ja radioseurannan havaintojen perusteella suomalaisen liito-oravan maksimiarvona voidaan käyttää lukua kolme. 
(Virtanen ym. 2014)

Liitokulma voi etenkin liidon loppuvaiheessa olla huomattavasti suurimman liitoluvun edellyttämää liitokulmaa pie-
nempi ja usein liito suuntautuu jopa hieman ylös liidon loppuvaiheessa. Liito-orava ei myöskään aina liidä pisintä 
mahdollista liitoa, eikä toisaalta pysähdy ensimmäiseen vastaantulevaan puuhun, vaan liidon pituus määräytyy 
kulloisenkin tarpeen mukaan. (Virtanen ym. 2014)

Liito-oravan liitoa on havainnollistettu kuvassa 3, jossa harmaalla viivalla on esitetty liitolukua kolme vastaava suo-
ra. Erilaisia mahdollisia liidon profiileja on kuvattu punaisilla viivoilla. (Virtanen ym. 2014)

Kuva 3. Erilaisia liitoprofiileja (punainen viiva) ja liitolukua 3 kuvaava suora (harmaa viiva) (kuva Virtanen ym. 
2014).
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1. Johdanto ja taustaa

1.1. Selvityksen tarkoitus ja tavoitteet

Selvityksen lähtökohtana ovat maankäytön tiivistymispaineet Espoonlahden ja Matinkylän suur-
alueilla mm. Länsimetron vaikutuksesta sekä liito-oravien elinolosuhteiden yhteensovittaminen 
tiivistyvän maankäytön kanssa. Selvityksen tavoitteena on säilyttää Espoonlahden ja Matinkylän 
suuralueilla, eli tämän työn selvitysalueilla, elinkykyinen liito-oravakanta. Tavoitteena on ollut luo-
da käytännön työkaluja kaavoitukseen ja  muuhun suunnitteluun.

Tässä työssä on tarkasteltu liito-oravien elin- ja liikkumisalueita selvitysalueilla kokonaisuutena. 
Tällöin on voitu tunnistaa eri aikajänteillä ja suunnitteluvaiheissa tehtävät toimenpiteet elinky-
kyisen liito-oravakannan turvaamiseksi alueilla. Työssä on tavoiteltu parempaa turvaamistasoa 
kuin mitä aivan lainmukaisilla minimitoimilla saavutettaisiin. Tällä pyritään luomaan suunnittelulle 
joustovaraa myös tulevaisuudessa. 

Selvitysalue rajautuu etelässä merenrantaan ja pohjoisessa Länsiväylään, idässä Espoonlahden 
vesistöalueeseen ja lännessä Gräsanojaan. Selvitysalueeseen sisältyvät Länsiväylän pohjois-
puolella sijaitsevat Saunalahden eteläiset osat Kummelivuori ja Kiviruukki, sekä 500 m leveä vyö-
hyke Länsiväylän pohjoispuolelta. 

Selvitys jakautuu kolmeen osaan:
•  Ensimmäisessä osassa kuvataan selvityksen keskeiset lähtökohdat, tausta-aineistot ja lii-

to-oravan suojeluperusteet
•  Toisessa osassa kuvataan liito-oravan elinympäristön nykytila ja tavoitteet selvitysalueella 

sekä toimenpiteet suotuisan suojelun tason ylläpitämiseksi.
•  Kolmannessa osassa kuvataan tarkemmin osa-alueittaiset tavoitteet ja toimenpiteet (kap-

paleet 3 - 9).

Kuva 4. Selvitysalue ja osa-aluejako

1.2. Lähtöaineistot

Työn keskeisiä lähtöaineistoja ovat olleet:
•  Espoonlahden ja Matinkylän suuralueiden liito-oravaelinympäristöjen ja yhteyksien kartoitus 

2012 – 2013, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy
 ◦ kartoituksen päivittäminen tarkentavilla maastokäynneillä 11/2013 – 2/2014

•  Espoonlahden ja Matinkylän suuralueiden liito-oravien radioseuranta, 2013, Ympäristötutki-
mus Yrjölä Oy
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•  Voimassa olevat maankäyttösuunnitelmat sekä käynnissä olevien hankkeiden valmisteluai-
neistot. Käytössä olivat talvella 2014 käynnissä olevien asema- ja osayleiskaavojen sekä 
väyläsuunnitelmien tiedot. Liito-oravien suojelun ja maankäytön tavoitteita ja tarpeita sovi-
tettiin yhteen työpajatyöskentelyllä.

Lisäksi tausta-aineistona ovat olleet käytettävissä Espoon kaupungin ympäristökeskuksen (YKE) 
liito-oravahavainnoista ylläpitämän paikkatietokannan tiedot. 

Työn aikana on tehty täydentäviä maastokäyntejä (11/2013 – 2/2014) sekä yksittäisiä puustomit-
tauksia ja laajempi puustokartoitus Finnoossa Hylkeenpyytäjäntien ja Hyljemäenportin ympäris-
tössä. Maastokäynneillä tarkennettiin aluerajauksia ja yhteyksien sijainteja, mitattiin ja merkittiin 
liito-oravien suojelun kannalta merkittäviä puita sekä päivitettiin rakennustöiden ja myrskytuhojen 
muuttamien kohteiden tilanne. Työn aikana on tehty myös uusia liito-oravahavaintoja Espoonlah-
dessa ja Matinkylässä. Tehdyt tarkennukset ja havainnot on huomioitu kartta-aineiston rajauksissa. 

Kirjallisuusaineistona on käytetty ajantasaista lainsäädäntöä, ohjeistuksia ja tutkimuksia. 

1.2.1. Espoonlahden ja Matinkylän suuralueiden liito-oravaelinympäristöjen ja yhteyk-
sien kartoitus 2012 – 2013

Espoonlahden ja Matinkylän suuralueiden liito-oravakartoituksessa kartoitettiin liito-oraville so-
veltuvat alueet, liikkumishabitaatit sekä liito-oravien mahdollisesti käyttämät yhteydet. Elinympä-
ristörajaukset tehtiin liito-oravahavaintojen perusteella. Rajaukset perustuvat asiantuntija-arvioon 
alueesta, joka riittää liito-oravanaaraalle lisääntymiseen ja jossa naaras pystyy selviytymään tal-
ven yli. (Salomäki & Virtanen 2013)

Tässä selvityksessä vuoden 2012 – 2013 liito-oravakartoituksessa määriteltyjä elinympä-
ristörajauksia kutsutaan liito-oravan elinympäristön ydinalueiksi, jotka lähtökohtaisesti 
tulee säilyttää ja ylläpitää liito-oravalle soveltuvina.

Kartoituksessa tunnistetut yhteydet jaettiin kahteen ryhmään niiden todennäköisen säilyvyyden 
mukaan: hyvät tai kohtalaiset sekä heikot tai kriittiset yhteydet. Kartoituksessa määritellyt yhtey-
det olivat sijainniltaan suuntaa antavia sekä osin teoreettisia (Salomäki & Virtanen 2013). Tämän 
selvityksen aikana vuoden 2012 – 2013 kartoituksessa havaittujen yhteyksien sijaintia on tarken-
nettu maastokäyntien ja radioseurannan tulosten perusteella. 

Kuva 5. Espoonlahden ja Matinkylän suuralueiden liito-oravaelinympäristöjen ja yhteyksien 
kartoitus 2012 – 2013 (Salomäki & Virtanen 2013)
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Selvityksen elinympäristörajaukset, yhteydet ja elinympäristöverkoston potentiaaliset elinympä-
ristöt sijoittuvat vuoden 2012 – 2013 kartoituksessa tunnistetuille soveltuville elinympäristö- ja liik-
kumishabitaattialueille.

1.2.2. Espoonlahden ja Matinkylän suuralueiden liito-oravien radioseuranta 2013

Radioseurannassa kartoitusalueelta pyydystettiin ja radiopannoitettiin viisi liito-oravakoirasta ja 
kaksi naarasta keväällä 2013. Liito-oravien liikkumista seurattiin marraskuuhun 2013 asti. Radio-
seurannan tavoitteena oli saada tietoa liito-oravien elinympäristöjen ja yhteyksien laadusta sekä 
laajuudesta. (Virtanen ym. 2014)

Radioseurannan tuloksia on hyödynnetty selvityksen yhteyksien ja esiintymien rajauksissa sekä 
elinympäristön laadun arvioimisessa. Radioseurannan perusteella on arvioitu oravien käyttäyty-
mistä Espoonlahden ja Matinkylän suuralueilla sekä alustavasti tunnistettu mahdollisia liikkumi-
sesteitä (Virtanen ym. 2014).

1.2.3. Espoon liito-oravien kokonaisselvitys 

Espoon ympäristökeskus on aloittanut erillisen liito-oravien kokonaisselvityksen vuonna 2013. 
Hankkeessa selvitetään koko Espoon alueelta liito-oravien suojelutaso kartoittamalla liito-oravien 
nykyiset ja potentiaaliset esiintymät sekä yhteydet lähialueille.

Kokonaisselvityksen tavoitteena on tunnistaa Espoon liito-oravien nykyiset esiintymät, liito-ora-
vien liikkumisyhteydet sekä yhteyksien pullonkaulat. Yksittäisistä papanahavainnoista edetään 
alueellisesti ja ajallisesti laajempaan elinympäristömalliin, josta käy ilmi myös mm. tulevat sovel-
tuvat alueet. Hankkeen loppuraportissa arvioidaan liito-oravien suojelutason tilannetta ja paran-
tamismahdollisuuksia. Tietoa kerätään eri tahoilta ja maastokartoituksin. 

Liito-oravista ja niiden elinympäristöistä ja liikkumisalueista saatua laaja-alaista tietoa voidaan 
hyödyntää liito-oravan suojelussa sekä metsänhoidon ja maankäytön suunnittelussa. Erityisesti 
pitkän aikavälin suunnitteluun saadaan apua. Suojelusuunnittelulla voidaan turvata alueellinen 
suotuisan suojelun taso ja säilyttää tärkeät kulkuyhteydet. Kattavan, alueellisen ympäristöhal-
linnon edellyttämän liito-oravatietouden avulla voidaan soveltaa uusia suojelukeinoja ja luodaan 
mahdollisuudet ekologiseen kompensaatioon ja sitä kautta yhteiskunnallisesti tärkeiden hankkei-
den sujuvaan etenemiseen.

1.3. Liito-oravan suojelu

1.3.1. Liito-oravan suojelustatus ja rajoitteet maankäytölle

Liito-orava on Suomessa uhanalainen laji ja EU:n yhteisön tärkeänä pitämä laji, jonka suojelusta-
tus on korkein mahdollinen. Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IVa mukainen laji. 
Liitteen II tavoite on säilyttää lajien elinympäristöjä (Natura 2000 -verkosto). Liitteen IV tavoite on 
suojella lajin yksilöitä tai lajin elinkierron kannalta keskeisiä, elinympäristöjä suppeampia lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja. (Jokinen 2012, Ympäristöministeriö 2005)

Maankäytön kannalta luonnonsuojelulailla perustettujen alueiden huomioiminen on yksiselitteis-
tä, sillä suojelualueiden rajat tiedetään ennen maankäytön suunnittelun alkamista. Liitteen IV 
lajien, kuten liito-oravan, lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat aina suojeltuja, vaikka niitä ei olisi 
ennen maankäytön suunnittelua tunnistettu. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen ja 
heikentämisen kielto on luonnonsuojelulain 49 §:ssä. Kielto on voimassa kaikkialla ilman erikseen 
tehtäviä viranomaispäätöksiä lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnista. Kielto koskee kaikkia 
toimijoita (valtiota, kaupunkeja ja yksityisiä maanomistajia) ja kaikkea toimintaa, mikä voi hävittää 
tai heikentää lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. (Jokinen 2012, Ympäristöministeriö 2005)

Tilanteessa, jossa ollaan epävarmoja siitä, onko kohde liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaik-
ka tai heikentääkö tai hävittääkö toiminta sitä, vastaava viranomainen ottaa kantaa, mikä on 



Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla
JOHDANTO JA TAUSTAA

15

liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka ja milloin toiminta heikentää tai hävittää sitä. Viran-
omainen antaa lausuntonsa aina tapauskohtaisesti. (Jokinen 2012, Ympäristöministeriö 2005)

1.3.2. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat

Lisääntymis- ja levähdyspaikoista ei ole yksiselitteistä tulkintaa, jolla ne pystyttäisiin selkeästi ra-
jaamaan liito-oravien esiintymisalueilla, etenkään kaupunkiympäristössä (Jokinen 2012). Lisään-
tymis- ja levähdyspaikalla tarkoitetaan lajin lisääntymisen kannalta elintärkeää elinympäristön 
osa-aluetta ja sen kokoa arvioitaessa lähtökohtana tulee olla lajin ekologiset vaatimukset (Envi-
ronment Directorate General 2007, Article 12 Working Group 2005). Liito-orava käyttää samanai-
kaisesti elinympäristössään noin 6-7 pesää, joiden välillä tulee olla yhteydet. (Hanski ym. 2000)

Luonnonsuojelulain tulkinnassa lisääntymispaikalla liito-orava saa poikasia ja levähdyspaikassa 
liito-orava viettää päivänsä (Maa- ja metsätalousministeriö & Ympäristöministeriö 2004). Lisään-
tymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut ja paikalla olevat muut sen edellä mainittuihin tarkoi-
tuksiin käyttämät puut, kuten välittömässä läheisyydessä sijaitsevat suojaa ja ravintoa tarjoavat 
puut (Maa- ja metsätalousministeriö & Ympäristöministeriö 2004). Maa- ja metsätalousministeri-
ön vuonna 2002 koolle kutsuma liito-oravatyöryhmä tulkitsi lisääntymispaikan olevan paikka, jolla 
liito-oravan lisääntyminen potentiaalisesti onnistuu tai jonka liito-orava kokee soveliaaksi lisään-
tymistoimien aloittamiselle. (Liito-oravatyöryhmä 2002)

Metsäisissä ympäristöissä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja on tulkittu metsänhoitoon liittyvissä 
elinympäristörajauksissa pienialaisina rajaten käsittämään lähinnä pesäpaikat sekä niiden välittö-
mässä läheisyydessä (esimerkiksi 10 - 15 metrin säteellä) olevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut 
(Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö 2004). Määritelmää ei voida sellaisenaan 
suoraan soveltaa kaupunkiympäristössä. 

Liito-oravat tunnetusti vaihtavat lisääntymis- ja levähdyspaikkojaan elinaikanaan. Aikaisemmin 
tunnistettujen liito-oravan elinympäristöjen lisäksi uusia elinympäristöjä voidaan havaita suunnit-
telun tai rakentamisen kuluessa. Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat aina suojeltuja. 
Suojeluvelvoite käynnistyy heti havaitsemisen jälkeen eikä edellytä viranomaisen päätöstä. (Joki-
nen 2012, Ympäristöministeriö 2005)

1.3.3. Heikentämisen ja hävittämisen määritelmät

Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tarkoittaa pesintään ja oleskeluun käytettävien 
puiden kaatamista. Hävittämiseen on rinnastettavissa tilanne, jossa kaikki kulkuyhteydet lisään-
tymis- ja levähdyspaikkaan tuhotaan tai muut toimenpiteet, joiden johdosta lisääntymis- ja leväh-
dyspaikka ei enää ole elinkelpoinen. (Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö 2004)

Heikentämisellä tarkoitetaan toimenpidettä, joka olennaisesti vaikeuttaa tai huonontaa liito-ora-
van elämisen ja suojautumisen mahdollisuuksia kyseessä olevalla paikalla lyhyellä tai pitkällä 
aikavälillä. Heikentämistä voi olla esimerkiksi ruokailupuuyhteyksien katkaiseminen, kaikkien ruo-
kailupuiden kaataminen tai lisääntymis- ja levähdyspaikan puiden elinolosuhteiden tai myrskyn-
kestävyyden merkittävä heikentäminen toimenpiteiden seurauksena. (Maa- ja metsätalousminis-
teriö ja ympäristöministeriö 2004)

Heikentämisen ja hävittämisen määritelmät on annettu ohjeena metsien käsittelyä varten metsä-
keskuksille ja alueellisille ympäristöviranomaisille (Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristömi-
nisteriö 2004). Ohjeiden lähtökohtana ovat olleet talousmetsät. Määritelmien soveltamisesta kau-
punkiympäristöön ei ole oikeuskäytäntöä, vaan viranomainen harkitsee tapauskohtaisesti, milloin 
toimenpiteet heikentävät tai hävittävät lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

1.3.4. Yhteydet

Yhteydellä tarkoitetaan latvusyhteyttä, jota liito-orava käyttää siirtyäkseen elinympäristön sisällä 
alueelta toiselle tai elinympäristöjen välillä elinympäristöverkoston sisällä. Yhteyksien pituudet 
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ja leveydet vaihtelevat. Leveissä yhteyksissä voi olla liito-oravalle sopivia pesä- ja ravintopuita. 
Leveät yhteydet voivatkin olla liito-oravan elinympäristön osia tai elinympäristöä tukevia osia.

Kaupunkiympäristön tiiviisti rakennetuilla alueilla viherrakenne voi olla mosaiikkimainen ja lii-
to-oravalle soveltuvat elinympäristöalueet hajaantuneita. Viherrakenteeltaan pirstaloituneessa 
ympäristössä korostuvat elinympäristöalueiden väliset yhteydet (Väre & Krisp 2005). Niiden tur-
vin liito-oravat pystyvät hakemaan laajoiltakin alueilta ravintoa ja suojaa, vaikka niitä tarjoavat 
elinympäristöt olisivat pinta-aloiltaan pieniä laikkuja etäällä toisistaan. 

Pienialaisilla elinympäristöillä on suurentunut riski elinympäristön laadun heikkenemiseen (Väre 
& Krisp 2005). Laadukkaat yhteydet mahdollistavat tarvittaessa elinpiirin siirtämisen tai vaihtami-
sen, jos vanhan elinpiirin ympäristö heikkenee liiaksi.

Liito-oravakannan pitkän aikavälin säilymisen kannalta on tärkeää, että poikasilla on yhteyksiä 
elinympäristöihin, missä niillä on tilaa perustaa oma elinpiiri. Poikasten tarve kulkea pitkiä matko-
ja korostuu ympäristössä, jossa elinpiireiksi sopivia elinympäristöjä on vähemmän. (Hanski ym. 
2001, Hanski ym. 2000)

1.3.5. Poikkeaminen lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta

Luontodirektiivissä on säädetty, että lisääntymis- tai levähdyspaikan hävittämiskiellosta on mah-
dollista hakea poikkeamista, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja poikkeus ei haittaa liito-ora-
van kantojen suotuisan suojelun tason säilymistä lajin luontaisella levinneisyysalueella (Ympäris-
töministeriö 2005).

Lisäksi poikkeamisen tulee tapahtua jostain seuraavasta perusteesta johtuen:
a) luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelemiseksi ja luontotyyppien säilyttämiseksi

b) erityisen merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi, jotka koskevat viljelmiä, karjankasvatusta, 
metsiä, kalataloutta sekä vesistöjä ja muuta omaisuutta

c) kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koskevista tai muista erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset ja taloudelliset syyt, sekä jos poikkea-
misesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle

d) näiden lajien tutkimus- ja koulutus-, uudelleensijoittamis- ja uudelleenistuttamis-tarkoitukses-
sa ja näiden tarkoitusten kannalta tarvittavien lisääntymistoimenpiteiden vuoksi, mukaan lu-
kien kasvien keinotekoinen lisääminen

e) salliakseen tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen liitteessä IV olevien 
lajien yksilöiden ottamisen ja hallussapidon kansallisten toimivaltaisten viranomaisten mää-
rittelemissä rajoissa. (Ympäristöministeriö 2005)

Poikkeamisen ehdot ovat tiukat. Kaupunkiympäristössä tulevat yleensä kyseeseen kohdan c) 
mukaiset perusteet. 

Poikkeusluvasta päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristöviranomainen eli ELY-kes-
kus. (Jokinen 2012, Ympäristöministeriö 2005)

1.3.6. Liito-oravan suotuisan suojelun tason edellytykset ja indikaattorit

Mikäli maankäytön muutoksien yhteydessä joudutaan hävittämään lisääntymis- ja levähdyspaik-
koja, tulee osoittaa, että liito-oravan suotuisan suojelun tasoa määrittävät tekijät toteutuvat ja 
suotuisan suojelun taso säilyy (Ympäristöministeriö 2005). Suotuisan suojelun tasoa voidaan tar-
kastella alueellisesti populaatiotasolla (Environmental Directorate General 2007). Kun suojelun 
taso on turvattu alueellisesti, muutoksilla ei ole negatiivisia vaikutuksia laajemmallakaan alueella.
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Luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain mukaan suojelun taso katsotaan suotuisaksi, kun:

+ +

1)  Kannan kehittymistä 
koskevat tiedot osoit-
tavat, että liito-orava 
pystyy pitkällä aikavä-
lillä selviytymään luon-
nollisten elinympäris-
töjensä elinkelpoisena 
osana

2) Liito-oravan luontai-
nen levinneisyysalue 
ei pienene, eikä ole 
vaarassa pienentyä 
ennakoitavissa olevas-
sa tulevaisuudessa

3)  Liito-oravakannan 
pitkäaikaiseksi 
säilymiseksi on ja 
tulee todennäköisesti 
olemaan riittävän laaja 
elinympäristö

1) Kannan kehittymistä koskevat tiedot ja lajin selviäminen pitkällä aikavälillä

Suojelun taso on suotuisaa, kun kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että laji pys-
tyy pitkällä aikavälillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisena osana (En-
vironmental Directorate General 2007). Alueella tulee olla riittävästi soveltuvaa elinympäristöä 
elinvoimaisen liito-oravakannan ylläpitämiseksi. Pitkällä aikavälillä merkityksellisiä selviytymisen 
ehtoja ovat kulkuyhteydet elinympäristöverkoston eri osa-alueiden välillä ja alueelta muualle – 
yhteyksien merkitys korostuu, jos elinalueita pienennetään. Alueella tulee olla yksilönvaihtoa ja 
geenivirtaa muiden populaatioiden kanssa, jotta kanta säilyy elinkelpoisena pitkällä aikavälillä.

Seurannan tarve tulee määritellä ja seurantaa tulee tehdä hankkeiden toteutusaikataulun puitteis-
sa, jotta kannan kehittymisestä saadaan riittävästi tietoa suotuisan suojelun tason toteutumisen 
osoittamiseksi.

2) Levinneisyysalue

Toinen ehto suotuisalle suojelun tasolle on, ettei liito-oravan luontainen levinneisyysalue pienene 
eikä ole vaarassa pienentyä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa (Environmental Directo-
rate General 2007). Espoonlahden ja Matinkylän suuralueet sijaitsevat liito-oravan Suomen le-
vinneisyysalueen eteläreunalla, joten liito-oravakannan säilymisellä selvitysalueella on erityinen 
merkitys levinneisyysalueen säilymisen kannalta. 

Liito-oravan elinympäristöt muodostavat elinympäristöverkoston, jossa elinympäristöt ovat laikuit-
tain ja hajallaan levinneisyysalueen sisällä (Environmental Directorate General 2007, Selonen 
ym. 2001, Hanski ym. 2000). Direktiivin (92/43/EEC) soveltamisohjetta ja populaatioekologian 
perusteorioita tulkiten yksittäisen elinympäristön häviäminen ei suoraan pienennä levinneisyys-
aluetta, ellei elinympäristö sijaitse levinneisyysalueen reunalla ja mikäli yhteydet elinympäristö-
verkoston muiden osien välillä säilyvät toimivina. (Environmental Directorate General 2007)

3) Elinympäristön riittävä laajuus myös pitkällä aikavälillä 

Kolmas edellytys suotuisalle suojelun tasolle on, että voidaan osoittaa, että liito-oravakannan 
pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan riittävän laaja elinympäristö (En-
vironmental Directorate General 2007). Tässä selvityksessä lähtökohtana on liito-oravalle sovel-
tuvien elinympäristöjen ja yhteyksien säilyttäminen niin, että ne muodostavat toimivan verkoston 
riittävässä laajuudessa suhteessa liito-oravapopulaation arvioituun kokoon. 

Elinympäristöjen säilyminen pitkällä aikavälillä turvataan kaavoituksen ja maankäytön suunnitte-
lun ja toteutuksen sekä viherympäristön hoidon ja rakentamisen toimenpiteillä.
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1.3.7. Toimenpiteet suotuisan suojelun toteuttamiseksi

Maankäytön muutokset, rakentaminen, puuston kehitysvaiheet ja ympäristön hoitotoimenpiteet 
vaikuttavat liito-oravan elinympäristöihin ja elinolosuhteisiin (Jokinen 2012, Ympäristöministeriö 
2005, Hanski ym. 2001). Kehittyvässä kaupunkiympäristössä korostuu maankäytön tiivistämista-
voitteiden ja liito-oravien elinolojen yhteensovittaminen. 

Tässä selvityksessä tärkeimmiksi toimenpiteiksi liito-oravan suotuisan suojelun tason toteuttamiseksi 
kaupunkiympäristössä on tunnistettu:

•   elinympäristöverkoston riittävän laajuuden säilyttäminen mukaan lukien elinympäristöalueiden 
väliset yhteydet

•   elinympäristön laadun ylläpitäminen liito-oravalle soveltuvana sekä
•   elinympäristöverkoston kriittisten tai heikentyneiden kohtien parantaminen.

Suotuisan suojelun tasoa tukeviksi toimenpiteiksi on tunnistettu:

•  Elinympäristöä parantavat toimenpiteet, kuten uusien yhteyksien rakentaminen tai eli-
nympäristöalueiden laadun parantaminen. Parantavat toimenpiteet eivät välttämättä kohdis-
tu suoraan yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksiin, vaan ne voivat kohdistua elinympäristön 
muihin osiin.

•  Maankäytön muutosten ja rakentamisen haitallisten vaikutusten vähentäminen ja lie-
ventäminen; esimerkiksi huolehtiminen siitä, että elinympäristöstä on aina toimiva yhteys 
muihin elinympäristöihin. Yhteyksien määrä ja sijainti voivat muuttua, mutta suunnittelussa 
ja toteutuksessa huolehditaan, ettei elinympäristö jää missään vaiheessa ilman toimivaa 
yhteyttä. 

 



Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla
SUOTUISAN SUOJELUN TASON YLLÄPITÄMINEN SELVITYSALUEELLA

19

2. Suotuisan suojelun tason ylläpitäminen selvitysalueella

2.1. Suotuisan suojelun tason ylläpitäminen selvitysalueella 

Tässä selvityksessä on kartoitettu liito-oravan suojelun reunaehtoja ja mahdollisuuksia sekä pei-
lattu selvitysalueen liito-oravahavaintoja liito-oravan ekologiaa koskevaan tieteelliseen taustaan. 
Työssä on etsitty suuntaviivoja, joiden mukaisilla toimilla voidaan ylläpitää ja parantaa liito-ora-
van suotuisaa suojelun tasoa selvitysalueella sekä sovittaa liito-oravien suojelu ja maankäytön 
kehittäminen yhteen. Tavoitteena on, että kaupungilla osataan tehdä maankäytön suunnittelun 
ja toteutuksen eri vaiheissa liito-oravien suojelun kannalta oikeita päätöksiä. Suuntaviivat ovat 
selvitystyön ohjausryhmän muodostamia näkemyksiä, joista on käyty työn kuluessa keskustelua 
Uudenmaan ELY-keskuksen viranomaisten kanssa. ELY-keskus määrittää liito-oravan suotuisan 
suojelun tavoitteet ja arvioi suojelun tason toteutumisen tapauskohtaisesti.

Kaupunkiympäristön ja metsäisten alueiden eroista johtuen metsäisiä alueita koskevia ohjeis-
tuksia liito-oravan suojelun toteuttamisesta ei tässä selvityksessä ole voitu soveltaa sellaisinaan. 
Suuntaviivoissa ja toimenpidesuosituksissa on otettu huomioon selvitysalueen kaupunkiraken-
teen erityispiirteet, tuleva maankäyttö ja selvitysalueella tehtyjen liito-oravakartoitusten tulokset. 

Lähtökohtana selvityksessä ja esitetyissä linjauksissa on liito-oravan suotuisan suojelun toteutta-
minen pääosin kaupungin hallinnoimilla ja ylläpitämillä yleisillä alueilla. Tällöin elinympäristöver-
koston sekä sen laadun ja jatkuvuuden säilyminen voidaan varmistaa pitkällä aikavälillä. Elinym-
päristöverkoston ydinalueet, säilytettävien elinympäristöjen rajaukset ja tärkeimmät yhteydet on 
pyritty ensisijaisesti muodostamaan kaupungin nykyiseen viheralueverkostoon kuuluvien aluei-
den puitteissa. Yksityisten korttelien puustoiset piha-alueet toimivat elinympäristöverkoston osa-
na ja tukialueina. Muutamissa kaupunkirakenteellisesti tiiviissä kohdissa elinympäristöjen väliset 
yhteydet sijoittuvat paikoin yksityisten korttelien alueelle ja katujen varsille.

Selvityksessä määritetyillä suuntaviivoilla ja niiden mukaisilla toimenpiteillä on tavoitteena ylläpitää lii-
to-oravan suotuisaa suojelun tasoa selvitysalueella siten, että:

•  Liito-oravakanta säilyy Espoonlahden ja Matinkylän suuralueilla elinkelpoisena pitkällä aikavälillä ja 
kannan kehittyminen on osoitettavissa suunnitelmallisella seurantatiedolla.

•  Elinympäristöverkoston laajuus on riittävä ja sen kattavuus ja laatu säilyvät pitkällä aikavälillä.
•  Yhteydet selvitysalueen elinympäristöjen sekä selvitysalueen ja Pohjois-Espoon välillä säilyvät pit-

källäkin aikavälillä. Alueella on yksilönvaihtoa ja geenivirtaa Pohjois-Espoosta, jolloin kannan elin-
kelpoisuus säilyy pitkällä aikavälillä.

•  Selvitysalueella on tyhjiä soveltuvia elinalueita nuorten yksilöiden, erityisesti nuorien naaraiden le-
vittäytymistä varten.

2.2. Liito-oravakannan ja elinympäristöverkoston nykytila

2.2.1. Selvitysalueen liito-oravakanta

Espoon liito-oravakanta (metapopulaatio) on jakaantunut toisiinsa yhteydessä oleviin osa-popu-
laatioihin. Espoonlahden ja Matinkylän suuralueet muodostavat oman osapopulaationsa, joka 
rajautuu etelässä ja lännessä mereen ja pohjoisessa Länsiväylään. Radioseurannassa on toden-
nettu, että liito-oravat pystyvät ylittämään Länsiväylän ainakin Hannusmetsän kohdalla (Virtanen 
ym. 2014). Väyläkäytävän ylityksen haastavuus rajoittaa melko tehokkaasti  selvitysalueen ja 
Pohjois-Espoon välistä yksilönvaihtoa ja geenivirtaa, mistä syystä selvitysalueen liito-oravakan-
taa voidaan pitää omana osapopulaationaan. 
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Kuva 6. Kaavio Espoon liito-oravakannan eli metapopulaation ja selvitysalueen osapopulaati-
on rakenteesta.

Selvitysalueen liito-oravatilannetta on aloitettu tarkastelemaan aiempaa laajemmin viime vuo-
sien merkittävien maankäytön suunnitteluhankkeiden yhteydessä. Liito-oravahavaintojen mää-
rä on kasvanut. Havaintojen yleistyessä myös seurantaa on lisätty ja liito-oravien esiintymät on 
saatu aikaisempaa tarkemmin kartoitettua. Havaintojen perusteella kannan taantumisesta ei ole 
näyttöä, vaan kanta on todennäköisesti kasvanut. Radioseuranta- ja tarkkailutiedot osoittavat 
että selvitysalueella on riittävästi soveltuvaa elinympäristöä elinvoimaiselle liito-oravakannalle 
(Virtanen ym. 2014, Salomäki & Virtanen 2013). Alueella on liito-oravalle soveltuvia pesäpuita, 
ruokailualueita ja alueella todistetusti tapahtuu onnistunutta lisääntymistä (Virtanen ym. 2014, 
Salomäki & Virtanen 2013). Tämän selvityksen tarkoituksena on osoittaa ne toimet, joiden avulla 
nykyisenkaltainen tilanne ja suotuisa suojelun taso säilyvät selvitysalueella tulevaisuudessakin. 

2.2.2. Selvitysalue liito-oravien elinympäristönä

Selvitysalueen elinympäristöverkoston rakenne eroaa laajojen yhtenäisten metsäalueiden eli-
nympäristöistä. Alueella on muutamia laajempia yhtenäisiä liito-oravalle soveltuvia metsäisiä vi-
heralueita kuten Hannusmetsä ja Soukanniemen metsät, jotka toimivat elinympäristöverkoston 
tärkeinä solmukohtina ja elinympäristön kestävyyttä vahvistavina runkoalueina. 

Selvitysalueen tiiviimmin rakennetuilla osilla, nykyisissä kaupunginosakeskuksissa liito-oravalle 
soveltuvat alueet esiintyvät pääosin pienialaisina metsäisinä laikkuina muun kaupunkirakenteen 
lomassa (Salomäki & Virtanen 2013). Näillä alueilla liito-oravien on havaittu käyttävän elinpiirien-
sä osana ja liikkumiseensa metsäisten viher- ja puistoalueiden ohella myös rakennettujen aluei-
den kuten pihapiirien ja katujen sekä rakentamattomien tonttien puustoa. Kapeimmillaan yhteydet 
ovat paikoin yksittäisten puiden, puurivien tai puuryhmien varassa. 

Selvitysalueella on muutamia suuria liito-oravalle soveltumattomia alueita kuten Suomenojan 
venesatama, Fortumin voimalaitoksen alue sekä Finnoon lintukosteikon avoimet suojelualueet. 
Voimalinjat ja suuret liikenneväylät rajoittavat liito-oravien liikkumista. (Salomäki & Virtanen 2013) 

Kaupunkirakenteen tiivistämistarpeiden myötä selvitysalueen viheralueille ja muille rakentamat-
tomille alueille kohdistuu rakentamispaineita. 
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Kuva 7. Kaavioesitykset liito-oraville soveltuvasta elinympäristöstä (vaalean harmaa), ydin-
alueista (tummanharmaa) ja liito-oravalle sopimattomista alueista (valkoinen) talousmetsässä 
(vasemmanpuoleinen kuva) ja kaupunkiympäristössä (oikean puoleinen kuva). Liito-oravalle so-
pimattomia alueita ovat esim. rakennetut alueet, vesistöt, avohakkuut ja muut puuttomat alueet, 
joiden läpi liito-orava ei pääse liikkumiaan (estevaikutus).

Selvitysalueen kartoitusten ja radioseurannan havainnot antavat viitteitä, että kaupunkiympäris-
tön viherverkosto, etenkin varttuneen puuston alueilla ja kohdissa, joissa viheralueiden hoito on 
ollut luonnonmukaista ja monimuotoisuutta suosivaa tai intensiteetiltään vähäistä, voi tarjota lii-
to-oravalle laadullisesti soveltuvaa elinympäristöä sekä jopa enemmän ravinnoksi ja pesäpaikoik-
si soveltuvia puita kuin esimerkiksi yksipuolisesti hoidettu talousmetsä. 

Hajanainen ja pienialaiseksi pirstoutunut elinympäristörakenne on yhtenäistä laajaa elinympäris-
töaluetta herkempi muutoksille ja sen sopeutumiskyky muutoksiin on vähäisempi. Kaupunkiym-
päristön verkostomaisen elinympäristörakenteen elinvoimaisena säilymisen edellytyksiä pitkällä 
aikavälillä ovat elinympäristöjen muutosten kestävyyden ylläpitäminen ja hyvä kytkeytyminen 
muuhun elinympäristöverkostoon sekä yhteyksien säilyminen toimivina pitkällä aikavälillä. 

