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1	Johdanto	
 
Keskuslaboratorio Oy tilasi keväällä 2021 Ympäristötutkimus Yrjölältä Otaniemen kiinteistön alueelta 
luontolausunnon ja liito-oravakartoituksen. Selvitysalue sijoittuu Hagalundintien ja Tekniikantien väliin. 
Selvitysalueelle sijoittuu pääosin rakennuksia ja pysäköintialue.  
 
Työn tavoitteena oli selvittää alueen liito-oravatilanne sekä laatia alueelta luontolausunto, jonka 
tarkoituksena on tutkia, sijaitseeko kiinteistön alueella erityisiä luontoarvoja, joita tulisi selvittää 
tarkemmin. Lisäksi selvitetään, onko alueella mahdollisesti liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.  
 
Työ käsitti maastokäynnin alueelle, olemassa olevien liito-oravatietoaineistojen tarkastuksen Espoon 
kaupungin aineistoista, sekä alueen muiden luontoarvojen arvioinnin. 
 
Tilaajan edustajana työssä oli  Timo Lehto, raportin on laatinut Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä 
Oy:stä.  
 
 

   
Kuva 1. Selvitysalueen sijainti kiinteistökartalla. Lähde: Espoon kaupunki.  



 

 

4 

 
Kuva 2. Selvitysalueen sijainti ilmakuvalla. Lähde: Espoon kaupunki.  
 
 

2	Liito-orava	
 
Liito-oravan biologiaa 
Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa uhanalainen (vaarantunut, VU), luonnonsuojelulain nojalla 
rauhoitettu laji. Se on pääosin yöaikaan liikkuva nisäkäs, joka päivisin viettää aikaa pesässään. Liito-oravalle 
tyypillinen elinympäristö on yleensä vanha kuusivaltainen metsä, jossa on riittävä määrä haapaa ja muuta 
lehtipuustoa ravinnoksi ja kolopuiksi. Eteläisessä Suomessa liito-orava elää laajojen metsäkokonaisuuksien 
ohella myös taajamametsissä ja esimerkiksi pellonreunojen haavikoissa. 
 
Liito-oravan elinpiiri on hyvin laaja. Se muodostuu useammasta ydinalueesta, joissa sillä on pesäpuita ja 
lehtipuutihentymistä, joissa se ruokailee. Tyypillisin liito-oravan pesä on tikan kovertamassa haavan kolossa 
tai oravan vanhassa risupesässä. Myös muut lehtipuut, kuten tervaleppä tai koivu voivat soveltua lajille 
pesäpuuksi, mikäli siinä on sopiva kolo. Liito-oravan reviirillä on yleensä useita pesiä, joita se vaihtelee 
säännöllisesti. Kaikki pesäpuut eivät ole joka vuosi asuttuja. (Hanski 2016). 
 
Liito-orava syö talvisin lehtipuiden norkkoja (mm. haapa, koivu, tervaleppä), joiden sisältämän siitepölyn 
vuoksi sen jätökset saavat tunnusomaisen keltaisen sävynsä. Kesäisin liito-orava syö mm. puiden lehtiä ja 
jätökset tummuvat. Liito-oravaselvitys on luotettavinta tehdä kevättalvella, jolloin talven aikana 
kerääntyneet jätökset on helpompi havaita. Kesäisin jätökset maatuvat nopeammin ja havainnointi 
vaikeutuu. 
 
Tyypillisintä liito-oravan elinympäristöä ovat melko tiheät vanhat kuusikot, joissa on kolohaapoja (Hanski 
ym. 2001, Hanski 2016). Kaupunkimaisilla alueilla liito-oravaa on kuitenkin tavattu monenlaisista 
ympäristöistä. Otaniemen alueella on liito-oravalle soveltuvaa metsää jäljellä Laajalahden rannoilla sekä 
pieninä laikkuina rakennetun alueen väleissä ja puistojen reunoilla.  
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Maastotyö 
Korttelin alueelta etsittiin 30.3.2021 liito-oravan papanoita, ja alueen puuston soveltuvuus lajille arvioitiin. 
Lisäksi Espoon kaupungin paikkatietoaineistoista haettiin alueen liito-oravatiedot.  
 
Tulokset 
Alueelta ei löytynyt liito-oravan papanoita, ja alue soveltuu puustorakenteensa puolesta huonosti liito-
oravan pysyväksi elinympäristöksi. Puusto on pääosin harvaa, alueella ei juurikaan ole ravinto- ja 
suojapuiksi soveltuvia haapoja ja kuusia. 
 
Espoon kaupungin aineistossa korttelin kautta on merkitty liito-oravien liikkumisreitti Otaniemestä 
Hagalundintien yli Tapiolaan. Tonttia kiertävät puut soveltuvat liikkumisyhteydeksi, mutta nykyisellään 
Hagalundintien alue vaikuttaa tässä kohdassa niin leveältä, että liito-oravien liitäminen sen yli ei ehkä 
onnistu tai on ainakin vaikeaa. Puuttoman alueen leveys on yli 60 metriä. Potentiaalisempi ylityspaikka on 
Otaniemen vesitornin kohdalla. 
 

