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LUONTOLAUSUNTO 
Helsinki 3.5.2021 
 
 

Jaana Hellinen, rakennuttaja-arkkitehti 
Espoon Asunnot Oy 
Suomenlahdentie 1 
02230 Espoo 

 
Liito-oravaselvitys ja lausunto Seiliniitty 4 luontoarvoista 
Paikka sijaitsee Espoon Mankkaalla, osoitteessa Seiliniitty 4, kortteli 26119, tontti 1. Kohde on Espoon 
Asuntojen omistama kiinteistö, jolle on haettu kaavamuutosta ja lisää rakennusoikeutta. 
 
Tontilta ja sen lähiympäristöstä selvitettiin liito-oravan mahdollinen esiintyminen alueella, sekä arvio 
muista luontoarvoista, lähinnä luontotyypeistä. Rauno Yrjölä teki alueelle maastokäynnit 12.3.2021 ja 
21.4.2021, ja laati maastokäyntien perusteella tämän lausunnon. 
 

 
 
Kuva 1. Tontin sijainti kiinteistökartan päälle rajattuna. Lähde: Espoon kaupunki.  

Liito-orava 
Liito-oravan mahdollista esiintymistä alueella selvitettiin etsimällä papanoita puiden alta. Liito-oravat 
suosivat haapa-kuusi-sekametsiä, ja papanoita voi löytää yleensä juuri haapojen ja kuusten alta. Selvitetyllä 
alueella on vain muutama pieni kuusi, mutta haapoja esiintyy harvakseltaan yksittäin tai muutaman puun 
ryhminä. Lisäksi alueella on ainakin yksi kolohaapa, ja aivan alueen vieressä myös liito-oravalle sopiva 
pönttö. Seiliniitty 4 tonttien alue soveltuu huonosti liito-oravalle, sillä puusto on harvaa ja lehtipuuvaltaista. 
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Pihassa on muutamia istutettuja koristekuusia ja poppeleita, joiden alta myös etsittiin papanoita, mutta 
niitä ei löytynyt. Tienvarren puustot soveltuvat liito-oravalle korkeintaan liikkumisyhteydeksi. 
 
Selvitetty alue, jolta liito-oravan papanoita etsittiin,  on rajattu kuviin 2 ja 3. 

  
Kuva 2. Liito-oravaselvityksen tulokset. Selvitetyltä alueelta löytyi yksi papana yhden haavan juurelta, mutta 

heti rajalla olevan pöntön alla oli paljon papanoita. Kartta: Espoon kaupunki. 

 
Kuva 3. Liito-oravakartoituksen tulokset ilmakuvalla. Ilmakuva: Espoon kaupunki. 
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Kuva 4. Lähialueen liito-oravatietoja Espoon kaupungin aineistossa. Punaiset palloviivat ovat arvioituja 

liikkumisyhteyksiä, keltaiset papanahavaintoja ja rasterilla on esitetty liito-oravalle soveltuva ympäristö. 

Aineistot: Espoon kaupunki. 

 
Yhteenvetona voidaan todeta, että liito-oravaa ei esiinny selvitetyn tontin alueella, mutta liito-oravat 
käyttävät vieressä olevaa puistoaluetta. Puistopolun varrella oleva pönttö voidaan tulkita liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikaksi, joka liittyy selvitysalueen länsipuolella aiemmin todettuun liito-orava-
alueeseen.  Selvitysalueella liito-orava on ainakin käynyt, joko syömässä tai vain liikkumassa sen läpi. 
 
Havainnot eivät estä tontin 1 asemakaavan muuttamista, mutta viereiselle puistoalueelle on jätettävä 
edelleen liito-oraville sopiva liikkumisyhteys, ja myös ainakin osa alueella olevista haavoista suositellaan 
säilytettäväksi liito-oraville soveltuvina ravintopuina. 
 
 

Luontotyypit ja kasvillisuus 
Seiliniitty 4 tonteilla ei  ole luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista ympäristöä, vaan ne ovat 
rakennettua aluetta tai piha-aluetta.  Pihoilla ja teiden varsilla kasvaa keski-ikäistä istutettua puustoa, sekä 
koristepensaita, puutarhaistutuksia ja nurmikkoa. 
 
Vanhan kartan perusteella tonttien ja viereisen puiston alue on ollut vielä 1960-luvulla peltoa, ja se 
heijastuu puistoalueen kasvillisuuteen edelleen. Vanhat ojat ovat nähtävissä, pellolle on muodostunut 
lehtipuuvaltainen metsä, jossa rauduskoivu, raita- ja haapa ovat hallitsevia lajeja. Lisäksi löytyy muutamia 
harmaaleppää, tervaleppiä, tuomea ja pajupensaita. 
 
Huhtikuun käynnillä kenttäkerroksen kasvilajisto ei ole vielä kehittynyt, mutta ainakin mesiangervo, 
nokkonen, vuohenputki ja korpikastikka olivat jo lehtinä näkyvissä. Todennäköisesti vanhan peltohistorian 
takia alue on runsasravinteista ja lehtomaista. Koko selvitetty alue on pääpiirteissään samanlaista 
luontotyyppiä, kosteus hieman vaihtelee, osa vanhoista ojista on jo tukkeutunut. Alueella ei ole suojeltavia 
luontotyyppejä. 
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Kuva 5. Vanha peruskartta vuodelta 1961, jolloin alueella ei vielä ollut ensimmäistäkään taloa. Alue on ollut 

osa Mankkaan laajaa peltoaluetta. Kartta: Maanmittauslaitos. 

 
 

 
Kuva 6. Seilinitty 4 tonttien piha-aluetta. 
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Kuva 7. Seilinitty 4 tontin 1 ja puiston aluetta. Alue on vanhaa peltoa, johon on kasvanut lehtipuuvaltainen 

puusto, rauduskoivu on vallitseva laji. 

 

 
Kuva 8. Valtapuusto on korkeintaan 40–50 vuotta vanhaa, ja sen ala kasvaa harmaalepän, haavan ja raidan 

taimia sekä tuomea ja pajupensaita. 
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Kuva 9. Vanhat pelto-ojat ovat edelleen nähtävissä alueella. 

 

Kuva 10. Liito-oravan todennäköisesti 

asuttama pönttö haavassa alueen 

rajalla. 

 

 

Yhteenveto 
Alue ei ole liito-oravalle erityisen sopivaa, mutta alueen vieressä on liito-orava-alue ja liito-oravat käyttävät 
Seilinitty 4:n eteläpuolella olevaa puistoaluetta todennäköisesti liikkumis- ja ruokailualueena.  
 
Selvitysalueella ei esiinny suojeltavia luontotyyppejä, eikä muita huomionarvoisia luontokokonaisuuksia. 
 
Maastokäynnillä tarkasteltujen luontoarvojen perusteella selvitysalueella ei todennäköisesti ole sellaisia 
luontoarvoja, jotka estäisivät alueen suunniteltua kaavamuutosta. Liito-oravalle on puistoalueelle jätettävä 
riittävä liikkumisyhteys ja myös mahdollisuuksien mukaan haapoja tai haaparyhmiä ruokailupuiksi. 
Selvitysalueesta länteen oleva liito-oravan esiintymä on pyrittävä säilyttämään ennallaan. 

 
Rauno Yrjölä 
 
 