Verkostorakenteen kestävyyttä ja joustavuutta parantavat yhteyksien mahdollisimman suu-
ri leveys ja vahvuus, yhteyksien määrän ylläpitäminen ja lisääminen kriittisissä kohdissa sekä 
vaihtoehtoisten yhteyksien tarjonta. Elinympäristöjen kestokykyä voidaan ylläpitää ja vahvistaa 
säilyttämällä elinympäristöt mahdollisimman yhtenäisinä, laajoina ja laadullisesti hyvinä sekä 
mahdollisuuksien mukaan turvaamalla niille riittävät vaihettumisvyöhykkeet rakentamisen suun-
taan. Elinympäristöverkoston kestävyyden kannalta selvitysalueella erityisen tärkeitä ovat laa-
jempien yhtenäisten metsäalueiden säilyttäminen, yhteyksien ylläpitäminen ja kriittisten yhteyk-
sien vahvistaminen.



Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla 
SUOTUISAN SUOJELUN TASON YLLÄPITÄMINEN SELVITYSALUEELLA

22

2.2.3. Liito-oravahavainnot ja elinympäristöverkoston laajuus

Vuosien 2012 – 2013 kartoituksessa selvitysalueelta Gräsanojalta Espoonlahteen tunnistettiin 
ja rajattiin 29 todennäköistä liito-oravan elinympäristön ydinaluetta (Salomäki & Virtanen 2013). 
Kartoituksissa liito-oravia havaittiin lähes kaikilta liito-oravalle soveltuvilta alueilta sekä myös alu-
eilta, jotka eivät täytä tunnettuja liito-oravalle soveltuvan metsän kriteereitä (Virtanen ym. 2014, 
Salomäki & Virtanen 2013). Tehtyjen kartoitusten ja radioseurannan perusteella näyttää, että lii-
to-oravat ovat sopeutuneet selvitysalueen tiheästikin rakennettuun ympäristöön ja olosuhteisiin ja 
pystyvät lisääntymään alueella. (Virtanen ym. 2014, Salomäki & Virtanen 2013) 

Selvitystyön kuluessa Espoonlahdessa ja Nuottaniemessä on tehty uusia havaintoja, joille on 
muodostettu rajaukset vastaavanlaisin periaattein. Selvityksessä pienimmät, vain muutaman sa-
dan neliömetrin laajuiset esiintymärajaukset on yhdistetty viereisiin esiintymiin muodostaen ydi-
naluerajauksista keskimäärin vähintään noin hehtaarin suuruiset. 

Laajimmat yhtenäiset alueet, joilta ei ole kartoituksissa todettuja havaintoja ovat Ison Omenan 
ympäristö ja Espoonlahden pohjoisosa. Elinympäristöjen jakautumisesta naaraiden ja koiraiden 
kesken ei ole tietoa lukuun ottamatta radioseurannassa todennettuja havaintoja.

Yhteydet elinympäristöverkoston eri alueiden välillä ovat pääosin hyvät tai kohtalaiset. Radioseu-
rannassa liito-oravien havaittiin käyttävän myös heikkolaatuisiksi arvioituja yhteyksiä (Virtanen 
ym. 2014). Finnoon kohdalla itä-länsisuuntainen alueellinen yhteys on yksittäisen ja kapean, ra-
kentamistöiden ja puuston tuulenkaatojen myötä heikentyneen yhteyden varassa. Espoonlah-
dessa ja Matinkylässä osa elinympäristöjen välisistä yhteyksistä on paikoin katu- ja tonttialueiden 
puuston varassa. 

Havaintojen perusteella Marinkallion elinympäristö on eristäytynyt muusta elinympäristöverkos-
tosta. Elinympäristö on kokonsa puolesta soveltuva vain yhdelle liito-oravayksilölle. Marinkal-
lion ja Saunalahden elinympäristöjen välinen yhteys Länsiväylän yli on todennäköisesti hävin-
nyt viime vuosien väylärakennustöiden myötä. (Virtanen ym. 2014, Salomäki & Virtanen 2013). 
Saunalahdenkin elinympäristöjen yhteydet ovat heikot, mutta ilmeisesti toimivat. Saunalahden 
elinympäristöissä on tilaa useammalle liito-oravalle, mikä parantaa elinympäristön kestävyyttä 
pitkällä aikavälillä. 

Selvitysalueen ainoa, radioseurannassa todennettu molempiin suuntiin toimiva Länsiväylän yli-
tyskohta sijaitsee Hannusmetsässä Järvisillan kohdalla. Ylityskohta on muutaman yksittäisen 
puun varassa (Virtanen ym. 2014, Salomäki & Virtanen 2013). Ylityksen mahdollistamat puut 
on kartoitettu tämän selvityksen aikana. Ylityksen toimivuutta ja kestävyyttä on kiireellisesti vah-
vistettava. Idempänä Tukkurinsillan kohdalla on mahdollinen yksisuuntainen Hannusmetsästä 
Nöykkiöön päin toimiva yhteys. Yksisuuntaisuuden takia se soveltuu pelkästään nuorten liito-ora-
vien levittäytymisyhteydeksi Länsiväylän pohjoispuolisille alueille.

Länsiväylän nykyisten ylityskohtien vahvistamisen lisäksi tulisi löytää ja kehittää tai rakentaa uu-
sia ylityskohtia. Mitä useammasta kohdasta liito-oravat voivat ylittää Länsiväylän, sitä suurem-
malla todennäköisyydellä selvitysalueen liito-oravakanta säilyy elinvoimaisena pitkällä aikavälillä 
ja osa-populaation eristäytymisen riski vähenee. 



Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla
SUOTUISAN SUOJELUN TASON YLLÄPITÄMINEN SELVITYSALUEELLA

23

Radioseurannan havaintoja liito-oravien käyttäytymisestä selvitysalueella

Radioseurannan perusteella naaraiden elinympäristöt olivat rakenteeltaan metsäisempiä ja yhtenäi-
sempiä kuin koiraiden elinympäristöt keskimäärin. Naaraiden elinpiirit olivat pinta-alaltaan koiraiden 
elinpiirejä pienempiä ja osa koiraiden elinpiireistä oli toisten koiraiden ja naaraiden kanssa päällekkäi-
siä. Koiraiden laajoissa elinpiireissä yhteyksien ja liito-oravalla huonommin soveltuvien alueiden osuus 
oli huomattava. 

Seurannan perusteella etenkin koiraat pystyvät hyödyntämään kaupunkiympäristön pienialaisiksi ja ka-
peiksi pirstoutuneita elinympäristöalueita sekä niukkoja ja suojavaikutukseltaan vähäisiä yksittäisten 
puiden tai puurivien latvusyhteyksiä, kuten pihapiirien ja kadunvarsien puustoa. Seuratut liito-oravat 
suosivat puustoisempia yhteyksiä.

Seurannassa ilmeni myös, että koiraat kulkivat laajoilla alueilla pitkiä matkoja. Seuratuille oraville oli 
tyypillistä seurantapäivän aikana pysytellä melko samalla alueella, mutta muutamat koiraat liikkuivat 
lyhyessä ajassa jopa yli kilometrin matkoja.

Radioseurassa liito-oravien ei havaittu karttavan asuinalueita, kerrostaloja tai autoteitä. Etenemistä 
näytti rajoittavan vain tarpeeksi korkeiden puiden sijainti. Yhteydet kulkivat myös yksittäisistä puista 
muodostuvia puurivejä pitkin ja pihapuita hyödyntäen. Seurannan yhteydessä tehtyjen havaintojen pe-
rusteella liikkumiseen käytetyt puut olivat korkeudeltaan pääsääntöisesti yli kymmenmetrisiä haapoja, 
koivuja ja kuusia. 

(Virtanen ym. 2014 )

2.2.4. Elinympäristöverkoston kriittiset kohdat

Elinympäristöverkoston kokonaisuuden kannalta kriittisimmiksi kohdiksi on tunnistettu kartoituk-
sissa ainoiksi elinympäristöjen välisiksi yhteyksiksi todennetut yhteydet sekä heikentyneet tärkeät 
elinympäristöjen väliset yhteydet, joissa yhteyksien laatu tai rakenne on tällä hetkellä paikoin 
muutamien puiden tai puuryhmien varassa. Vähäisetkin heikentymiset näissä kriittisissä kohdissa 
voivat heikentää suotuisan suojelun tasoa pitkällä aikavälillä.

Kriittisiksi yhteyksiksi on tunnistettu:

•  Kauklahden väylän ylittävä yhteys, joka yhdistää Kummelivuoren elinympäristöt muihin eli-
nympäristöihin. Kauklahdenväylän ylityksen jälkeen yhteydet jatkuvat pohjoiseen sekä mah-
dollisesti Nöykkiön ja Sammalvuoren suuntaan. Kummelivuoren elinympäristöjen yhteydet 
katkeavat etelässä Länsiväylään, lännessä merenrantaan ja rannan avoimiin viheralueisiin 
sekä pohjoisessa peltoihin ja laajoihin rakennettuihin alueisiin.

•  Kaksisuuntainen yhteys Hannusmetsästä Länsiväylän yli Järvisillan kohdilla. Yhteys on kriit-
tinen, koska se on ainoa todennettu Länsiväylän ylittävä yhteys, joka yhdistää selvitysalueen 
osapopulaation muihin Espoon liito-orava-alueisiin. Länsiväylällä molempiin suuntaan toimi-
via ylityskohtia tulisi olla vähintään kaksi, mieluiten kolme. Nykyään ylitysmahdollisuudet 
ovat vakavasti heikentyneet ollen Järvisillan todennetun ja kriittisen ylityskohdan varassa. 
Ylitys on lähellä liito-oravan maksimaalista liitomatkaa. Yksittäisten puiden tai puuryhmien 
kaatuminen voi tehdä ylityksestä liian leveän liito-oravalle. Länsiväylän tulevat kehittämistar-
peet lisäajokaistoineen, ramppeineen ja meluesteineen tulevat entisestään hankaloittamaan 
tilannetta, koska tilaa hyvälaatuisen yhteyden toteuttamiselle on jatkossa entistä vähem-
män. Liito-oravien ylitysmahdollisuuden turvaaminen ja ylityskohdan parantaminen tulee 
ottaa huomioon järjestelyjen jatkosuunnittelussa.

•  Yksisuuntainen dispersaaliyhteys Hannusmetsästä Länsiväylän yli Tukkurinsillan kohdilla. 
Yhteys on ainoa tunnistettu Länsiväylän ylittävä dispersaaliyhteys. Selvitysalueen nuorille 
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liito-oraville Hannusmetsä on ainoa portti levittäytyä uusille alueille. Yhteys on heikko Nöyk-
kiön puolella.

•  Kaksisuuntainen yhteys Finnoosta Finnovikenin kosteikon pohjoisosia pitkin Matinkylään. 
Yhteys on kriittinen, koska se on ainoa aikuisille liito-oraville soveltuva itä-länsisuuntainen 
yhteys Finnoon ja Matinkylän välillä. Yhteys on nykyisellään kapea ja siinä on aukkoisia 
kohtia. Yhteyteen kohdistuu rakentamisen vaikutuksia. 

2.2.5. Tarkemmin tarkastellut kohteet

Tarkemmin tässä selvityksessä on tarkasteltu liito-oravien elinympäristöverkostoa metroasemien 
ja väylähankkeiden ympäristöissä Matinkylässä, Finnoossa, Kaitaalla, Soukassa ja Kummelivuo-
ressa. Yhteyksiä selvitysalueen ulkopuolelle on tarkasteltu erityisesti Hannusmetsässä ja Sou-
kanniemessä Suinonsalmen yli.

Selvityksessä ei ole otettu kantaa Marinkallion elinympäristön tilanteeseen. Alueella on vahvis-
tunut asemakaava ja maanomistaja on hakenut poikkeuslupaa liito-oravan suojelusta alueen to-
teuttamiseksi kaavan mukaisesti. 

2.3. Elinympäristöverkoston tavoitetila ja toimenpiteet

2.3.1. Kokonaistarkastelu

Kokonaistarkastelun tavoitteena on toimia maankäytön suunnittelun työvälineenä, jolla varmiste-
taan liito-oravan suotuisan suojelun tason säilyminen pitkällä aikavälillä. Kokonaistarkastelussa 
on kuvattu selvitysalueen elinympäristöverkoston tavoitetila sekä liito-oraville soveltuvan elinym-
päristön tarjonta. 

Tarkastelussa on huomioitu tiedossa olevat maankäyttö- ja toteutussuunnitelmat sekä käynnis-
sä olevien rakentamishankkeiden vaikutukset. Merkittäviä elinympäristöverkostoon vaikuttavia 
hankkeita ovat Länsimetro ja sen jatke sekä metroon tukeutuvat maankäytön ja katuverkon ke-
hitystarpeet sekä Länsiväylän suunnitellut leventämistoimenpiteet. Kaupunkirakenteen huomat-
tavalle tehostamiselle on tarpeita metroasemien ympäristöissä ja lähialueilla. Näillä alueilla on 
etsitty rajauksia, jotka takaavat suotuisan suojelun tason säilymisen pitkällä aikavälillä ja mahdol-
listavat maankäytön kehittämisen.

Kokonaistarkastelun avulla:
•  voidaan tunnistaa ja arvottaa ydinalueen, elinympäristön ja yhteyden kytkeytyminen ja mer-

kitys elinympäristöverkostossa sekä varmistaa, etteivät yksittäiset elinympäristöalueet tai 
selvitysalueen populaatio jää eristyksiin (alueiden ominaisuudet ja hierarkia)

•  arvioidaan elinympäristöjen ja yhteyksien puskurointitarvetta ja herkkyyttä muutoksille (mah-
dolliset uhat) 

•  voidaan tunnistaa alueet, joille on mahdollista muodostua uusia elinpiirejä tai nykyisten siir-
tyä (mahdollisuudet parantaa suojelua).

 
Kokonaistarkastelun avulla voidaan myös arvioida, millaisia vaikutuksia elinympäristön muutok-
silla tai yksittäisen elinympäristörajauksen tai yhteyden heikentymisellä voi olla selvitysalueen 
liito-oravakannalle (riskien ja toimenpidetarpeiden ennakointi).

Kokonaistarkastelun kartta 1:10 000 on esitetty liitteessä 1.
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Kuva 8. Kokonaistarkastelu liito-oravan elinympäristöverkoston tavoitetilasta sekä liito-oraville 
soveltuvasta elinympäristötarjonnasta. Kokonaistarkastelun kartta 1:10 000 on liitteessä 1.

Kokonaistarkastelussa on kuvattu:
•  säilytettävät ydinalueet
•  säilytettävät elinympäristörajaukset sekä rajauksien pinta-ala ja ohjeellinen sijainti
•  säilytettävät, kehitettävät ja rakennettavat yhteydet elinympäristöjen välillä sekä yhteyksien 

ohjeellinen sijainti
•  soveltuvien elinympäristöalueiden tarjonta sekä potentiaaliset uudet elinympäristöt.

Elinympäristöverkoston laajuuden ja elinympäristörajausten mitoitustavoitteiden lähtökohtana on 
oletus, että verkoston mahdollistaessa liito-oravanaaraiden lisääntymisen ja elinkelpoisuuden 
useana vuonna peräkkäin, verkosto pystyy säilyttämään selvitysalueella elinvoimaisen kannan 
pitkällä aikavälillä eli takaamaan suotuisan suojelun tason. Määritetyt elinympäristörajausten pin-
ta-alatavoitteet perustuvat tietoihin liito-oravanaaraan elinympäristövaatimuksista sekä elinym-
päristön rakenteesta ja laadusta. Selvityksessä ei ole voitu suoraan soveltaa aiempia tunnettuja 
metsäisiä alueita koskevia ohjeistuksia liito-oravan suojelun toteuttamisesta. Esitetyt ohjeet ja 
suositukset on muodostettu ohjausryhmän ja asiantuntijoiden yhteisnäkemyksenä ja vuorovaiku-
tuksessa viranomaisen kanssa laadittuihin kartoituksiin ja havaintoihin perustuen sekä tieteelli-
seen taustaan peilaten. Mitoitusperusteita on kuvattu tarkemmin taulukossa 1.

Esitetyt toimenpide- ja rajausehdotukset sijoittuvat pääosin kaupungin viheralueverkostoon kuu-
luville alueille. Rajaukset ovat ohjeellisia ja voivat tarkentua jatkosuunnittelussa. Alueen rajaami-
nen säilytettäväksi elinympäristöksi tai yhteydeksi ei estä alueen virkistyskäyttöä tai pienimuo-
toista, elinympäristön arvot ja liito-oravan kannalta tärkeät rakenteelliset olosuhteet säilyttävää 
muokkaamista.
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Keskeisiä käsitteitä selvityksessä ja kokonaistarkasteluissa ovat:

Elinympäristö on liito-oravalle soveltuvaa aluetta, jossa on liito-oravalle ruokailuun, lepoon, liikkumi-
seen ja pesimiseen soveltuvaa puustoa. 

Elinympäristöverkosto on elinympäristöjen ja niitä yhdistävien yhteyksien muodostama verkosto. 

Ydinalue on kartoituksissa tunnistettu yhtenäinen osa liito-oravan elinympäristöä, jossa naaras selviää 
talven yli ja pystyy lisääntymään keväällä. Ydinalueella suojelutoimenpiteet ovat tiukempia kuin muualla 
elinympäristörajauksessa. Ydinalueen sijaintia ja laajuutta voi tarkistaa vain asiantuntijan tekemän lii-
to-oravakartoituksen perusteella.

Elinympäristörajaus on liito-oravien elinympäristöstä ydinalueen ympärille rajattava, (ensisijaisesti) 
yhtenäinen alue, joka säilytetään ja ylläpidetään liito-oravalle soveltuvana. Rajauksen tavoitekoko on 
5-10 hehtaaria ja minimikoko 4 hehtaaria. Rajattava alue voi toimia naaraan pääasiallisena elinpiirinä 
tai koiraan elinpiirin ydinalueena, jolta käsin koiras liikkuu elinpiirinsä muilla alueilla. Rajaus on osoitettu 
kartoituksissa liito-oravalle parhaiten soveltuville alueille huomioiden 2014 tiedossa olevat maankäyttö-
suunnitelmat. Rajaus sisältää vuosien 2012 – 2013 kartoituksessa tunnistettuja liito-oravalle soveltuvia 
alueita ja liikkumishabitaatteja sekä mahdollisesti nykyistä maankäyttöä kuten polkuja, pieniä kenttiä 
ja läjitysalueita, jotka aiheuttavat vähäistä aukkoisuutta rajatun metsikön latvuskerrokseen. Rajauksen 
sijainti on ohjeellinen ja sen muotoa voidaan tarkistaa soveltuvan elinympäristöalueen puitteissa.

Elinympäristöä täydentävä korttelialue on elinympäristöön rajautuva korttelialue, jonka puusto sovel-
tuu liito-oraville liikkumiseen ja ravinnoksi. 

Potentiaalinen elinympäristö on liito-oravalle soveltuvan alueen osa, joka on hyvin kytkeytynyt lii-
to-oravan elinympäristöverkostoon ja olosuhteiltaan soveltuva liito-oravan elinpiirin uudeksi ydinalueek-
si. Tunnistettuja potentiaalisia elinympäristöjä suositellaan ylläpidettäviksi laadullisesti ja rakenteellisesti 
liito-oravalle soveltuvina.

Yhteys on kookkaiden puiden latvusten muodostama yhteys, jota liito-orava käyttää siirtyäkseen eli-
nympäristöjen välillä tai elinympäristön sisällä. Yhteyksien pituudet ja leveydet vaihtelevat ja yhteys voi 
olla osa elinympäristöä. Mikäli elinympäristöjen välinen yhteys on pidempi kuin 750 metriä, yhteyden 
varrella tulee säilyttää tai kehittää liito-oravalle ravintoa ja suojaisan pysähtymispaikan tarjoava välie-
tappi.

Välietappi on noin 0,2 - 0,5 hehtaarin laajuinen säilytettävä tai kehitettävä metsikkö, jossa on liito-ora-
valle ravintoa ja suojaa tarjoavaa puustoa.

2.3.2. Elinympäristöverkoston laajuus ja rakenne

Liito-oravakannan elinvoimaisuuden ja liito-oravan suotuisan suojelun tason turvaamisen lähtö-
kohtana on nykyisten tunnettujen elinympäristöjen keskeisten osien ja yhteyksien sekä verkostol-
lisen kattavuuden säilyttäminen. Lisäksi soveltuvaa elinympäristöä säilytetään mahdollisimman 
suurelta osin osana viherverkostoa. 

Selvityksessä esitetyt toimenpide-ehdotukset ja mitoitussuositukset suurelta osin ylittävät luon-
nonsuojelulain tiukat tulkinnat ja ns. minimivaatimukset. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä 
toimiminen minimivaatimukset ylittävällä tavalla takaa varmemmin suotuisan suojelun tason yllä-
pitämisen selvitysalueella.
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Elinympäristöverkoston säilyttäminen toteutetaan eriasteisilla rajauksilla ja toimenpiteillä:

•  Elinympäristöjen ydinalueet (keskimäärin vähintään noin 1 hehtaari) säilytetään ja elinym-
päristön laatua ylläpidetään. Ydinalueen sijaintia ja laajuutta voidaan tarkistaa asiantuntijan 
tekemän liito-oravakartoituksen perusteella ydinalueen laatu säilyttäen. Ydinalueella tulee 
säilyä riittävä määrä ravintoa ja pesäpaikkoja naaraan talvehtimista ja lisääntymistä varten.

•  Ydinalueen ympärille rajataan säilytettävä ja elinympäristönä ylläpidettävä metsäinen eli-
nympäristöalue (5 - 10 hehtaaria, minimissään 4 hehtaaria). Rajauksen sijaintia, muotoa ja 
pinta-alaa voidaan tarkentaa maankäytön suunnittelun tarkentuessa huomioiden ydinalueen 
puskurointitarpeet ja sovittaminen maankäytön tarpeisiin. Alue rajataan mahdollisimman yh-
tenäisenä suosien tunnistettuja liito-oravalle soveltuvia alueita.

•  Ydinalueilta säilytetään tavoitteellisesti vähintään kaksi yhteyttä elinympäristöverkoston 
muille alueille, tärkeissä solmukohdissa säilytetään kolme yhteyttä. Alueelliset yhteydet 
muualle Espooseen säilytetään ja niiden toimivuutta parannetaan.

•  Soveltuvaa elinympäristöä säilytetään mahdollisimman laajasti tunnettujen elinympäristö-
alueiden yhteydessä ja viherverkoston osana. Soveltuvat alueet tukevat ydin- ja elinympä-
ristöalueiden säilymistä ja laatua (puskurointi) sekä mahdollistavat liito-oravien elinpiirien 
siirtymisen ja uusien elinpiirien syntymisen sekä kannan säilymisen pitkällä aikavälillä. So-
veltuvien alueiden verkosto varmistaa myös kannan koon arviointiin liittyvän epävarmuuden 
huomioon ottamisen sekä uusien liito-oravahavaintojen ja tulevien maankäyttötarpeiden yh-
teensovittamisen. 

Ensisijaisesti säilytetään: 

•  elinympäristöalueet, joilta on aiempia liito-oravahavaintoja

•  elinympäristöverkostossa keskeisesti ja hyvien yhteyksien varrella sijaitsevat laajemmat lii-
to-oravalle soveltuvat alueet

•  olosuhteiltaan ja rakenteeltaan liito-oravalle erityisen hyvin soveltuvat alueet, joissa on riittä-
västi ravintoa ja pesäpaikkoja tarjoavaa puustoa.

Elinympäristörajausten sisällä voidaan tehdä puustonhoitotöitä tai pienimuotoisia rakentamis- tai 
muutostöitä elinympäristön rakenteelliset ja laatutavoitteet säilyttäen, esimerkiksi virkistysreittien 
tai pienimuotoisten toiminnallisten alueiden rakentamista.

Ydinalueen ja elinympäristörajauksen koon määrittäminen 

Säilytettävien rajausten koon määrittämisessä lähtötietona ovat olleet Suomessa tehtyjen liito-orava-
tutkimusten tiedot, joiden mukaan liito-oravakoiraiden elinpiirit olivat keskimäärin noin 59,9 hehtaaria ja 
naaraiden noin 8,3 hehtaaria. Koiraiden elinpiireistä keskimäärin 9 % eli 5,4 ha ja naaraiden elinpiiristä 
11 % eli 0,91 ha luokiteltiin ydinalueeksi. (Hanski ym. 2000)

Minimirajaus perustuu tietoon, että Suomessa metsäisillä alueille tehdyissä tutkimuksissa ei ole löydetty 
vakituista naaraan asuinpaikkaa erillisestä alle 3,5 hehtaarin metsiköstä (Ympäristöministeriö 2005, 
Nironen & Lammi 2003).

Ydinalue
Elinympäristön säilytettäväksi ydinalueeksi on keskimäärin rajattu vähintään noin hehtaarin kokoinen 
alue, joka vastaa tutkimuksissa todettua keskimääräistä naaraan elinpiirin ydinalueen kokoa (0,91 heh-
taaria) (Hanski ym. 2000). Olosuhteiltaan ja rakenteeltaan erittäin hyvälaatuisen ja tiiviin ydinalueen 
pinta-ala voi olla pienempikin.
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Säilytettävä elinympäristörajaus
Elinympäristörajauksen tavoitekooksi on määritetty 5 - 10 hehtaaria ja minimikooksi 4 hehtaaria. 5 heh-
taaria on tavoite, jolla suojelutason katsotaan tulevan hyvin turvatuksi. Rajauksen koko on määritelty 
liito-oravanaaraan elinympäristövaatimusten perusteella. Tavoitteena on säilyttää ja rajata metsäinen 
elinympäristöalue, jossa naaras pystyy selviämään hyväkuntoisena talven yli ja saamaan keväällä 
poikasia. Rajattava elinympäristöalue voi toimia naaraan pääasiallisena elinpiirinä tai koiraan elinpiirin 
ydinalueena, jolta käsin koiras liikkuu elinpiirinsä muilla alueilla. Rajauksen sijainti on esitetty 1:10 000 
kokonaistarkastelussa ohjeellisena. Rajauksen sijaintia, muotoa ja kokoa voidaan tarvittaessa tarkistaa 
soveltuvan elinympäristöalueen puitteissa. Rajauksen minimikoon tulee kuitenkin olla vähintään 4 heh-
taaria.

Minimitavoitetta 4 hehtaaria voidaan käyttää, kun: 
•  ydinalueen läheisyydessä ei nykyisellään ole yli 4 hehtaaria liito-oravalle soveltuvaa aluetta
•  elinympäristö on rakenteeltaan ja laadultaan erityisen hyvin elinympäristöksi soveltuvaa tai 
•  metsäistä elinympäristörajausta tukee liito-oravalle soveltuva, muu elinympäristöksi kelpaava maan-

käyttö, joka säilyy liito-oravalle soveltuvana ennustettavissa olevassa tulevaisuudessa eli esimerkik-
si vakiintuneella, valmiiksi rakentuneella asuinalueella.

Muilla alueilla, erityisesti maankäytöltään kehittyvillä alueilla metsäisen elinympäristörajauksen tavoite-
koko on 5 hehtaaria. 

Laajempaa rajausta voidaan soveltaa, kun kyseessä on:
•  laadultaan ja rakenteeltaan epäyhtenäinen elinympäristö, jolloin riittävän laaja koko varmistaa eli-

nympäristön elinkelpoisuuden tai
•  yhtenäinen, erityisen hyvin liito-oravalle soveltuva elinympäristö, joka voi toimia pitkälläkin aikavälillä 

koko populaatiota ylläpitävänä elinympäristökokonaisuutena ja joka suuremman kokonsa vuoksi 
kestää paremmin elinympäristössä tapahtuvia muutoksia ja tarjoaa potentiaalisia elinympäristöjä 
uusille tai siirtyville liito-oraville

Rajaukset pyritään muodostamaan mahdollisimman yhtenäisinä, metsäisinä alueina. Rajauksissa suo-
sitaan liito-oravalle parhaiten soveltuvia ja ekologisesti monipuolisia alueita, kuten pienvesien ja vesis-
töjen varsia. 

Alueiden kokoon vaikuttavat myös elinympäristöalueiden muoto ja puskurointitarpeet. Mikäli rajattava 
elinympäristö muodostuu pääosin kapeista suikaleista tai useista erillisistä, kapeiden yhteyksien yhdis-
tämistä osa-alueista tai elinympäristöalueen ympärillä ei ole elinympäristöä tukevaa ja vaihettumisvyö-
hykettä, rajauksen tulee olla riittävän laaja ja elinympäristön laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

2.3.3. Toimivat ja kestävät yhteydet 

Toimivat ja kestävät yhteydet elinympäristöjen ja osapopulaatioiden välillä ovat merkityksellisiä 
liito-oravakannan säilymiseksi elinvoimaisena pitkällä aikavälillä. Yhteyksien merkitys korostuu 
elinympäristöalueiden pienentyessä ja elinympäristöverkoston ollessa pirstoutunut. 

Ydinalueilla ja säilyvillä elinympäristöalueilla tulisi olla vähintään kaksi toimivaa yhteyttä 
ja elinympäristöverkoston tärkeillä solmukohdilla kolme yhteyttä verkostomaisuuden tur-
vaamiseksi, kestävyyden lisäämiseksi ja erilaisten riskitekijöiden vaikutusten vähentämiseksi.

Yhteyksien tulee olla pitkällä aikavälillä säilyviä ja aikaa kestäviä. Monikerroksinen, ns. pus-
kuroitu yhteys, jossa on useita latvuskerroksia kestää aikaa eikä katkea yhden puusukupolven 
vanhentuessa on suositeltava tavoite. 

Liitteessä 1 esitetyssä 1:10 000 kokonaistarkastelussa on kuvattu tärkeimmät alueelliset ja 
elinympäristöjen väliset yhteystarpeet. Yhteyksien sijainnit ovat ohjeellisia. Jatkosuunnittelus-
sa niiden paikkaa voidaan tarkentaa soveltuvien elinympäristöalueiden tai liikkumiseen soveltu-
vien alueiden puitteissa.
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Espoonlahden ja Matinkylän suuralueiden liito-oravakannan elinvoimaisena pitkällä aikavälillä 
säilymisen kannalta yhteyksien tarkkaa sijainta ja laatua olennaisempaa on elinympäristöjen vä-
linen yhteyksien tarve. Kanta pysyy elinvoimaisena, kun liito-oravakoiraat pääsevät siirtymään 
naaraiden elinympäristöihin ja nuoret liito-oravat pystyvät levittäytymään uusille alueille. 

Yhteydet voidaan jakaa laadullisesti kolmeen luokkaan: alueellisiin pääyhteyksiin, laadullisesti 
hyviin yhteyksiin ja kapeisiin, yhteysverkkoa täydentäviin yhteyksiin:

•  Alueellinen pääyhteys voi muodostua laajemmista metsäisistä kaistaleista / vyöhykkeistä, 
joiden leveys voi vaihdella muutamasta kymmenestä metristä satoihin metreihin. Puustoiset 
vyöhykkeet voivat olla osa viheralueverkoston laajempia puisto- ja viheralueita.

•  Hyvän yhteyden tavoitteellinen leveys on 20 - 50 metriä (tai enemmän) ja aukkokohdissa 
puiden välinen etäisyys enintään 20 metriä. Elinympäristörajausten välisten ensisijaisten 
yhteyksien tulee olla hyviä yhteyksiä.

•  Kapeat, yksittäisistä puista tai puuriveistä muodostuvat yhteydet voivat toimia muita 
yhteyksiä tukevina yhteyksinä. Kapeita yhteyksiä tulisi vahvistaa ja niiden kestävyys var-
mistaa muodostamalla niille rinnakkainen latvusyhteys esimerkiksi istuttamalla kaksi vie-
rekkäistä puuriviä kujanteeksi, leventämällä viherkaistaa puiden rinnakkaisen tai lomittaisen 
istuttamisen mahdollistavaksi tai istuttamalla latvusyhteyttä vahvistavaa puustoa kadun reu-
na-alueelle tai tontin puolelle.

Selvitysalueella osa elinympäristöjen välisistä yhteyksistä muodostuu pitkiksi. Pitkien (yli 750 met-
riä) yhteyksien varteen suositellaan säästettäväksi tai kehitettäväksi noin 0,2- 0,5 ha suuruisia 
metsiköitä välietapeiksi, jotka tarjoavat liito-oravalle ravintoa ja suojaisia levähdyspaikkoja. 

Yhteyksien varrella sijaitsevien merkittävien esteiden ylittämistä tulee helpottaa säilyttä-
mällä ja istuttamalla ylityksen mahdollistavaa puustoa esteensuuntaisesti yhteyttä leveämmällä 
osuudella.

Kuva 9. Esimerkki kiertoliittymän ylityksen helpottamisesta istuttamalla puita viherkaistoille ja 
kiertoliittymän keskiosaan.
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2.3.4. Elinympäristön laadun ylläpitäminen

Elinympäristöverkoston laatua ylläpidetään liito-oravan olosuhteita suosivilla puuston ylläpito- ja 
hoitotoimenpiteillä. Elinympäristöverkoston viheralueille laaditaan hoito-ohjeet, joilla varmistetaan 
puuston rakenteen ja puulajikoostumuksen säilyminen liito-oravalle soveltuvina.

Kuva 10. Esimerkki kadun ylityksen helpottamisesta. Kadun keskelle rakennetaan leveä viher-
kaista, jolle istutetaan suurikokoisia puuntaimia lomittain. Kadun molemmilla puolilla säilytetään 
suurikokoista puustoa leveällä vyöhykkeellä ja tarvittaessa täydennetään puustoa istutuksin. 
Säilytettävä puusto juuristoalueineen suojataan rakentamisen ajaksi.
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Kuva 11. Periaatepiirustus hyvätasoisesta yhteydestä, joka rajautuu molemmilta puolilta maan-
käyttöön. Yhteyden keskimääräinen minimileveys on 30 metriä, mikä mahdollistaa varautumisen 
viereisten alueiden muutoksiin ja useamman puun levyisen puustoisen yhteyden säilyttämisen 
tai istuttamisen sekä virkistysyhteyden sijoittamisen yhteyskäytävään. Mikäli yhteys rajautuu 
toiselta tai molemmilta sivuiltaan ns. vapaaseen alueeseen kuten vesistöön tai viheralueeseen, 
yhteyden tilavaraus voi olla kapeampi (25 m / 20 m), kun puustoa suojaavaa puskurivyöhykettä 
maankäytön suuntaan ei tarvita. Yhteys voi olla leveydeltään vaihteleva (> minimi). 

2.3.5. Elinympäristön parantaminen

Selvitysalueella liito-oravan elinympäristöä voidaan parantaa rakentamalla uusia yhteyksiä ja eli-
nympäristöksi soveltuvia alueita (erityisesti uusilla rakentuvilla alueilla) sekä parantamalla nykyi-
sen ympäristön soveltuvuutta liito-oravalle erilaisin toimenpitein.

Selvitysalueella elinympäristöverkostoa voidaan parantaa rakentamalla uusia elinympä-
ristöiksi soveltuvia alueita sekä yhteyksiä elinympäristöjen ja soveltuvien alueiden tai 
osapopulaatioiden välille esimerkiksi:

•  rakentamalla uusia yhteyksiä ja elinympäristöksi soveltuvia alueita Finnoonsatamassa ja 
mahdollisesti Djupsundbäckenin alueella

•  kehittämällä Espoon eteläosien yleiskaavan mukaisia Finnobäckenin ja Gräsanojan virkis-
tysyhteyksiä myös liito-oravalle soveltuvina yhteyksinä, jotka jatkuvat Länsiväylän ylitse ja 
Pohjois-Espoon suuntaan.
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Elinympäristön laatua voidaan parantaa muokkaamalla olevaa elinympäristöä paremmin 
liito-oravalle soveltuvaksi esimerkiksi:

•  Lisäämällä liito-oraville soveltuvia pönttöjä (suuaukko 45 mm) pesä- ja levähdyspaikoiksi. 
Parannettaville elinympäristöille lisätään vähintään viisi, mieluiten yli seitsemän pönttöä 
hehtaaria kohti alueen kolotilanteen mukaan. Pöntöt uusitaan viiden vuoden välein. Uusimi-
nen kirjataan elinympäristön hoito-ohjeisiin. 

•  Istuttamalla tai suosimalla puuston hoitotoimenpiteissä kuusia, jotka tarjoavat liito-oraville 
suojaa sekä haapoja ja leppiä ruokailu- ja pesäpaikkoja tarjoavina puina.

