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LUONTOLAUSUNTO MUNKKILUODONKUJA 2 

1. Johdanto 

Tämä lausunto koskee Espoon Westendissä osoitteessa Munkkiluodonkuja 2 sijaitsevaa kiinteistöä 

ja sen lähiympäristöä. Toimeksiannon luontolausunnosta antoi Markku Kemppainen JM Suomi 

Oy.stä. Työn tavoitteena oli selvittää, onko kiinteistöillä tarve tehdä varsinaista luontoselvitystä ja 

siihen liittyviä lajikartoituksia sekä kartoittaa liito-oravan esiintyminen. Lausunnon on laatinut FM 

Anu Luoto, Luontotieto Keiron Oy:stä.  

Kohteella käytiin 22.3.2019 ja tarkastettiin luonnon yleispiirteet. Kohteen pinta-ala on noin 0,85 

hehtaaria. Kohde sijaitsee Westendintien ja Munkkiluodonkujan kulmauksessa rakennetulla 

kerrostaloalueella. Mainitut tie rajaavat kohdetta lännessä ja etelässä. 

 

Kuva 1 Munkkiluodonkujan selvitysalueen sijainti punaisella ympyrällä. Pohjakartta © Espoon 
kaupunki 2019 
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2. Esitiedot liito-oravista 

Alla olevassa kuvassa 2 esitetään varsinainen selvitysalue ja sen läheisyydestä tehdyt aikaisemmat 

liito-oravahavainnot sekä aluerajaukset.  

 

 Kuva 2 Vanhemmat liito-oravahavainnot ja aluerajaukset kohdealueen läheisyydessä. Pohjakartta © 
 Espoon kaupunki 2018 

 

3. Luonnon yleispiirteet 

Selvitysalue on kerrostalojen piha-aluetta. Kiinteistöllä on kolme 1970-luvulla rakennettua 

punatiilistä kerrostaloa. Piha-alueella on hoidettua nurmikkoa sekä joitakin koristepensasistutuksia. 

Puuston muodostavat harvassa kasvavat, varttuneet koivut. Koivujen lisäksi kiinteistöllä kasvaa 

muutamia nuoria kuusia ja mäntyjä sekä jokunen pihlaja.  



3  
Luontotieto Keiron Oy Luontolausunto Munkkiluodonkuja 2 

4. Liito-orava 

Kohdekiinteistöllä tehtiin liito-oravakartoitus, jossa etsittiin liito-oravan papanoita koivujen sekä 

kuusten tyviltä. Suurin osa kiinteistön puustosta tarkastettiin. Kiinteistön lähellä kasvavat liito-

oravan suosimat puut, haavat ja kuuset, tarkastettiin myös. Lisäksi käytiin tutkimassa liito-oravan 

esiintymistä läheisillä tiedossa olevilla elinpiireillä kohteen itä- ja länsipuolella (kuva 4). Näiltä 

alueilta liito-oravan papanoita etsittiin satunnaisotannalla sopivilta puilta. 

Munkkiluodonkuja 2:n kiinteistöltä löytyi liito-oravan papanoita yhdeltä tiheäoksaiselta kuuselta 

Westendintien varresta (kuva 3). Westendintien länsireunalla jyrkässä rinteessä kasvaa useita 

keskikokoisia haapoja, joiden tyviltä löytyi myös papanoita. Haapoja ja suurempia kuusia on myös 

omakotitalojen pihapuina – näitä puita ei tässä yhteydessä tarkistettu. Kolopuita tai risupesiä ei 

havaittu Munkkiluodonkuja 2:n alueelta eikä Westendintien varresta. 

 

 Kuva 3 Liito-oravahavainnot kohdealueella ja sen läheisyydessä. Papanoidut puut esitetään keltaisella 
 ympyrällä. Pohjakartta © Espoon kaupunki 2018 

Vuonna 2014 asutuilla alueilta löydettiin liito-oravan papanoita useilta puilta (kuva 4). 

Puolukkametsän ja Linnakkeenrinteen metsäalueelta tehtiin useita papanahavaintoja. Erityisen 

runsaasti papanoita oli kahdella suurella kuusella Toppelundintie 3:n kerrostalojen takana. Nämä 

puut on tulkittu pesäpuiksi vaikka risupesää ei puiden koon vuoksi havaittu. Toisella kuusella on 
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ollut pönttö, joka oli maastokäynnin aikana maassa. Pönttö oli täynnä harmaata karvaa, joten se on 

oletettavasti ollut liito-oravan käytössä ennen putoamistaan.  

Myös idässä Westendinpuistosta löytyi liito-oravan papanoita sekä yksi kolohaapa, jonka alla oli 

runsaasti papanoita. Westendinpuiston päiväkodin länsipuolella sijaitsevasta soveltuvaksi 

merkitystä metsiköstä ei löytynyt papanoita. 

 

Kuva 4 Liito-oravahavainnot 22.3.2091 maastokäynnillä sekä ELKS:n aluerajaukset vuodelta 2014. 
Pohjakartta © Espoon kaupunki 2018 
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Johtopäätös 

Munkkiluodonkuja 2:n kiinteistö on tavanomainen kerrostalon hoidettu piha-alue. Pihalla kasvaa 

varttuneita koivuja ja muutamia kuusia ja mäntyjä. Kohteen kasvillisuus on tavanomaista eikä siinä 

ole erityisiä luontoarvoja.  

Elinympäristö on linnustolle tavanomainen eikä selvitysalueella todennäköisesti esiinny muuta kuin 

taajamissa yleisesti viihtyviä lintulajeja. Pienialaisella pihapuustolla ei ole merkitystä myöskään 

lepakoille. 

Liito-orava voi käyttää kiinteistön puustoa ruokailuun sekä liikkumiseen, mutta puusto ei ole liito-

oravan kannalta erityisen merkittävää. Kohteella ei ole liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkaa. 

Kohde on todennäköisesti osa liito-oravan laajempaa elinpiiriä Westendin alueella. Tällä hetkellä 

liito-orava pystyy liikkumaan pihapuustoa pitkin myös muualta kuin Munkkiluodonkujan puustoa 

pitkin. Yhteydet ovat kuitenkin pääosin heikkoja, koska puut kasvavat monin paikoin melko 

harvassa.  

Kiinteistöllä ei elinympäristön rakenteen, pienuuden tai eristyneisyyden takia voi esiintyä 

merkittävää lajistoa tai tiukasti suojeltuja lajeja. Johtopäätös on, että kiinteistölle ei tarvitse tehdä 

tarkempaa luontoselvitystä tai muita lajikartoituksia.  

 

 

Helsingissä 5.4.2019 

 

Anu Luoto 

biologi, FM 

Luontotieto Keiron Oy 
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