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Espoon Iivisniemen Hannusrannan liito-oravaselvitys vuonna 2018 

Johdanto 

Espoon eteläosassa Espoonlahden – Matinkylän alueilla on viime vuosina pohdittu laajalti liito-

oravan esiintymien huomioimista kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa (Ramboll 2014). 

Hannusmetsän alueella tiedetään sijaitsevan useita pienialaisia liito-oravan ydinalueita. Uuden 

metroyhteyden valmistuessa rakentamispaineet Hannusmetsän alueella tulevat edelleen kasvamaan, 

mikä lisää elinympäristöjen pirstoutumisriskiä niiden välisten kulkuyhteyksien heikentyessä. Liito-

orava on EU:n luontodirektiivin IV(a) liitteessä mainittu laji, jonka lisääntymis- tai levähdyspaikan 

(ks. Nieminen 2017) hävittäminen tai heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 § nojalla. 

Tässä työssä selvitettiin maankäytön ja kaavoituksen suunnittelun tueksi liito-oravan esiintymistä 

Hannusjärven itäpuolella sijaitsevalla, osin metsäisellä ja yhteensä 16 kiinteistöä sisältävällä 

omakotitaloalueella, jonka pinta ala on 5,89 ha (kuva 1). Alueelta ei ole aiempia havaintoja liito-

oravasta, mutta sen läpi on merkitty ohjeellinen kulkuyhteys etelään Hannusjärven pohjoispuolen 

metsäalueelta, jossa tiedetään olevan kolme liito-oravan ydinaluetta sekä liito-oravalle 

toimivaLänsiväylän ylityskohta (Ramboll 2014). Työn tavoitteena oli paikantaa selvitysalueella 

sijaitsevat liito-oravan ydinalueet (= lisääntymis- ja levähdyspaikat) ja muut liito-oravalle soveliaat 

alueet, sekä arvioida liito-oravan liikkumisreitit selvitysalueella ja sen kautta lähiympäristöön. 

Inventoinnissa tarkastettiin kaikki rinnankorkeusläpimitaltaan yli 30 cm paksut kuuset ja lepät, yli 

20 cm paksut haavat ja yli 30 cm paksut koivut. Näiden tyveltä etsittiin noin 0,75 m säteellä liito-

oravan ulostepapanoita. Papanapuiden välittömästä lähiympäristöstä (<10 m etäisyydeltä) 

tarkastettiin myös yllä mainittua ohuemmat puut. Lisäksi havainnoitiin liito-oravalle sopivia 

kolopuita, risupesiä ja linnunpönttöjä. Puustotiedot kirjattiin ylös, jotta voitiin arvioida kohteen 

soveltuvuutta liito-oravalle (liite 1). Tulosten perusteella laadittiin tulkinta siitä, mitä vaikutuksia 

selvitysalueen rakentamisella on alueen ja sen lähiympäristön liito-oravaesiintymiin. Vuoden 2018 

liito-oravaselvityksen toteutti Pohjola Rakennus Oy Uusimaan toimeksiannosta Faunatica Oy. FM 

Kari Nupponen teki maastotyöt 17.4.2018, jolloin lumi oli lähes kokonaan sulanut, mutta 

kasvillisuus ei vielä ollut noussut.  

Tulokset  

Vuonna 2018 alueella ei havaittu liito-oravan ydinalueita eikä pesä- tai kolopuita. Pönttöjä alueella 

on niukalti, ja ne ovat pihapuihin kiinnitettyjä tiaisille/kirjosiepolle sopivia eli liito-oravalle liian 

pieniä. Metsissä näkyi kaksi luhistumistilassa olevaa vanhaa pönttöä, joita ei liene huollettu 

vuosikymmeniin, eikä niillä ole merkitystä liito-oravalle tai muille pöntöissä pesiville lajeille.  