2.3.6. Säilytettävän elinympäristön ja yhteyksien laatu- ja mitoitustavoitteet

Liito-oravien suotuisan suojelun tasolle ei ole yksiselitteistä tulkintaa, vaan suojelun taso ja toi-
menpiteiden riittävyys harkitaan tapauskohtaisesti. Tässä työssä on määritetty maankäyttöä ja 
liito-oravien elinympäristön ylläpitoa ja hoitoa ohjaavia tavoitteita, joiden tarkoituksena on pyrkiä 
varmistamaan liito-oravan suotuisan suojelun taso ylläpitäminen ja ylittyminenkin selvitysalueella 
pitkällä aikavälillä. 

Ensisijaisesti suotuisan suojelun taso turvataan säilyttämällä liito-oraville riittävän laaja elinympä-
ristöverkosto, jonka alueella rakentamista rajoitetaan ja elinympäristön laatua ylläpidetään.

Toimenpiteiden riittävyyden arvioimisen tueksi esitettyjä tavoitteita ja määrittelyjä on verrattu Ym-
päristöministeriön antamissa ohjeistuksissa ja keskeisimmissä suomalaisissa tutkimuksissa esi-
tettyihin ns. minimitulkintoihin liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikoista, elinympäristöistä ja 
muista liito-oravan elinympäristön laatuun liittyvistä kriteereistä. 

Taulukko 1. Elinympäristöverkoston laajuutta ja laatua koskevat tavoitteet ja kriteerit selvitys-
alueella suotuisan suojelun tason ylläpitämiseksi sekä vastaavat vähimmäisvaatimukset

Kriteeri Espoon kaupungin asettama tavoi-
te liito-oravan suojelulle Espoon-
lahden ja Matinkylän suuralueilla

Ympäristöministeriön ohjeiden ja 
tutkimustulosten ns. minimitulkin-
nat liito-oravan suojelusta

Lisääntymis- ja levähdyspaikan  sekä ydinalueen laajuutta ja laatua koskevat tavoitteet 
ja kriteerit sekä vastaavat vähimmäisvaatimukset

Lisääntymis- 
ja levähdys-
paikka 

Todettujen pesä- ja/tai kolo- ja pa-
panapuiden sekä niitä ympäröivien 
puiden muodostama pienipiirteinen 
metsikkö, joka on osa tunnistettua 
ydinaluetta tai elinympäristöä. 

Runsaiden papanapuu-havaintojen 
perusteella ydinalueen tai elinympä-
ristön osa voidaan tunnistaa lisään-
tymis- ja levähdyspaikaksi, vaikka 
pesäpuuta tai kolopuuta ei havaita. 

Lisääntymispaikalla liito-orava saa 
poikasia, levähdyspaikassa liito-orava 
viettää päivänsä: pesäpuut ja niiden 
välittömässä läheisyydessä olevat 
suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. 1

Liito-oravan lisääntymispaikka on 
alue, jolla naaras pystyy viettämään 
talven ja saamaan poikasia keväällä. 2

Ydinalue Vähintään noin 1 ha suuruinen, yhte-
näinen osa liito-oravan elinympäris-
töä, jossa naaras selviää talven yli ja 
pystyy lisääntymään keväällä. 

Ydinalueella suojelutoimenpiteet ovat 
tiukempia kuin muualla elinympäristö-
rajauksessa. 

Ydinalueen puusto sisältää ne puut, 
jotka muodostavat liito-oravan lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja. 

Ydinalueen osuus on n. 10 % koko 
elinpiirin pinta-alasta. Naaraan elin-
piiri on keskimäärin 8 ha ja ydinalue 
0,9 ha. 3

Ydinalueen minimikoon tavoite on 
1 ha. 7
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Ydinalueen 
rakenteelliset 
tavoitteet: 

•  puuston 
koostumus 
ja puulaji-
suhteet

•  puuston 
uusiminen 
ja hoitotoi-
menpiteet 

Ydinalueen tärkeimmät ominaisuudet 
ovat lisääntymis- ja levähdyspaikat 
sekä niitä suojaava puusto.

Osana elinympäristörajausta ydina-
luetta koskevat samat tavoitteet kuin 
elinympäristöä puuston koostumuk-
sen ja puulajisuhteiden osalta. 

Ydinalueen hoito on ensisijaisesti vaa-
rallisten puiden poistoa ja kevyempää 
kuin elinympäristörajauksen muilla 
osilla. Ydinalueella ei tehdä hoitotoi-
menpiteitä 1.4 – 31.7, jolloin naaraalla 
voi olla poikasia pesissä (liito-oravan 
pesimärauha).

Ydinaluetta saa käyttää viher- ja vir-
kistysalueena. 

Vaarallisen puun poistamiseen tulee 
pyytää suostumus ELY-keskukselta, 
jos vaarallinen puu on tunnistettu 
papanapuuksi. Näin varmistetaan, 
ettei kyseessä ole lisääntymis- tai 
levähdyspaikan heikentämien tai 
hävittäminen. 

Ydinalueita ei ole tarkasti määritetty. 
Suomessa määrittelyssä on turvau-
duttu luonnontieteelliseen asiantunte-
mukseen. 9

Säästettävää aluetta ei tarvitse täysin 
suojella: aluetta voidaan varovasti ja 
tarkan suunnittelun mukaisesti käsi-
tellä. 5

Yksittäinen pesäpuu tarvitsee sel-
laisen suojan, että se ei menetä 
merkitystään lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkana hankkeen toteuttamisen 
jälkeenkään. 9

Elinympäristörajauksen laajuutta ja laatua koskevat tavoitteet ja kriteerit sekä vastaavat 
vähimmäisvaatimukset

Elinympäris-
törajaus

Suotuisan suojelun tason takaami-
seksi säilytettävä 5 -10 ha (vähintään 
4 ha) laajuinen elinympäristöalue. Alue 
rajataan ensisijaisesti liito-oraville par-
haiten soveltuvasta alueesta ja niin, 
että tunnistetut ydinalueet sisältyvät 
rajaukseen. 

Naaraan vakituista asuinpaikkaa ei 
ole löydetty erillisestä alle 3,5 ha met-
siköstä. 2, 4

Liito-oravalle säästettävä alue on 
riittävä, kun se turvaa lisääntymisen 
esiintymispaikalla, joka naarailla on 
keskimäärin ehkä noin 3 ha. 5 

Elinympäris-
tön rakenteel-
liset tavoit-
teet: 

•  puuston 
koostumus 
ja puulaji-
suhteet

Elinympäristön tärkeimmät ominaisuu-
det ovat riittävän ravinnon ja suojan 
tarjoaminen. 

Puulajisuhteiltaan liito-oravalle sovel-
tuu sekametsä, jossa kasvaa kuusia 
ja ryhminä lehtipuita. 

Naaraan ydinalueelta on löydyttävä 
ainakin haapoja, leppiä ja koivuja 7

Espoonlahden ja Matinkylän suuralu-
eilla liito-oravien on havaittu ruokail-
leen lepässä, tammessa, männyssä, 
haavassa, vaahterassa, raidassa ja 
kuusessa 7

Elinympäristössä on oltava kuusia 
suojaa tarjoavina puina 7

Liito-oravan elinympäristössä on 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
lisäksi liikkumiseen ja suojautumiseen 
soveltuvia puita sekä ravintoa tarjo-
avia lehtipuita. 1, 2

Liito-orava on kuusivaltaisten metsien 
laji, mutta se ei tule toimeen yksipuo-
lisissa kuusikoissa, eikä pesi nuorissa 
metsissä. 2

Kesällä liito-oravat syövät pääasiassa 
puiden lehtiä (pääravintona haapa, 
leppä ja koivu). Syksyllä ja talvella ra-
vintoa ovat havupuiden silmut ja leh-
tipuiden norkot sekä silmut.6 Kuuset 
tarjoavat liito-oraville suojaa etenkin 
lehdettömään aikaan. 7
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Elinympäris-
tön rakenteel-
liset tavoit-
teet: 

•  puuston 
koostumus 
ja puulaji-
suhteet

Puuston tulee olla ikärakenteeltaan 
monipuolista. Enemmistön tulee olla 
kookasta puustoa (korkeus > 10 m). 
Vanhoja puita ei tarvitse säästää, 
elleivät ne tarjoa pesäpaikkoja tai ra-
vintoa tai ole keskeinen osa yhteyttä. 

Puuston tulee muodostaa metsään 
osittain yhtenäinen latvuskerros, jossa 
aukot ovat suurimmillaan aukon reu-
napuiden korkeuden levyisiä. 7

Liito-orava kykenee liitämään 
20 - 30 m leveiden aukkojen yli. Liidon 
pituuteen vaikuttavat puuston korkeus 
ja maaston korkeuserot. Puuttomat 
hakkuuaukiot ja nuoret taimikot ovat 
liito-oravalle käyttökelvottomia alueita 
ja esteitä. 1, 4

Puuston 
uusiminen ja 
hoitotoimen-
piteet 

Tavoitteena puuston eri-ikäisyys, niin 
että puustossa on aina kookkaita 
puita kasvavien puiden lisäksi. 

Puustoa uusittaessa on huolehdittava, 
että ruokailu-, levähdys- ja pesäpaik-
kojen etäisyys elinympäristön sisällä 
ei kasva mäntymetsikössä suurem-
maksi kuin 50 m ja muilla puustoisilla 
alueilla suuremmaksi kuin 100 m. 7

Yksittäinen aukko elinympäristön 
metsäsaarekkeessa on enimmillään 
aukon reunapuun pituuden levyinen. 7

Toimenpiteet suunnitellaan niin, että 
liito-oravalla on käytettävissään aina 
pesä- ja ruokailupuita ja vähintään 
kaksi toimivaa yhteyttä elinympäristön 
muille alueille. Elinympäristön sisällä 
tulee olla vyöhykkeitä, joissa on myös 
tiheämpiä kohtia. 

Liito-orava-alueille tulisi jättää met-
sänkäsittelyssä liikkumiseen ja 
suojautumiseen soveltuvia puita sekä 
ravintoa tarjoavia lehtipuita. Kulku-yh-
teyspuiksi voidaan jättää ylimpiin 
latvus-kerroksiin kuuluvia, liito-ora-
valle suojaa antavia puita ja niiden 
myrskynkestävyyteen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. 2

Pesäpaikat Liito-orava tarvitsee elinympäristöön-
sä useamman pesäpaikan. Elinym-
päristössä tulisi olla vähintään viisi, 
mieluiten yli seitsemän pesäpaikkaa 
(koloa tai risupesää). 

Pöntötys parantaa elinympäristöjen 
laatua ja säilymistä elinkelpoisena 
pitkällä aikavälillä. Pöntön suuaukon 
halkaisijan tulee olla 45 mm.

Naaraalla on käytössä keskimäärin 5 
pesää ja uroksella 8. Useat käytössä 
olevat pesäpaikat eri puolilla elinpii-
riä ovat olennainen osa liito-oravan 
biologiaa. 3

Pönttö ei korvaa kaadettua pesäpuu-
ta. Pöntötys on yksi elinympäristön 
suojelua tukevista keinoista. 9

Muoto ja ra-
jautuminen

5 ha suuruisen elinympäristörajauksen 
tulee olla yhtenäinen alue, jonka läpi 
voi kulkea yksittäisiä katuja, reittejä tai 
muita toiminnallisia käytäviä.

Elinympäristö voi yksittäisissä koh-
dissa olla kapeimmillaan n. 20 metriä 
leveä, mikäli muut elinympäristön 
rakenteelliset tavoitteet täyttyvät eikä 
maankäyttö edellytä puskurivyöhyket-
tä. Elinympäristön suositeltavin muoto 
on mahdollisimman leveä. 

Aikuiset liito-oravat liikkuvat laajoilla 
alueilla. Koiraan elinpiiri on keskimää-
rin 60 ha ja naaraan 8,3 ha. Ydina-
lueen tai alueiden osuus elinpiiristä 
on noin 10 % (koiraat 6 ha / naaraat 
0,83 ha) 3
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Yhteyksien määrää ja laatua koskevat tavoitteet ja kriteerit sekä vastaavat vähimmäis-
vaatimukset

Liito-oravan 
yhteys

Elinympäristöjen välisten yhteyksien 
tulee ensisijaisesti perustua metsä-
kaistaleisiin tai metsäisiin viheraluei-
siin. Yhteydet suunnitellaan säilyviksi 
pitkällä aikavälillä. Yhteyden tulee olla 
vähintään kahden puun levyinen ja 
uusittavissa vaiheittain. 

Yhteys muodostuu vähintään 10 met-
riä korkeista puista, jotka ovat enin-
tään korkeutensa etäisyydellä toisis-
taan, puulajilla ei ole väliä.

Kulkuyhteyspuiksi voidaan jättää ylim-
piin latvuskerroksiin kuuluvia, liito-ora-
valle suojaa antavia puita ja niiden 
myrskynkestävyyteen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Liito-orava kyke-
nee liitämään 20 - 30 metriä leveiden 
aukeiden alojen yli. 2, 4

Kulkuyhteys voidaan muodostaa puis-
ta siten, että puut ovat korkeintaan 
puun pituuden etäisyydellä toisistaan. 
2

Yhteyden 
laatu

Elinympäristöjen välinen yhteys voi 
olla enimmillään 750 metriä. Eli-
nympäristön sisäiset yhteydet voivat 
olla pisimmillään 100 metriä.7 Mikäli 
yhteys on pidempi, pyritään yhteyden 
varrelle muodostamaan välietappi. 
Välietappi on noin 0,2 - 0,5 ha metsik-
kö, josta liito-orava saa suojaa ja/tai 
ravintoa. 

Tavoite yhteydelle, jotta se kestää 
parhaiten aikaa, on vähintään noin 
20 - 50 m leveä metsäinen vyöhyke, 
jossa suurin osa puustosta on yli 
10 metriä korkeaa ja puusto muodos-
taa yhtenäisen, jatkuvan latvusker- 
roksen. Yhteyden leveys ja muoto  
voi vaihdella.

Elinympäristöjen välisessä yhteydes-
sä aukko voi olla enintään kaksi ker-
taa reunapuiden korkeuden levyinen. 
Elinympäristöjen sisäisessä yhtey-
dessä aukko vastaa enintään yhden 
reunapuun pituutta leveydeltään  
(n. 10 - 30 m). 7

Liito-orava kykenee liitämään 20 - 30 
metriä leveiden aukeiden alojen yli. 
Liidon pituuteen vaikuttavat luonnol-
lisesti puuston korkeus ja maaston 
korkeuserot. 1, 4

Yhteyden minimivaatimustaso: puut 
> 10 m, enintään puiden korkeuden 
päässä toisistaan. 1, 4

Yhteyspuut voivat olla useassa 
rivissä tai ryhminä, jolloin yhden puun 
poistaminen ei vielä katkaise yhteyt-
tä. Kun arvioidaan yhteyden varrella 
olevien aukkojen ylitysmahdollisuutta, 
voidaan tukeutua maksimiliitolukuun 
ja verrata sitä aukon reunapuiden 
korkeuteen ja mahdollisien lähtö- ja 
laskeutumispisteiden korkeuseroihin.7

Yhteyksien 
lukumäärä

Elinympäristörajauksella tavoitteena 
on kaksi yhteyttä muille liito-oravalle 
soveltuville alueille. Elinympäristöver-
koston solmukohdissa tavoitteena on 
kolme yhteyttä.

Useammalla yhteydellä turvataan, 
että yhteydet säilyvät pitkällä aikavälil-
lä ja yllättävissä tilanteissa esimerkiksi 
myrskytuhojen aikana.

Lisääntymis- ja levähdyspaikan hävit-
tä-miseksi voidaan rinnastaa tilanne, 
jossa kaikki kulkuyhteydet tuhotaan eli 
vähintään yksi yhteys on säästettävä. 
Heikentäminen voidaan rinnastaa 
tilanteeseen, jossa kulkuyhteydet 
ruokailupuihin katkaistaan. 1

Näin ollen tiukka lain tulkinta voi 
edellyttää kaikkien yhteyksien säästä-
mistä.

Yhteyksien 
pysyvyys

Kulkureitit osoitetaan pitkällä aikavä-
lillä toteuttamiskelpoisiin kohtiin, jossa 
niillä on edellytykset säilyä.

Tilanne kartoitetaan nykytilanteen 
perustella. 4
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Dispersaalialueiden ja potentiaalisten elinympäristöjen laajuutta ja laatua koskevat 
tavoitteet ja kriteerit sekä vastaavat vähimmäisvaatimukset

Dispersaali-
alueet ja 
potentiaaliset 
elinympäris-
töt

Elinympäristöverkostossa tulee olla 
toimivien yhteyksien päässä potenti-
aalisia elinympäristöjä eli liito-oraville 
soveltuvia alueita dispersoivia poi-
kasia varten ja sekä varalla tulevai-
suuden tarpeita ja erilaisia riski- ja 
epävarmuustilanteita varten. 

Dispersaaliyhteyden suositeltava 
enimmäispituus on 750 m (enimmäis-
pituus 1,8 km), jonka päässä tulee olla 
levähtämiseen soveltuva välietappi tai 
elinympäristö. 7

Dispersaaliyhteydet voivat olla laa-
dultaan muita yhteyksiä huonompia 
ja puusto matalampaa, sillä nuoret 
yksilöt käyttävät yhteyttä vain kerran 
ja yhteen suuntaan.

Eliölajin suojelutaso on suotuisa, kun 
laji pystyy pitkällä aikavälillä säily-
mään elinvoimaisena luontaisissa 
elinympäristöissään. 8

Nuoret liito-oravat jättävät emonsa 
elinympäristön ja levittäytyvät uusille 
alueille (dispersaali). Lisääntyvien 
naaraiden elinympäristöt eivät ole 
päällekkäisiä. Lisääntyäkseen naaras 
tarvitsee oman elinympäristönsä. 2, 3, 

4, 6
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2.3.7. Rakentamisen haitallisten vaikutusten vähentäminen ja lieventäminen

Rakentamisen ja muutostöiden haitallisia vaikutuksia vähennetään ja lievennetään ottamalla lii-
to-oravan olosuhteet lähtökohtaisesti huomioon suunniteltaessa toimenpiteitä elinympäristöver-
koston ydinalueisiin ja yhteyksiin liittyvillä alueilla tai niiden lähellä. 

Rakentamisen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää ja lieventää esimerkiksi:
•  ohjaamalla katkeavia yhteyksiä uusille reiteille sekä parantamalla kriittisiä kohtia pikaisesti 

ja jopa ennakoivasti
•  säilyttämällä rakentamisalueen lähellä soveltuvia elinympäristöalueita ja ylläpitämällä yhte-

yksiä niille
•  tukemalla elinpiirien siirtymistä säilyttämällä puustoa mahdollisimman pitkään rakennusvai-

heessa.

2.3.8. Elinympäristöjen säilyminen pitkällä aikavälillä

Elinympäristöjen säilyminen pitkällä aikavälillä turvataan kaavoituksen, maankäytön suunnittelun 
ja toteutuksen sekä viherympäristön hoidon ja rakentamisen toimenpiteillä. Liito-oravan suoje-
lusta huolimatta elinympäristöjä voidaan käyttää virkistykseen, kun elinympäristön laatua ja ra-
kennetta sekä puuston hoitoa koskevat tavoitteet otetaan huomioon. Liito-oravan suojelu sekä 
metsäisten viheralueiden virkistyskäyttö ja ekologiset tavoitteet voidaan yleensä sovittaa hyvin 
yhteen, kun eri tavoitteet ovat alueiden suunnittelussa ja hoidossa jo lähtökohtina.

Suotuisaa suojelun tasoa ylläpitävien ja toteuttavien toimenpiteiden vastuutahot vaihtelevat aluei-
den käyttötarkoituksen, maanomistuksen ja hankkeiden vaiheen mukaan.

Säilytettävät elinympäristöt ja yhteydet määritellään ja turvataan maankäytön suunnittelussa. 
Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarkentavat selvitykset liito-oravan esiintymisestä ja olosuh-
teista kohdealueella sekä arvioidaan suunnitellun rakentamisen vaikutukset niihin. Suunnittelun 
tueksi ja ratkaisujen yhteensovittamiseksi suunnittelun aikana laaditaan tarvittaessa tarkentavia 
kartoituksia ja puuston mittauksia. 

Aluerajauksilla ja kaavamerkinnöillä varmistetaan liito-oravan elinympäristöverkoston ja yhte-
yksien säilyminen. Elinympäristöverkoston keskeiset elinympäristöalueet ja yhteydet sijoitetaan 
ensisijaisesti puisto- ja viheralueille, jolloin niiden säilyminen pitkällä aikavälillä on turvatumpaa. 
Samalla voidaan hyödyntää viheralue- ja elinympäristöverkoston päällekkäisyydestä saatavia 
hyötyjä, kuten viheralueverkoston elinympäristöverkostolle muodostamaa puskuria ja elinympä-
ristön tukialueita. Elinympäristöverkostolla voidaan tukea viheralueverkoston ekologista ja toi-
minnallista jatkuvuutta. Elinympäristöverkoston rajauksissa suositaan ekologisesti monimuotoisia 
alueita kuten pienvesistöjen ympäristöjä ja ranta-alueita. 

Asemakaavoitetuilla alueilla rakennusvalvonnan rooli on keskeinen liito-oravan elinympäristöver-
kostoon kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa, välttämisessä ja lieventämisessä. Rakennus-
valvonnan tulee seurata liito-oravahavaintorekisteriä sekä tunnistaa tämän työn yhteysverkos-
toon kohdistuvat tarpeet luvitusvaiheessa, esimerkiksi tonttien omistajien hakiessa rakennus- tai 
puunkaatolupia.

Elinympäristöjen laadun ylläpidon kannalta on tärkeää, että elinympäristöalueiden ja yhteyksien 
puustolle laaditaan hoito-ohjeet ja puustoa ylläpidetään ja hoidetaan liito-oravan kannalta suotui-
sasti. 

Kannan kehittymistä tulee seurata. Seurannan tarve arvioidaan ja ohjelmoidaan ja seurantaa 
tehdään hankkeiden toteutusaikataulujen puitteissa, jotta saadaan riittävästi tietoa suotuisan suo-
jelun tason toteutumisen osoittamiseksi.

Espoon kaupungin ympäristökeskus tekee kannan kehittymisen perusseurantaa Espoon alueella 
ylläpitämällä havaintorekisteriä, mutta muuten seuranta määritetään tapauskohtaisesti. Seuranta 
määritetään suunnittelutasoittain tapauskohtaisesti ja tarkentaen tason mukaan. 
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2.3.9. Toimenpiteet ja vastuutahot liito-oravien suotuisan suojelun tason turvaamiseksi

Toimenpiteet ja vastuutahot liito-oravien suotuisan suojelun tason turvaamiseksi suunnittelun, ra-
kentamisen ja ylläpidon eri vaiheissa on kuvattu seuraavassa taulukossa eri suunnitteluvaiheiden 
mukaisesti jaoteltuna.

Lisäksi selvityksen liitteenä 2 on taulukko, jossa kuvataan eri toimenpiteiden ajoittuminen ja vas-
tuutahot toimenpiteittäin. Taulukko kuvaa Espoon virastojen tehtäväjakoa nykytilanteessa.

Taulukko 2. Liito-oravan suotuisan suojelun toimenpiteet suunnitteluvaiheittain

Vaihe Toimenpiteet Vastuut

Liito-oravatilanteen 
selvittäminen ja 
kannan kehittymisen 
seuranta

Liito-oravaa koskevan tietokannan kerää-
minen ja ylläpitäminen. 

Liito-oravakannan kehittymisen seuranta. 

Ympäristökeskus, ELY

Maankäytön suunnit-
telu 
•  Yleiskaavoitus
•  Asemakaavoitus

Liito-oravatilanteen selvittäminen sekä 
lähtöaineiston riittävyyden ja ajantasai-
suuden arviointi.

Havaintojen merkittävyyden arviointi 
ja peilaaminen elinympäristöverkoston 
kokonaistarkasteluun.

Säilytettävien alueiden ja yhteyksien / 
yhteystarpeiden tunnistaminen ja sovitta-
minen maankäyttöön.

Kriittisissä kohdissa tarvittaessa puusto-
kartoitukset/mittaukset.

Säilytettävien alueiden ja yhteyksien 
turvaaminen sekä mahdollisten muiden 
toimenpiteiden määrittely esim. kaava-
merkinnöin ja määräyksin.

Uusien liito-oravahavaintojen myötä 
mahdolliset lisäselvitykset ja neuvottelut 
viranomaisen kanssa.

Mahdolliset poikkeamismenettelyt.

Kaupunkisuunnittelukes-
kus, Ympäristökeskus, 
(Rakennusvalvonta, 
Tekninen keskus)

Neuvottelut ELY:n kanssa

Toteutussuunnittelu
•  Yleiset alueet
•  Korttelialueet

Alueiden suunnittelu säilytettävät elinym-
päristöverkoston alueet ja yhteydet turva-
ten sekä mahdolliset muut liito-oravan 
suojelua tukevat toimenpiteet mahdollis-
taen.

Suunnittelun viivästyessä tai suunnit-
teluratkaisujen edellyttäessä liito-ora-
vatilanteen päivittäminen, uusien lii-
to-oravahavaintojen myötä mahdolliset 
lisäselvitykset ja neuvottelut viranomai-
sen kanssa.

Elinympäristöverkoston hoidon suunnit-
telu.

Työmaajärjestelyjen suunnittelu huomioi-
den säilytettävä puusto.

Tekninen keskus, Ympä-
ristökeskus, Rakennus-
valvonta, rakennuttajat ja 
suunnittelijat

Neuvottelut ELY:n kanssa
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Vaihe Toimenpiteet Vastuut
Toteutussuunnittelu
•  Yleiset alueet
•  Korttelialueet

Liito-oravien elinympäristöä turvaavien 
järjestelyjen tarkistaminen suunnitelmia 
hyväksyttäessä ja rakennuslupia myön-
nettäessä.

Rakentaminen Säilytettävien alueiden ja puuston 
suojaaminen, tarvittavat puuston hoito-
toimenpiteet sekä mahdolliset täydenny-
sistutukset.

Suojaamisjärjestelyjen toteutuksen val-
vonta. 

Rakennuttaja, valvoja, 
Rakennusvalvonta

Ylläpito ja hoito
•  Yleiset alueet
•  Korttelialueet

Elinympäristöverkoston ylläpitäminen 
liito-oravalle soveltuvana.

Liito-oravaa koskevien velvoitteiden 
tarkistaminen puunkaatolupia myönnet-
täessä.

Tekninen keskus ja 
Rakennusvalvonta neu-
votellen ELY:n kanssa, 
kiinteistöjen hoidosta ja 
ylläpidosta vastaavat, 
yksityistonttien asukkaat 
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3. Matinkylä

3.1. Nykytila ja lähtökohdat

Matinkylästä on vuosina 2012 – 2013 
tehdyissä kartoituksissa rajattu kaiken 
kaikkiaan 11 ydinaluetta. Matinkylä 
eroaa muista selvitysalueen osa-alu-
eista siinä, ettei yhtenäisiä metsäisiä 
alueita ole kuin alueen reunoilla Finno-
vikenin kosteikon itäpuolella, Koukku-
niemen puistossa, Iirislahden puisto-
alueella sekä Gräsanojan varrella. Liito-oravien ydinalueita on Matinkylän keskustan pienialaisilla 
puistotilkuilla asuinkortteleiden välissä niiden yhteyksien tukeutuessa pihapiirien ja kadunvarsien 
puustoihin. Elinympäristöt ovat rakenteeltaan pienipiirteisiä ja kapeita. 

Yhteydet elinympäristöjen välillä kulkevat pienten puistojen läpi ja kadunvarsipuustoa pitkin. Ma-
tinkylän elinympäristöt ovat yhteydessä selvitysalueen läntisiin elinympäristöihin Finnovikenin 
kosteikkoa kiertävien yhteyksien kautta. Matinkylässä ensisijainen ja laadukkain yhteys kulkee 
Iirislahdesta Koukkuniemen kautta Nuottalahteen ja sieltä Finnovikenin kosteikon reunalle. Fin-
novikenin kosteikon eteläinen yhteys alkaa Finnobäckenin suulta. Yhteys soveltuu tällä hetkellä 
vain nuorten liito-oravien levittäytymiseen eli dispersaaliyhteydeksi. Aikuiset liito-oravat pääsevät 
Finnooseen Finnovikenin kosteikon pohjoisen yhteyden kautta. 

Paras yhteys Nuottalahdelta pohjoiseen on Matinkylän ratsutilan kentän yli ja siitä edelleen Tiis-
tinkallion reunametsää pitkin pohjoisemmaksi. Kosteus rajoittaa puiden kasvua Finnovikenin reu-
namilla, minkä takia yhteyttä ei voida leventää ja yhteyden laadun ylläpidossa tulee keskittyä 
nykyisen korkeamman puuston säilyttämiseen. Työn aikana maastokäynneillä on kartoitettu kos-
teikkoa lähinnä oleva metsäinen alue, jota liito-oravat voivat käyttää. Havaittu reitti on merkitty 
karttoihin.

Suomenlahdentien jatkeen rakentaminen alkoi 2013 ja katulinjan kohdalta puut on kaadettu. 
Säästettävät puut ja metsänreuna on aidattu. Aitaamisella on pyritty rajaamaan työmaan tilan-
käyttöä ja säästämään liito-oraville liikkumiseen tärkeitä yhteyspuita kadun molemmilla puolilla. 
Matinkylässä Vapaaniemessä rakentamistyöt ovat tehneet yhteyteen noin 40 metriä leveän au-
kon. Aukon kummallakin puolella kasvaa pääasiassa täysimittaisia kuusia. Maanpinta on tasaista 
eikä alueella ole suuria korkeuseroja. Aikuiset liito-oravat pystyvät ylittämään aukon, vaikka yli-
tykseen tarvittava liito on pitkä. 

Liito-oravien nykytilanne Matinkylässä

Sijainti Matinkylä, Finnovikenin kosteikon itäreunasta Iirislahteen ja Gräsano-
jan varteen. 

Ydinalueiden 
pinta-alat vuosien 
2012 –  2013 kartoi-
tuksissa

Suomenlahdentie: 1,09 ha
Nuottalahti: 1,33 ha
Nuottaniemi: 1,43 ha 
Tiistilän koulu ja Matinkappeli: 1,06 ha
Nuottakunnanpuisto: 0,97 ha
Nokkalanlahti: 0,53 ha
Koukkuniemi länsi: 0,77 ha
Koukkuniemi pohjoinen: 1,15 ha
Koukkuniemi itä: 1,82 ha
Telaniitty: 1,41 ha
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Liito-oravien nykytilanne Matinkylässä

Liito-oravaha-
vainnot ydin-
alueilla, muut 
havainnot vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa

Liito-oravahavaintoja vuoden 2012 – 2013 kartoituksessa ja vuoden 
2013 radioseurannasta, lisäksi maastohavaintoja vuodelta 2014. 
Suomenlahdentie: 22 papanapuuta, 3 pesäpuuta, 1 kolopuu (2013)
Nuottalahti: 9 papanapuuta, 1 pesäpuu (2013)
Nuottaniemi: 8 papanapuuta, 1 pesäpuu, 2 kolopuuta (2013)
Tiistilän koulu: 3 papanapuuta, 2 pesäpuuta (2013) 
Matinkappeli: 5 papanapuuta, 1 pesäpuu (2013)
Nuottakunnanpuisto: 7 papanapuuta, 1 pesäpuu (2014)
Nokkalanlahti: 7 papanapuuta (2014)
Koukkuniemi länsi: 1 papanapuu, 1 kolopuu (2013)
Koukkuniemi pohjoinen: 1 papanapuu, 2 pesäpuuta, 4 kolopuuta 
(2013)
Koukkuniemi itä: 4 papanapuuta, 2 pesäpuuta, 2 kolopuuta (2013)
Telaniitty: 9 papanapuuta, 2 pesäpuuta, 2 kolopuuta (2013)

Radioseurannassa Matinkylästä pannoitettiin kolme koirasta: Roope, 
Ville ja Pörrö. Roope ja Ville pannoitettiin Koukkuniemestä ja koiraat 
käyttivät samoja alueita; eniten Roope ja Ville olivat Koukkuniemen 
pohjoisimmassa elinympäristössä.
Roope: elinpiiri 125 ha, käytettyjä pesäpaikkoja 7 kpl
Ville: elinpiiri 53 ha, käytettyjä pesäpaikkoja 9 kpl
Pörrö: elinpiiri 103 ha, käytettyjä pesäpaikkoja 9 kpl

Pannoitetut koiraat käyttivät elinympäristönään Matinkylän metsäisiä 
alueita, omakotialueiden pihoja, puistoja ja puistomaisia viheralueita 
sekä korttelialueiden ja kadunvarsien puustoa. Radioseurannassa 
Matinkylästä havaittiin useampi pesä kuin maastohavaintoissa vuonna 
2013. Yksi pannoitetuista koiraista siirtyi Matinkylän urheilupuistosta Te-
laniityn elinympäristöön, Gräsanojan varressa, mikä osoittaa yhteyksien 
toimivan elinympäristöjen välillä.

Koukkuniemen ydinalueiden rajaukset perustuvat papanahavaintoihin, 
kolo- ja pesäpuiden sijoittumiseen sekä pannoitettujen oravien liikkei-
siin alueella.

Matinkylässä radioseurantahavainnot osoittivat viheralueiden ja run-
saspuustoisten rakennettujen ympäristöjen soveltuvan elinympäristöksi 
tai sen osaksi pienialaisuudestaan ja mosaiikkimaisesta rakenteestaan 
huolimatta, mikäli kulkuyhteydet ovat hyvät ja elinympäristön muut 
tavoitteet (riittävästi ravintoa ja pesäpaikkoja) täyttyvät.

Elinympäristön 
kuvaus ja ominais-
piirteet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa

Suomenlahdentie: Suomenlahdentien molemmin puolin ja Kalasta-
jantien länsipuolella on liito-oravalle soveltuvaa sekametsää. Kalasta-
jantien metsä on kuusivaltaista ja sekapuuna kasvaa haapaa, koivuja 
ja reuna-alueilla tervaleppää. Suomenlahdentien ympäristön puusto on 
puulajisuhteiltaan sekalaisempaa.

Nuottalahti: sekapuustoinen metsäalue, jossa kasvaa muutama jä-
reämpi kuusi. Muu puusto on koivua, mäntyä, tervaleppää ja haapaa.

Nuottaniemi: asuinkortteleiden välissä kapea, nauhamainen puisto-
vyöhyke, jossa kasvaa kuusia ja haapoja. 