 
Kuva 3. Otaniemen liito-oravaesiintymät ja liikkumisyhteydet Espoon kaupungin tietokannan mukaan. Data 
haettu 04/2021. Keltaiset ympyrät: papanahavainto. Oranssit ympyrät: pesäpaikka. Punaiset katkoviivat 
ovat arvioituja liikkumisyhteyksiä. Varjostetut alueet ovat elinpiirejä, tummalla varjostetut ydinalueita. 
Kuva: Espoon kaupunki. 
 
 

3	Muut	luontoarvot	
 
Liito-oravakartoituksen yhteydessä arvioitiin alueen luontoarvoja, ja tarkistuskäynti alueelle tehtiin kesän 
kasvukauden aikana 17.6.2021.  
 
Korttelin piha-alueet ovat puistomaisia. Valtapuut ovat mäntyjä ja rauduskoivuja, myös muutamia haapoja 
on tontin reunoilla. Osa piha-alueen puista on istutettuja koristepuita, tontilta löytyy ainakin hevoskastanja, 
muutama puistolehmus, vaahtera, makedonianmänty, marjakuusi, jalokuusilaji ja Euroopan lehtikuusia. 
Rakennusten ympärillä on laajoja nurmikkoalueita sekä pysäköintialuetta. Kokonaisuutena alueen 
luontotyyppi rakennusten ympärillä on puistomaista kaupunkialuetta, jossa ihmistoiminnan jälki on 
näkyvissä. 
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Tontin pohjoisreunalla on kuiva kallioalue, jolla kasvaa muutamia mäntyjä ja rauduskoivuja sekä pihlajaa, 
vaahteraa ja yksittäisiä katajia ja terttuselja. Luontotyypiltään kallioalue vaihtelee kuivasta jäkäläkalliosta 
hieman rehevämpään heinäkallioon. Kuivan kallion ja sen rinteen kasvilajeja ovat mm. puna- ja 
lampaananta, metsälauha, aho- ja niittysuolaheinä, kalliokielo, puolukka, kivikkoalvejuuri, kallioimarre, 
keto-orvokki, huopakeltano, pölkkyruoho, ahomansikka ja rohtotädyke.  Rehevimmillä kohdilla kasvaa myös 
nokkosta ja maitohorsmaa ja alempana vuohenputkea.  
 
Kuiva kallioalue ja sen lajisto eivät ole erityisesti suojeltavia luontoarvoja, mutta ainakin lähes 
luonnontilaisen kaltaisena laikkuna se monipuolistaa aluetta, joka muutoin on pääosin rakennettua ja 
käsiteltyä ympäristöä. 
 
 
 

  
Kuva 4. Tekniikantien puoleisella pihalla kasvaa 
muutamia mäntyjä ja pysäköintialueen reunoilla 
koristepensaita. 

Kuva 5. Eteläpuolen piha-alue, jossa on kotimaisten 
puiden lisäksi muutamia istutettuja koristepuita. 

  
Kuva 6. Hagalundintien puoleisella piha-alueella on 
mäntyjä sekä raudus- ja hieskoivuja. Nurmialueella 
on lisäksi muutama istutettu alppiruusu. 

Kuva 7.Hagalundintien varressa on tontin aidan 
ulkopuolella puurivi, joka voi toimia liito-oravan 
kulkuyhteytenä.  
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Kuva 8. Tontin pohjoisreunan kuivaa jäkälä- ja 
heinäkalliota. 

Kuva 9. Kallion reunassa kasvaa muutamia 
mäntyjä, vaahteraa, pihlajaa ja terttuselja. 

  
Kuva 10. Rohtotädykettä ja ahomansikkaa 
kalliolaueella. 

Kuva 11. Huopakeltanoita kallioalueen ja 
pysäköintialueen välissä. 

 
 

4	Yhteenveto	
 
Alue ei ole liito-oravalle erityisen sopivaa, mutta ne voivat käyttää tienvarren reunapuustoa  
liikkumisyhteytenä.  
 
Selvitysalueella ei esiinny suojeltavia luontotyyppejä, eikä muita erityisesti huomionarvoisia 
luontokokonaisuuksia. Maastokäynneillä tarkasteltujen luontoarvojen perusteella selvitysalueella ei 
todennäköisesti ole sellaisia luontoarvoja, jotka estäisivät alueen suunniteltua kaavamuutosta.  
 
Piha-alueet ovat hoidettua nurmikkoa ja istutuksia, puusto on osin kotimaista, mutta alueella on  myös 
istutettuja vierasperäisiä puulajeja.  
 
Tontin pohjoisreunan kallioalue on luonnontilaisen kaltainen. Vastaavia kuivia kallioalueita on Espoossa 
melko runsaasti. Kalliolla esiintyy myös erilaisia hyönteisille tärkeitä kukkakasveja, joten se on hyvä säilyttää 
ainakin osin alueen luonnon monimuotoisuutta lisäävänä kohtana.  
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