Papanapuita löytyi yhteensä neljä, jotka kaikki ovat järeitä kuusia (kuva 1, taulukko 1.2). Kolme 

puuta sijaitsee selvitysalueen länsiosassa, ja yksi selvitysalueen lähituntumassa Kaitaantien 

eteläpuolella. Selvitysalueen papanapuiden etäisyydet Hannusjärven rantaviivasta vaihtelevat välillä 

45–85 m.  
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Kuva 1. Selvitysalueen ja metsäkuvioiden rajaukset, papanapuiden sijaintipaikat sekä 
kulkuyhteydet Hannusjärvellä. 
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Liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä (metsäkuviot) rajattiin kolme. Niistä merkittävin sijaitsee 

selvitysalueen länsiosassa pohjois–etelä-suuntaisesti (kuvio 1; kuva 1). Kaikki selvityksessä 

löydetyt papanapuut sijaitsevat kyseisellä kuviolla, ja erityisesti sen eteläosassa on järeää puustoa. 

Kuvion läpi on hyvä kulkuyhteys Hannusjärven pohjoispuolen metsien ydinalueilta etelään; 

kulkuyhteydeksi rajattu kaistale (kuva 1: kuvion 1 pohjoisosa) sisältää kulkuyhteyden säilymisen 

kannalta oleelliset puut (erityisesti varttuneet kuuset) sekä kapean suojavyöhykkeen, ja sen leveys 

on keskimäärin 20–25 m. Toinen hyvälaatuinen ja osin järeäpuustoinen metsäkuvio sijaitsee 

kapealla kaistaleella selvitysalueen ulkopuolella rajoittuen selvitysalueen itäreunan avoimiin 

pihapiireihin (kuvio 3). Kolmas rajattu kuvio selvitysalueen pohjoisosassa soveltuu liito-oravan 

liikkumiseen ja todennäköisesti myös ruokailuun, vaikka puusto onkin melko nuorta (kuvio 2).  

Toimiva ja varmasti liito-oravan käytössä oleva kulkuyhteys Hannusjärven pohjoispuoliselta 

metsäalueelta etelään kulkee järvenrannan tuntumassa kaistaleella, jossa on järeitä kuusia (kuvio 1). 

Rantaviivalla on avoimia pihapiirejä, ja kattava latvusyhteys rantaa pitkin on katkennut kyseisillä 

kohdilla. Heikko yhteys pohjoisesta etelään kulkee myös itäistä reittiä kuvioiden 2 & 3 kautta, ja 

sieltä edelleen Kaitaantien pohjoisreunaa myötäillen kuviolle 1. Selvitysalueen keski- ja itäosien 

pihapiirit ovat hyvin avoimia ja vähäpuustoisia, eikä niillä nykytilassaan ole merkitystä liito-

oravalle. 

Johtopäätökset 

Liito-oravan huomioimista Espoon maankäytön suunnittelussa on pohdittu hiljattain laajassa 

raportissa (Ramboll 2014). Hannusjärven pohjoispuolen metsäalueen liito-oravaesiintymien 

kulkuyhteyksiä raportissa on hahmoteltu ohjeellisesti. Kaitaantien yli etelään on kuvattu kolme 

yhteyttä, joista yksi kulkee tämän työn selvitysalueen läpi Hannusjärven itärantaa pitkin. Yhteys on 

toimiva, ja papanahavaintojen perusteella liito-oravat myös käyttävät Hannusjärven rannan 

tuntumassa olevaa yhteyttä Hannusmetsän ja Kaitaantien eteläpuolisten alueiden välillä. Tulkintaa 

tukee vahvasti se, että kaikki havaitut papanapuut sijaitsevat kyseisen reitin varrella. Kaitaantien 

ylityskohta sijaitsee noin 60 m Iivisniemenkadun risteyksestä länteen. Kyseisessä kohdassa 

havaittiin papanoita Kaitaantien molemmin puolin. Kaitaantien pohjoisreunalla sijaitsevaa järeää ja 

ympäristöään korkeampaa kuusta liito-orava käyttää todennäköisesti hyppypuuna (kuvat 2.1 & 2.3). 