Tiistilän koulu: koulun, kentän ja Tiistilänkaaren rajaama metsikkö, jos-
sa kasvaa järeää kuusta, rauduskoivua, mäntyä ja tervaleppää.
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Liito-oravien nykytilanne Matinkylässä

Yhteydet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa
•  Yhteydet elinym-

päristöjen välillä

Suomenlahdentien elinympäristöstä on yhteydet: 
•  Suomenlahdentien ja Kalastajantien yli Finnovikenin kosteikon 

reunalle ja sitä kautta Finnooseen tai Nuottalahden elinympäristöön 
Matinkylän ratsutallin kautta

•  Suomenlahdentien yli Rajakallion kautta Tiistiläntien varteen ja sieltä 
Tiistilän koulun ja Matinkappelin elinympäristöön

Nuottalahden elinympäristöstä on yhteydet:
•  Finnobäckenin suun yli Finnovikenin kosteikon reunaa pitkin Finnoo-

seen, yhteys toimii vain nuorille liito-oraville
•  Nuottalahdenrantaa pitkin Sepetlahteen ja Nuottaniementien yli edel-

leen Nuottaniemen elinympäristöön
•  Kalastajantien vartta Tiistilänkaaren kadunvarren puustoa pitkin Tiis-

tilän koulun elinympäristöön

Nuottaniemen elinympäristöstä on yhteydet:
•  Nuottalahdenrantaa pitkin Nuottalahden elinympäristöön ja sieltä 

edelleen Finnooseen
•  Sepettorpanpuistosta Nuottamiehenpuistoon ja edelleen Tiistilän 

koulun elinympäristöön tai Nuottakunnanpuiston elinympäristöön
•  Nuottaniementien kadunvarsipuustoa pitkin Nuottakunnanpuiston ja 

Nokkalanlahden elinympäristöihin

Tiistilän koulun ja Matinkappelin elinympäristöstä on yhteydet:
•  Tiistiläntietä pitkin Suomenlahdentien elinympäristöön
•  Tiistilänkaarta pitkin Nuottalahden elinympäristöön
•  Sepetlahdenpuiston kautta Nuottaniemen elinympäristöön
•  pihapuustoa ja Leenankujan kadunvarsipuustoa pitkin Matinkappelin 

elinympäristöön
•  Matinkappelilta Aapelinkadun kadunvarsi- ja pihapuustoa pitkin Ma-

tinlahdenkalliolle ja sieltä Koukkuniemen elinympäristöihin
•  kortteleiden pihapuuston kautta Nuottakunnanpuiston elinympäris-

töön

Nuottakunnanpuiston elinympäristöstä on yhteydet:
•  Nuottakunnanpuiston kautta Matinkappelin elinympäristöön

Nuottaniementien kautta Nuottaniemen, Nokkalanlahden ja Koukku-
niemen elinympäristöihin Nokkalanlahden elinympäristöstä on yhteydet:
•  Nuottaniementien kadunvarsipuuston kautta Nuottalahden elinympä-

ristöön ja Koukkuniemen elinympäristöihin

Koukkuniemen elinympäristöistä on yhteydet:
•  asuinalueiden läpi koilliseen ja edelleen Gräsanojan varren puustoa 

pitkin pohjoiseen Telaniityn elinympäristöön
•  asuinalueiden läpi etelään Koukkuniemenrannan männiköihin
•  rantametsän eteläkärjestä Matinlahdenrantaan ja sieltä rantapuiston 

puustoa pitkin länteen Nuottaniemen elinympäristöihin ja edelleen 
Finnooseen

•  Koukkuniemenpuiston luoteiskulmasta kadunvarsipuustoa pitkin ja 
pihojen kautta Matinkappelin elinympäristöön 

Yhteydet Koukkuniemen elinympäristöjen välillä ovat hyvät; parhaim-
mat yhteydet kulkevat Koukkuniemenpuiston reunoilla, jotka ovat 
alueen metsäisimmät osat.
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Liito-oravien nykytilanne Matinkylässä
Yhteydet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa
•  Yhteydet elinym-

päristöjen välillä

Telaniityn elinympäristöstä on yhteydet:
•  Vesitorninmäen kautta Haukilahteen
•  Iirislahden kautta Koukkuniemeen 

On epätodennäköistä, että liito-oravat pystyisivät ylittämään Länsiväy-
län Telaniityn lähiympäristöstä.

Elinympäristöjen 
merkitys 

Matinkylän elinympäristöjen merkitys on ylläpitää nykyisen kaltaista 
liito-oravakantaa Matinkylässä. Lisäksi Matinkylän läpi kulkevat selvitys-
alueen elinympäristöverkoston alueelliset itä-länsisuuntaiset yhteydet. 

Länsiväylän ylitys Matinkylän alueella on nykyään epätodennäköinen. 
Gräsanojan päävirkistysyhteyttä voitaisiin tulevaisuudessa kehittää 
liito-oraville soveltuvaksi ja mahdollisesti Länsiväylän ylittäväksi. 

Alueen reunoilla Vesitorninmäessä ja Finnovikenin kosteikon itäreunalla 
on potentiaalisia elinympäristöiksi soveltuvia alueita.

Maankäytön kehit-
tyminen 

Matinkylässä on täydennysrakentamispaineita paljon erityisesti metro-
aseman läheisyydessä. Suomenlahdentietä on jatkettu Finnooseen 
päin (rakentaminen alkoi 2013). 

Vaikutukset lii-
to-oravan olosuh-
teisiin 

Matinkylä on suurelta osin rakennettua. Täydennysrakentaminen 
ohjautuu rakentamattomille tonteille ja viheralueille, joilla nykyisin on 
kookasta puustoa. Rakentamattomien, metsäisten tonttien ja vihera-
lueiden rakentaminen voi vähentää liito-oravien elintilaa ja kaventaa 
elinympäristöjä.

Suomenlahdentien jatkeen rakennustyöt ovat tehneet noin 40 metriä 
leveän aukon Matinkylästä Finnooseen johtavaan pääyhteyteen. Lii-
to-oravat pystyvät ylittämään aukon, mutta ylitys on haastava.

Kriittiset kohdat •  Suomenlahdentien jatkeen ylityskohta Vapaaniemessä

•  Yhteys Suomenlahdentien elinympäristöstä Kalastajantien yli Finno-
vikenin kosteikon reunametsään

•  Finnobäckenin suun ylityskohta 

3.2. Suotuisan suojelun tason ylläpitämisen tavoitteet Matinkylässä

Suotuisan suojelun tason ylläpitämiseksi Matinkylän alueella on tavoitteena ylläpitää nykyisiä 
liito-oravien elinympäristöjä ja yhteyksiä:

•  Elinympäristöjen määrä ja laatu riittävät ylläpitämään Matinkylän nykyisen kannan. Finnovi-
kenin kosteikon reunalla säilyy laajempia alueita, jonne nuoret liito-oravat voivat levittäytyä.

•  Elinympäristöjen väliset yhteydet säilyvät ja niiden heikkoja kohtia parannetaan. Koska Ma-
tinkylässä liito-oraville soveltuvat alueet ovat pienialaisia, liito-oravien tule pystyä liikkumaan 
laajalla alueella. Tiheä ja monipuolinen yhteyksien verkosto tukee tavoitetta.

•  Kaikilta Matinkylän elinympäristöiltä on toimivat yhteydet Finnoon suuntaan.

•  Finnovikenin kosteikon pohjoispuolinen yhteys säilyy pitkällä aikavälillä. Suomenlahdentien 
jatkeen rakentaminen ei levennä yhteyteen muodostunutta aukkoa.
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3.3. Toimenpide-ehdotukset Matinkylässä

Matinkylän elinympäristöt

Matinkylässä lähes kaikki liito-oraville soveltuvat alueet ovat osa tärkeitä elinympäristöiksi rajat-
tavia alueita. Tiiviisti rakennetussa Matinkylässä elinympäristöjen laatua on vaikea ylläpitää tai 
parantaa muuten kuin turvaamalla jokaiselle elinympäristölle hyvät yhteydet. Tällöin liito-oravat 
voivat vaihtaa elinympäristöjä, mikäli jonkin elinympäristön laatu laskee. 

Hauenkalliossa vesitornin ympäristössä ja Finnovikenin kosteikon itäreunalla on metsäisiä aluei-
ta, jotka ovat potentiaalisia elinympäristöjä. Näiden alueiden säilyttäminen on suositeltavaa ja 
tukee liito-oravakannan säilymistä elinvoimaisena pitkällä aikavälillä tai kannan painopisteiden 
alueellista siirtymistä. 

Matinkylän elinympäristöjen yhteydet

Yhteyksien heikot kohdat tunnistetaan etenkin niiltä osin, missä yhteys perustuu pelkkiin kadun-
varsipuihin. Katuympäristöjen ja puistojen hoito-ohjeistuksissa huomioidaan liito-oravien elinym-
päristörajaukset ja yhteydet. Puustoa hoidetaan ja uusitaan niin, etteivät yhteydet katkea.

Yhteyksien aukkokohtiin istutetaan puita huomioiden voimalinjojen asettamat rajoitteet istutuksil-
le. Rannan suuntainen yhteys parannetaan pääyhteydeksi Finnoon suuntaan. Pitkien yhteyksien 
varrella ylläpidetään ja hoidetaan metsäisiä välietappeja, jotka parantavat yhteyksien laatua ja 
mahdollistavat liito-oraville pitkiäkin siirtymiä.

Gräsanojan varren päävirkistysyhteyttä kehitetään jatkossa myös liito-oravalle soveltuvana yh-
teytenä. Virkityskäytävää halkovien peräkkäisten liikenneväylien estevaikutusta vähennetään. 
Liito-oravien voi olla mahdollista ylittää Länsiväylä esimerkiksi Matinsolmun kohdalla, mikäli liik-
kumisyhteyttä ja ylityskohtia parannetaan. 

Suomenlahdentien jatkeen ylityskohta Matinkylän puolella

Suomenlahdentien jatkeen ylityskohta ei saa leventyä nykyisestä noin 40 metristä. Kevyen lii-
kenteen alikulun järjestelyissä ja rakentamisessa tulee huomioida säilytettävä puusto. Nykyisen 
metsänreunan kookkaat puut tulee säilyttää ja kohdan kestävyyttä vahvistaa istutuksilla. Kadun 
pohjoispuolella puusto on harvempaa, mikä tulee huomioida ylityskohdan toimivuuden turvaami-
sen suunnittelussa. Ylityskohdan lisäksi tulee kiinnittää huomioita yhteyden jatkuvuuteen ylityk-
sen jälkeen. 

Karttoihin on merkitty nykyisen yhteyden läntisin mahdollinen sijainti. Yhteyden itäpuolelle tulee 
varata puustoista puskurivyöhykettä vähintään 20 metriä. Yhteyden suositeltava kokonaisleveys 
on 30 - 40 metriä.

Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Matinkylässä
Ydin-alueet Suomenlahdentie: 1,09 ha

Nuottalahti: 1,33 ha
Nuottaniemi: 1,43 ha 
Tiistilän koulu ja Matinkappeli: 1,06 ha
Nuottakunnanpuisto: 0,97 ha
Nokkalanlahti: 0,53 ha
Koukkuniemi länsi: 0,77 ha
Koukkuniemi pohjoinen: 1,15 ha
Koukkuniemi itä: 1,82 ha
Telaniitty: 1,41 ha
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Matinkylässä
Elinympäristö- 
rajaukset

Suomenlahdentie: 5 ha
Nuottalahti: 5 ha
Nuottaniemi: 5 ha
Tiistilän koulu ja Matinkappeli: 5 ha
Nuottakunnanpuisto: 5 ha
Nokkalanlahti: 5 ha 
Koukkuniemi länsi: 5 ha
Koukkuniemi pohjoinen: 5 ha
Koukkuniemi itä: 5 ha
Telaniitty: 5 ha

Rajausperusteet Suomenlahdentie: Kartoitetut kaksi vierekkäistä pienialaista ydinaluet-
ta on tulkittu yhdeksi ydinalueeksi. Täydennysrakentamistarpeiden takia 
elinympäristörajaus painottuu Suomenlahdentien eteläpuolelle Kala-
onnenpuistoon ja Rajakallioon. Rajakalliossa elinympäristörajaukseen 
sisältyy kallioalueen osia, joilla kasvaa myös lehtipuustoa. Ydinalueet 
ovat toisiinsa yhteydessä Suomenlahdentien varressa säilytettävän 
kookkaan kadunvarsipuuston kautta. 

Kalaonnenpuistossa elinympäristörajaus on tehty todettujen papana-
puiden perusteella. Kalaonnenpuiston päässä Kalastajantien varressa 
on paljon ravinnoksi soveltuvaa tervalepikköä. Lepät ovat niin matalia, 
etteivät ne sovellu Kalastajantien ylitykseen, vaan kadun ylitys tapahtuu 
Kalaonnentien eteläpuoleisen asuinkorttelin parkkipaikan koivujen kaut-
ta. Ylityskohta sisältyy elinympäristörajaukseen. Kalastajantien ylityksen 
jälkeen elinympäristörajaus jatkuu Finnovikenin kosteikon puoleiseen 
metsikköön. Rajauksessa on huomioitu Suomenlahdentien varren mah-
dollinen rakentaminen. Elinympäristörajaus yhdistää Suomenlahdentien 
ydinalueen Finnovikenin kosteikon itäpuoliseen yhteyteen.

Nuottalahti: Elinympäristö on rajattu papanahavaintojen ja radiopan-
noitetun koiraan kulkemien reittien mukaisesti sekä niin, että rajaukseen 
sisältyvät koko Matinkylän kannalta tärkeät yhteydet. Näin elinympäris-
töä ylläpitämällä ylläpidetään myös yhteyksiä. 

Nuottaniemi: Elinympäristö on rajattu papanahavaintojen ja kahden 
radiopannoitetun koiraan kulkemien reittien mukaisesti. Elinympäristö-
rajaus painottuu puistoalueisiin. 

Tiistilän koulu ja Matinkappeli: Kartoitetun kahden pienialaisen ydi-
nalueen katsotaan olevan yhden liito-oravan elinympäristön ydinaluetta. 
Elinympäristö on rajattu papanahavaintojen ja kahden radiopannoitetun 
koiraan kulkemien reittien mukaisesti. Elinympäristörajaus painottuu 
puistoalueisiin. 

Nuottakunnanpuisto ja Nokkalanlahti: Elinympäristöt on rajattu pa-
panahavaintojen ja kahden radiopannoitetun koiraan kulkemien reittien 
mukaisesti. Elinympäristörajaukset painottuvat puistoalueisiin.

Koukkuniemen elinympäristöt: Elinympäristörajaukset perustuvat 
pannoitettujen liito-oravien reitteihin, papana- ja kolopuuhavaintoihin 
sekä ruokailupuiden sijoittumiseen alueella. Viereisten omakotialueiden 
tiheä puusto tukee elinympäristörajauksia. 

Telaniitty: Elinympäristö on rajattu Telaniitynpuiston ja Gräsanojanlaak-
son puustoisimmille alueille ottaen huomioon elinympäristön yhteydet.
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Matinkylässä
Säilytettävät  
yhteydet

Suomenlahdentien elinympäristön yhteydet: 
•  Suomenlahdentien ja Kalastajantien yli (puurivi) Finnovikenin kos-

teikon suuntaan ja sitä kautta Finnooseen tai Nuottalahden elinym-
päristöön Matinkylän ratsutallin kautta (metsäinen yhteys 20 - 40 m). 
Suomenlahdentien jatkeen ylityskohtaa vahvistetaan kiireisesti 
puuistutuksin.

•  Suomenlahdentien yli Rajakallion kautta Tiistiläntien varteen ja sieltä 
Tiistilän koulun ja Matinkappelin elinympäristöön (kadunvarren puuri-
vistöön tukeutuva yhteys).

Nuottalahden elinympäristön yhteydet:
•  Finnobäckenin purouoman yli Finnovikenin kosteikon reunaa pitkin 

Finnooseen. Yhteys soveltuu puuston mataluuden takia lähinnä vain 
nuorille liito-oraville. Ylityskohtaa vahvistetaan puuistutuksin Finno-
bäckenin suulla ottaen huomioon riittävät etäisyydet voimalinjoista. 
Kosteikon reunalla säästetään puustoa välietapiksi. Muilta osin 
yhteyttä ylläpidetään vähintään parin puurivin levyisenä. Mikäli voi-
malinjat tulevaisuudessa kaapeloidaan tai linjoja korotetaan, puuston 
annetaan kasvaa yli 10 m korkeaksi. Tällöin yhteys soveltuisi myös 
aikuisille liito-oraville.

•  Nuottalahdenrantaa pitkin Sepetlahteen ja sieltä Nuottaniementien yli 
ja edelleen Nuottaniemen elinympäristöön. Yhteys tukeutuu puiston 
puihin ja kadunvarren puustoon.

•  Kalastajantien vartta Tiistilänkaaren kadunvarsipuustoa pitkin Tiistilän 
koulun elinympäristöön. Kadunvarsipuusto säilytetään yli 10 metrise-
nä ja yksittäistä puuriviä leveämpänä. 

Nuottaniemen elinympäristön yhteydet:
•  yhteys kulkee Nuottalahdenrantaa pitkin Nuottalahden elinympäris-

töön ja sieltä edelleen Finnooseen. Nuottalahden rannassa yhteyttä 
vahvistetaan aukkokohdissa puuistutuksin. Yhteys tukeutuu puiston 
puihin ja kadunvarren puustoon.

•  Sepettorpanpuistosta Nuottamiehenpuistoon ja sieltä edelleen Tiisti-
län koulun elinympäristöön tai Nuottakunnanpuiston elinympäristöön. 
Yhteys tukeutuu puiston puihin ja kadunvarren puustoon. Yhteys 
säilytetään mahdollisimman leveänä.

•  Nuottaniementien kadunvarsipuustoa pitkin Nuottakunnanpuiston ja 
Nokkalanlahden elinympäristöihin. Kadunvarsipuusto säilytetään yli 
10 metriä korkeana ja yhteys muutaman puun levyisenä.

Tiistilän koulun ja Matinkappelin elinympäristön yhteydet:
•  Tiistiläntietä pitkin Suomenlahdentien elinympäristöön. Kadunvarsi-

puusto säilytetään yli 10 metriä korkeana ja muutaman puun levyise-
nä.

•  Tiistilankaarta pitkin Nuottalahden elinympäristöön. Kadunvarsipuus-
to säilytetään yli 10 metriä korkeana ja muutaman puun levyisenä.

•  Sepetlahdenpuiston kautta Nuottaniemen elinympäristöön. Puiston 
puusto säilytetään yhteydeksi soveltuvana.

•  pihapuuston ja Leenankujan kadunvarsipuuston kautta Matinkappelin 
elinympäristöön. säilytetään mahdollisimman paljon ja ylläpidetään 
liito-oravalle soveltuvana yhteyden perustuessa yksittäisiin puihin.

•  Matinkappelilta Aapelinkadun kadunvarsipuustoa ja korttelialuei-
den pihapuita pitkin Matinlahdenkalliolle ja edelleen Koukkuniemen 
elinympäristöihin. Puustoa säilytetään mahdollisimman paljon ja 
ylläpidetään liito-oravalle soveltuvana yhteyden perustuessa yksittäi-
siin puihin.

•  kortteleiden pihapuiden kautta Nuottakunnanpuiston elinympäris-
töön. Puustoa säilytetään mahdollisimman paljon ja ylläpidetään 
liito-oravalle soveltuvana yhteyden perustuessa yksittäisiin puihin.
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Matinkylässä
Säilytettävät  
yhteydet

Nuottakunnanpuiston elinympäristön yhteydet:
•  Nuottakunnanpuiston kautta Matinkappelin elinympäristöön. Puus-

toa säilytetään mahdollisimman paljon ja ylläpidetään liito-oravalle 
soveltuvana yhteyden perustuessa yksittäisiin puihin. Kadunvarsi-
puusto säilytetään yli 10 metriä korkeana ja yhteys muutaman puun 
levyisenä.

•  Nuottaniementien kautta Nuottaniemen, Nokkalanlahden ja Koukku-
niemen elinympäristöihin. Kadunvarsipuusto säilytetään yli 10 metriä 
korkeana ja yhteys muutaman puun levyisenä.

Nokkalanlahden elinympäristön yhteydet:
•  yhteys kulkee Nuottaniementien kadunvarsipuuston kautta Nuotta-

lahden elinympäristöön tai Koukkuniemen elinympäristöihin. Kadun-
varsipuusto säilytetään yli 10 metriä korkeana ja yhteys muutaman 
puun levyisenä.

Koukkuniemen elinympäristöjen yhteydet:
•  Koukkuniemenpuistossa elinympäristöjen välillä säilytetään yhteydet 

huolehtimalla, että puiston reunoille jää yhteydeksi sopivaa puustoa, 
jolloin liito-oravat pääsevät kulkemaan koko puiston ympäri.

•  yhteydet Telaniityn elinympäristöön säilytetään ylläpitämällä Koukku-
niemenpuiston ja Iirislahdenpuiston välillä yhteys sekä säilyttämällä 
Gräsanojan varren kookasta puustoa. 

•  yhteys Koukkuniemenrantaan ja edelleen Iirislahteen säilytetään 
ylläpitämällä Koukkuniementien varren puusto yli 10 metriä korkeana 
ja yhteys vähintään muutaman puun levyisenä sekä säilyttämällä 
Koukkuniemenrannan puistossa toimiva puustoinen yhteys. 

•  yhteys Nuottaniemeen kulkee Rantametsän eteläkärjestä Matin-
lahdenrantaan ja sieltä rantapuiston puustoa pitkin länteen. Yhteys 
tukeutuu puiston puihin ja kadunvarren puustoon. Tavoitteena on yli 
10 metriä korkea puustosta muodostuva yhteys, joka on vähintään 
muutaman puun levyinen. Aukkokohdissa yhteyttä vahvistetaan 
puuistutuksin. 

•  yhteys Matinkappelin elinympäristöön kulkee Koukkuniemenpuiston 
luoteiskulmasta kadunvarsipuustoa pitkin ja pihojen kautta Matinkap-
pelille. Yhteyden puusto säilytetään yli 10 metriä korkeana ja yhteys 
muutaman puun levyisenä.

Telaniityn elinympäristön yhteydet:
•  yhteys Haukilahteen kulkee Vesitorninmäen kautta ja perustuu piho-

jen ja kadun varsien puustoon. Yhteyden puusto säilytetään yli 10 
metriä korkeana ja yhteys muutaman puun levyisenä.

•  yhteys Koukkuniemeen kulkee Iirislahden kautta ja perustuu puis-
tojen ja kadun varsien puustoon. Yhteyden puusto säilytetään yli 10 
metriä korkeana ja yhteys muutaman puun levyisenä.

Elinympäristöjen 
laadun ylläpito

Finnovikenin kosteikon reunalla ja Hauenkallion vesitornin ympäristös-
sä säästetään mahdollisimman laajasti liito-oraville soveltuvaa aluetta, 
johon nuoret liito-oravat voivat levittäytyä tai jolle Matinkylän liito-oravat 
voivat siirtää elinpiiriään.

Elinympäristörajausten ja yhteyksien puustoa hoidetaan ja ylläpidetään 
liito-oravalle soveltuvana. 
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Matinkylässä
Muut toimenpiteet
•  Elinympäristön 

parantaminen
 ◦ uudet yhteydet
 ◦ pesäkolojen 
määrän lisää-
minen

•  Rakentamisen 
vaikutusten 
vähentäminen ja 
lieventäminen

Elinympäristöä parannetaan rakentamalla ja kehittämällä liito-oravalle 
uusia yhteyksiä nykyisten lisäksi. Matinkylän ratsutallin kentän kummal-
lekin puolelle on mahdollista rakentaa uudet, puuriveihin tai puuryhmiin 
perustuvat yhteydet, jotka tukevat kentän metsäsaarekkeen läpi kulke-
vaa yhteyttä.

Kalliomännikköisillä alueilla sijaitsevien elinympäristöjen osa-alueiden 
laatua voidaan parantaa lisäämällä pesimiseen ja levähdykseen sopivia 
paikkoja pöntötyksin. Pönttöjä suositellaan asennettavan 7 - 10 kpl eli-
nympäristöä kohden. Pöntön suun tulee olla 45 mm halkaisijaltaan.

Rakentamisen vaikutukset koskevat kiireellisimmin Suomenlahdentien 
jatkeen ylityskohtaa, jossa vaikutuksia lievennetään huolehtimalla yh-
teyden säilymisestä toimivana.

Kiireiset jatkotoi-
menpiteet

Finnovikenin kosteikon pohjoisen yhteyden jatkuvuuden takaaminen 
puuistutuksin Suomenlahdentien jatkeen ylityskohdassa.

Finnobäckenin suun ylityskohdan vahvistaminen puuistutuksin.

Kuva 12. Poikkileikkaus Suomenlahdentien jatkeen ylityskohdasta Matinkylän päässä. Poik-
kileikkauksessa on havainnollistettu mahdollisuutta helpottaa kadun ylitystä istuttamalla puita 
katuluiskaan sekä ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välikaistalle. Leikkauksen sijainti on 
esitetty seuraavan sivun 50 karttakuvassa. 
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4. Finnoo

4.1. Nykytila ja lähtökohdat

Finnoosta on tunnistettu vuonna 2013 
kolme liito-oravan elinympäristön ydi-
naluetta, jotka muodostavat yhden eli-
nympäristökokonaisuuden. Ydinalueet 
sijaitsevat rakentamattomina säilyn-
eissä tontin osissa, katualueilla ja kau-
punkimetsissä. Finnoon ydinalueiden 
ja elinympäristön merkitys on ylläpitää 
nykyisen kannan kokoa eikä niinkään turvata laajoja tai uusia elinympäristöjä liito-oraville.

Finnoon alue on alueellisten yhteyksiensä takia merkittävä selvitysalueen liito-oravakannan suo-
tuisan suojelun tason ylläpitämisen kannalta sekä Länsiväylän eteläpuolisten alueen yhdistäjänä. 
Selvitysalueen itä-länsisuuntaiset alueelliset yhteydet kulkevat Finnoon läpi ja selvitysalueen ai-
noa tunnettu Länsiväylän ylityskohta sijaitsee Hannusmetsässä Finnoon länsipuolella. Finnoon 
itäpuolella ei ole tunnettuja Länsiväylän ylityskohtia, joten tämä hetkisten tietojen mukaan Finnoo 
on tulkittavissa elinympäristöverkoston erittäin tärkeäksi solmukohdaksi. Selvitysalue rajautuu 
idässä Gräsanojaan, joten selvityksessä ei ole arvioitu Finnoon ja Matinkylän elinympäristöjen 
suhdetta mahdollisiin liito-oravien elinympäristöihin ja yhteyksiin Gräsanojan itäpuolella.

Finnooseen rakennetaan metroasema ja sen yhteyteen uusi keskusalue, metrokeskus. Pohjoi-
nen ydinalue on jäämässä metrokeskuksen rakentamisen alle. Keskuksen toteuttamista varten 
Finnoon pohjoisen ydinalueen suotuisasta suojelun tasosta poikkeamiseen tullaan hakemaan 
lupaa Uudenmaan ELY-keskukselta. Finnoon keskimmäinen ja eteläinen ydinalue tulevat säi-
lymään. Ydinalueiden rajaukset tässä työssä on tehty ottaen huomioon tiedossa olevat tulevat 
maankäyttösuunnitelmat. 

Osana Länsi-Espoon liittämistä Matinkylän metroasemalle Suomenlahdentien katu jatketaan Ma-
tinkylään. Liito-oravien pohjoinen yhteys Matinkylästä Finnooseen ylittää Suomenlahdentien jat-
keen kahdesti, kerran Matinkylän puolella ja toisen kerran Finnoon puolella. Kadun rakentaminen 
on käynnistynyt vuonna 2013 ja katulinjalta on kaadettu metsää. Työmaa-alueella liito-oravien 
liikkumisyhteyksien kannalta keskeiset säilytettävät puut ja metsäsaarekkeet on rajattu aidoin 
rakentamisen ulkopuolelle. Aikuiset liito-oravat pystyvät ylittämään katualueen muodostaman au-
kon, joka on noin 40 m leveä ja sen reunoilla on täysimittaista mäntyä.

Liito-oravien nykytilanne Finnoossa
Sijainti Finnoo, Hyljeluodontien ja Hylkeenpyytäjäntien varsi, Ali-Suomenojan 

asuin- ja teollisuusalue, Finnovikenin lintukosteikon länsireuna sekä kos-
teikon pohjois- ja lounaisosat, Hyljerannankadun varren rantametsikkö 

Ydinalueiden 
pinta-alat vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa

Finnoon pohjoinen: 1,21 ha
Finnoon keskimmäinen: 2,54 ha
Finnoon eteläinen: 2,05 ha

Liito-oravahavain-
not ydinalueilla, 
muut havainnot  
vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa

Liito-orava havaintoja vuoden 2012-2013 kartoituksessa sekä vuodelta 
2014.

Finnoon pohjoinen (2013): 9 papanapuuta, kolo- tai pesäpuita ei ha-
vaittu 

Finnoon keskimmäinen (2013): 20 papanapuuta, kolo- tai pesäpuita ei 
havaittu

Finnoon eteläinen (2013): 1 kolopuu, 10 papanapuuta, pesäpuita ei 
havaittu
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Liito-oravien nykytilanne Finnoossa
Elinympäristön 
kuvaus ja omi-
naispiirteet

Elinympäristössä on kadunvarsi- ja rantametsiköitä sekä kosteikon reu-
na-alueiden puustoa. Suurin metsikkö tällä elinympäristöllä on eteläisen 
ydinalueen läheisyydessä. Ydinalueista suurin on keskimmäinen. Kadut, 
polut ja pienialaiset pysäköintialueet muodostavat jonkin verran aukkoi-
suutta keskimmäisen ja eteläisen ydinalueen puuston latvuskerrokseen.
Finnoon ydinalueet ja soveltuvat elinympäristöalueet muodostavat yhden 
kokonaisuuden. 
Koko alueella on hyvin vähän kolopuita, koska haapaa kasvaa alueella 
niukasti. Vain eteläiseltä ydinalueelta on havaittu kolopuu ja ydinalueen 
vierestä pesäpuu, jonka alla oli muutamia papanoita. Papanahavainto-
jen vähäisyyden takia pesäpuuta ei kartoituksessa sisällytetty eteläisen 
ydinalueen rajaukseen. Pohjoiselta ydinalueelta ei ole tehty pesäpuihin 
viittaavia havaintoja. Keskimmäisestäkään ydinalueesta pesäpuuta ei 
ole havaittu, mutta runsaat papanahavainnot joidenkin puiden juurella 
viittaavat esim. risupesän mahdollisuuteen.
Finnoossa runsaimmat papana- ja ravintopuuhavainnot ovat keskimmäi-
seltä ydinalueelta. Pohjoiselta ydinalueelta on tehty satunnaisia papa-
nahavaintoja, jotka painottuivat ydinalueen eteläreunaan. Havaintojen 
perusteella liito-oravalle parhaiten soveltuvat alueet painottuvat Finnoon 
keskimmäiseen ja eteläiseen ydinalueeseen sekä niiden ympärillä ole-
vaan soveltuvaan alueeseen. Myös keskimmäisen ja eteläisen ydina-
lueen välinen yhteys on olosuhteiltaan niin laadukas, että se voidaan 
lukea osaksi elinympäristöä. Havaintojen perusteella pohjoisen ydina-
lueen yhteys keskimmäiseen ydinalueeseen on heikko eikä nykytilassa 
yhteyksiä muihin suuntiin ole. Ydinalue yksinään vaikuttaa liian pieneltä 
muodostaakseen liito-oravan elinpiirin keskeisimmän osan. Päätelmää 
vahvistaa ydinalueen muuttuminen pohjoiseen mentäessä liito-oravalle 
huonosti soveltuvaksi männiköksi.
Ydinalueet ja soveltuvat elinympäristöalueet rajautuvat idässä läjitys-
kenttien, kosteikon, teollisten toimintojen ja pienvenesataman muodosta-
miin laajoihin avoimiin alueisiin, jotka eivät sovellu liito-oravien elinympä-
ristöksi tai liikkumiseen. Avoimet alueet rajaavat ydinalueet ja soveltuvat 
elinympäristöalueet selväreunaisesti rajautuvaksi kokonaisuudeksi ilman 
merkittäviä vaihettumisvyöhykkeitä tai korttelialueilla sijaitsevaa elinym-
päristöä tukevaa puustoa. 

Yhteydet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa

Pohjoinen ydinalue – keskimmäinen ydinalue
•  heikko yksittäisistä puista ja puuriveistä muodostuva yhteys

Keskimmäinen ydinalue – eteläinen ydinalue
•  hyvä metsäinen yhteys Hylkeenpyytäjäntien länsipuolella

Finnoo – Matinkylä pohjoinen (Finnovikenin pohjoinen yhteys)
•  Finnoon tärkein yhteys on heikentynyt Suomenlahdentien jatkeen 

rakentamistöiden myötä ja siirtynyt idemmäksi lähemmäksi kosteikon 
reunaa. Uuden yhteyden puusto on nuorta. Yhteydessä on heikkoja 
kohtia lintukosteikon länsipuolella ja kriittisiä aukkokohtia Suomenlah-
dentien jatkeen ylityskohdissa.

Finnoo – Matinkylä eteläinen (Finnovikenin eteläinen yhteys)
•  soveltuu vain poikasten dispersioyhteydeksi puuston mataluuden 

takia (voimalinjan alitus). Lintukosteikon suulla yhteys on yksittäisen 
puun varassa.

•  Elinympäristön 
sisäiset yhteydet

•  Yhteydet elinym-
päristöjen välillä
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Liito-oravien nykytilanne Finnoossa
Yhteydet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa
•  Elinympäristön 

sisäiset yhteydet
•  Yhteydet elinym-

päristöjen välillä

Finnoo – Kaitaa pohjoinen ja Hannusmetsä 
•  hyvä metsäinen yhteys, joka kulkee Djupsundsbäckenin asemakaa-

va-alueen poikki Hylkeenpyytäjänpuistoa pitkin Hyljetien varteen ja 
edelleen Iivisniemen puistoalueille. Puistoalueilta yhteys jatkuu Iivis-
syrjän ydinalueen kautta Hannusmetsään.

Finnoo – Hyljelahti ja Kaitaan eteläosat
•  hyvät metsäiset yhteydet viheralueverkoston kautta

Finnoon pohjoisosan poikittainen yhteys (kartoitettu 2014)
•  Hannuksenpellosta on kohtalainen yhteys Kukkamäen tai Kukkapolun 

kautta Finnoonmäen metsään

Elinympäristön 
merkitys 

Ydinalueiden ja elinympäristön merkitys on ylläpitää nykyisenkokoista 
liito-oravakantaa.
Finnoo on tärkeä yhteyksien solmukohta ja kapeikko elinympäristö-
verkostossa selvitysalueen itäisten ja läntisten elinympäristöjen välillä. 
Selvitysalueen itäosien liito-oraville Finnoo on ainoa todennettu yhteys 
Hannusmetsään ja edelleen Länsiväylän yli. 

Maankäytön ke-
hittyminen 

Vaihemaakuntakaavassa ja selvitysalueen yleiskaavoissa maankäytön 
tiivistäminen on keskitetty metroasemien läheisyyteen. Länsimetron 
jatke on suunniteltu Matinkylästä Finnoon kautta länteen ja Finnooseen 
on suunniteltu metroasemaa. Finnoosta laaditaan osayleiskaavaa ja 
alueittaisia asemakaavoja. 
Metroaseman yhteyteen suunnitellaan Finnoon keskusta, joka alueen 
tehokkuustavoitteiden vuoksi on toteutettava pääosin kansirakenteina. 
Metroasemalle on suunniteltu rakennettavaksi kaksi sisäänkäyntiä, joi-
den läheisyyteen on tavoitteena sijoittaa tiivistä rakentamista. Metrokes-
kuksen länsipuolella on käynnissä Djupsundsbäckenin asemakaavoitus. 
Alueelle suunnitellaan asuinrakentamista ja koulukeskusta kenttineen. 
Osayleiskaavan eteläisin osa on Finnoonsatama (nykyinen Suomenojan 
pienvenesatama), jonne suunnitellaan pääasiallisesti asuinrakentamista. 
Alueella säilyy venesatama, jota kehitetään.
Tuleva rakentaminen edellyttää uusien katuyhteyksien toteuttamista ja 
huomattavaa yhdyskuntatekniikan rakentamista. Myös osaa nykyisten 
katujen linjauksista muutetaan. Yhdyskuntatekniikan rakentaminen 
tarkoittaa uusien, suurten putkilinjausten sekä uuden pumppuaseman 
rakentamista. Putkilinjat joudutaan vetämään Finnovikenin altaan ja 
metrokeskuksen välistä keskuksen kansirakenteiden vuoksi. 

Vaikutukset liito- 
oravan olosuhtei-
siin 

Pohjoinen ydinalue sijoittuu metrokeskuksen keskeisimmälle alueelle ja 
on tunnistettu kohteeksi, jolle on tarve hakea poikkeuslupa liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdysalueen heikentämiseksi, koska maankäytölle ei 
ole mahdollista osoittaa muuta paikkaa. 
Metron suunniteltu eteläinen sisäänkäynti sijoittuu heti keskimmäisen 
ydinalueen pohjoispuolelle. Metrokeskuksen eteläosan maankäyttö ja 
ydinalueen suojelu voidaan pääosin sovittaa yhteen. Keskimmäisen 
ydinalueen Hylkeenpyytäjäntien ylityskohdassa alueelle kohdistuvat 
liikennejärjestelyjen muutospaineet on ratkaistava liito-oravan yhteyksiä 
vaarantamatta.
Eteläinen ydinalue sijaitsee Hylkeenpyytäjäntien länsipuolella. Liito-ora-
van elinympäristön rajaus ja ympäristön soveltuvuus liito-oravalle voi-
daan hyvin huomioida Finnoonsataman asemakaavoituksessa.
Finnovikenin pohjoinen yhteys on heikentynyt ja siirtynyt lähemmäksi 
kosteikkoa Suomenlahdentien esirakentamistöiden seurauksena. 
Suomenlahdentien esirakentamistöiden seurauksena.
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Liito-oravien nykytilanne Finnoossa
Vaikutukset liito- 
oravan olosuhtei-
siin

Liito-oravan tärkeä itä-länsisuuntainen alueellinen yhteys kulkee Djup-
sundsbäckenin asemakaava-alueen kautta. Yhteyden turvaaminen on 
lähtökohtana maankäytön suunnittelussa.

