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JOHDANTO 

Säterinkallionkulman alueelle Leppävaaran eteläosaan on valmisteilla asema-
kaava- ja asemankaavan muutos, joka mahdollistaisi yleiskaavan mukaisen asuin-
rakentamisen Säterinkalliolle Linnoitustien länsipuolelle. Kaava-alueen pinta-ala 
on runsaat 3 hehtaaria. Alue on tavanomaista havupuuvaltaista kangasmetsää ja 
kalliometsää, jota käytetään lähivirkistysalueena. Kaava-alueen pohjoispäässä on 
vanhaa kuusikkoa kasvava rinnemetsä, jonka on arveltu sopivan liito-oravan 
elinympäristöksi, joskaan se ei haapojen puuttuessa ole tyypillistä liito-oravaym-
päristöä. Keväällä 2015 tehdyllä maastokäynnillä liito-oravan jätöksiä ei todettu 
(Lammi ym. 2015). Alueelta tai sen läheltä ei myöskään ole aiempia liito-oravaha-
vaintoja (Espoon kaupungin liito-oravatietokanta). 

Alueen kaavoituksesta vastaa Espoon kaupunki. SRV Yhtiöt Oyj, VVO-yhtymä ja 
Asuntosäätiö ovat teettäneet alueen kaavoittamista palvelevia suunnitelmia. 
Hankkeen osapuolet ovat yhteistyössä kaupungin kanssa teettäneet myös metsä-
valmennussuunnitelman. Metsävalmennussuunnitelmassa esitetyillä toimenpi-
teillä pyritään valmistamaan alueella sijaitsevaa puustoa tulevaan maankäyttöön, 
ja parantamaan viereisten virkistyskäytössä olevien viheralueiden puuston säily-
misen edellytyksiä muuttuvassa tilanteessa. Kaupungin kanssa on lisäksi sovittu, 
että ennen metsävalmennussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutta-
mista tarkistetaan alueen liito-oravatilanne, joka on aiemmin tutkittu keväällä 
2015. SRV Yhtiöt tilasi liito-oravaselvityksen maaliskuussa 2017 Ympäristösuunnit-
telu Enviro Oy:ltä. Tässä yhteenvedossa esitellään selvityksen keskeiset tulokset 

SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN 

Suunnittelualueella (kuva 1) käytiin 16.3.2017, jolloin maasto oli suurimmaksi 
osaksi lumeton (kansikuva). Liito-oravainventoinnissa noudatettiin Sierlan ym. 
(2003) ohjeita. Inventointi perustuu helposti tunnettaviin liito-oravan ulostepapa-
noihin, joita on löydettävissä pesäpuiden ja liito-oravan ruokailupuiden tyviltä. 
Koko suunnittelualue kierrettiin ja liito-oravan jätöksiä etsittiin suurten kuusten ja 
koivujen, yli kymmenmetristen haapojen sekä kookkaiden raitojen tyviltä. Jätös-
ten löytöpaikat paikannettiin GPS-laitteella (Garmin 60Cx). Löytöpaikoilta merkit-
tiin muistiin puulaji ja puun koko (arvioitu rinnankoreusläpimitta). Selvityksen teki 
biologi, FM Esa Lammi. 

TULOKSET 

Liito-oravan jätöksiä löytyi suunnittelualueen pohjoispäästä kaikkiaan 13 puun ty-
veltä (kuva 1). Pohjoisin löytö tehtiin pihamaan reunassa kasvavan tammen ty-
veltä. Muut liito-oravan käyttämiksi varmistuneet puut olivat vanhassa kuusikossa 
kasvavia vaihtelevan kokoisia kuusia. Jätöksiä oli usean puun tyvellä runsaasti ja 
ne olivat eri-ikäisiä. Havaintopaikalla kasvaa vain yksi runkopuuksi varttunut 
haapa, mutta sen luota jätöksiä ei löytynyt (haapa on liito-oravan suosima ruokai-
lupuu).  
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Kuva 1. Suunnittelualue (punainen rajaus) ja liito-oravan jätöslöydöt (vihreät pisteet). Maastokäynnillä tarkis-
tettiin myös kuvissa näkyvä suunnittelualueen pohjoispään länsipuolella oleva kalliometsäalue, josta ei löytynyt 
merkkejä liito-oravasta. 
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Liito-oravan käyttämissä puissa ei näkynyt koloja tai oravan risupesiä. Suunnitte-
lualueen muissakaan osissa ei todettu liito-oravalle sopivia kolopuita, pönttöjä tai 
risupesiä.  