Kyseinen kuusi todettiin myös papanapuuksi, ja se oli selvitysalueen ainoa puu, jonka alla 

papanoita havaittiin enemmän kuin yksittäin (taulukko 1.2; kuvat 2.1 & 2.2). Säilytettäväksi 

kaavaillun yhteyden ohjeellinen sijainti on merkitty kulkevaksi rantaviivaa pitkin (Ramboll 2014). 

Rantaviiva on kuitenkin melko avoin, ja latvusyhteys katkeaa useassa kohdassa avoimien 

pihapiirien kohdilla. Se on ongelma liito-oravalle, koska avoimessa/harvapuustoisessa ympäristössä 

liikkuessaan yksilöillä on suurempi riski joutua saaliiksi kuin peitteisessä metsässä kulkiessa. 

Rantakaistale on todennäköisesti liian avoin, ja siksi liito-orava karttaa sitä, mihin viittaa myös 

papanahavaintojen puuttuminen rantapuiden alta. Toimiva ja hyvälaatuinen yhteys kulkee 

suunnilleen rannan suuntaisesti 50–80 m päässä rannasta (kuva 1). Ko. kaistaleella kasvaa melko 

tasaisin välein järeitä ja suojaa tarjoavia kuusia. Rantakaistaleen nuori puusto puolestaan toimii 

tuulensuojana, mikä parantaa yhteyden laatua. Rantaa pitkin kulkevan yhteyden laatua voitaisiin 

parantaa istuttamalla kuusia nykyisin avomille pihoille rantaviivan tuntumaan, ja säilyttämällä 

rantaviivan nykyinen puusto n. 20 m leveällä kaistaleella (kuva 2: kehitettävä yhteys).   
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Heikko yhteys etelään selvitysalueen itäreunan tuntumassa (kuvio 3) ei ehkä ole ollut liito-oravien 

käytössä, eikä lajin havaittu liikkuvan siellä myöskään aiemmissa radiopantaseurannoissa (Virtanen 

ym. 2014). Idässä metsä vaihettuu mäntyä kasvavaksi nuoreksi talousmetsäksi, joka ei sovellu liito-

oravalle. Metroaseman rakentamisen seurauksena avoimet alueet Kaitaantien reunoilla 

selvitysalueen kaakkoispuolella ovat merkittävästi laajentuneet, joten yhteys joka tapauksessa 

palautuu Kaitaantien pohjoispientareen kapeaa ja rakennushankkeiden vuoksi katkeamisvaarassa 

olevaa puustoista yhteyttä pitkin länteen kuviolle 1 (kuva 1). Hannusjärven pohjois- ja länsirantojen 

kautta etelään kulkevan ohjeellisen yhteyden (Ramboll 2014) tilaa ja toimivuutta ei tarkastella tässä 

työssä, koska se oleellisilta osiltaan sijaitsee kaukana selvitysalueesta. Tällä hetkellä 

todennäköisesti tärkein yhteys Hannusmetsän liito-oravaesiintymiltä etelään on edellä kuvattu 

yhteys Hannusjärven itärannan tuntumassa (kuvio 1). Meneillään olevissa Iivisniemen – Hannuksen 

alueen rakennushankkeissa yhteydet selvitysalueen itäpuolisilla alueilla tulevat varmasti 

heikentymään, ja pohjoisessa Länsiväylän ylitys on liito-oraville aiempaa suurempi haaste tien 

leventämisen ja uusien meluaitojen rakentamisen jäljiltä. Siten eteläisen yhteyden säilyminen 

Hannusjärven itärannalla on tärkeää liito-oravan elinpiirien pirstoutumisen välttämiseksi.  

Tällä hetkellä selvitysalueella ei ole liito-oravan ydinalueita. Sellaisten löytyminen alueelta 

lähivuosina ei ole kovin todennäköistä, koska puusto on lähes kauttaaltaan liian nuorta 

soveltuakseen kolopuiksi. Risupesien ilmaantuminen on toki mahdollista, ja niille parhaiten 

soveltuva alue sijaitsee kuvion 1 eteläosassa Kaitaantien tuntumassa, jonka rehevässä sekametsässä 

kasvaa useita risupesien kannalta otollisia järeitä kuusia. 