Kriittiset kohdat Yhteyksien ja elinympäristöverkoston jatkuvuuden säilyminen Hylkeen-
pyytäjäntien ylityskohdassa
Finnovikenin pohjoispuolisen yhteyden säilyminen ja yhteyden heiken-
tyneiden kohtien (erityisesti Suomenlahdentien jatkeen ylityskohdat) 
vahvistaminen kiireisesti
Djupsundsbäckenin asemakaava-alueen kautta Kaitaalle ja Hannusmet-
sään kulkevan yhteyden säilyminen 
Finnovikenin eteläpuolisen yhteyden säilyminen lintukosteikon suulla ja 
yhteyden vahvistaminen (ks. Matinkylän toimenpide-ehdotukset).

4.2. Suotuisan suojelun tason ylläpitämisen tavoitteet Finnoossa

Finnoossa liito-oravan suotuisan suojelun tason ylläpitäminen edellyttää nykyisen kokoiselle lii-
to-oravakannalle riittävien, hyvälaatuisten elinympäristöalueiden säilyttämistä sekä nykyisten yh-
teyksien turvaamista ja niiden kriittisten kohtien parantamista.

Metrokeskuksen alueella joudutaan heikentämään elinympäristöä pohjoisen ydinalueen kohdal-
la. Heikentämiseen haetaan poikkeamislupaa. Suotuisan suojelun tason säilyminen varmistetaan 
suojelun tasoa ylläpitävillä ja tukevilla sekä heikentämistä lieventävillä toimenpiteillä. Myös eli-
nympäristöä parantamalla tuetaan suotuisaa suojelun tasoa pitkällä aikavälillä.

Liito-oravien yhteydet Finnoon ydinalueiden välillä sekä Finnoosta Matinkylään ja Kaitaalle sekä 
edelleen Hannusmetsän laajalle yhtenäiselle metsäalueelle säilytetään ja yhteyksien toimivuus 
turvataan. Yhteys Hannusmetsään on erityisen tärkeä myös Länsiväylän ylitysmahdollisuuden 
takia. 

Pitkällä aikavälillä alueellisia yhteyksiä parannetaan kehittämällä ja rakentamalla uusia yhteyksiä 
esimerkiksi Finnoonsatamassa ja Finnoon pohjoisosassa.

Suotuisan suojelun tason ylläpitämisen tavoitteita Finnoossa ovat:

•  Koko selvitysalueen liito-oravakannan elinkelpoisuuden kannalta on olennaista, että lii-
to-oravien alueelliset yhteydet Finnoon kautta säilyvät ja pitkällä aikavälillä paranevat 
nykytilasta. Yhteydet ja niiden säilyminen pitkällä aikavälillä otetaan maankäytön suunnit-
telussa ja kaavoituksessa huomioon esimerkiksi kaavamerkintöjen ja tilavarausten avulla.

•  Finnoossa on riittävästi liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä nykyistä vastaavan lii-
to-oravakannan säilymiseksi pitkällä aikavälillä. Elinympäristön määrä ja laatu eivät muutu 
niin, että elinympäristön kantokyky liito-oravan osalta muuttuisi merkittävästi. 

•  Yhteydet liito-oravien ydinalueiden ja elinympäristörajausten välillä säilyvät ja pit-
källä aikavälillä paranevat. Yhteyksien säilyminen pitkällä aikavälillä otetaan huomioon 
maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa esimerkiksi kaavamerkintöjen ja tilavaraus-
ten avulla.

•  Alueella on liito-oravalle soveltuvia pesäkoloja, risupesiä tai vastaavia pesäpaikkoja 
elinympäristön kantokyvyn ylläpitämiseksi. 

•  Finnoon elinympäristöstä on yhteyksiä potentiaalisiin elinympäristöihin, joihin voi muo-
dostua uusia elinpiirejä. Tämä mahdollistaa Finnoon elinympäristön poikasten siirtymisen ja 
liito-oravien mukautumisen ympäristön muutoksiin.
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4.3. Toimenpide-ehdotukset Finnoossa

Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Finnoossa
Ydin-alueet Finnoon keskimmäinen 2,54 ha

Finnoon eteläinen 2,05 ha

Elinympäristörajaus Finnoon keskimmäinen ja eteläinen: 10 ha

Rajausperusteet Selvityksessä lähtökohtana on ollut, että Finnoon metrokeskuksen ai-
heuttamien maankäytön muutosten seurauksena Finnoon pohjoinen 
ydinalue on poistuva, sen kohdalla haetaan elinympäristön heikentä-
miseen poikkeuslupaa. 
Säilyville Finnoon keskimmäiselle ja eteläiselle ydinalueille on teh-
ty yhteinen 10 ha elinympäristörajaus. Rajaus on tehty yhtenäiseksi, 
koska Finnoon alue tulkitaan tässä selvityksessä yhdeksi kokonai-
suudeksi, jossa tavoitteena on taata alueet, jotka voivat olla osa 1 - 3 
liito-oravan elinpiiriä. Tavoite nähdään tässä selvityksessä riittäväksi, 
sillä se takaa liito-oravakannan pysymisen samansuuruisena kuin 
vuonna 2013.
Elinympäristörajauksen painottamista Finnoon keskimmäisen ja 
eteläisen ydinalueen ympärille tukee se, että näillä alueilla ympäristö 
on laadukkainta liito-oraville (eniten ravinnoksi ja pesäpaikoiksi soveltu-
via puita). Tämä edistää elinympäristörajauksen säilymistä liito-oraville 
elinkelpoisena pitkällä aikavälillä.
Elinympäristörajaus rajautuu pohjoisessa suunniteltuun metrokeskuk-
sen korttelialueeseen ja idässä puuston reunaan. Etelässä ja lännes-
sä rajaus jatkuu viheralueverkoston soveltuville alueille. Rajaukseen 
sisältyy Hyljelahden merenrantalepikköä. Finnoon alueen tärkeimpiä 
yhteyksiä on sisällytetty elinympäristörajaukseen yhteyksien laadun ja 
säilymisen turvaamiseksi.

Säilytettävät alueet Tässä selvityksessä määritetyn elinympäristörajauksen pohjoisosa ja 
keskimmäinen ydinalue sijoittuvat tiiviisti metrokeskuksen kehittyvän 
maankäytön ja yhdyskuntateknisten järjestelyjen yhteyteen. Korttelialu-
een eteläosa ja metron eteläinen sisäänkäynti sijoittuvat heti elinympä-
ristörajauksen ja keskimmäisen ydinalueen pohjoispuolelle.
Keskimmäisen ydinalueen läpi on tarpeen linjata katu- ja kevyen 
liikenteen yhteyksiä sekä kunnallistekniikkaa. Ydinalueen sisällä on jo 
nykyisellään aukkoisuutta latvuskerroksessa katulinjojen, pysäköinti- ja 
läjityspaikkojen vuoksi. Tulevassa kunnallistekniikan sijoittamisessa 
voidaan ainakin osin hyödyntää aukkokohtia tai korvata mahdollisia 
uusien järjestelyjen aiheuttamia aukkoja istuttamalla puustoa nykyisiin 
aukkokohtiin.  Hylkeenpyytäjäntien ylityskohdan laatua ja pysyvyyttä 
parannetaan istuttamalla ylityskohtaan kadun varsille puita. Nykyiset 
puut riittävät ylitykseen, mutta puut ovat harvassa ja muutaman puun 
kaatuminen voi heikentää ylityskohtaa huomattavasti.
Elinympäristörajauksen eteläosa ja eteläinen ydinalue sijaitsevat 
Hylkeenpyytäjäntien länsipuolella. Niiden säilyminen turvataan Fin-
noonsataman asemakaavoituksessa.
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Finnoossa
Säilytettävät alueet 10 hehtaarin elinympäristörajaus ja ydinalueiden rajaukset huomioi-

daan maankäytön ja yhdyskuntatekniikan suunnittelussa säilyttäen 
alueet ja niiden elinympäristön laatu liito-oravalle soveltuvina:
•  Nykyisten maankäyttösuunnitelmien ja -tarpeiden perusteella 

liito-oravan elinympäristön ja yhteyksien kannalta kriittisiksi tunniste-
tuissa kohdissa kookas puusto on mitattu ja merkitty kartta-aineistoi-
hin tämän selvityksen aikana. Tietojen avulla tulevissa maankäytön 
suunnitelmissa pystytään ottamaan huomioon keskimmäisen ydi-
nalueen aukkoisuus ja tunnistamaan yhteyksien säilymisen kannal-
ta keskeisin puusto. Tietoja hyödynnetään mm. Finnoonsataman 
uuden katuyhteyden suunnittelussa. 

•  Elinympäristörajauksen alueelle sijoitettavat välttämättömät katu- ja 
kevyen liikenteen yhteydet sekä kunnallistekniikka suunnitellaan 
niin, etteivät niiden rakentaminen ja ylläpito heikennä elinympäristön 
laatua. 

•  Djupsundsbäckenin purouoma ja sen ympäristö säilytetään eli-
nympäristörajauksen alueella nykyisellään, jolloin puusto säilyy ja 
elinympäristöön jää hyvät kasvuolosuhteet lepille ja haavoille. 

•  Keskimmäisen ja eteläisen ydinalueen metsäinen vyöhyke Hylkeen-
pyytäjän tien varressa säilytetään kokonaan tai mahdollisimman 
suurelta osin.

Säilytettävät  
yhtey det

Finnoon yhteyksillä on erityisen tärkeä merkitys selvitysalueen yhte-
yksien solmukohtana. Hyvät yhteydet mahdollistavat myös Finnoon 
elinympäristön pohjoisinta osaa käyttävien liito-oravien siirtymisen 
korvaaville elinympäristöalueille.
Finnoon elinympäristön nykyiset yhteydet säilytetään ja niiden kriit-
tisiä kohtia vahvistetaan kiireisesti. Säilytettävät yhteydet esitetään 
asemakaavoissa ja niille määritellään tarpeelliset puskurit. Kriittisissä 
kohdissa säilytettävät puut mitataan ja suojataan rakentamisen ajaksi. 
Puuston aikaisempia mittaustietoja hyödynnetään kriittisten kohtien 
suunnittelussa.
•  Keskimmäisen ja eteläisen ydinalueen välinen metsäinen yhteys 

säilytetään mahdollisimman leveänä ja liitetään osaksi elinympäris-
törajausta. Hylkeenpyytäjäntien reunavyöhyke säilytetään. Kapeim-
millaan vyöhyke on noin 20 metriä leveä. 

•  Yhteys Finnoosta Matinkylään Finnovikenin pohjoispuolitse on 
Finnoon tärkein alueellinen yhteys. Yhteys säilytetään ja sen heiken-
tyneitä kohtia vahvistetaan kiireisesti. Yhteyden tavoiteltava keski-
määräinen leveys on vähintään 20 metriä. Toimenpiteissä otetaan 
huomioon lintukosteikon ja sen ympäristön muut suojeluarvot.
 ◦ Finnoon keskuksen kaakkois- ja itäpuolella korttelialueen ja 
kunnallistekniikan järjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan niin, että 
nykyinen puusto ja yhteys säilyvät.

 ◦ Yhteyden heikkoja kohtia vahvistetaan puuistutuksilla. 
 ◦ Korttelialueen koillispuolella yhteyttä levennetään ja sen laatua 
parannetaan istuttamalla puita saarekkeina ja ryhminä. 

 ◦ Suomenlahdentien jatkeen ylityskohtiin istutetaan suurikokoisia 
puuntaimia varmistamaan ylitykset ja vahvistamaan ylityskohtien 
kestävyyttä. 
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Finnoossa
Säilytettävät  
yhtey det

•  Yhteys Finnoosta Matinkylään Finnovikenin eteläpuolitse säily-
tetään dispersaaliyhteytenä. Voimalinjojen kohdalla puusto joudu-
taan pitämään matalana (alle 10 metriä korkeana), minkä takia yh-
teys soveltuu vain dispersaaliyhteydeksi. Yhteydessä on muutamia 
aukkokohtia, joissa täydentävät puuistutukset parantaisivat yhteyden 
laatua ja kestävyyttä. Erityisesti Finnobäckenin purosuulla yhteyt-
tä olisi hyvä vahvistaa puuistutuksilla (ks. toimenpide-ehdotukset 
Matinkylässä). Istutuksissa huomioidaan lintukosteikon suojeluarvot 
sekä kosteikon hoito- ja käyttösuunnitelma. Mikäli voimalinja tule-
vaisuudessa kaapeloidaan tai voimalinjapylväitä korotetaan, yhteys 
kehitetään aikuisille liito-oraville soveltuvaksi. Yhteys on pitkä, joten 
sen varrella suositellaan säilytettäväksi välietappeina metsiköitä ja 
leveämpiä puustoisia osuuksia vähintään 750 metrin välein.

•  Nykyisen puuston muodostama yhteys Finnoosta Djupsundsbäc-
kenin asemakaava-alueen läpi Kaitaan pohjoisosiin, Iivissyrjään 
ja Hannusmetsän suuntaan säilytetään. Latvusyhteyden eteläisin 
toimiva sijainti on kartoitettu maastossa. Kartoitetulle yhteydelle jäte-
tään vähintään 10 metrin levyinen puustoinen suojavyöhyke tulevan 
maankäytön suuntaan. Yhteys säilytetään keskimäärin vähintään 
20 metrin levyisenä. Lisäksi sen varrella säilytetään vähintään yksi 
leveämpi liito-oravien pysähdys- ja levähdyspaikaksi soveltuva met-
säsaareke (välietappi). Mahdollinen Djupsundsbäckenin purouoman 
varteen rakennettava uusi yhteys voi korvata nykyisen yhteyden, 
kun rakennettavan yhteyden puusto on yli 10 metriä korkeaa ja 
yhteyden kummassakin päässä katujen ylitykset Hannusmetsän ja 
Finnoon elinympäristöjen alueille toimivat. 

•  Finnoon eteläosasta säilyvät yhteydet Hyljelahteen ja Kaitaan 
eteläosiin Ourivuoren ja Rullavuoren pohjois- ja eteläpuolisten 
viheralueiden kautta. Eteläpuolinen yhteys kulkee rannan ja Hylje-
lahdenpuiston kautta, pohjoispuolinen Rullavuoren ja Hyljepuiston 
länsiosan kautta. Molemmat yhteydet ovat alueellisesti tärkeitä ja 
laadultaan hyviä. Niiden varrella on liito-oravan elinympäristöksi hy-
vin soveltuvia viheralueverkostoon kuuluvia alueita, joita suositellaan 
säilytettäväksi ja ylläpidettäväksi potentiaalisina elinympäristöinä ja 
vähintään pysähdys- ja levähdyssaarekkeina (välietappeina). Yhte-
yksien leveydet voivat vaihdella, vähimmäisleveys on 20 metriä.

•  Finnoon pohjoisosan poikittainen yhteys Hannuksenpellosta 
Finnoonmäen metsään säilytetään ja yhteyttä vahvistetaan. Yhteys 
suositellaan säilytettäväksi soveltuvilta osin vähintään noin 20 metrin 
levyisenä. Lisäksi tutkitaan ja suunnitellaan mahdollisuudet jatkaa 
yhteyttä Finnoonmäestä Ojaniittyyn ja edelleen Finnobäckenin laak-
son päävirkistysyhteyteen saakka. 

Elinympäristön 
laadun ylläpito

Elinympäristörajauksen ja yhteyksien puustoa hoidetaan ja ylläpide-
tään liito-oravalle soveltuvana.

Vaihtoehtoisten yhteyksien säilyttäminen varmistaa yhteyksien pitkäai-
kaisen kestävyyden ylläpitäen elinympäristön laatua ja elinkelpoisuutta 
pitkällä aikavälillä. Elinympäristörajauksen ulkopuolisten liito-oravalle 
hyvin soveltuvien alueiden säilyttäminen ja ylläpitäminen elinympäristö- 
ja viheralueverkoston osana mahdollistaa nuorten liito-oravien levittäy-
tymisen ja kannan säilymisen pitkällä aikavälillä. 
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Finnoossa
Muut toimenpiteet Elinympäristöä parannetaan rakentamalla ja kehittämällä liito-oravalle 

uusia yhteyksiä nykyisten lisäksi. Näistä kiireisin on Finnoonsata-
man uusi yhteys, joka luo uuden alueellisen yhteyden lintukosteikon 
eteläpuolitse. Pitkällä aikavälillä Finnobäckenin laakson suuntainen, 
Länsiväylän ylittävä yhteys on merkityksellinen. Ylityskohtaa tukisi 
myös rakennettava uusi yhteys Finnoon pohjoisosassa Finnoonmäestä 
Ojaniityn kautta Finnobäckenin laaksoon.

•  Elinympäristön 
parantaminen
 ◦ uudet yhteydet

Finnoonsataman itä-länsisuuntaisen viher- ja virkistysyhteyden yhte-
yteen toteutetaan liito-oravalle soveltuva latvusyhteys. Viheryhteyden 
rajautuessa molemmin puolin maankäyttöön ja eri tavoitteiden yhteen-
sovittamiseksi yhteyden suositeltava vähimmäisleveys on 30 metriä. 
Yhteyden on suositeltavaa olla paikoin leveämpi ja sen muodostami-
sessa suositellaan hyödynnettävän Hyljelahdentien itäpuolista met-
säsaareketta.
Finnobäckenin laakson viheraluevyöhykkeelle suunnitellaan ja raken-
netaan tulevaisuudessa liito-oravalle soveltuva, Länsiväylän ylittävä 
latvusyhteys. Uusi yhteys parantaa merkittävästi liito-oravakannan olo-
suhteita ja liito-oravan suotuisan suojelun tasoa selvitysalueella pitkällä 
aikavälillä.
Finnoon pohjoisosassa tutkitaan ja suunnitellaan mahdollisuus muo-
dostaa yhteys Hannusmetsästä Finnobäckenin laaksoon. Tämä 
edellyttäisi nykyisen Hannusmetsän ja Finnoonmäen välisen yhteyden 
vahvistamista sekä uuden yhteyden rakentamista Finnoonmäestä Oja-
niittyyn ja Finnoobäckenin laaksoon. Yhteys perustuisi viherverkoston 
metsäisiin osuuksiin sekä kadun- ja tienvarsipuustoon. 
Djupsundsbäckenin purouomaa joudutaan siirtämään ja uoman lin-
jausta muuttamaan Kaitaantien rakentamisen vuoksi. Siirron ja sen 
jälkeisen viher- ja virkistysaluerakentamisen yhteydessä voidaan tukea 
puroympäristön ekologista potentiaalia ja rakentaa uoman varteen 
uusi laadukas yhteys liito-oraville.  Pienvesistöjen varsi on liito-oravalle 
hyvin soveltuvaa ympäristöä ja ekologisesti arvokasta aluetta.Maan- ja 
tilankäytöltään soveltuvissa kohdissa pyöräilyn ja kävelyn väylät voi-
daan sijoittaa puron toiselle puolelle ja toinen puoli rauhoittaa rakenta-
miselta, ohjatulta kululta sekä virkistyskäytön edellyttämältä tehokkaal-
ta ylläpidolta tukien puronvarren ekologista kehittymistä.

 ◦ pesäkolojen 
määrän lisäämi-
nen, pöntöttämi-
nen

Finnoon elinympäristön laatua voidaan parantaa myös lisäämällä 
pesimiseen ja levähdykseen sopivia paikkoja pöntötyksin. Pönttöjä 
suositellaan lisättäväksi 7 - 10 kpl ydinaluetta kohti. Pöntöt parantavat 
Finnoon elinympäristöjen laatua, sillä suunnitellun maankäytön to-
teutuessa elinympäristöillä ei ole niitä tukevia muita metsäisiä alueita 
välittömässä läheisyydessä.

•  Rakentamisen ai-
kaisten vaikutus-
ten vähentäminen 
ja lieventäminen

Rakentamisen haitallisia vaikutuksia liito-oravien elinympäristöön 
voidaan lieventää parantamalla yhteyksien kriittisiä kohtia mahdolli-
simman pian (ennen rakentamistöiden aloittamista) sekä säilyttämällä 
liito-oravien käyttämää ja liito-oraville soveltuvaa puustoa sekä yhteyk-
siä pohjoiselta ydinalueelta elinympäristöverkoston muille osille mah-
dollisimman pitkään tukien elinpiirien siirtymistä korvaaville alueille.

Kiireiset jatkotoi-
menpiteet

•  Elinympäristöverkoston säilytettävien alueiden ja yhteyksien rajaa-
minen, kaavalliset määrittelyt

•  Finnovikenin pohjoispuolisen yhteyden heikkojen osuuksien paran-
taminen kiireellisesti

•  Säilytettävien alueiden ja yhteyksien puuston hoidon ja ylläpidon 
ohjeistaminen
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET FINNOON KESKEISILLÄ OSILLA 1:5 000

(leikkaus kuva 14 s. 64)
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Toimenpide-ehdotukset Finnovikenin pohjoisessa yhteydessä

Finnoon ja Matinkylän välinen yhteys Finnovikenin pohjoispuolitse on Finnoon tärkein alueellinen 
yhteys. Yhteys säilytetään ja sen heikentyneitä kohtia vahvistetaan kiireisesti. 

Liito-oravayhteys risteää rakennettavan Suomenlahdentien kadun jatkeen kanssa kosteik-
koalueen molemmilla puolilla. Katu tulee kulkemaan sillalla kosteikkoalueen yli. Suomenlahden-
tien Finnoon puolisella ylityskohdalla kasvaa mäntyjä. Puustoinen vyöhyke ei ole kovin leveä, sillä 
kosteikon reuna-alueilla maa on liian kosteaa puille eikä puustovyöhykettä pystytä leventämään 
kosteikon suuntaan. Kadun rakennustyömaalta on kaadettu puita vuonna 2013. Osa puustosta 
on säilytetty ja suojattu aitaamalla.

Yhteyden toimivuuden varmistamisessa korostuu yhteyspuiden riittävä korkeus (yli 20 metriä), 
jotta liito sillan yli onnistuu. Lisäksi tulee varmistaa, ettei aukon leveys kasva nykyisestä. Yh-
teyden tavoiteltava keskimääräinen leveys on vähintään 20 metriä ja yhteyden tulee perustua 
olevaan puustoon. Näin yhteys säilyy toimivana rakentamisen ajan. 

Nykyistä täysmittaista puustoa säilytetään mahdollisimman paljon ja hyödynnetään ylityskoh-
dan suunnittelussa. Kosteikon reunassa oleva metsäsaareke säästetään yhteyden välietappina. 
Metrokeskuksen kaakkois- ja itäpuolella korttelialueen ja kunnallistekniikan järjestelyt suunnitel-
laan ja toteutetaan niin, että nykyinen puusto ja yhteys säilyvät. Korttelialueen koillispuolella yh-
teyttä levennetään ja sen laatua parannetaan istuttamalla puita saarekkeina ja ryhminä. Ylitys-
kohtaa ja yhteyden heikkoja kohtia varmistetaan ja vahvistetaan nopeakasvuisilla ja/tai kookkailla 
puuistutuksilla. 

Kuva 13. Ilmakuva Suomen-
lahdentien ylityskohdasta 
Finnovikenin pohjoisen 
yhteyden kohdalla. valkoisel-
la on merkitty alueet, joilta 
puut on kaadettu ja ruskealla 
puuttomat alueet. niiden istut-
taminen parantaisi yhteyden 
toimivuutta ja kestävyyttä. 
Ylityksen kannalta tärkein 
puusto on merkitty vihreällä. 
Rajaukset ovat ohjeellisia. 

Toimenpiteissä otetaan 
huomioon kosteikon ja sen 
ympäristön muut suojeluar-
vot. Rakentamisen myötä 
kosteikon läheiset viher- ja 
virkistysalueet tultaneen 
suunnittelemaan ja rakenta-
maan kestämään kasvavia 
käyttäjämääriä. Tällöin 
voidaan istuttaa puita lä-
hemmäksi kosteikon reunaa 
huomioiden suojelualueiden 
rajat. Puiden varttuessa 
liito-oravien yhteys voi siir-
tyä lähemmäksi kosteikon 
vesiallasta. 

leikkaus kuva 14, s. 64

Leikkaus kuva 12, s. 49
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Kuva 14. Poikkileikkaustarkastelu Suomenlahdentien ylityskohdasta Finnoon päässä. Poikki-
leikkaus kuvaa tilannetta, jossa Suomenlahdentien jatke on rakennettu suunnitelmien mukaises-
ti ja nykyinen puusto kadun reunoilla säilyy. Poikkileikkauksen sijainti näkyy kuvassa 13.
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5. Kaitaa

5.1. Nykytila ja lähtökohdat

Kaitaalta on tunnistettu neljä liito-ora-
van elinympäristön ydinaluetta: Iivissyr-
jä, Iivisniemenkallio, Iivisniemenpelto 
ja Riilahti. Iivissyrjän ja Iivisniemenkal-
lion ydinalueet sijaitsevat välittömästi 
Kaitaantien eteläpuolella ja Riilahti 
Soukanväylän itäpuolella, Iivisniemen-
pelto viheralueverkoston keskellä. Kai-
taan ydinalueet ja elinympäristöt ovat verkottuneet toisiinsa hyvin viheralueverkoston kautta. Ii-
vissyrjästä ja Iivisniemenkalliosta on lyhyet yhteydet Hannusmetsään Kaitaantien yli. Iivissyrjän 
elinympäristön kautta kulkee suorin yhteys Finnoon suunnasta Hannusmetsään.

Kaitaantien ja Iivissyrjän ydinalueen väliin suunnitellaan rakennettavaksi Kaitaan metroasema ja 
sen ympärille metroon tukeutuvaa maankäyttöä. Lisäksi Hannusmetsään tutkitaan uutta maan-
käyttöä Kaitaan osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. Iivissyrjän korttelialueen ympärillä sekä 
Iivissyrjän ja Hyljekaaren välissä puusto on paikoin nuorta. Yhteyksien tarkka sijainti kartoitettiin 
maastokäynnillä. Kaitaantien rakennustyömaalta on kaadettu puustoa, minkä myötä Kaitaantien 
ylityskohta Iivissyrjän kohdalla on kaventunut.

Kaitaan keskimmäiset elinympäristöt ovat alueita, jossa liito-oravien suojelu ja viheralueiden vir-
kistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen. Tunnistettujen elinympäristöjen Iivisniemenkallion ja Iivis-
niemenpellon lisäksi Kaitaanlaakso, Kaitaanniitty, Kaitaanmetsä, Kuuttipuisto ja Hyljepuisto ovat 
kallio- ja palstaviljelyalueita sekä kenttiä lukuun ottamatta vähintään liito-oravien liikkumiseen 
soveltuvia alueita. Puistojen metsissä on liito-oravalle soveltuvia ravinto- ja levähdyspuita. Vuo-
sien 2012 – 2013 kartoituksessa alueita ei ole merkitty soveltuviksi alueiksi, koska ravinnoksi ja 
levähdyspaikoiksi sopivaa puustoa ei ole kaikilta osin tarpeeksi liito-oravan elinympäristön ydina-
lueen muodostumiseksi. 

Kaitaan keskiosien puistoalueilla voidaan säilyttää laajempia yhtenäisiä liito-oraville soveltuvia 
alueita. Täydennysrakentaminen tulee todennäköisesti vähentämään metsäisen varttuneemman 
puuston määrää koko selvitysalueella. Pitkällä aikavälillä Kaitaan puistoalueet voivat korostua 
liito-oravien kannalta tärkeinä potentiaalisina elinympäristöinä, jonka vuoksi hyvät ja säilyvät yh-
teydet muilta elinympäristöiltä ovat tärkeitä. 

Kaitaan keskiosien elinympäristöistä on hyvät yhteydet moneen suuntaan. Suotuisan suojelun ta-
son kannalta keskeisiä ovat yhteydet Hannusmetsään, Finnooseen, Soukanniemeen sekä Sou-
kanväylän yli Espoonlahteen ja Soukkaan. 

Riilahden elinympäristön läheisyydessä ei ole muita elinympäristöjä eikä hyvin liito-oravan eli-
nympäristöksi soveltuvia, metsäisempiä alueita, joten suotuisan suojelun tason ylläpitämisen 
kannalta yhteyksien merkitys korostuu Riilahdessa. Elinympäristön läheisten Vesitorpan- ja Kai-
talahdenpuistojen soveltuvuutta liito-oravalle voidaan parantaa istuttamalla ja suosimalla hoito-
toimenpiteissä lehtipuita.

Pohjois-eteläsuuntainen pääkatu Soukanväylä erottaa Kaitaan ja Hannusmetsän Espoonlah-
desta ja Soukasta rajoittaen liito-oravien liikkumista väylän itä- ja länsipuolisten elinympäristöjen 
välillä. Väylän varrella on tunnistettuja liito-oravalle soveltuvia ylityskohtia. Hyvässä ylityskohdas-
sa ylitys on liito-oravalle helppo, kummallakin puolella on runsaasti pitkällä aikavälillä säilyvää 
ylityspuustoa ja laadukkaat yhteydet, jotka pitkin liito-oravat pääsevät liikkumaan selvitysalueen 
elinympäristöjen välillä. Soukanväylälle ei ole käynnissä olevia suunnitelmia, mutta ympäröivien 
alueiden täydennysrakentaminen voi tulevaisuudessa edellyttää Soukanväylän leventämistä tai 
muita parannustoimenpiteitä. Niiden suunnittelussa tulee huomioida liito-oravien ylityskohdat ja 
niiden säilyminen toimivina. 
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Liito-oravien nykytilanne Kaitaalla

Sijainti Kaitaa ja Riilahti, rajautuen pohjoisessa Kaitaantiehen, lännessä Sou-
kanväylään, idässä Finnooseen ja etelässä merenrantaan.

Ydinalueiden 
pinta-alat vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa

Iivissyrjä: 1,10 ha
Iivisniemenkallio: 1,52 ha
Iivisniemenpelto: 2,01 ha
Riilahti: 2,01 ha

Liito-oravaha-
vainnot ydina-
lueilla, muut 
havainnot vuo-
sien 2012 – 2013 
kartoituksissa

Iivissyrjä: 2 pesäpuuta, 3 kolopuuta, 10 papanapuuta (2013)
Iivisniemenkallio: 1 kolopuu, 5 papanapuuta (2013)
Iivisniemenpelto: 5 kolopuuta, 3 papanapuuta (2013)
Elinympäristöt on tunnistettu myös aikaisemmissa luontoselvityksissä.
Riilahti: 1 pesäpuu, 2 kolopuuta, 8 papanapuuta (2013) 
Radiopantaseurannassa 2013 Riilahdesta pannoitettiin naarasliito-orava 
(Jasmin), jolla todettiin 5 pesäpaikkaa (haavoissa), yhteensä pesäpaik-
koja arvioitiin olevan 9. Radioseurannassa havaittiin Riilahdesta enem-
män pesiä, kuin mitä maastohavaintojen perusteella oli löydetty vuonna 
2013. Jasminin elinpiirin pinta-ala noin 11 ha. Liito-oravahavaintoja on 
tehty myös Soukanväylän länsipuolelta, asuinpihoilta sekä läheltä ran-
taa.

Elinympäristön 
kuvaus ja omi-
naispiirteet 

Iivissyrjän ydinalue on pysäköinti- ja korttelialueeseen rajautuva met-
sikkö, jossa kasvaa kuusia, koivuja ja haapoja. Puusto on kookasta. 
Metsikön läpi kulkee useampi polku ja yksi jalankulkuväylä. 

Iivisniemenkallion ja Iivispellon elinympäristöt ovat pääosin kuusival-
taisia metsiä, joissa on sekapuuna haapoja ja tervaleppiä. Kallioilla on 
männikköä.

Riilahdessa elinympäristö on pääasiassa metsäistä ympäristöä, jossa 
hieman kalliota. Kallio rajautuu ydinalueen ulkopuolelle. Riilahdes-
sa puusto on tuoreen kankaan kuusikkoa ja lehtipuustoa: ydinalueen 
itäreunalla runsaasti haapoja, rauduskoivuja ja tervaleppää. Kalliolla on 
männikköä.

Yhteydet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa
•  Yhteydet elinym-

päristöjen välillä

Iivissyrjän elinympäristöstä on yhteydet:
•  itään Finnoon keskimmäiseen elinympäristöön 
•  pohjoiseen Kaitaantien yli Hannusmetsään
•  etelään kerrostaloalueen ja Iivispellon kautta Kaitaan muihin elinym-

päristöihin
•  länteen Kaitaantien suuntaisesti
Iivisniemenkallion ja Iivisniemenpellon elinympäristöistä on yhteydet:
•  itään Finnooseen 
•  länteen Soukkaan ja Hannusmetsään
•  pohjoiseen Iivissyrjän suuntaan ja Hannusmetsään
•  etelään Kaitalahdenrantaan ja edelleen Soukkaan tai Finnooseen
Riilahden elinympäristöstä on yhteydet: 
•  Itään Hyljelahteen ja sieltä Kaitaan tai Finnoon elinympäristöihin
•  länteen Soukanpuiston suuntaan Soukan elinympäristöihin
•  pohjoiseen Hannusmetsään
•  etelään Suvisaariston suuntaan Suinionsalmen elinympäristöön.

Elinympäristön 
merkitys 

Iivissyrjä: yhteydet Hannusmetsään Kaitaan ja Finnon elinympäristöistä 
kulkevat Iivissyrjän elinympäristön läpi.
Iivisniemenkallio ja Iivisniemenpelto: Mahdollisuus laajempiin eli-
nympäristöihin ja potentiaalisiin elinympäristöihin tulevaisuudessa, osa 
Finnoota ja Soukkaa yhdistävää itä-länsisuuntaista pääyhteyttä.
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Liito-oravien nykytilanne Kaitaalla

Elinympäristön 
merkitys

Riilahti: Hyvin kytkeytynyt elinympäristö ja merkittävä yhteyksien solmu-
kohta Hannusmetsän, Kaitaan, Soukan, Espoonlahden ja Suvisaariston 
elinympäristökeskittymien välillä.

Maankäytön ke-
hittyminen 

Iivissyrjä: Kaitaantien ja elinympäristön väliseen metsikköön suunnitel-
laan rakennettavaksi Kaitaan metroasema ja sen ympärille metroon tu-
keutuvaa maankäyttöä. Hannusmetsään tutkitaan maankäyttöä Kaitaan 
osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. 
Iivisniemenkallio ja Iivisniemenpelto: Länsimetron jatkeen rakenteet 
sekä täydennysrakentamistarpeet Kaitaantien varrella ja Iivisniemenkal-
liolla.
Riilahti: Länsimetron jatkeen Riilahden pystykuilu (tilavaraus Soukan-
väylän länsipuolella). Riilahdentien siirto ja nykyisen katuosuuden muut-
taminen kevyen liikenteen väyläksi kosteikon kohdalla.