Maastokäynnin yhteydessä tarkistettiin myös suunnittelualueen pohjoispäästä 
länteen johtava kallioinen metsäselänne. Koko alue osoittautui kalliomänniköksi, 
jossa on hyvin vähän liito-oravalle sopivaa ruokailupuustoa, lähinnä yksittäisiä 
haapoja ja koivuja. Alueelta ei löydetty liito-oravan jätöksiä, mutta liito-oravan kul-
kuyhteydeksi se sopii hyvin. 

Lähin tunnettu metsäyhteyden päässä oleva liito-oravan elinalue on lännessä Pirk-
kalanpuistossa, jonne Säterinkalliolta on matkaa 600 m. Paikalla oli liito-oravan 
jätöksiä myös maaliskuussa 2017. Kilon alueella kauempana lännessä on vahva 
liito-oravakanta (Espoon kaupungin liito-oravatietokanta). Säterinkalliolta ei ole 
liito-oravalle sopivaa kulkuyhteyttä muualle kuin lännen suuntaan: etelässä on 
vastassa leveä Turunväylä, idässä Kehä I ja sitä reunustavat toimistokorttelit, poh-
joispuolella on Leppävaaran kaupunkikeskus. 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Keväällä 2015 tehdyllä tarkistuskäynnillä Säterinkalliolta ei löytynyt merkkejä liito-
oravan esiintymisestä. Seuraavalla käynnillä 16.3.2017 liito-oravan jätöksiä löytyi 
pieneltä, vain 0,5 hehtaarin laajuiselta alueelta suunnittelualueen kuusikkorinteen 
vanhimmasta ja tiheäpuustoisemmasta osasta. Havaintoalue on huomattavasti 
pienempi kuin liito-oravan tarvitsema elinpiiri, joka on naarailla useimmiten 4−6 
hehtaaria ja koirailla noin 60 hehtaaria. Elinympäristö voi koostua useasta metsä-
kuviosta, joiden välillä on puustoinen yhteys (Hanski 1998, 2016). Kuopiossa teh-
dyissä radiolähetintutkimuksissa liito-oravan on todettu pystyvän lisääntymään 
asutuksen lomassa olevissa, vähintään kahden hehtaarin laajuisissa puustoltaan 
sopivissa metsiköissä (Mäkeläinen 2016). 

Jätöslöytöjen perusteella ei voida päätellä, miten laajalla alueella Säterinkallion 
liito-orava on liikkunut. Jätöslöydöt eivät myöskään kerro alueella elävän liito-ora-
van sukupuolta tai yksilöiden määrää. Liito-oravan elintavoista tehtyjen selvitys-
ten perusteella (mm. Hanski 2016) liito-oravan elinalue on joka tapauksessa huo-
mattavasti suurempi kuin Säterinkalliolta jätösten perusteella rajattavissa oleva 
puolen hehtaarin laajuinen ydinalue.  

Liito-orava on kasvissyöjä, joka suosii varttuneita tai iäkkäitä kuusivaltaisia metsiä, 
joissa on suojaa tarjoavia järeitä kuusia, kolohaapoja suoja- ja pesäpaikoiksi sekä 
ruokailua varten lehtipuita, kuten koivuja, haapoja ja leppiä. Säterinkallion havain-
topaikalla lehtipuita on niukasti (kansikuva ja kuva 2). Säterinkallion länsipuolinen 
kalliometsäalue on yksipuolista männikköä, jossa liito-oravalle sopivaa ruokailu-
puustoa on hyvin vähän (kuva 3). Suunnittelualueen keskiosassa on liito-oravan 
ruokailuun soveltuva koivikkoisempi alue. Sieltä ei kuitenkaan löytynyt todisteita 
liito-oravan oleskelusta. 
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Kuva 2. Liito-oravan elinympäristöä Säterikallion alueella. 

 

 
Kuva 3. Suunnittelualueen länsipuolen kalliomännikköä. 
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Liito-orava on paikkauskollinen eläin. Sekä koiras että naaras elävät koko elä-
mänsä sillä alueella, jonne ne ovat ensimmäisen elinvuotensa syksyllä asettuneet 
(Hanski 2016). Liito-oravat elävät yleensä vain vuoden tai kaksi, jonka jälkeen elin-
alue autioituu, ellei sinne tule uutta yksilöä. Tiedossa ei ole, miten säännöllisesti 
Säterinkallio on liito-oravan asuttama. 
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