Suositukset 

Hannusjärven itärannan tuntuman yhteys (kuvio 1) on liito-oravan käyttämäksi todennettuna 

luonnonsuojelulain tarkoittama liito-oravan elinpiiriin sisältyvä tärkeä kulkuyhteys, jonka 

katkeaminen lisäisi lajin elinympäristöjen pirstoutuneisuutta Hannusmetsän alueella, ja siten 

heikentäisi lajin suotuisan suojelun tasoa. Yhteyden säilymiseksi toimivana tulisi minimissään 

säästää 20–30 m leveä metsäinen kaistale, jossa kasvaa järeitä kuusia, eli 10–15 m kuvaan 1 

merkityn vaaleansinisen viivan molemmin puolin (kuva 2). Lisäksi Kaitaantien ylityskohdalla tien 

molemmin puolin tulisi säästää metsäkaistaletta n. 25*50 m laikulla, jotta ylityskohdan 

toimivuudesta voidaan varmistua mahdollisista yksittäisten puiden kaatumisista riippumatta. 

Mikäli kulkuyhteys halutaan siirrettäväksi rantaviivan tuntumaan, tulisi nykyisin avointen 

pihapiirien rantakaistaleille istuttaa kuusia ensi tilassa. Istutettavia puita tulisi sijoittaa riittävän 

tiheästi (enintään 10 m välein). Avoimia rantaan asti ulottuvia pihoja on vain kolme, ja muutaman 

puun istutus kullekin pihalle riittäisi suojaisen yhteyden muodostumiseen. Joka tapauksessa puiden 

kasvu kulkuyhteyden kannalta soveltuvaan korkeuteen (>10 m) kestää useita vuosia. Nykyisen 

kulkuyhteyden säilyttäminen olisi suotavaa, kunnes rantakaistaleen kulkuyhteys muodostuu 

hyvälaatuiseksi.  

Muilta osin maankäytön muutoksilla selvitysalueella ei ole oleellista vaikutusta liito-oravan 

Hannusmetsän esiintymiin. 
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Kuva 2. Säilytettäväksi suositeltavan ja eteläisen kulkuyhteyden kannalta tärkeän metsäisen 
kaistaleen sijainti selvitysalueella. Keltaisella pystyviivoituksella rajattua rantakaistaletta voitaisiin 
kehittää toimivaksi kulkuyhteydeksi, joka puuston vartuttua korvaisi nykyisen kulkuyhteyden 
(turkoosi vaakaviivoitus Kaitaantien pohjoispuolella).  
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Liite 1. Selvityksen metsäkuvio- ja havaintotiedot. 

Taulukko 1.1. Metsäkuviotiedot. 

       

  Pääpuulaji SPL1 SPL2 SPL3     

 
Kuvio 

 
laji 

 
dbh 

 
laji 

 
dbh 

 
laji 

 
dbh 

 
laji 

 
dbh 

So
p

iv
u

u
s  

Lisätietoja 

1 Koivu 20-30 Kuusi 20-60 Haapa 20-30 Mänty 25-40 2 

Rannan tuntumassa avoimia 
pihapiirejä. Järeitä kuusia vain 
muutama puu koko alueella. Ei 
kolopuita. 

2 Koivu 20-30 Kuusi 25-30 
Har-
maa-
leppä 

20-30   3 Ei kolopuita 

3 Kuusi 35-40 Haapa 30     2 

Pihapiireihin rajautuva kapea 
kuusivaltainen kaistale, jossa 
puusto on melko järeää. Ei 
kolopuita. 