Vaikutukset liito- 
oravan olosuhtei-
siin 

Iivissyrjä: Metroaseman ja siihen tukeutuvan maankäytön rakentaminen 
vähentää puustoa elinympäristön länsireunalta ja katkaisee yhteyden 
länteen, mutta tämänkin jälkeen elinympäristöön jää muita yhteyksiä. 
Kaitaantien leventäminen hankaloittaa Kaitaantien ylitystä. Leventä-
misen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee erityisesti ottaa huomioon 
ylityksen ja sen toimivuuden turvaaminen.
Iivisniemenkallio ja Iivisniemenpelto: Soveltuvan elinympäristön mää-
rä vähenee Iivisniemenkalliossa.
Riilahti: Metrokuilun rakentamisen alle jää hieman liito-oravalle soveltu-
vaa elinympäristöä ja Soukanväylän ylityskohta kapenee elinympäristön 
luoteiskulmassa, mutta säilyy toimivana. Ylityksen jälkeen yhteys Souk-
kaan säilyy, vaikka yhteys kapenee. Riilahdentien muuttuminen kevy-
en liikenteen väyläksi voi parantaa kosteikon yhteyden soveltuvuutta 
elinympäristön osaksi, jos puusto voi kasvaa kookkaammaksi ja puustoa 
voidaan lisätä istutuksin.

Kriittiset kohdat •  Kaitaantien ylityskohta Iivissyrjän elinympäristön kohdalla
•  Riilahdessa Soukansalmen ja Suinonsalmen elinympäristöjen kannal-

ta Riilahdentien varren yhteys, joka kulkee Riilahden elinympäristön 
kautta Kaitaalle, on erityisen tärkeä. Pitkässä yhteydessä Riilahden 
elinympäristö toimii levähdysalueena

•  Riilahden lähellä ei ole soveltuvia tyhjiä elinympäristöalueita, joten 
Riilahdessa yhteyksien merkitys korostuu suotuisan suojelun tason 
turvaamisessa
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5.2. Suotuisan suojelun tason ylläpitämisen tavoitteet Kaitaalla

Suotuisan suojelun tason ylläpitämisen tavoitteita Kaitaalla ovat:
•  Kaitaan elinympäristöt perustuvat enimmäkseen kaupunkirakenteessa säilyviin viher- ja vir-

kistysalueisiin. Tunnettujen elinympäristöjen lisäksi alueella säilyy soveltuvaa aluetta laa-
jemmin.

•  Kaikilta elinympäristöiltä on toimivat yhteydet muille elinympäristöalueille ja Hannusmet-
sään. Ensisijaiset yhteydet muodostavat verkoston, jonka kautta liito-oravat pystyvät liik-
kumaan itä-länsisuunnassa Kaitaan elinympäristöjen välillä sekä etelä-pohjoissuunnassa 
Riilahden elinympäristöstä Kaitaan läpi Hannusmetsään. Etelä-pohjoissuuntaisia yhteyksiä 
yhdistää myös Hyljelahden rannansuuntainen yhteys Finnoolta Soukkaan. 

•  Koko selvitysalueen liito-oravakannan suotuisan suojelun tason ylläpitämisen kannalta tär-
keä tavoite Iivissyrjän elinympäristössä on taata Kaitaantien ylitys ja ensisijainen yhteys 
Hannusmetsään Kaitaan ja Finnoon suunnalta. 

•  Riilahden elinympäristön suotuisan suojelun tason ylläpitämisessä korostuvat yhteydet mu-
hin selvitysalueen elinympäristöihin. 

•  Riilahdentien varren yhteys vahvistuu ja muodostaa yhdessä Kaitalahdenpuiston kanssa 
pääyhteyden Kaitaan ja selvitysalueen eteläisimmän osan (Riilahti, Soukansalmi, Suinosal-
mi) välillä.

•  Riilahdessa elinympäristörajaus perustuu säilyviin viheralueisiin ja elinympäristön painotus-
ta siirretään lähemmäksi Kaitalahdenpuistoa Soukanväylän varresta.

Suotuisan suojelun tason ylläpitämisen tavoitteita Soukanväylän ylityksen osalta ovat:
•  Soukanväylä ei muodosta elinympäristöjen välille estettä. Väylän yli on useampi laadukas ja 

pitkällä aikavälillä säilyvä ylityskohta.
•  Taukopuisto – Läksypuisto – Läksyportti – Järvikorpi – Hannusjärvensuo muodostaa koko 

selvitysalueen liito-oravaelinympäristöverkoston parhaimman ja laadukkaimman yhteyden 
Hannusmetsään. Tässä yhteydessä Soukanväylän ylitys on Läksyportin kohdalla.

5.3. Toimenpide-ehdotukset Kaitaalla

Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Kaitaalla
Ydin-alueet Iiivissyrjä: 1,10 ha

Iivisniemenkallio: 1,52 ha 
Iivisniemenpelto: 2,01 ha 
Riilahti: 2,01 ha

Elinympäristö- 
rajaus

Iivissyrjä: 5,5 ha
Iivisniemenkallio: 5 ha 
Iivisniemenpelto: 5 ha 
Riilahti: 5 ha 

Rajausperusteet Iivissyrjä: Rajaus painottuu Iivissyrjän ja Hyljekaaren suunnalle. Kes-
kelle jäävä pientaloalue on huomioitu rajauksessa, minkä takia rajattu 
alue on hieman suurempi kuin 5 ha. Rajaus noudattaa v. 2013 kartoituk-
sen soveltuvia alueita ja liikkumishabitaatteja. Rajauksessa on suosittu 
olemassa olevia viheralueita ja sillä tuetaan Kaitaantien ylitystä. Rajauk-
seen sisältyy noin puolet Kaitaan ja Finnoon välisestä Djupsundsbäcke-
nin yhteydestä.
Iivisniemenkallio ja Iivisniemenpelto: Rajaus perustuu nykyiseen ja 
suunniteltuun maankäyttöön sekä liito-oravalle parhaiten soveltuvaan 
alueeseen.
Riilahti: Rajaus on esitetty kokonaisuudessaan Soukanväylän itäpuo-
lelle väylän länsipuolella sijaitsevan metron pystykuilun takia. Soukan-
väylän molemmilla puolilla on liito-oravalle soveltuvaa aluetta. 
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Kaitaalla
Säilytettävät  
yhteydet

Iivissyrjän elinympäristön yhteydet:
•  Kaitaa – Hannusmetsä 

 ◦ keskimäärin 20 - 30 m leveä puustoinen yhteys
 ◦ Kaitaantien ylityskohdassa kadun molemmilla puolilla säilytetään 
yhteyspuustoa, lisäksi säilytetään katualueella sijaitsevat kookkai-
den mäntyjen ryhmät. Säilytettävä puusto mitataan ja merkitään 
kartta- ja suunnitelma-aineistoihin. Kaitaantien eteläpuolella Iivis-
syrjän kohdalla puustoa vahvistetaan istutuksin.

•  Kaitaa – Djupsundsbäcken – Finnoo 
 ◦ keskimäärin 20 - 30 m leveä puustoinen yhteys
 ◦ yhteyden varrella suositellaan säilytettäväksi vähintään yksi puus-
toinen välietappi, enintään 750 metrin etäisyydellä elinympäristöistä

 ◦ yhteyden soveltuvin sijainti kartoitettiin maastossa. Karttatarken-
teessa on esitetty puustoltaan parhaimman yhteyden eteläisin 
reuna. Yhteydelle tulee jättää vähintään 10 metrin suojavyöhyke 
maankäytön suuntaan. Yhteys voidaan maankäytön suunnitelmien 
tarkentuessa linjata myös toisin soveltuvan alueen puitteissa. 

•  Yhteys muihin Kaitaan elinympäristöihin Iivisniemenpellon 
viher alueiden kautta
 ◦ keskimäärin 20 - 30 m leveä puustoinen yhteys viheralueella
 ◦ yhteyttä vahvistetaan Kaitaan koulun kentän kohdalla istutuksin
 ◦ yhteyttä täydentää Kaitaan koulun ja Iivisniemen päiväkodin edus-
tan katupuustoon perustuva yhteys. Yhteyden laatua ja säilyvyyttä 
voidaan parantaa istuttamalla puustoa parkkipaikan ja Iivisniemen-
tien varrelle.

Iivisniemenkallion ja Iivisniemenpellon elinympäristöjen yhteydet:
•  Kaitaa – Riilahti 

 ◦ puustoiset yhteydet Kaitaanniityn kautta (leveys 20 - 30 metriä), 
Kaitaantien varressa (leveys 10 - 20 m) tai Kaitamäenpolun kautta 
(n. 10 - 20 m). Kaitaanniityn eteläkärjessä puustoa vahvistetaan 
istutuksin.

 ◦ Kuuttipuiston ja Hyljepuiston kautta kulkee vaihtoehtoinen täydentä-
vä yhteys

•  Kaitaa – Hannusmetsä 
 ◦ vaihtoehtoisia reittejä, joista jokaisessa Kaitaantien ylitys 
 ◦ yhteyksien leveys puistoalueilla keskimäärin (20 -) 30 m,

•  Kaitaa – Finnoo 
 ◦ kaksi yhteyttä, rannan myötäinen tai Djupsundsbäckenin asema-
kaava-alueen kautta kulkeva , leveys keskimäärin vähintään  
20 - 30 metriä

Riilahden elinympäristön yhteydet:
•  Riilahti – Hyljelahti 

 ◦ Keskim. 20 - 30 m leveä puustoinen yhteys viherverkoston osana 
sekä kaksi välietappia. Kaitalahdenpuistosta on yhteys pohjoiseen 
Kaitaanniityn kautta kohti Kaitaanlaaksoa. Yhteyttä tulee vahvistaa 
Kaitaanniityn eteläosassa.



Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla
KAITAA

71

Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Kaitaalla
Säilytettävät  
yhteydet

•  Riilahti – Hannusmetsä 
 ◦ Keskim. 20 m leveä puustoinen yhteys joko Kaitaantien ja Han-
nusjärven eteläpuolitse tai Soukanväylän itäpuolitse ja edelleen 
koilliseen osana leveämpää viheryhteyttä (leveys yli 30 m) sekä  
1 - 2 välietappia.

•  Riilahti – Soukanlahdenpuisto 
 ◦ Vaihtelevan levyinen yhteys viherverkoston osana sekä 1 - 2 välie-
tappia. Yhteyttä tulee vahvistaa Soukankentän kohdalla. 

•  Riilahti – Soukanväylän ja nykyisen Riilahdentien risteys 
 ◦ Keskim. 10 - 20 m leveä kadunvarsiyhteys Vesitorpanpuistosta 
etelään nykyisen, kevyen liikenteen reitiksi muuttuvan Riilahden-
tien varrella. Vesiniityn kosteikon kohdalla puustoa tulee kehittää 
tiheämmäksi ja kookkaammaksi. Kaitakaislikossa yhteys jakautuu 
itä- ja länsisuuntiin.

Elinympäristön 
laadun ylläpito

Iivissyrjä: Elinympäristörajauksen ja yhteyksien puusto ylläpidetään 
liito-oravalle soveltuvana. 

Iivisniemenkallio ja Iivisniemenpelto: Elinympäristörajauksien ja yh-
teyksien puustoa ylläpidetään liito-oravalle soveltuvana. Elinympäristön 
soveltuvuutta liito-oravalle lisätään suosimalla kuusia metsänhoitotoi-
menpiteissä.

Riilahti: Elinympäristörajauksen ja yhteyksien puustoa ylläpidetään lii-
to-oravalle soveltuvana. Vesitorpan- ja Kaitalahdenpuistoista kehitetään 
lehtipuita (tervaleppä, haapa, koivu) ja kookkaampia puita suosimalla 
soveltuvia ruokailualueita. 
Pöntötystä suositellaan ruokailupuuston läheisyyteen.

Muut toimenpiteet
•  Elinympäristön 

parantaminen
 ◦ yhteydet
 ◦ pesäkolojen 
määrän lisää-
minen, pöntöt-
täminen

Djupsundsbäckenin asemakaava-alueelle voidaan tulevaisuudessa 
rakentaa vaihtoehtoinen, korkeatasoinen yhteys purouoman varteen.

Iivissyrjän elinympäristössä suositellaan pesäkolojen lisäämistä pönttö-
jen avulla suunnitellun maankäytön toteutuessa ja elinympäristön rajau-
tuessa tiiviisti rakentamiseen. Liito-oravalle sopivat pesimä- ja levähdys-
paikat sijaitsevat todennäköisesti juuri elinympäristörajauksessa.

Riilahdessa kallio tulee jättää liito-oravan elinympäristörajauksen ulko-
puolelle.

Kiireiset jatko- 
toimenpiteet

•  Iivissyrjän ydinalueen ja Kaitaantien ylityskohtien säilytettävä puusto 
mitataan ja huomioidaan tulevissa suunnitelmissa. 

•  Iivissyrjän ja Hyljekaaren kohdalla Iivissyrjän elinympäristörajauksen 
sisäisiä kapeita yhteyksiä vahvistetaan istutuksin.

Muuta Kaitaan metroaseman rakentaminen tarkoittaa kaupunkirakenteen 
tiivistymistä myös Hannusmetsässä ja Hannuksenpellossa. Täyden-
nysrakentaminen tulee suunnitella niin, että Iivissyrjän elinympäristöstä 
säilyy toimiva yhteys Hannusmetsän elinympäristöihin. Yhteyden suun-
nittelussa voidaan hyödyntää Djupsundsbäckenin purouoman vartta 
ja/tai Hannuksenpellon läpi suunniteltua pyöräilyväylää, jonka varrelle 
voidaan jättää liito-oravalle liikkumiseen soveltuvaa puustoa.
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Iivissyrjän elinympäristö ja yhteydet

Kaitaan metroaseman rakentamisen myötä Iivissyrjän ydinalueen ja Kaitaantien välinen metsä 
tullaan kaatamaan. Yhteyden turvaamiseksi säilytetään kookasta puustoa Kaitaantien molemmil-
la puolilla sekä katualueella sijaitsevat kookkaiden mäntyjen saarekkeet. Männyt todennäköisesti 
kestävät ympäröivien alueiden rakentamisen. Yhteyden jatkuminen Kaitaantien pohjoispuolella 
Hannusmetsän elinympäristöille asti tulee suunnitella ja turvata.

Toinen mahdollinen Kaitaantien ylityskohta on Hannuksenpellonporttia vastapäätä. Tällä kohtaa 
Kaitaantien eteläpuolella on vain yksittäisiä korkeita puita. Ylityskohtaa tulisi vahvistaa Kaitaan-
tien molemmilla puolilla. 

Iivissyrjän ja Hyljekaaren korttelialueen reunoilla elinympäristön sisäiset yhteydet ovat nykytilas-
sa heikkoja, koska ne muodostuvat yksittäisistä suurista puista tai puuriveistä. Koska nämä yhte-
ydet ovat osa ensisijaisten yhteyksien verkostoa, tulisi yhteyksiä vahvistaa puuistutuksin. 

Iivissyrjän elinympäristöstä on mahdollista rakentaa uusi yhteys Finnoon suuntaan Djupsunds-
bäckenin siirrettävän uoman varteen. Toteutuessaan yhteys voi pitkällä aikavälillä korvata nykyi-
sen yhteyden.

Soukanväylän ylityskohdat

Selvityksessä on tunnistettu kolme liito-oravalle parhaiten soveltuvaa Soukanväylän ylityskohtaa: 
Läksyportin ja Kaskivuorenportin kohdalla sekä Soukanväylän ja Riilahdentien risteyksessä. 

Kuva 15. Soukanväy-
län (punainen viiva) 
ensisijaiset ylitys-
kohdat ja lähialueen 
liito-oravan elinympä-
ristörajausten ohjeel-
liset sijainnit (violetit 
ympyrät)
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Läksyportin ylityskohdassa liito-oravat voivat ylittää Soukanväylän käyttäen alikulun viereistä 
metsäsaareketta ja väylän itäpuolella kasvavaa kookkaampaa puustoa. Ylityskohdassa säilyte-
tään kookasta puustoa mahdollisimman leveänä vyöhykkeenä, jolloin liito-orava voi ylittää väylän 
useammasta kohtaa ja ylityskohdan kestävyys paranee. Ylityskohtaa voidaan vahvistaa ja leven-
tää istuttamalla lisää puustoa alikulun puuttomalle puolelle ja väylän keskikaistalle. 

Yhteyden laatu turvataan säilyttämällä vähintään noin 40 metrin levyinen puustoinen yhteys Han-
nusjärvensuolle asti. 

Kaskivuorenportin ylityskohta säilyy, mikäli alikulun kummallakin puolen oleva puusto säilyy. 
Etenkin Riilahden puolella Soukanväylän ja Riilahdenpuiston väliin jäävän kevyen liikenteen raitin 
varrella kasvavien kookkaiden puiden säilyminen on tärkeää, jottei ylityksestä tule kovin leveää. 
Ylityskohtaa voidaan parantaa istuttamalla puustoa Soukanväylän länsipuolelle.  

Liito-oravat voivat nykyisellään liikkua Läksyportin ja Kaskivuorenportin välillä Soukanväylän itä-
puolitse kadunvarren puustoista yhteyttä pitkin. Yhteyteen sisältyy Kaitaantien ylitys. 

Eteläisintä ylityskohtaa Soukanväylän ja Riilahdentien risteyksessä voidaan parantaa istut-
tamalla ylityskohtaan puustoa. Ylitystä voidaan tukea mhyös parantamalla Riilahdentien varren 
yhteyttä.

Viereisessä kuvassa on esitetty ehdotukset Soukanväylän ylityskohdista ja toimenpiteistä niiden 
kohdissa.



Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla
KAITAA

77
EHDOTUKSET SOUKANVÄYLÄN YLITYSKOHDISTA JA TOIMENPITEISTÄ NIIDEN KOHDISSA 1:5 000



Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla
HANNUSMETSÄ

78

6. Hannusmetsä

6.1. Nykytila ja lähtökohdat

Hannusmetsän elinympäristöt

Hannusmetsän alue on selvitysalueen 
liito-oravien suotuisan suojelun tason 
ylläpitämisen kannalta erittäin tärkeä, 
koska se on selvitysalueen laajin yhte-
näinen metsäalue ja liito-oravien ainoa 
todennettu Länsiväylän ylityskohta sijaitsee alueen pohjoisreunalla.

Hannusmetsästä rajattiin vuoden 2012 – 2013 kartoituksessa kolme ydinaluetta. Radioseuran-
nassa Hannusmetsästä pannoitettiin yksi liito-oravanaaras ja kaksi koirasta. Radioseurannan 
tulokset tukivat kartoitusten perusteella tehtyjä ydinaluerajauksia. Pannoitettujen oravien havait-
tiin liikkuvan juuri näillä alueilla. Radioseurannan aikana Hannusmetsästä tehtiin näköhavaintoja 
pannoittamattomista liito-oravista ja on todennäköistä, että Hannusmetsä on osa useamman kuin 
kolmen liito-oravan elinpiiriä (Virtanen ym. 2014).

Hannusmetsässä on laajalti liito-oraville soveltuvaa elinympäristöä ja etenkin Hannusjärven lou-
nais- ja luoteispuolella on myös mahdollisia ydinalueiksi soveltuvia alueita. Selvitysalueen lii-
to-oravakannan suotuisan suojelun kannalta Hannusmetsä voidaan nähdä potentiaalisten eli-
nympäristöjen alueena. Yhtenäiseen metsään rajatuvat elinympäristöt ovat laadukkaampia kuin 
kaikilta reunoiltaan rakennettuun ympäristöön rajautuvat elinympäristöt ja säilyvät todennäköi-
semmin pidempään hyvälaatuisina. 

Länsiväylän ylityskohdat

Selvitysalueen liito-oravakannan kannalta merkityksellisintä Hannusmetsässä ovat selvitysalu-
een ainoat tunnetut Länsiväylän ylityskohdat Järvisillan ja Tukkurinsillan (yksisuuntainen disper-
saaliyhteys) kohdissa. Järvisillan ja Tukkurinsillan välinen alue Länsiväylän varrella on potentiaa-
lista ylitysaluetta lukuun ottamatta niittykohtia. 

Ilman Länsiväylän ylitysmahdollisuutta selvitysalueen kanta on vaarassa eristäytyä koko Espoon 
liito-orava populaatiosta. Tästä johtuen selvitysalueen elinympäristöjen välillä on tärkeää turvata 
toimivat yhteydet. Levein ja laadukkain yhteys Hannusmetsään kulkee Soukanväylän Läksyportin 
ylityskohdan kautta Järvitorpan puiston ja Hannusjärvensuon viheralueen läpi. Kaitaan elinym-
päristöistä on kolme yhteyttä Hannusmetsään Kaitaantien yli. Matinkylän ja Finnoon elinympäris-
töistä lyhin yhteys Hannusmetsään on Iivissyrjän elinympäristön ja Djupsundsbäckenin asema-
kaava-alueen kautta.

Järvisillan ylitys havaittiin vuoden 2013 radioseurannassa, jossa  pannoitettu koiras liikkui Länsi-
väylän kummallakin puolen. Ylityksestä ei ole näköhavaintoa, mutta asiantuntijat ovat arvioineet 
mahdollisen ylityskohdan kartoittamalla Järvisillan lähistön puut. Ylitykseen riittävän korkeat ja 
riittävän lähellä Länsiväylää olevat puut on merkitty ja mitattu talvella 2013. Maastokartoitusten 
perusteella toisen ylityskohdan on arvioitu sijaitsevan Tukkurinsillan ylikulkukäytävän länsipuolel-
la kallioleikkauksen kohdalla. Korkeuserojen vuoksi ylitys on mahdollinen vain Hannusmetsästä 
Nöykkiön suuntaan. Yksisuuntaisia yhteyksiä käyttävät liito-oravien varttuneemmat poikaset, jot-
ka levittäytyvät uusille alueille. Tämän takia yhteys on merkitty karttoihin dispersaaliyhteydeksi, 
vaikka aikuiset liito-oravat pystyvät kulkemaan Tukkurinsillan ylityksen kautta. 

Länsiväylän pohjoispuolella Länsiväylän ja Martinsillantien välisellä kaistaleella on enimmäkseen 
koivuja ja muita lehtipuita. Kaistaleelta liito-oravien on ylitettävä Martinsillantie, jonka jälkeen yh-
teys jatkuu Nöykkiön asuinkortteleiden pihapuustoa ja viheralueita pitkin oletettavasti Keskus-
puistoon asti.
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Länsiväylän suunnitellut parantamistoimenpiteet

Liikennevirasto on hyväksynyt 25.11.2013 tiesuunnitelmat Länsiväylän (kantatie 51) Espoonlah-
densolmun ja Matinsolmun väliselle osuudelle ja toimenpiteiden toteutussuunnitelmat ovat val-
mistumassa. Tiesuunnitelmassa on esitetty uudet joukkoliikennekaistat nykyisten ajokaistojen 
viereen, eritasoliittymien parantamista sekä meluntorjuntaan liittyviä toimenpiteitä. Kaikki nämä 
toimenpiteet tulevat liito-oravien kannalta leventämään Länsiväylän ylityskohtien aukkoja.

Kuva 16. Länsiväylän tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet

Tiesuunnitelman mukaisen rakentamisen jälkeen Länsiväylä on käytännössä Espoonlahden Mar-
tinsillasta alkaen 3 + 3-kaistainen (noin 39 m leveä) ja Piispansillan länsirampeista alkaen 4 + 4- 
kaistainen (noin 42 m leveä). Liittymien ramppijärjestelyiden vuoksi Länsiväylä on myös Espoon-
lahdesta länteen suurelta osin 3 + 3-kaistan levyinen.

Länsiväylän lisäkaistojen ja meluntorjunnan vaikutukset ylityspaikkoihin 

Länsiväylän aikaisemmissa suunnitelmissa pohjoispuoleiset lisäkaistat jatkuivat sillan länsipuo-
lelle. Niiden toteuttaminen olisi vaikuttanut luiskiin ja kaatanut puita luiskan päältä. Suunnitelmia 
on muutettu selvitystyön aikana niin, etteivät pohjoispuolen järjestelyt edellytä puiden kaatamista 
luiskan päältä. 

Eteläpuolen lisäkaistat alkavat vasta Järvisillan itäpuolelta. Tiesuunnitelmassa Länsiväylän etelä-
puolelle oli osoitettu meluaita, jonka korkeus olisi ollut 2.5 m tien pinnasta. Meluaita olisi merkittä-
västi hankaloittanut liito-oravan liitoa. Selvityksen aikana meluaidan sijaintia on tarkennettu niin, 
ettei se vaikuta nykyisen yhteyden kannalta tärkeisiin puihin ja luiska säilyy koskemattomana. 

Tukkurinsillan ylityskohdassa Länsiväylä levenee 3 + 3-kaistaiseksi. Ylityksen perustuessa kallion 
päällä olevien puiden korkeuseroon vastapuolen puustoon nähden ylitys on mahdollinen leventä-
misen jälkeen, edellyttäen että kallion laen korkea puusto säilyy.
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Liito-oravien nykytilanne Hannusmetsässä

Sijainti Pohjoisessa Länsiväylään, lännessä Soukanväylään, etelässä Kaitaan-
tiehen ja idässä Hannuksenpeltoon rajautuva metsäalue Kaitaalla

Ydinalueiden 
pinta-alat vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa

Hannusmetsä koillinen: 1,82 ha (2013)
Hannusmetsä luode: 3,46 ha (2013)
Hannusmetsä lounas: 2,56 ha (2013)

Liito-oravahavain-
not ydinalueilla, 
muut havainnot  
vuosien 2012 – 
2013 kartoituksissa

Liito-orava havaintoja vuoden 2012 – 2013 kartoituksessa sekä vuodel-
ta 2013 radioseurannassa. Radioseurannan tulokset vahvistivat, että 
ydinalueet olivat vähintään kolmen liito-oravan käytössä. Pannoitettujen 
oravien lisäksi alueelta tehtiin radioseurannan yhteydessä havaintoja 
pannoittamattomista oravista.
Hannusmetsä koillinen (2013): 1 pesäpuu, 1 kolopuu, 1 papanapuu
Hannusmetsä luode (2013): 5 pesäpuuta, 1 kolopuu
Hannusmetsä lounas (2013): 6 pesäpuuta, 7 kolopuuta, 2 papanapuuta

Radioseurannassa Hannusmetsästä pannoitettiin kaksi koirasta (Ee-
rik, Jesse) ja yksi naaras (Muru). Radioseurannassa Hannusmetsässä 
havaittiin enemmän pesiä kuin vuoden 2013 maastohavainnoissa.
•  Eerik: elinpiiri 55 ha, käytettyjä pesäpaikkoja 6 kpl
•  Jesse: elinpiiri 59 ha, käytettyjä pesäpaikkoja 7 kpl
•  Muru: elinpiiri 19 ha, käytettyjä pesäpaikkoja 5 kpl

Kaikki pannoitetut oravat pysyivät lähes yksinomaan Hannusmetsässä. 
Koiraat liikkuivat päällekkäisillä ja laajemmilla alueilla naarasoravan 
pysyessä Hannusmetsän koilliskulmassa. Jesse ylitti seurannan aikana 
Länsiväylän ja vieraili usein Soukanväylän varressa Hannusmetsän 
luoteiskulmasta Länsiväylän reunaa pitkin.

Elinympäristön 
kuvaus ja ominais-
piirteet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa

Valtaosa Hannusmetsästä on liito-oravalle hyvin soveltuvaa kuusival-
taista metsää muutamia kallioisia mäntymetsän kuvioita lukuun otta-
matta. Hannusmetsässä on useassa kohdassa liito-oravalle tärkeitä 
ruokailualueita, joissa kasvaa ravinnoksi kelpaavaa lehtipuustoa, mm. 
tervaleppää.

Yhteydet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa
•  Hannusmetsän 

elinympäristöjen 
välillä

•  Yhteydet muiden 
elinympäristöjen 
välillä

Hannusmetsässä liito-oravat pystyvät nykyisin liikkumaan esteettä kaik-
kialle, joten elinympäristöjen väliset yhteydet ovat hyvät. 

Yhteydet Hannusmetsän ja muiden elinympäristöjen välillä:

Hannusmetsä – Soukan elinympäristöt
•  laadullisesti hyvä metsäinen yhteys, joka sijoittuu enimmäkseen 

puisto- ja viheralueille
•  yhteys kulkee Hannusjärvensuolta Järvitorppaan, Läksyportin kautta 

Soukanväylän yli ja Taukopuistoa pitkin Soukanahoon

Hannusmetsä – Riilahden ja Suinonsalmen elinympäristöt
•  kohtalainen yhteys Kaitaantien ja Riilahdentien kadunvarsipuustoa 

pitkin
•  Riilahden elinympäristö toimii pitkän yhteyden välietappina

Hannusmetsä – Kaitaan elinympäristöt
•  kaksi yhteyttä Hannusjärven eteläpuolelta Kaitaantien yli, jonka 

jälkeen yhteydet jatkuvat kohtalaisina Kaitaantien kadunvarsipuustoa 
pitkin tai Iivisniemenkallion kalliomännikön kautta

•  heikko yhteys Iivissyrjän elinympäristöstä Kaitaantien yli ja Hannus-
metsän itäistä reunaa pitkin. Yhteydestä tekee heikon ylitykseen 
hyvin soveltuvan puuston vähäisyys Iivissyrjän koillisreunalla 
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Liito-oravien nykytilanne Hannusmetsässä

Yhteydet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa
•  Hannusmetsän 

elinympäristöjen 
välillä

•  Yhteydet muiden 
elinympäristöjen 
välillä

Hannusmetsä – Finnoon elinympäristöt
•  hyvät viheralueisiin tukeutuvat puustoiset yhteydet Kaitaan elinympä-

ristöjen kautta joko Djupsudnsbäckenin asemakaava-alueen kautta 
tai Hyljelahden kautta 

Hannusmetsä – Länsiväylän ylitys Järvisillan kohdalla
•  kohtalainen yhteys, joka perustuu muutamaan isompaan puuhun 

Länsiväylän kummallakin puolen. 

Hannusmetsä – Länsiväylän ylitys Tukkurinsillan kohdalla
•  heikko yhteys, korkeuserojen vuoksi toimii vain Hannusmetsästä 

Nöykkiöön päin
Elinympäristön 
merkitys 

Hannusmetsä on laaja yhtenäinen soveltua elinympäristöalue sekä 
selvitysalueella ainoa kohta, josta liito-oravat pystyvät todistetusti ylittä-
mään Länsiväylän.
Uudenmaan ELY-keskus tulkitsee Länsiväylän ylityskohdan Järvisillan 
vieressä ns. ainoaksi yhteydeksi, jolla on samankaltainen asema suoje-
lussa kuin lisääntymis- ja levähdyspaikoilla.

Maankäytön kehit-
tyminen 

Kaitaantien eteläpuolelle suunnitellaan metroasemaa, mikä lisää maan-
käytön tehostamistarpeita metroaseman ympäristössä. Hannusmetsän 
täydennysrakentamista tutkitaan Kaitaan osayleiskaavoituksessa.  
Länsiväylän parantamisesta on laadittu hyväksytty tiesuunnitelma, jossa 
on esitetty nykyisten ajokaistojen lisäksi lisäkaistoja joukkoliikenteelle, 
uusia ramppijärjestelyjä ja meluntorjuntatoimenpiteitä. Toimenpiteiden 
toteutussuunnittelua  on ohjeistettu säilyttämään ylityksen kannalta 
tärkeä puusto ja meluesteiden sijoitusta on tarkistettu. Liito-oravien 
ylitykseen todennäköisesti käyttämät puut on merkitty ja mitattu. 

Vaikutukset liito- 
oravan olosuhtei-
siin 

Mahdollinen Hannusmetsään sijoittuva täydennysrakentaminen vähen-
tää liito-oravalle soveltuvaa elintilaa ja voi heikentää tai siirtää Hannus-
metsään johtavia yhteyksiä. 
Länsiväylän ajorkaistojen määrän lisääntyminen leventää väyläkäytävää  
ja voi hankaloittaa liito-oravien Länsiväylän ylitystä, jos vaikutuksia ei 
oteta huomioon toteutuksessa. Järvisillan ja Tukkurinsillan ylityskohtien 
merkitys korostuu. 

Kriittiset kohdat Järvisillan ja Tukkurinsillan ylityskohdat sekä yhteyksien jatkuvuus yli-
tyskohdasta eteenpäin etenkin Länsiväylän pohjoispuolella

6.2. Suotuisan suojelun tason ylläpitämisen tavoitteet Hannusmetsässä

Suotuisan suojelun tason ylläpitämiseksi Hannusmetsässä on tavoitteena ylläpitää vähintään ny-
kyisen kokoista liito-oravakantaa. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan säilytetään muita liito-ora-
valle soveltuvia alueita ja potentiaalisia elinympäristöjä. Alueet säilytetään mahdollisimman yhte-
näisenä metsäisenä kokonaisuutena painottaen Länsiväylän varren alueita sekä Hannusmetsän 
lounais- ja luoteisosia.

Länsiväylän varren metsäalueet toimivat liito-oravan elinympäristön lisäksi Länsiväylän suuntai-
sina yhteyksinä sekä suojaviheralueina. Hannusmetsän lounais- ja luoteisosien säilyttäminen 
tukee Espoonlahdesta ja Soukasta Hannusmetsään johtavan laadullisesti korkeatasoisen pää-
yhteyskäytävän säilymistä.
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6.3. Toimenpide-ehdotukset Hannusmetsässä

Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Hannusmetsässä
Ydinalueet Hannusmetsä koillinen: 1,82 ha (2013)

Hannusmetsä luode: 3,46 ha (2013)
Hannusmetsä lounas: 2,56 ha (2013)

Elinympäristö- 
rajaus

Hannusmetsä koillinen: 5 ha
Hannusmetsä luode: 5 ha
Hannusmetsä lounas: 5 ha

Rajausperusteet Elinympäristörajaukset on tehty vuoden 2013 radioseurannan tulosten, 
vuoden 2012 – 2013 kartoituksen papanapuuhavaintojen ja parhaiten 
elinympäristöksi soveltuvien alueiden rajausten perusteella. 

Säilytettävät  
yhteydet 
•  Hannusmetsän 

elinympäristöjen 
välillä

Hannusmetsän elinympäristöjen välillä tulee säilyä hyvät, vähintään 
20 - 30 m leveät yhteydet. Koska Hannusmetsän puusto on kookasta 
ja laajalti liito-oravalle soveltuvaa, elinympäristöjen väliset yhteydet 
voidaan linjata myös toisin kuin tässä työssä on esitetty. Selvityksen 
kartoilla on esitetty yhteyksien tavoitteellinen vähimmäisverkosto, joka 
elinympäristöjen välillä tulisi säilyä. Esitetyt yhteyksien sijainnit ovat 
ohjeellisia

Yhteyksien linjauksissa tulee huomioida Hannusmetsän muutamat kal-
lioiset alueet, joiden puusto soveltuu huonosti liito-oravien liikkumiseen. 
Elinympäristöjen välillä tulee pyrkiä mahdollisimman lyhyisiin yhteyksiin. 
Hannusmetsän elinympäristöjen välisten yhteyksien tulee muodostaa 
Hannusmetsään yhteyksien verkosto, jota kautta useasta ilmansuun-
nasta Hannusmetsän reunalle saapuneet liito-oravat pääsevät liikku-
maan Länsiväylän varteen. 

•  Hannusmetsän  
ja muiden elin-
ym päristöjen 
välillä

Hannusmetsästä selvitysalueen muille elinympäristöille johtavat pää-
yhteydet, jotka on kuvattu tarkemmin ko alueiden kuvauksissa. Tässä 
vaiheessa Kaitaantien yli on esitetty kolmea ylityspaikkaa, koska alueen 
maankäyttö on vielä tarkemmin tutkimatta. Jatkossa kaksikin yhteyttä 
voi riittää, jos ne saadaan varmistettua hyville paikoille ja riittävän laa-
dukkaina.

Hannusmetsä – Soukan elinympäristöt
•  yhteys säilytetään puistoalueilla keskimäärin vähintään 20 - 30 m 

leveänä
•  Järvitorpassa yhteys pidetään erittäin laadukkaana ja vähintään 30 m 

leveänä
•  Järvitorppaan suositellaan yhden välietapin rajaamista, koska yhteys 

on pitkä
•  Soukanväylän ylitystä Läksyportin kohdalla on tarkasteltu Kaitaan 

alueen yhteydessä (kappale 5)

Hannusmetsä – Riilahden ja Suinonsalmen elinympäristöt
•  Kaitaantien kadunvarsipuusto-osuudet pyritään pitämään vähintään 

muutaman puurivin levyisinä, suositeltava leveys on 10 - 20 m
•  Kaitaantien ja Riiilahdentien varsien muutamiin aukkokohtiin tehdään 

täydentäviä puuistutuksia
•  Riilahden elinympäristössä ja Riilahdentien varressa yhteyden keski-

määräinen tavoiteleveys on 20 - 30 m.
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Hannusmetsässä
Säilytettävät  
yhteydet 
•  Hannusmetsän  

ja muiden elin-
ym päristöjen 
välillä

Hannusmetsä – Kaitaan elinympäristöt
•  Alueen maankäytön suunnittelussa suositellaan kehittämään kaikkia 

kolmea yhteyttä. Jatkossa kaksikin yhteyttä Hannusmetsän ja Kai-
taan välillä voi riittää, jos alueen maankäytön toteutuksessa saadaan 
varmistettua riittävän laadukkaat ja aikaa kestävät yhteydet Hannus-
metsän ja Kaitaan elinympäristöjen välille.

Hannusmetsä – Kaitaan elinympäristöt
•  yhteyksien tavoiteleveys viheralueilla on 20 – 30 m, kadunvarsiosuuk-

silla tavoitellaan vähintään parin puurivin levyistä yhteyttä
•  Iivissyrjän elinympäristön kohdalta yhteyttä parannetaan niin, että 

Kaitaantien ylitys turvataan ja yhteydestä muodostuu pääasiallinen 
reitti Finnoon suunnalta Hannusmetsään

Hannusmetsä – Finnoon elinympäristöt
•  Finnoon pohjoinen, Djupsundsbäckenin asemakaava-alueen kautta 

kulkeva yhteys rajataan nykyisestä puustosta. Kartalla on esitetty 
yhteyden eteläisin hyvin soveltuva sijainti. Yhteyden tavoiteleveys on 
20 - 40 m, yhteyden leveys voi vaihdella ja yhteys voi ylittää kapeita 
katuja. Djupsundsbäckenin puronvarteen voidaan tulevaisuudessa 
rakentaa uusi yhteys, joka puuston vartuttua voi korvata nykyisen 
yhteyden. 

•  eteläisen, Hyljelahden kautta kulkevan yhteyden tavoiteleveys on 
20 - 30 m, Rullavuoren kohdalla yhteys voi olla leveämpikin. 

Hannusmetsä – Länsiväylän ylitys Järvisillan kohdalla
•  yhteys tukeutuu nykyiseen puustoon ja on mahdollinen useamman 

puun kohdalta. Ylitys toimii kumpaankin suuntaan. Ylityksen tällä 
hetkellä mahdollistavat säilytettävät puut on mitattu vuonna 2013 ja 
ne on esitetty kartoilla. Säilytettävät puut huomioidaan maankäytön 
suunnittelussa. Puuston hoidossa huomioidaan vaiheittaisen kasva-
tuksen mahdollisuudet, jotta ylityksen mahdollistamat puut säilyvät 
pitkällä aikavälillä maankäytön muutoksista huolimatta ja rakentamis-
vaiheiden aikana

•  tavoitteena on mahdollisimman leveä ja pitkällä aikavälillä kestävä 
yhteys, jossa on useita mahdollisia ylityskohtia ja joka jatkuu laaduk-
kaana yhteytenä (tavoiteleveys 20 - 30 m) molemmilla puolin

•  tavoitteena on, että ylittävän liidon liitoluku jäisi alle kolmen. Jatko- ja 
toteutussuunnitelmissa tarkastellaan mahdollisuuksia istuttaa lisää 
puustoa Länsiväylän reuna-alueille kummallekin puolen ylityksen 
lyhentämiseksi. Ratkaisuina voivat olla esimerkiksi maavallit tai 
betonikaiteen kaltaiset ratkaisut, joiden avulla puita voidaan istuttaa 
lähemmäksi ajorataa. Suunnittelussa tulee huomioida moottoriteiden 
suunnitteluohjeiden vaatimukset sekä väylän kuivatusjärjestelyt 

•  tulevia toimenpiteitä suunniteltaessa suositellaan tutkittavaksi myös 
vihersillan / ekologisen sillan rakentamista ylityskohtaan sekä istutet-
tavan meluvallin toteuttamista Järvisillan viereiselle asemakaavoitta-
mattomalle alueelle

•  tiesuunnitelman mukaista meluaitaa käännetään ennen ylityskohtaa
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Hannusmetsässä
Säilytettävät  
yhteydet 
•  Hannusmetsän  

ja muiden elin-
ym päristöjen 
välillä

Hannusmetsä – Länsiväylän ylitys Tukkurinsillan kohdalla
•  yhteys toimii etelä-pohjoissuunnassa (Hannusmetsästä Martinsillan-

tielle)
•  ylityskohdan laatua ylläpidetään huolehtimalla, että puusto säilyy 

kookkaana Hannusmetsän reunassa sekä ylityskohdan toisella 
puolelle Martinsillantien varressa. Puuston hoidossa huomioidaan 
vaiheittaisen kasvatuksen mahdollisuudet

•  tavoitteena on mahdollisimman leveä ja pitkällä aikavälillä säilyvä 
yhteys, jossa ylitykseen tarvittavan liidon liitoluku jäisi alle kolmen ja 
että ylityskohdan jälkeen yhteys jatkuu laadukkaana yhteytenä kum-
paankin suuntaan

•  jatkosuunnittelussa tarkastellaan mahdollisuuksia lisätä puustoa Län-
siväylän ajoradan reunaan kummallakin puolen, niin että Länsiväylän 
ylitys jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Ratkaisuina voivat olla esimer-
kiksi maavallit tai betonikaiteen kaltaiset ratkaisut, joiden avulla puita 
voidaan istuttaa lähemmäksi ajorataa. Suunnittelussa tulee huomi-
oida moottoriteiden suunnitteluohjeiden vaatimukset sekä väylän 
kuivatusjärjestelyt 

Länsiväylän suuntaiset yhteydet Järvisillan ja Tukkurinsillan välillä 
•  tavoitteena on säilyttää ja kehittää puustoa Länsiväylän varres-

sa kummallakin puolella Järvisillan ja Tukkurisillan välillä, niin että 
jatkossa Länsiväylän ylitys voisi olla mahdollista mahdollisimman 
leveältä vyöhykkeeltä kumpaankin suuntaan. Tällä hetkellä koko 
Järvisillan ja Tukkurinsillan välinen alue on potentiaalista ylitysaluetta 
lukuun ottamatta niittykohtia ja osa yhteyksiin tarvittavista puista on jo 
olemassa.

Elinympäristön 
laadun ylläpito

Elinympäristörajauksen ja yhteyksien puustoa hoidetaan ja ylläpidetään 
liito-oravalle soveltuvana. Elinympäristöissä huolehditaan, että puusto 
pysyy sekapuustoisena ja ikärakenne monipuolisena.

Muut toimenpiteet
Potentiaaliset 
elinympäristöt

Hannusmetsään suositellaan rajattavaksi kaksi potentiaalista elinympä-
ristöä, jotka ovat kumpikin noin 5 ha suuruisia, rakentamisella säästettä-
viä alueita. Potentiaaliset elinympäristöt tulisi rajata niin, että ne tukevat 
olemassa olevia elinympäristöjä ja ensisijaisia yhteyksiä. 

Kiireiset jatkotoi-
menpiteet

Länsiväylän ylityskohdan säilymisen turvaaminen Järvisillan kohdalla
Tukkurinsillan ylityskohdan vahvistaminen, jotta ylitys on houkutteleva 
dispersaaliyhteys poikasille
Länsiväylän suuntaisten yhteyksien säilyttäminen ja vahvistaminen Län-
siväylän molemmilla puolin

Toimenpide-ehdotukset Länsiväylän ylityskohdissa

Tavoitteena on, että Länsiväylän ylitys Järvisillan kohdalla on mahdollisimman leveä ja pitkällä 
aikavälillä säilyvä yhteys, jossa ylitykseen vaadittavan liidon liitoluku jäisi alle kolmen. Yhteyden 
tulee toimia kumpaankin suuntaan. Istuttamalla jo nyt nuoria taimia kasvamaan kookkaampien 
puiden läheisyyteen (vaiheittainen puustonkasvatus), voidaan paremmin turvata ylityskohdan 
säilyminen silloinkin, kun iäkkäämpiä puita on tarve poistaa.

Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia ympäristörakentamisen keinoin toteutettavat mahdollisuu-
det istuttaa uutta puustoa lähelle ajoratojen reunaa. Suunnittelussa huomioidaan moottoriteiden 
suunnitteluvaatimukset ja väylän kuivatusjärjestelyt. Järvisillan Hannusmetsän puolella meluaitaa 
voidaan kääntää vähän niin, että liito-oravan ylityskohta säilyy mutta melusuojaus ei laske mer-
kittävästi. 
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Kuva 17. Poikkileikkaukset Länsiväylän ylityskohdasta Järvisillan itä- ja länsipuolella. Poikkileik-
kauksissa esitetyt toimenpiteet kuvaavat selvitystyön yhteydessä hahmoteltuja mahdollisuuksia 
parantaa väylän ylitysmahdollisuuksia. Leikkauksien paikat on esitetty kuvassa sivulla 86.
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Järvisillan ylityskohta ja sille johtavat yhteydet huomioidaan Martinsillantien, Järvisillantien, Met-
sänkujan ja Martinkallion lähialueiden suunnittelussa. 

Järvisillan ylityskohtaan ehdotetut toimenpiteet soveltuvat myös Tukkurinsillan ylityskohdan pa-
rantamiseen. Ylityskohdan laatua ja säilymistä pitkällä aikavälillä voidaan tukea huolehtimalla 
yhteydeksi sopivan puuston riittävyydestä Martinsillantien ympäristössä ja yhteyden jatkumisesta 
edelleen. Ylityksen alku- ja loppupään korkeuserojen takia yhteyttä ei todennäköisesti saada toi-
mimaan kuin Hannusmetsästä Martinsiltaan päin. Ylitys voisi toimia kumpaankin suuntaan, mikäli 
Länsiväylän varren kallioleikkauksen vierellä olisi korkeaa puustoa, 

Länsiväylän ylitysmahdollisuuksia voidaan parantaa huomattavasti vahvistamalla liito-oravien 
Länsiväylän suuntaisia yhteyksiä Järvisillan ja Tukkurinsillan välillä sekä kehittämällä ja raken-
tamalla uusia ylityskohtia välialueelle. Järvisillan ja Tukkurinsillan välinen alue Länsiväylän ete-
läpuolella on nykyisellään potentiaalista ylitysaluetta lukuun ottamatta niittykohtia. Länsiväylän 
pohjoispuolella kookasta puustoa on vähemmän. Tilannetta voitaisiin parantaa esimerkiksi raken-
tamalla Järvisillantien itäpuoliselle asemakaavoittamattomalle alueelle istutettava meluvalli, jonka 
puusto voisi toimia ylityspuustona vartuttuaan noin 10 - 20 metriseksi. Tulevaisuudessa voidaan 
tutkia myös liito-oraville soveltuvan viher/ekologisen sillan rakentamista Länsiväylän yli.

Kuva 18. Poikkileikkaus Länsiväylän ylityskohdasta Tukkurinsillan itäpuolella. Poikkileikkauk-
sessa esitetyt toimenpiteet kuvaavat selvitystyön yhteydessä hahmoteltuja mahdollisuuksia 
parantaa väylän ylitysmahdollisuuksia. Leikkauksien paikat on esitetty kuvassa sivulla 87.
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7. Espoonlahti ja Soukka

7.1. Nykytila sekä lähtökohdat 
Espoonlahdessa ja Soukassa

Espoonlahden ja Soukan alue on me-
reen rajautuvaa elinympäristöverkoston 
reuna-aluetta. Alueelta on tunnistettu yh-
teensä 6 ydinaluetta, joista Aallonpohjan, 
Ankkuripuiston ja Ankkuripohjan pienet 
ydinalueet on yhdistetty yhdeksi ydina-
lueeksi, jolle on rajattu yhtenäinen elinym-
päristö. Aallonpohjan, Ankkuripuiston ja Ankkuripohjan ydinalueet tunnistettiin työn kuluessa tehdyillä 
maastokäynneillä. Vuosien 2012 – 2013 maastokartoituksessa tai radioseurannassa näiltä alueilta ei 
tehty liito-oravahavaintoja. 

Espoonlahden ja Laurinlahden alueella ei ole laajoja yhtenäisiä metsäisiä viheralueita. Rantaan asti 
ulottuva rakentaminen ja satama-alueet katkaisevat viheralueiden välisiä yhteyksiä. Krattivuoren pien-
taloalueen pihapuusto toimiikin elinympäristöjä tukevana korttelialueena. Espoonlahden keskuksen 
ympäristö on voimakkaasti rakennettua ja liito-oravien elinympäristöt painottuvat rantojen tuntumaan.

Ylä-Soukan ja Soukanrannan rakennuskanta on Espoonlahtea väljempää, mutta metro toteutues-
saan luo maankäytölle tehostamistarpeita. Asuinkortteleissa on paljon pihapuustoa ja liito-oravat pys-
tyvät liikkumaan alueella monipuolisesti. 

Selvityksessä on tunnistettu liito-oravien ensisijaiset yhteydet ja tunnetuille ydinalueille on laadittu 
elinympäristörajaukset, jotka mahdollisimman suurelta osin perustuvat säilyviin viher- ja virkistysalu-
eisiin. Selvityksessä on tarkasteltu tarkemmin Soukan tulevan metroaseman läheisyyteen sijoittuvia 
Ylä-Soukan ja Soukanrannan ydinalueita.

Liito-oravien nykytilanne Espoonlahdessa ja Soukassa

Sijainti Espoonlahti ja Soukka, Soukanväylän ja Espoonlahden merialueen välinen 
alue, joka rajautuu pohjoisesta Espoonlahden urheilupuistoon ja etelässä 
Soukanniemeen.

Ydinalueiden 
pinta-alat vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa

Ylä-Soukka: 0,41 ha
Soukanranta: 0,52 ha
Laurinlahti: 1,91 ha
Ankkuripohja: 0,15 ha
Ankkuripuisto: 0,57 ha
Aallonpohja: 0,25 ha 
Ankkuripohja, Ankkuripuisto ja Aallonpohja on tulkittu Espoonlahden elinym-
päristörajauksen ydinalueeksi, joka on pinta-alaltaan yhteensä 0,97 ha.

Liito-oravahavain- 
not ydinalueilla, 
muut havainnot  
vuosien 2012 – 
2013 kartoituksis-
sa

Liito-orava havaintoja kartoituksissa:
Ylä-Soukka: 1 pesäpuu, 1 kolopuu, 2 papanapuuta (2013)
Soukanranta: 1 kolopuu, 5 papanapuuta (2013)
Laurinlahti: 1 pesäpuu, 1 kolopuu ja 4 papanapuuta (2013)
Ankkuripohja: 1 pesäpuu (2013, erillinen maastokäynti)
Ankkuripuisto: 5 papanapuuta (2013, erillinen maastokäynti)
Aallonpohja: 2 papanapuuta (2013, erillinen maastokäynti)
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Liito-oravien nykytilanne Espoonlahdessa ja Soukassa

Elinympäristön 
kuvaus ja omi-
naispiirteet vuo-
sien 2012 – 2013 
kartoituksissa

Ylä-Soukka: pohjoisempana kuusi- ja mäntysekametsää, lähempänä 
rantaa kuusi- ja haapavaltaista. Urheilukentät, ratsukoulu ja palstaviljelmät 
rajaavat elinympäristöä.
Soukanranta: puusto on kuusia ja haapoja, kallioiden laella on mäntyjä. 
Soukanlahti ja asuinkorttelit rajaavat elinympäristöä.

Elinympäristön 
kuvaus ja omi-
naispiirteet vuo-
sien 2012 – 2013 
kartoituksissa

Laurinlahti: muodostuu Sandvikinniemen, Santalahdenpuiston ja Ristinie-
men metsäisistä osista. Puusto on kuusivaltaista, järeää ja tiheää. Rannan 
tuntumassa on kuusien lisäksi mäntyjä, haapoja, tervaleppää ja koivuja. 
Puistoissa on runsaasti ulkoilureittejä.

Ankkuripohja, Ankkuripuisto ja Aallonpohja eli Espoonlahden elinym-
päristö: Aallonpohjan ja Ankkuripuiston ydinalueilla kasvaa kuusia, koivuja, 
mäntyjä, leppiä ja haapoja. Ankkuripohjan puusto on haapoja, kuusia ja koi-
vuja, lähellä on myös leppiä. Lisäksi Krattivuoren asuinkortteleiden pihapuut 
soveltuvat liito-oraville liikkumiseen ja ravintopuiksi. 

Yhteydet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa
•  Espoonlahden ja 

Soukan elinym-
päristöjen väliset 
yhteydet

Ylä-Soukan ja Soukanrannan elinympäristöt ovat yhteydessä toisiinsa 
Soukanrannantien ylityksen sekä Soukanpuiston ja Kartanonkallion kautta.

Laurinlahden elinympäristö on nykytilanteessa melko eristäytynyt. 
Alueelta on todennäköisesti yhteys rannan viheralueita pitkin Espoonlahden 
ympäristöihin.

Ankkuripohjan, Aallonpohjan ja Ankkuripuiston alueet ovat hyvin kyt-
keytyneet toisiinsa puistomaisen elinympäristörajauksen sisällä. Elinympä-
ristön läpi kulkee Espoonlahdenrannan katuyhteys. 

Ylä-Soukka ja Soukanranta ovat yhteydessä Laurinlahteen ja Espoonlah-
teen urheilupuiston, Kellomäen ja Krattivuoden kautta. Yhteys on pitkä ja 
perustuu enimmäkseen kadunvarsi- ja pihapuustoon.

•  Yhteydet  mui-
den elinympäris-
töjen välillä

Ylä-Soukka ja Soukanranta – Soukanniemi
•  erittäin pitkä ja siksi vain kohtalainen yhteys, vaikka hyvin metsäinen, 

pohjois-eteläsuuntainen yhteys Soukanpuistosta Soukanmetsään ja 
edelleen Mätäjärven kautta Soukanniemeen

Ylä-Soukka ja Soukanranta – Riilahti
•  Soukanpuistoa pitkin itään päin aina Kaskivuorenportille asti
•  kenttien varrella yhteys perustuu puuriveihin, muuten hyvä puustoinen 

yhteys

Ylä-Soukka ja Soukanranta – Hannusmetsä
•  hyvä puustoinen yhteys, jossa muutamia aukkoja
•  Soukan- ja Hannusjärven reittiä mukaillen Taukopuiston kautta Läk-

sypuistoon ja sieltä Läksyportin kautta Soukanväylän yli Järvikorvesta 
Hannusmetsään

Elinympäristön 
merkitys 

Espoonlahden ja Soukan elinympäristöt sijaitsevat selvitysalueen liito-ora-
vien elinympäristöverkoston reunalla. Hannusmetsään johtava hyvä yh-
teys kulkee Ylä-Soukan ja Soukanrannan elinympäristöjen kautta, samoin 
Espoonlahden ja Laurinlahden elinympäristöjen yhteydet.

Maankäytön kehit-
tyminen 

Soukkaan suunnitellaan metroasemaa, mikä aiheuttaa maankäytön tehos-
tamistarpeita metroaseman lähiympäristöön.

Vaikutukset lii-
to-oravan olosuh-
teisiin 

Liito-oravien elinympäristöt ja yhteydet painottuvat viher- ja virkistysalueisiin 
Espoonlahden urheilupuiston ympäristössä, Kartanonpuistossa, Soukanlah-
denpuistossa ja Soukanpuistossa.

Kriittiset kohdat Laurinlahden, Espoonlahden, Ylä-Soukan ja Soukanrannan elinympäristöis-
sä ei ole kriittisiä kohtia, mutta ensisijaisissa yhteyksissä on niitä heikentä-
viä aukkokohtia.
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7.2. Suotuisan suojelun tason ylläpitämisen tavoitteet Espoonlahdessa 
ja Soukassa 

Elinympäristöjen ja pääasiallisten yhteyksien laatu ja määrä säilytetään. Laurinlahden ympäristön 
yhteyksiä parannetaan. Elinympäristöt ja yhteydet painottuvat viher- ja virkistysalueisiin.

7.3. Toimenpide-ehdotukset Espoonlahdessa ja Soukassa

Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Espoonlahdessa ja Soukassa
Ydin-alueet Ylä-Soukka: 0,41 ha

Soukanranta: 0,52 ha
Laurinlahti: 1,91 ha
Ankkuripohja 0,15 ha, Ankkuripuisto: 0,57 ha ja Aallonpohja: 0,25 ha 
muodostavat yhdessä Esponlahden elinympäristön ydinalueen, yhteen-
sä 0,97 ha

Elinympäristöra-
jaus

Ylä-Soukka: 5 ha
Soukanranta: 5 ha
Laurinlahti: 5 ha 
Ankkuripohja, Ankkuripuisto ja Aallonpohja eli Espoonlahden eli-
nympäristö: 6,8 ha

Rajausperusteet Ylä-Soukan, Soukanrannan ja Laurinlahden elinympäristöt on rajat-
tu vuoden 2012 –  2013 kartoituksen papanapuuhavaintojen ja parhaiten 
liito-oravalle soveltuvien alueiden mukaan. Espoonlahden elinympä-
ristö on rajattu selvityksen yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella. 
Rajauksissa on painotettu säilyviä viher- ja virkistysalueita, jotta elinym-
päristöt säilyisivät pitkällä aikavälillä,

Säilytettävät  
yhteydet

Ylä-Soukka ja Soukanranta – Laurinlahti ja Espoonlahti
•  yhteyden tavoiteleveydeksi suositellaan 10 - 20 m. Yhteys kulkee 

enimmäkseen kadunvarressa ja pihapiirien puustossa, myös vihera-
lueet yhteyden kohdalla ovat pääosin kapeita suikaleita

Ylä-Soukka ja Soukanranta – Soukanniemi
•  metsäisen yhteyden tavoiteleveydeksi suositellaan 20 - 40 m vaihdel-

len yhteyden eri osilla
•  yhteyteen suositellaan välietappia Soukanmetsän kohdalle. Välie-

tapin suositeltava enimmäisetäisyys elinympäristörajaukseen tai 
seuraavaan välietappiin on 750 m 

Ylä-Soukka ja Soukanranta – Riilahti
•   puistoalueilla kulkevan yhteyden tavoiteleveydeksi suositellaan 

20 - 30 m
•  kenttien kohdalla yhteydessä on aukkoja, joita voidaan parannella 

puuistutuksin
Ylä-Soukka ja Soukanranta – Hannusmetsä
• hyvä puustoinen yhteys, jonka tavoiteleveydeksi suositellaan 20 -40m
Laurinlahti – Espoonlahti – Ylä-Soukka
•  yhteyden tavoiteleveydeksi suositellaan 10 m, sillä yhteys kulkee 

enimmäkseen kadunvarressa ja pihapiirien puustossa
•  yhteyteen suositellaan välietappia, jonka etäisyys elinympäristöra-

jaukseen tai seuraavaan välietappiin on enintään 750 m
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Espoonlahdessa ja Soukassa
Elinympäristön 
laadun ylläpito

Elinympäristörajauksen ja yhteyksien puustoa hoidetaan ja ylläpidetään 
liito-oravalle soveltuvana. Puuston hoidossa suositaan kuusia ja lehti-
puita.

Muut toimenpiteet
•  Elinympäristön 

parantaminen
 ◦ uudet yhteydet
 ◦ pesäkolojen 
määrän lisää-
minen, pöntöt-
täminen

Ylä-Soukan ja Soukanrannan sekä Laurinlahden ydinalueiden välille 
voidaan rakentaa uusi yhteys parantamalla ja tihentämällä puustoa 
Ristiniementien varrella. Yhteys yhdistää Laurinlahden elinympäristön 
Soukan yhteyksien verkostoon.
Ylä-Soukan ja Soukanrannan elinympäristöissä on paljon mäntyjä. 
Elinympäristöihin voidaan lisätä pesimiseen ja levähdykseen sopivia 
pönttöjä, joiden suuaukko on 45 mm.

Kiireiset jatkotoi-
menpiteet

Kiireisiä jatkotoimenpiteitä ei ole.
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8. Soukanniemi

8.1. Nykytila ja lähtökohdat 
Soukanniemessä

Soukanniemestä on vuonna 2013 
tunnistettu kolme ydinaluetta. Koska 
Soukanniemen alueella ei ole ajankoh-
taisia maankäyttösuunnitelmia, Sou-
kanniemen elinympäristöjä ei ole tässä 
selvityksessä kartoitettu yhtä tarkasti 
kuin niissä kohteissa, joissa maankäyt-
tö on tutkittu jo pitkälle. Suinonsalmen vesialueen ylityskohtaa Suvisaaristoon on tarkasteltu tar-
kemmin, koska se on Hannusmetsän Länsiväylän ylityskohtien lisäksi tunnistettu mahdolliseksi 
yhteydeksi selvitysalueen ulkopuolelle ja siksi suotuisan suojelun tason ylläpitämisen kannalta 
merkityksellinen kohta selvitysalueella.

Suinonsalmen vesialueen todennäköisin ylityskohta sijaitsee Kimlahden ja Kanavamäen välillä. 
Suvisaaristosta on aikaisemmin havaittu liito-oravia, mutta liito-oravakartoituksia (pesä-, kolo- ja 
papanapuut) Suvisaaristossa ei ole tehty viime vuosina. On epätodennäköistä, että liito-oravat 
pystyisivät ylittämään mantereen ja Suvisaariston välisen vesialueen Suinonsalmen siltaa pitkin 
ja liikkumaan sitä kautta mantereen ja Suvisaariston välillä.

Selvitysalueen liito-oravakannan suotuisan suojelutason kannalta Suvisaariston metsäalueet voi-
sivat toimia potentiaalisten elinympäristöjen alueena, jonne selvitysalueen liito-orava poikaset 
voivat levittäytyä. Suvisaaristossa mahdollisesti esiintyvien liito-oravien suotuisan suojelun kan-
nalta on tärkeää, ettei Suvisaaristo eristäydy muista lähialueen liito-oravaelinympäristöistä. 

Liito-oravien nykytilanne Soukanniemessä

Sijainti Soukanniemi
Ydinalueiden 
pinta-alat vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa

Soukanniemi eteläinen: 1,99 ha
Soukanniemi pohjoinen: 0,88 ha
Suinonsalmi: 2,76 ha 

Liito-oravahavain-
not ydinalueilla, 
muut havainnot  
vuosien 2012 – 2013 
kartoituksissa

Liito-orava havaintoja vuoden 2012 – 2013 kartoituksessa.
Soukanniemi eteläinen: 2 pesäpuuta, 4 papanapuuta (2013)
Soukanniemi pohjoinen: 1 pesäpuu, 1 kolopuu, 6 papanapuuta (2013)
Suinonsalmi: 1 kolopuu ja 6 papanapuuta (2013)

Elinympäristön 
kuvaus ja ominais-
piirteet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa

Soukanniemen elinympäristöt ovat pääosin mäntyvaltaista metsää, 
mutta elinympäristöissä on kosteampia alueita, joissa kasvaa haapaa ja 
tervaleppää sekä reunamilla kuusia. Elinympäristöt ovat osa laajempaa 
metsäaluetta.
Suinonsalmessa on laaja metsäalue, joka on virkistyskäytössä. 
Suinonsalmen elinympäristö sijaitsee metsäalueen rannan puolella, 
jossa on runsaasti liito-oravalle soveltuvaa puustoa. Soveltuvan alueen 
pohjoisreunalla on runsaasti järeitä kuusia ja tervaleppiä. Etelämpänä 
puusto jatkuu kuusivaltaisena ja seassa on paikoin haaparyhmiä.

Yhteydet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa

Soukanniemen elinympäristöt rajautuvat melkein kiinni toisiinsa, joten 
elinympäristöjen välillä on hyvät yhteydet. Elinympäristöt ovat suorinta 
yhteydessä Suinonsalmen elinympäristöön kahta yhteyttä pitkin. Kum-
matkin yhteydet ylittävät Soukanväylän mutta kiertävät Suinonsalmen 
virkistysalueen eri puolilta. Yhteydet ovat pitkiä. 



Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla
SOUKANNIEMI

97

Liito-oravien nykytilanne Soukanniemessä

Yhteydet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa
•  Soukansalmen 

elinympäristöjen 
väliset

•  Yhteydet muiden 
elinympäristöjen 
välillä 

Suinonsalmen elinympäristö sijaitsee melko etäällä muista elinympäris-
töistä, mutta on yhteydessä niihin useamman yhteyden kautta.
Soukanniemi - Soukanranta – Ylä-Soukka 
•  erittäin pitkä ja siksi kohtalainen yhteys kulkee Soukansalmentien 

varren metsässä Ala-Soukan viheraluetta pitkin Soukanpuistoon
•  yhteys puoliksi metsäistä ja puoliksi kadunvarsi- ja pihapuustoa
•  Soukanrannasta yhteys jatkuu Espoonlahteen ja Ylä-Soukasta Han-

nusmetsään
Soukanniemi – Riilahti
•  Soukanniemestä on kaksi erillistä yhteyttä Riilahden elinympäristöön: 

Soukanniittyä pitkin Soukanväylän varteen ja edelleen Riilahdentien 
varren puustoa pitkin Riilahden elinympäristöön sekä Ala-Soukan 
kautta Soukanpuistoon ja sieltä Soukanväylän yli Riilahden elinym-
päristöön

•  kummatkin yhteydet ovat erittäin pitkiä ja siksi vain kohtalaisia yhte-
yksiä

•  yhteyksissä on metsäisiä osuuksia puistoalueilla, mutta muuten yhte-
ydet perustuvat kadunvarsipuustoon. Riilahdentien varressa puustos-
sa on aukkoja

•  Riilahden kautta Soukanniemen elinympäristöt ovat yhteydessä 
Kaitaaseen

Suinonsalmi – Riilahti
•  yhteys kulkee Hanikanrannan puustoa pitkin Riilahdentien varteen ja 

sieltä edelleen Riilahden elinympäristöön
•  Hanikanrannassa yhteyden puusto on hyvää ja yhteys on leveä, 

mutta Riilahdentien varren puustossa on aukkoisuutta
Suinonsalmi – Suvisaaristo
•  Kimlahden kautta rannan metsiä mukaillen
•  hyvä puustoinen yhteys, jossa haastava Suinonsalmen vesialueen 

ylitys
Elinympäristön 
merkitys vuonna 
2013

Soukanniemen ja Suinonsalmen elinympäristöt sijaitsevat selvitysalu-
een lito-oravien elinympäristöverkoston reunassa muodostaen selvi-
tysalueen eteläisimmän kärjen. Suinonsalmesta on yhteys Suvisaa-
ristoon, mikä yhdistää selvitysalueen liito-oravakannan Suvisaariston 
mahdolliseen liito-oravakantaan tai Suvisaaristossa oleviin liito-oraville 
soveltuviin alueisiin. Suvisaaristo on kohde, johon selvitysalueen nuoret 
liito-oravat voivat levittäytyä ja toisinpäin. Suinonsalmessa on laajat, lii-
to-oravalle soveltuvat metsäalueet, jonne on mahdollista tehdä laajem-
pia elinympäristörajauksia, jotka tarjoavat potentiaalisia elinympäristöjä. 

Maankäytön kehit-
tyminen vuonna 
2013

Soukanniemessä ja Suinonsalmessa ei ole suuria maankäytön paineita 
tiedossa tällä hetkellä. Soukanniemessä on yksittäisiä pieniä asuinra-
kennushankkeita. 

Vaikutukset liito-o 
ravan olosuhtei-
siin vuonna 2013

Ei merkittäviä vaikutuksia.

Kriittiset kohdat 
vuonna 2013

Soukanniemen ja Suinonsalmen elinympäristössä ei ole kriittisiä kohtia, 
mutta ensisijaisissa yhteyksissä on aukkokohtia, jotka heikentävät 
yhteyksiä. 
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8.2. Suotuisan suojelun tason ylläpitämisen tavoitteet Soukanniemessä

Suinonsalmen virkistysalueen ja Suvisaariston väliseltä vesialueen ylityskohdalta tulee pyrkiä 
säilyttämään hyvät yhteydet eri suuntiin. Yhteydet toimivat reittinä Soukanniemen ja Riilahden 
elinympäristöistä Suinonsalmen ylityskohdalle Suvisaaristoon. 

Suinonsalmessa on mahdollisuuksia laajempiin elinympäristöihin ja potentiaalisia elinympäris-
töjä, joita tulisi säilyttää. Laajemmat elinympäristöt voivat lieventää pienempien elinympäristöjen 
haitallisia vaikutuksia selvitysalueen liito-oravien elinympäristöverkostoon ja turvata elinympäris-
töverkoston riittävän laajuuden pitkällä aikavälillä. 

8.3. Toimenpide-ehdotukset Soukanniemessä

Maankäytön suunnittelussa ja metsänhoidossa huomioidaan Kimlahden ylityskohta, joka yhdistää 
Suinonsalmen sekä Suvisaariston mahdolliset liito-oravaelinympäristöt. Niemeä kiertävät en – si-
sijaiset yhteydet säilytetään rajaamalla metsästä vähintään 30 m leveitä vyöhykkeitä. Yhteyksistä 
pyritään tekemään erittäin laadukkaita jättämällä ne mahdollisimman leveiksi. Yhteydet voivat 
olla osa säilytettäviä potentiaalisia elinympäristöjä, joita alueelle on ohjeellisesti merkitty vuosien 
2012 –  2013 kartoitusten tietojen perusteella virkistysalueen liito-oravalle parhaiten soveltuville 
alueille. Potentiaaliset elinympäristöt voidaan rajata toisin maankäytön suunnittelun tarkentuessa 
kuitenkin niin, että elinympäristörajaukselle määritetyt tavoitteet täyttyvät. 

Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida, että yhteys ylittää Suvisaarentien ennen Matalasaa-
rentietä uimarannan pohjoispuolella. Tällä kohdin kadunvarren puustoa tulisi säästää niin, että 
ylitys on mahdollinen pitkällä aikavälillä. 

Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Soukanniemessä
Ydin-alueet Soukanniemi eteläinen: 1,99 ha

Soukanniemi pohjoinen: 0,88 ha
Suinonsalmi: 2,76 ha 

Elinympäristöra-
jaus

Soukanniemi eteläinen: 5 ha
Soukanniemi pohjoinen: 5 ha
Suinonsalmi: 5 ha / 10 ha

Rajausperusteet Soukanniemen ja Suinonsalmen elinympäristöt on rajattu vuoden 
2012 – 2013 kartoituksen papanapuuhavaintojen ja parhaiten liito-oravalle 
soveltuvien alueiden mukaan. Rajauksissa on painotettu säilyviä viher- ja 
virkistysalueita, jotta elinympäristöt säilyisivät pitkällä aikavälillä. 
Suinonsalmen virkistysalueella liito-oraville parhaiten soveltuvat alueet 
ovat rannan tuntumassa, joten Suinonsalmen elinympäristörajaus sekä 
potentiaaliset elinympäristörajaukset on tehty näille parhaiten soveltuville 
alueille, vaikka metsäaluetta Suinonsalmessa on laajemminkin.

Säilytettävät  
yhteydet

Ylä-Soukka ja Soukanranta – Laurinlahti ja Espoonlahti
•  yhteyden tavoiteleveydeksi suositellaan 10-20 m, sillä yhteys kulkee 

enimmäkseen kadunvarressa ja pihapiirien puustossa, lisäksi vihera-
lueet ovat yhteyden kohdalla kapeita

Ylä-Soukka ja Soukanranta – Soukaniemi
•  metsäisen yhteyden tavoiteleveydeksi suositellaan 20 - 40 m vaihdellen 

yhteyden eri osilla
•  erittäin pitkään yhteyteen suositellaan välietappia Soukanmetsän 

kohdalle
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Soukanniemessä
Säilytettävät  
yhteydet

Ylä-Soukka ja Soukanranta – Riilahti
•  puistoalueilla kulkevan yhteyden tavoiteleveydeksi suositellaan  

20 - 30 m
•  kenttien kohdalla yhteydessä on aukkoja, joita voidaan täydentää 

puuistutuksin

Ylä-Soukka ja Soukanranta – Hannusmetsä
•  hyvä puustoinen yhteys, jonka tavoiteleveydeksi suositellaan 20 - 40 m

Laurinlahti – Espoonlahti – Ylä-Soukka
•  yhteyden tavoiteleveydeksi suositellaan 10 m, sillä yhteys kulkee enim-

mäkseen kadunvarressa ja pihapiirien puustossa
•  erittäin pitkään yhteyteen suositellaan välietappia

Soukanniemen elinympäristöjen välille tulisi jättää hyvä metsäinen yh-
teys, jonka tavoite leveydeksi suositellaan 20 - 40 m, mikäli elinympäristöt 
jatkossa rajataan niin, etteivät ne ole toisiinsa kytkeytyneet.