Pääpuulaji = Vallitsevan, ylimmän yhtenäisen latvuskerroksen (ns. valtapuuston) pääpuulaji 

SPL = Sivupuulaji 

dbh = Keskimääräinen rinnankorkeusläpimitta, cm (5-15 cm haarukoin, esim. 20-25 tai 15-25) 

Sopivuus: 

1 Soveltuu hyvin. Hyvä metsä, jossa on kolopuita tai pönttöjä. 

2 Soveltuu liito-oravalle (esim. kuusivaltainen metsä, jossa muutamia haapoja) 

3 Soveltuu liikkumiseen. Puusto yli 10 m. 
4 Ei sovellu liito-oravalle (avohakkuu, rakennettu kohde, tms.). 
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Taulukko 1.2. Tiedot vuoden 2018 selvityksessä havaituista liito-oravan papanapuista.  

ID Kuvio 
Havainto

- 
tyyppi 

Puulaji 
Puun 

lpm (cm) 
Koloja 

Papa-
noita 

Lisätiedot N* E* 
Koord. 

tarkkuus 

1 1 
papana-
havainto 

Kuusi 60 ei 70 

Järeä kuusi 
Kaitaantien 
pohjoisreunan 
tuntumassa 

6670373 371699 4,7 

2 1 
papana-
havainto 

Kuusi 50 ei 5 

Kuusi avoimen 
pihapiirin 
kaakkoisnurkalla 
vajan vieressä 

6670500 371581 3,7 

3 1 
papana-
havainto 

Kuusi 40 ei 4 

Kuusi avoimen 
pihapiirin 
itäreunan 
tuntumassa 

6670541 371591 0,7 

4 (1) 
papana-
havainto 

Kuusi 40 ei 5 
Kuusi Kaitaantien 
eteläpuolella 
kuvion 1 kohdalla 

6670335 371716 0,7 

*Käytetty koordinaatisto on ETRS-TM35FIN 
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LIITE 2. Valokuvia selvitysalueelta 

 

 

Kuvat 2.1 & 2.2. Kaitaantien tuntumassa sijaitsevan järeän kuusen alta löytyi kohtalaisesti liito-oravan 
papanoita. Puu on tienvarren korkein, ja todennäköisesti liito-orava käyttää sitä hyppypuuna ylittäessään 
Kaitaantien.   
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Kuva 2.3. Selvitysalue rajautuu etelässä Kaitaantiehen. Alueen länsiosassa tienvarren puusto on korkeaa, ja 
kulkuyhteys tien yli etelään on toimiva. Bussipysäkin takana näkyy hyppypuuna käytetty kuusi, jonka alta 
löytyi kohtalaisesti liito-oravan papanoita (sama puu kuin kuvissa 2.1 & 2.2). 

 

Kuva 2.4. Kuvion 1 keskiosan nuorehkoa koivikkoa, jonka kautta on kulkuyhteys etelään. 
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Kuvat 2.5. & 2.6. Kuvion 1 keski- ja pohjoisosissa kasvaa muutaman kymmenen metrin päässä rannasta 
yksittäisiä järeitä kuusia, joiden kautta kulkee liito-oravien käyttämä kulkuyhteys etelään (kuvien 2.5. & 2.6 
kuusten alta löytyi papanoita). Rantaviivan avoimia pihapiirejä liito-orava karttaa.   
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Kuvat 2.7 & 2.8. Selvitysalueen pohjoisreunan metsikkö (kuvio 2) soveltuu liito-oravan liikkumiseen, mutta 
puusto on vielä liian nuorta, jotta kohde olisi nykytilassaaan potentiaalinen lajin ydinalue. 
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Kuva 2.9. Selvitysalueen koillisnurkasta kulkee ohjeellinen yhteys itään (Ramboll 2014). Yhteyden 
toimivuutta kauempana idässä ei tarkastettu tässä työssä. 

 
Kuva 2.10. Metroaseman rakentamisen seurauksena liito-oravan kulkuyhteys selvitysalueelta etelään on 
katkennut Iivisniementien itäpuolella.  
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Kuvat 2.11. & 2.12. Selvitysalueen itäpuoliskon rakennetun alueen pihapiirit ovat hyvin avoimia, ja varsinkin 
selvitysalueen kaakkoisosassa puusto on harvaa. Alueen soveltuvuus liito-oravan liikkumiseen edes 
hätätilassa on kyseenalainen. 
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