Suinonsalmen elinympäristö on yhteydessä selvitysalueen elinympä-
ristöverkostoon vain Soukanniemen ja Riilahden elinympäristöjen kautta 
kulkevien yhteyksien kautta. Kaikki nämä yhteydet ovat pitkiä, joten 
yhteyksien metsäiset osuudet suositellaan säilytettävän mahdollisimman 
leveinä (20 - 40 m) ja yhteyksien varrella suositellaan säilytettäväksi välie-
tappeja. Kaikki yhteydet ylittävät Soukanväylän, joten ylityskohdat tulee 
suunnitella niin, ettei ylitykseen tarvittavan liidon liitoluku ylitä kolmea.

Soukanniemi – Soukanranta – Ylä-Soukka 
•  metsäisen osuuden tavoiteleveydeksi suositellaan 20 - 40 m vaihdellen 

yhteyden eri osilla
•  puistoalueilla kulkevan yhteyden tavoiteleveydeksi suositellaan  

20 - 30 m
•  erittäin pitkälle yhteydelle suositellaan säästettävän välietappi

Soukanniemi – Riilahti
•  metsäisen osuuden tavoiteleveydeksi suositellaan 20 - 40 m vaihdellen 

yhteyden eri osilla
•  Riilahdentien varressa puustossa on aukkoja, joita tulisi vahvistaa. 

Riilahdentien varrella yhteyden tavoiteleveytenä on 10 - 20 m, koska 
kyseessä on tienvarsi puustoon perustuva yhteys

•  erittäin pitkälle yhteydelle suositellaan säästettävän välietappi
•  Soukanväylän ylityskohta tulee suunnitella niin, ettei ylitykseen tarvitta-

van liidon liitoluku ole yli kolmen

Suinonsalmi - Riilahti
•  metsäisen osuuden tavoiteleveydeksi suositellaan 20 - 40 m vaihdellen 

yhteyden eri osilla
•  Riilahdentien varressa puustossa on aukkoja, joita tulisi vahvistaa. 

Riilahdentien varrella yhteyden tavoiteleveytenä on 10 - 20 m, koska 
kyseessä on kadunvarsi 
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Toimenpide-ehdotukset liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi 
Soukanniemessä
Säilytettävät  
yhteydet

Suinonsalmi – Suvisaaristo
•  yhteyden tavoiteleveys on yli 40 m, koska kyseessä on hyvä metsäinen 

yhteys
•  Suinonsalmen ylityskohdalla yhteys kapenee rannassa muutamis-

ta puuyksilöistä riippuvaksi yhteydeksi. Rannan puustoa on vaikea 
vahvistaa, joten yhteyden kannalta tärkeintä on seurata tilannetta ja 
tarvittaessa istuttaa uutta puustoa vaiheittain.

Elinympäristön 
laadun ylläpito

Elinympäristörajauksen ja yhteyksien puustoa hoidetaan ja ylläpidetään 
liito-oravalle soveltuvana. Puuston hoidossa tulee suosia kuusia ja lehti-
puita.

Muut toimenpi-
teet

Muita toimenpide-ehdotuksia alueille ei ole.

Kiireiset jatkotoi-
menpiteet

Kiireisiä jatkotoimenpiteitä ei ole.
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9. Saunalahti ja  
Kivenlahti 

9.1. Nykytila ja lähtökohdat

Saunalahdessa Kummelivuoren met-
sässä on tehty useampia liito-ora-
vakartoituksia vuosina 2012 – 2014. 
Alueen asemakaava ja suunnitelma 
Kauklahdenväylän leventämiseksi ovat 
hiljattain valmistuneet. 

Viimeisin kartoitus tehtiin selvitystyön yhteydessä helmikuussa 2014. Kartoituksen havainnot oli-
vat aiempia laajemmat ja vahvistivat aikaisempia pesäpuuhavaintoja. Kummelivuoresta ja Kauk-
lahdenväylän varrelta kartoitettiin neljä ydinaluetta, joista Kummelivuoren pohjoinen ja keskim-
mäinen ydinalue ovat selkeästi yhteydessä toisiinsa ja osa yhden liito-oravan elinpiiriä.

Espoonlahden luoteiskulmasta Marinkalliosta on liito-oravahavaintoja useamman vuoden ajalta. 
Marinkallion elinympäristöä ei ole tarkasteltu tarkemmin tässä selvityksessä, koska alueelle on 
haettu yksityisen maanomistajan toimesta poikkeuslupaa liito-oravan suojelusta. Poikkeuslupa-
hakemus oli käsittelyssä selvityksen aikana ja viranomainen myönsi poikkeusluvan huhtikuussa 
2014. Marinkallion elinympäristön ydinalue on esitetty selvityksen kartoilla poistuvana. Marinkal-
lio on esimerkki elinympäristöstä, joka aikaisemmin on todennäköisesti ollut yhteydessä muihin 
elinympäristöihin, mutta Länsiväylän ja Kauklahdenväylän liittymätöiden seurauksena todennä-
köisesti täysin tai lähes kokonaan eristäytynyt muusta elinympäristöverkostosta.

Kokonaistarkastelussa (1:10 000) Kummelivuoren ydinalueet on rajattu helmikuun 2014 kartoi-
tusten mukaisesti. Tarkemmissa karttakuvissa (1:5 000 ja 1:2 000) Kummelivuoren ydinalueet 
on rajattu ottaen huomioon ajantasa-asemakaavan mukainen maankäyttö. Kummelivuoren kes-
kimmäisen ja eteläisen ydinalueiden kartoitettuja rajauksia on esitetty muokattavaksi siten, että 
AO-korttelin kaksi tonttia ja Kauklahdenväylän viereinen AK-kortteli saadaan toteutettua. Ydina-
lueiden uudet rajaukset on tehty säilyttäen vuonna 2013 – 2014 havaitut pesä- ja kolopuut. 

Suotuisan suojelutason takaamisen kannalta Kummelivuoressa haasteena ovat yhteydet muille 
liito-oravien elinympäristöille. Nykytilanteessa ja Kauklahdenväylän sekä Kummelivuorensillan 
risteyksen leventämisen myötä ainoa toimiva metsäinen yhteys Kummelivuoresta muille alueille 
kulkee Kauklahdenväylän varressa olevan metsäsaarekkeen kautta väylän varteen, sieltä Kum-
melivuorensillan risteykseen ja edelleen tienvartta pitkin Tillinmäentien yli. Ylityksen jälkeen yh-
teys jatkuu Hakkapeliitanpuistoon ja edelleen Tillinmaan viheralueille. Länsiväylä katkaisee yhte-
ydet Kummelivuoresta etelään ja Kummelivuoren länsipuolella viheralueet päätyvät puuttomaan 
rantaan tai kentille. Etelässä ja koillisessa aluetta rajaavat avoimet kentät ja pellot. 

Kauklahdenväylän itäpuolella Kiviruukin teollisuusalueella Tiilenvalajantien varressa on säästynyt 
leveän puurivin muodostama yhteys, joka päättyy Ruukintiehen. Ruukintien ylityksen jälkeen yh-
teys voi jatkua Raasilanmetsään, mikäli risteystä vahvistetaan lisäistutuksilla.
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Kuva 19. Ote ajantasa-asemakaavasta Kummelivuoren kohdalta
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Liito-oravien nykytilanne Saunalahdessa ja Kivenlahdessa

Sijainti Saunalahdessa Kummelivuoren metsäalue ja Kiviruukin teollisuusalue
Ydinalueiden 
pinta-alat vuosien 
2012 – 2014 kartoi-
tuksissa

Kummelivuori pohjoinen: 0,32 ha (2014)
Kummelivuori keskimmäinen: 0,63 ha (2014)
Kummelivuori eteläinen: 1,24 ha (2014)
Kauklahdenväylän varressa: 0,31 ha (2013)

Liito-oravaha-
vainnot ydinalu-
eilla, muut ha-
vainnot vuosien 
2012 – 2014 kartoi-
tuksissa

Liito-oravakartoituksia tehty vuosina 2012 – 2014. Kummelivuoresta 
havaittu ainakin yksi naaras poikasineen vuonna 2013.
Kummelivuori pohjoinen: 1 pesäpuu, 5 papanapuuta (2013-2014)
Kummelivuori keskimmäinen: 1 pesäpuu, 1 kolopuu, 6 papanapuuta 
(2013 – 2014)
Kummelivuori eteläinen: 6 pesäpuuta, 9 kolopuuta, 16 papanapuuta 
(2013 – 2014)
Kauklahdenväylän varressa: 1 pesäpuu, 4 papanapuuta (2013 – 2014)

Elinympäristön 
kuvaus ja ominais-
piirteet vuosien 
2012 – 2014 kartoi-
tuksissa

Kummelivuoren puusto on pääosin mäntyvaltaista, alueen etelä- ja 
itäreunalla on kuusi-lehtipuusekametsää, jossa koivuja ja runsaasti haa-
paa. Metsän keskiosissa ja pohjoispuolella on kallioisia alueita. Elinym-
päristö jatkuu Kauklahdenväylän yli. Kiviruukin ja Kauklahdenväylän 
välisellä metsäsaarekkeella on haapoja, tervaleppiä ja muutamia järeitä 
kuusia.

Yhteydet vuosien 
2012 – 2013 kartoi-
tuksissa
•  Elinympäristön 

sisäiset
•  Yhteydet elinym-

päristöjen välillä

Pohjoinen ydinalue – keskimmäinen ydinalue
•  hyvä ja metsäinen yhteys
•  yhteys tulee ylittämään Kummelivuorentien, kun alueen uusi pääkatu 

rakennetaan
Keskimmäinen ydinalue – eteläinen ydinalue
•  hyvä ja metsäinen yhteys
Eteläinen ydinalue – Kauklahdenväylän varren ydinalue
•  nykyinen yhteys on hyvä ja metsäinen, yhteys sisältää Kauklahden-

väylän ylityksen, joka on mahdollista vain keskisaarekkeen metsikön 
kohdalla

Ainoa toimiva metsäinen yhteys Kummelivuoresta muualle kulkee 
Kauklahdenväylän varressa olevan metsäsaarekkeen kautta väylän 
yli, sieltä Kummelivuorensillan risteykseen ja edelleen tienvartta pitkin 
Tillinmäentien yli koilliseen. 
Kauklahdenväylän ydinalueelta on mahdollisesti yhteys Kiviruukin teol-
lisuusalueen läpi Tiilenvalajantien katuvarsipuustoa pitkin Ruukintien 
risteykseen. Risteyksen kohdalla puusto on hyvin harvaa ja matalaa. 
Risteyksen ylitys ei välttämättä onnistu ilman puuistutuksia katualueelle. 
Yhteys itään on rakentamattomien teollisuuskortteleiden varassa. 
Toimivia yhteyksiä lännen tai pohjoisen suuntaan ei ole. Kummelivuoren 
pohjois- ja länsipuolella on muutamia puustoisia viheralueita, jotka ra-
jautuvat puuttomaan rantaan tai laajoihin kenttiin, joita liito-oravat eivät 
voi ylittää. Ennen Länsiväylän liittymäalueen rakentamista Kummeli-
vuoresta on todennäköisesti ollut yhteys etelään Marinkallion elinympä-
ristöön, mutta nykyisellään Länsiväylän ylitys on todennäköisesti liian 
leveä liito-oraville.
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Liito-oravien nykytilanne Saunalahdessa ja Kivenlahdessa

Elinympäristön 
merkitys 

Kummelivuoren elinympäristö sijaitsee selvitysalueen elinympäristö-
verkoston laidalla ja on mahdollisesti eristäytymässä selvitysalueen 
Länsiväylän eteläpuolisista elinympäristöistä, mutta alueelta on toden-
näköisesti yhteyksiä Keskuspuiston elinympäristöihin sekä mahdollisesti 
Sammalvuoreen. 
Keskuspuiston länsilaidalta Tillinmäestä on tehty liito-oravahavainto 
2/2014 ja Tillinmäen ja Latokasken väliltä on useita havaintoja vuo-
delta 2012. Etäisyydet Kauklahdenväylän metsäsaarekkeesta näihin 
ovat noin 900 m ja 1400 m linnuntietä. Sammalvuoren havaintoihin on 
1300 m.

Maankäytön kehit-
tyminen 

Kummelivuoren alueella on voimassa asuinrakentamiseen painottuva 
asemakaava, mutta kaavan toteuttamista ei ole vielä aloitettu. Kauklah-
denväylää tullaan leventämään ja alueen katuverkostoa laajentamaan. 
Kummelivuorensillan risteyksestä tullaan rakentamaan tulevan asuina-
lueen läpi uusi pääkatu Kummelivuorentie. Asuinrakentamisen lisäksi 
kaava-alueella on kolme laajempaa puisto- ja lähivirkistysaluetta: Paa-
puurinkallio, Paapuurinpuisto ja Kummelimetsä. Niiden puusto soveltuu 
huonosti liito-oravien elinympäristöksi kalliomänniköiden takia.

Vaikutukset lii-
to-oravan olosuh-
teisiin 

Asemakaava-alueen rakentaminen vähentää liito-oraville soveltuvan 
elinympäristön pinta-alaa.
Rakentaminen ei merkittävästi heikennä yhteyksiä, mikäli yhteydet ja 
nykyinen Kauklahdenväylän ylityskohta otetaan toteutuksessa huo-
mioon ja säilytetään. 

Kriittiset kohdat Kummelivuoren ydinalueilta on vain yksi tunnistettu yhteys muille alueil-
le Kauklahdenväylän ylityskohdan kautta. Suotuisan suojelun tason 
ylläpitämisen kannalta yhteyden säilyminen on alueella kriittisintä. Yh-
teyden toimiminen edellyttää riittävän leveää ja korkeaa puustoa Kauk-
lahdenväylän molemmilla puolin sekä Tillintien varrella, jotta yhteys 
Kummelivuoresta voi jatkua eteenpäin. Kumpaakin tietä on tarkoitus 
parantaa ja rakentamisen aikana puuston säilyttäminen sekä katulinja-
usten sovittaminen säästettävän puuston rajauksiin on haastavaa. 
Kummelivuorentie voi katkaista Kummelivuoren pohjoisen ja keskim-
mäisenydinalueen välisen yhteyden tai heikentää sitä.

9.2. Suotuisan suojelun tason ylläpitämisen tavoitteet Saunalahdessa

Suotuisan suojelun tason ylläpitämisen tavoitteita Saunalahdessa ovat:
•  säilyttää kartoitetut ydinalueet ja niiden arvokkaimmat osat mahdollisimman suurelta osin ja 

suunniteltuun maankäyttöön sovittaen

•  rajata Saunalahden toisiinsa kytkeytyneille ydinalueille yhtenäinen elinympäristö, joka tukeu-
tuu suurelta osin viheralueverkostoon. Yhtenäinen elinympäristö mahdollistaa liito-oraville 
mahdollisimman laajan yhtenäisen puustoisen alueen ja vähentää pienialaisten ydinalueiden 
herkkyyttä rakentamisen vaikutuksille

•  säilyttää yhteys Kauklahdenväylän yli laadukkaana ja turvata yhteyksien jatkuminen selvitys-
alueen ulkopuolisille elinympäristöalueille vahvistamalla nykyistä yhteyttä sekä kehittämällä 
tai rakentamalla uusia yhteyksiä
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9.3. Toimenpide-ehdotukset Saunalahdessa

Saunalahden ydinalueet (yhteispinta-ala noin 2,85 ha) säilytetään valtaosiltaan rakentamattomi-
na ja niille rajataan yhtenäinen elinympäristörajaus (pinta-ala noin 6,24 ha), joka perustuu pää-
osin viheralueverkostoon. Rajaus jatkuu Kauklahdenväylän yli. 

Elinympäristörajaus tehdään yhtenäisenä, koska yksittäisille ydinalueille ei ole mahdollista rajata 
kovin laajaa elinympäristöä. Elinympäristörajaukseen sisältyvät liito-oravalle parhaiten soveltuvat 
alueet ja neljän ydinalueen väliset yhteydet. Rajauksella on pyritty minimoimaan ydinalueiden 
suoraa rajautumista rakennettaviin alueisiin sekä takaamaan ydinalueille mahdollisimman laajat 
suojavyöhykkeet. Selvityksen muista kohteista poiketen elinympäristöön on Myötätuulenpuiston 
kohdalla rajattu alueita, joita ei ole aikaisemmissa kartoituksissa tunnistettu liito-oravalle sovel-
tuviksi. Myötätuulenpuisto on arvioitu liito-oravalle soveltuvaksi ilmakuvien perusteella (puusto 
riittävän kookasta ja tiheässä). Elinympäristöä tukevia alueita Kummelivuoressa ovat puustoiset 
viheralueet Paapurinkallio ja Kummelinmetsä, jotka voivat toimia liikkumishabitaatteina, mutta 
kallioisuuden takia soveltuvat huonosti elinympäristöksi.  Asemakaavan toteutuessa elinympäris-
töä tukevien alueiden yhteispinta-ala on 6,72 ha.

Elinympäristörajauksen eri osilla tulee säilyä ruokailu- ja kolopuiden ryhmiä. Rajauksen sisällä 
puuston latvuskerroksessa voi olla aukkoja, kunhan liito-oravalla on mahdollisuus liitää aukkojen 
yli ja ydinalueiden väliset yhteydet elinympäristörajauksen sisällä eivät katkea. Kummelivuoren 
pohjoisen ja keskimmäisen ydinalueen välisellä puistoalueella (VP) voi esimerkiksi olla huleve-
sialtaita ja leikkipaikkoja. Kummelivuoren eteläisen ydinalueen ja Kauklahdenväylän ydinalueen 
välillä elinympäristörajaus toimii tärkeänä yhteytenä Kauklahdenväylän ylityksen suuntaan. Ylitys 
on mahdollinen väylän keskikaistan metsäsaarekkeen kautta. Tässäkin osassa elinympäristöä 
voisi olla pientä aukkoisuutta, mutta etenkin Kauklahdenväylän varressa tulee olla useamman 
puun levyinen rivistö. 

Kauklahdenväylän yli ja edelleen selvitysalueen ulkopuolisille elinympäristöalueille säilytetään 
laadukas yhteys. Yhteyttä pyritään vahvistamaan sekä kehittämään ja rakentamaan sitä tukevia 
uusia yhteyksiä.

Saunalahden liito-oravatilanne tulee tarkistaa ennen rakentamisen aloittamista. Liito-oravien elin-
piirit ovat muuttuvia, joten tulevaisuudessa Kummelivuoren ydinalueet saattavat rajautua toisin. 
Kummelivuoren havaitut pesäpuut ovat olleet pitkään käytössä, joten on todennäköistä että ne 
ovat jatkossakin liito-oravien käytössä. 

Toimenpide-ehdotukset Saunalahdessa liito-oravien ja maankäytön suunnittelun  
yhteensovittamiseksi
Ydin-alueet Kummelivuori pohjoinen 0,32 ha 

Kummelivuori keskimmäinen 0,98 ha 
Kummelivuori eteläinen 1,24 ha
Kauklahdenväylän varressa 0,31 ha

Elinympäristörajaus Kaikille ydinalueille yhteinen elinympäristörajaus 6,24 ha.
Rajausperusteet Kummelivuoren keskimmäisen ydinalueen rajausta on muutettu kar-

toituksen rajauksesta vastaamaan asemakaavan puistoaluetta, jotta 
AO-korttelin rakentaminen olisi mahdollista kahden tontin osalta. Yksi 
tontti jää rakentamatta, jotta pesäpuulle jää riittävästi suojaa. Kaikille 
ydinalueille on rajattu yhtenäinen elinympäristö liito-oravalle parhaiten 
soveltuvia alueita ja tulevia viheralueita hyödyntäen.
Kummelivuoren eteläisen ydinalueen rajausta on muutettu kartoituksen 
rajauksesta vastaamaan asemakaavan puistoaluetta, jotta AK-kortte-
lin rakentaminen olisi mahdollista. Ydinalueesta pois rajatulla alueella 
havaittiin vuonna 2014 papanapuita, joiden kaadolle tulee pyytää 
ELY-keskuksen suostumus, mikäli puiden alla havaitaan papanoita 
jatkossakin. Kyseistä kohtaa ei katsota osaksi lisääntymis- ja levähdys-
paikkaa.
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Toimenpide-ehdotukset Saunalahdessa liito-oravien ja maankäytön suunnittelun  
yhteensovittamiseksi
Rajausperusteet Eteläisen ydinalueen kohdalla elinympäristön tulee jatkua vähintään 

20 m leveänä puurivinä Kauklahdenväylän varrella ylityksen mahdollis-
tamalle metsäsaarekkeelle asti. 
Kummelivuorentien tulevat ylityskohdat Paapurinpuiston kohdalla ovat 
erittäin tärkeitä, jotta liito-oravat pääsevät liikkumaan Kummelivuoren 
ydinalueiden välillä. Ylityskohdat tulee huomioida katusuunnittelussa, 
jotta pohjoisin ydinalue ei eristäydy ja yhteys alueelta pois katkea.

Säilytettävät  
yhteydet

Kummelivuori – Kauklahdenväylä – Kummelivuorensilta – Tillin-
mäentie – Hakkapeliitanpuisto – Tillinmaa
•  yhteyden toimivuus riippuu Kauklahdenväylän keskikaistalla olevasta 

metsäsaarekkeesta ja Kauklahdenväylän varressa olevasta puustos-
ta myös Tillimäentien varrella

•  leveys on kadunvarren puustoa, elinympäristön ja viheralueiden 
kohdalla n. 10 - 20 m leveä

Tiilenvalajantie – Ruukintie – Raasilanmetsä 
•  yhteys alkaa Kauklahdenväylän varren ydinalueesta ja jatkuu eli-

nympäristöä pitkin pohjoisemmaksi teollisuusalueen reunaan
•  yhteys perustuu kadunvarsipuustoon ja edellyttää puuistutuksia 

Tiilenvalajantien ja Ruukintien risteykseen

Elinympäristön 
laadun ylläpito

Kummelivuoren asemakaava-alueen rakentamisessa elinympäristöra-
jaukseen jätetään mahdollisimman paljon alkuperäistä kookasta puus-
toa. Elinympäristörajauksessa voi olla aukkoja, mutta niiden leveys ei 
saa ylittää liitolukua kolme. Jos elinympäristöön tehdään aukkoja, tulee 
huolehtia kolo- ja ruokailupuut säilymisestä.

Muut toimenpiteet
•  Elinympäristön 

parantaminen
 ◦ uudet yhteydet

Kummelivuoren elinympäristö on nykyisellään yhteydessä muihin (sel-
vitysalueen ulkopuolisiin) elinympäristöihin todennäköisesti vain yhden 
yhteyden kautta, joten alueelta pois johtavat yhteydet ovat erittäin 
tärkeitä suotuisan suojelun tason ylläpitämisen kannalta. 

Tällä hetkellä ei ole varmaa tietoa, mistä suunnasta liito-oravat alueelle 
levittäytyneet ja mihin suuntaan Kummelivuoresta liito-oravat todennä-
köisemmin levittäytyvät.
Rakennettava uusi yhteys pohjoisesta ydinalueesta Tillinmäentien var-
ren metsään Katajalaaksossa 
•  Yhteys ei toimi tällä hetkellä, koska liittymäalueella ei ole nykytilassa 

riittävästi puustoa. Tulevaisuudessa puustoa on mahdollista istuttaa 
väylän rakentamisen yhteydessä. Käyttämällä suurikokoisia puita 
yhteys saadaan nopeammin toimivaksi.  

•  Uusi yhteys on mahdollista rakentaa, kun Kauklahdenväylän katujär-
jestelyt ja melunsuojaus on toteutettu

•  Asemakaavan toteutuessa yhteys voidaan rakentaa kadunvarren 
puuston avulla suojaviheralueen kautta, jolloin Kauklahdenväylän 
ylityskohtaan voidaan myös istuttaa uutta puustoa

 ◦ pesäkolojen 
määrän lisäämi-
nen, pöntöttä-
minen

Elinympäristöä tukevien kallioisten puisto- ja viheralueiden laatua 
voidaan parantaa myös lisäämällä pesimiseen ja levähdykseen sopivia 
paikkoja pöntötyksin, koska kallioiden mäntyihin ei luonnostaan muo-
dostu liito-oraville sopivia koloja. Pöntön suun tulee olla 45 mm. 
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Toimenpide-ehdotukset Saunalahdessa liito-oravien ja maankäytön suunnittelun  
yhteensovittamiseksi
•  Rakentamisen ai-

kaisten vaikutus-
ten vähentäminen 
ja lieventäminen

Rakentamisen haitallisia vaikutuksia liito-oravien elinympäristöön 
voidaan lieventää säilyttämällä liito-oravien käyttämää ja liito-oraville 
soveltuvaa puustoa mahdollisimman pitkään, vaikka alueet olisi merkit-
ty elinympäristörajauksen ulkopuolelle.
Rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityises-
ti huomiota kookkaan puuston säilymiseen.

Kiireiset jatkotoi-
menpiteet

Kauklahdenväylän ylityskohdan turvaaminen varmistamalla, ettei 
Kauklahdenväylän ja Tillinmäentien varrelta kaadeta nykyistä yli 10 m 
puustoa, eivätkä ylitykset muutu liian leveiksi liito-oraville rakennusvai-
heen aikana.
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Toimenpide-ehdotukset Kauklahdenväylän ylityskohdassa

Kauklahdenväylän ylitys sisältää itse ajoradan ylityksen ohella myös ajoradan viereisen jalan-
kulun ja pyöräilyn väylän ylityksen. Suunnitelmissa Kauklahdenväylän varrelle on tehty myös 
raideliikenteen varaus, jonka tarkemmasta toteutumisesta ei ole tällä hetkellä tietoa. Ylityksen 
toimivuuden kannalta avainasemassa on väylän keskellä oleva metsäsaareke ja sen molemmilla 
puolella Kauklahdenväylän varrella oleva yli 10 m puusto.  Ilman metsäsaareketta ylitys on pai-
kasta riippuen noin 45 - 70 metriä. Metsäsaareke lyhentää ylityksen 20 - 40 metriseksi ylityspaikas-
ta riippuen. 

Alla olevissa poikkileikkaustarkasteluissa on havainnollistettu, kuinka esimerkiksi Kauklahden-
väylän linjauksen tarkistuksella voidaan säilyttää nykyinen metsäsaareke. Toteutussuunnittelu-
vaiheessa ratkaisu tulee tarkentumaan. Esimerkiksi bussipysäkkien paikka sekä alikulun korke-
usasema vaikuttavat myös ajoradan lopulliseen sijaintiin.

Kuva 20. Ylemmässä poikkileikkauksessa on kuvattu nykyisen aluevarausuunnitelman vaiku-
tusta kauklahdenväylän metsäsaarekkeeseen. Alemmassa poikkileikkauksessa on tarkasteltu 
väylän linjauksen muutosta, joka mahdollistaa metsäsaarekkeen säilymisen. Poikkileikkauksen 
sijainti näkyy kartalla sivulla 110.
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Kummelivuoren rakentamisen myötä todennäköisesti myös Tillinmäentietä levennetään ja lin-
jataan uusiksi. Tillinmäentien kummallakin puolen ylityksen mahdollistava puuston tulee säilyä, 
samoin kuin puuston, joka muodostaa yhteyden Kauklahdenväylän ydinalueelle. Tillimäentien 
varteen johtava yhteys voi olla kapeakin, noin 10 - 20 m leveä, mutta Tillinmäentien varressa yli-
tyskohdassa tulisi kummallakin puolen katua olla leveämpi noin 40 - 60 m leveä puustoinen vyö-
hyke. 

Kauklahdenväylän ylityksen pitkällä aikavälillä säilymisen tukemiseksi Kummelivuoren pohjoisel-
ta ydinalueelta voidaan rakentaa yhteys Katajalaaksoa mukaillen asemakaava-alueen suojavihe-
ralueita ja tulevaa kadunvarsipuustoa hyödyntäen. 
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10. Jatkotoimenpide-ehdotukset

Jatkotoimenpiteinä suunnitellaan tarkemmin tässä selvityksessä tunnistetut yhteyksien ja elinym-
päristöjen parantamistoimenpiteet ja ohjelmoidaan niiden toteutus. Kriittisten yhteyksien vahvis-
tettaviin kohtiin istutetaan suuria tai nopeakasvuisia taimia mahdollisimman pian. Rakennettavat 
uudet yhteydet otetaan huomioon tulevissa maankäyttösuunnitelmissa. 

Työn kuluessa Länsiväylän ylityskohdat on tunnistettu kriittisiksi suotuisan suojelun tason ylläpitä-
miseksi selvitysalueella. Tunnistetut ylityskohdat ja niille johtavat yhteydet elinympäristöistä säily-
tetään ja tarvittaessa niitä vahvistetaan tai kehitetään. Myös yhteyksien jatkuvuus selvitysalueen 
ulkopuoliseen elinympäristöverkostoon tulee kartoittaa.

Yhdessä ELY-keskuksen kanssa on todettu, että useampi ylityskohta lieventäisi Länsiväylän es-
tevaikutusta. Tähän mennessä selvitysalueelta on todennettu varmuudella vain yksi liito-oravien 
käyttämä ylityskohta Hannusmetsässä. Lukuisat liito-oravahavainnot Länsiväylän kummallakin 
puolella viittaavat siihen, että liito-oravat pystyvät ylittämään Länsiväylän useammasta kohtaa. 
Viimeaikaiset kartoitukset ja selvitykset ovat myös muuttaneet käsityksiä liito-oravien liikkumi-
sesta selvitysalueella ja aikaisemmin liito-oravalle soveltumattomiksi oletetuilta alueilta on teh-
ty liito-oravahavaintoja. Kartoitusten perusteella Länsiväylän varrella on useammassa kohdas-
sa ylityksen mahdollistavaa puustoa, mutta näille potentiaalisille ylityskohdille ei ole välttämättä 
toimivia yhteyksiä elinympäristöiltä. Jatkotoimenpiteenä potentiaaliset Länsiväylän ylityskohdat 
sekä yhteydet lähimpiin elinympäristöihin tulee kartoittaa sekä huomioida liito-oravien suojelun ja 
maankäytön suunnittelun yhteensovittamisessa.

Jatkotoimenpiteenä ehdotetaan myös laadittavaksi ohjeistukset liito-oravien suojelua tukevista 
toimenpiteistä korttelialueilla, erityisesti tunnistetuille liito-oravien elinympäristöverkoston osana 
tai tukena toimiville korttelialueille.

Liito-oravan suotuisan suojelun tason ylläpitämistä ja liito-oravien huomioimista maankäytön 
suunnittelussa helpottavat systemaattiset ja vertailukelpoiset liito-oravakartoitukset sekä kannan 
seurantatietojen ylläpitäminen. Selvitysalueen liito-oravakannan koon seurantaa voidaan jat-
kaa osana Espoon liito-oravakannan seurantaa. Seurannassa suositellaan huomioitavaksi ver-
kostomainen lähestymistapa elinympäristöjen ja yhteyksien kartoituksessa. Kun koko Espoon 
liito-oravakannan esiintymät tunnetaan, on helpompi suunnitella osa-alueittaisia tai elinympä-
ristökohtaisia toimenpiteitä sekä arvioida näiden toimenpiteiden vaikutusta koko Espoon liito-ora-
vakantaan eli liito-oravien suotuisan suojelun tason ylläpitämiseen Espoossa. 

Osana liito-oravan kaltaisten luontodirektiivilajien suojelua EU:n ohjeistuksissa on esitetty jous-
tavan soveltamisen mahdollisuuksia, joissa hankkeen vaikutuksia luontodirektiivin suojaamaan 
lajiin lievennetään ja vähennetään etukäteen. Poikkeuslupaa ei välttämättä tarvita, jos hankkeen 
vaikutuksia lievennetään tai vähennetään etukäteen riittävästi ja lajin suojelutilanne paranee jous-
tamisen seurauksena. Jos haittoja ei onnistuta riittävästi lieventämään tai vähentämään, tarvitaan 
lupa poiketa direktiivilajin suojelusta.  Joustavasta soveltamisesta ei ole aikaisempaa kokoemus-
ta Suomessa liito-oravien suojelun osalta. Tämän selvityksen jatkotoimenpiteinä mahdollisuuksia 
hyödyntää joustavaa soveltamista voidaan selvittää lisää. 

Jatkotoimenpiteenä voidaan selvittää myös mahdollisuuksia hyödyntää kompensaatiota. Kom-
pensaatiossa ympäristölle aiheutuvaa haittaa poistetaan samassa määrin kuin sitä aiheutetaan. 
Kompensaation ehdot ovat tiukkoja ja sitovia. Toimenpide vaatii aina määrittelyn aiheutetun hai-
tan määrälle ja luonteelle (Environmental Directorate General 2007) sekä kompensaation vastaa-
vuudelle. Kompensaation soveltamisesta liito-oravien elinympäristöihin kaupunkiympäristössä 
Suomessa ei ole vielä esimerkkejä. 
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Liite 2. Liito-oravan suotuisan suojelun tasoa turvaavien toimenpiteiden vaihe ja vastuuta-
hot (tilanne kevät 2014)

Toimenpide Vaihe Vastuutaho
Liito-oravatietokannan  
ylläpito

Jatkuvasti YKE

Selvitykset ja kartoitukset Tarpeen mukaan

kokonaisselvitykset

maankäytön suunnittelua varten 
laadittavat selvitykset ja kartoituk-
set

puustomittaukset detaljisuunnitte-
lua varten

YKE, KSK, TEKE

Korttelin toteuttaja edel-
lytettäessä

Tavoitteiden ja toimenpitei-
den määrittely

Tarkentuvasti eri vaiheissa YKE, KSK, TEKE, 
RAVA

Luvitus (luvanvaraiset toimen-
piteet ja kohteet)

Maankäytön ja alueiden suunnit-
telun sekä alueiden toteutuksen 
yhteydessä

ELY

Korttelialueiden puun-
kaatoluvat ELY (liito- 
oravan käyttämät puut), 
muut RAVA

Elinympäristöverkoston säilyttäminen; alueet ja yhteydet

•  aluerajaukset ja kaavamää-
räykset

(Yleiskaavoitus) Asemakaavoitus KSK, YKE

•  yleiset alueet Yleisten alueiden suunnittelu ja 
toteutus

TEKE, YKE

•  korttelialueet Korttelialueiden suunnittelu, raken-
nuslupa

RAVA, YKE

Elinympäristöverkoston laadun ylläpitäminen

•  yleiset alueet Yleisten alueiden hoidon ja ylläpi-
don suunnittelu ja toteutus

TEKE, YKE

•  korttelialueet Korttelialueiden ylläpito ja muutos-
työt

RAVA, YKE

Elinympäristöä parantavat toimenpiteet

•  uusien alueiden ja yhteyksi-
en määrittely

Maankäytön ja alueiden suunnit-
telu

KSK, YKE, RAVA, 
TEKE

•  uusien alueiden ja yhteyksi-
en toteuttaminen

Yleisten alueiden ja korttelialuei-
den toteutus

TEKE, KSK, YKE, 
RAVA

•  muut toimenpiteet Yleisten alueiden toteutus ja 
ylläpito

TEKE, YKE

Haitallisten vaikutusten vähentäminen

•  rakentamisen aikaiset Toimenpiteiden määrittely alueiden 
suunnittelun yhteydessä

Toimenpiteiden toteuttaminen 
rakentaessa

Toteutuksen valvonta

TEKE (yleiset alueet), 
YKE

RAVA (korttelialueet)

KSK = Kaupunkisuunnittelukeskus
YKE = Ympäristökeskus
RAVA = Rakennusvalvonta
TEKE = Tekninen keskus
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