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Johdanto ja menetelmät 

Faunatica Oy teki Puistomäessä Espoon Kilossa, Leppävaaran kaupunginosassa liito-
oravaselvityksen ja luontoarvojen perusselvityksen keväällä 2019. Selvitysalue on metsäinen 
kukkula asuinalueen Puistomäki 3 ja 4 keskellä, ja se liittyy eteläiseen virkistysalueeseen. 
Alueella sijaitsee kaksi Kilon huvila-asutukseen kuuluvaa huvilaa, jotka ovat paikallisesti arvokas 
kulttuurihistoriallinen ympäristö. Alueelle suunnitellaan täydennysrakentamista. Selvitysalueen 
pinta-ala on n. 2 ha, ja sen sijainti on esitetty kuvassa 1. Selvityksen tilaaja on Espoon 
kaupunkisuunnittelukeskus. 

Liito-oravaselvityksen teki FM Kari Nupponen 27.3.2019. Tarkoituksena oli selvittää liito-oravan 
esiintyminen, mahdollisten pesäpuiden ja muiden kolopuiden sijainnit, lajille sovelias 
elinympäristö ja liikkumisyhteydet. Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n luontodirektiivin 
liitteen IV(a) lajeihin, ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 
on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla.  Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
kartoituksessa noudatettiin Ympäristöministeriön ohjeistusta (Nieminen 2017). Menetelmistä, 
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metsäkuvioiden soveltumisesta liito-oravan elinympäristöksi ja liito-oravan biologiaan liittyvistä 
käsitteistä on kerrottu tarkemmin menetelmäliitteessä.  

Luontoarvojen perusselvityksen tekivät FM Elina Manninen ja FM Kari Nupponen 17.5.2019. 
Selvityksessä arvioitiin yleisesti kohteen luontoarvoja sekä EU:n luontodirektiivin IV ja II 
liitteiden lajien ja muiden merkittävien lajien esiintymismahdollisuuksia kaavoitettavalla 
alueella. Potentiaalisten luontoarvojen arvioinnissa keskityttiin erityisesti lakisääteisesti 
suojeltaviin luontotyyppeihin ja lajeihin. Lisäksi arvioitiin, tarvitseeko alueella tehdä varsinainen 
luontoselvitys tai lajistoselvityksiä.  

 

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti.  
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Tulokset  

Selvitysalueen yleiskuvaus 

Piha-alueita lukuun ottamatta selvitysalue on uudistusiän selvästi ylittänyttä eri-ikäisrakenteista 
metsää, jossa kasvillisuustyyppi on enimmäkseen tuoretta lehtoa (kuva 2). Alue on ilmeisen 
suosittu ulkoilualue, mutta kasvillisuus ei ole juurikaan kulunut polkujen ulkopuolella, ja 
puuston rakenne on poikkeuksellisen luonnontilaisen kaltainen ja puulajivalikoima 
monipuolinen. Kuusi on valtapuu. Sen ohella kasvaa mäntyä, koivua, haapaa, raitaa, tammea ja 
vaahteraa. Vallitsevan latvuskerroksessa puiden rinnankorkeusläpimitta vaihtelee välillä 20–40 
cm, mutta alueella on lukuisia huomattavan kookkaita ylispuita, läpimitaltaan jopa 70 cm (kuva 
3). Huomionarvoista on, että alueella on myös monia vanhoja ja kookkaita tammia. Alikasvos on 
paikoin tiheä. Pensaskerroksessa tavataan vaateliaita lehtopensaita pähkinäpensasta (Corylus 
avellana) ja näsiää (Daphne mezereum) (kuva 4). Lahopuuta on kohtalaisesti. Metsä täyttää 
METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) luokan I 
valintaperusteet. 

Selvitysalueella havaittiin siellä täällä haitallista vieraskasvilajia, terttuseljaa (Sambucus 
racemosa).  

 

Kuva 2. Selvitysalueen metsäkasvillisuustyyppi on pääosin tuore lehto.  
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Kuva 3. Selvitysalueella on runsaasti kookkaita ylispuita, ja puusto on eri-ikäisrakenteista. 
Huonokuntoiset ja lahovikaiset kookkaat puut ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaita.  

 

Kuva 4. Selvitysalueen lehdossa tavataan vaateliasta lehtopensasta näsiää.  
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Liito-oravaselvitys 

Espoon liito-oravien kokonaisselvityksessä 2014 (Lammi ym. 2016) alueella havaittiin merkkejä 
liito-oravasta, ja se todettiin tällöin liito-oravan elinpiiriksi. Myös tässä selvityksessä alueella 
havaittiin runsaasti liito-oravan jätöksiä. Selvityksessä paikannettiin myös liito-oravan pesäpuu 
(kolopuu, jonka alla oli runsaasti jätöksiä) (kuvat 5–7). Papanapuiden ja pesäpuun sijainnit on 
esitetty kuvassa 8 ja tarkemmat tiedot taulukossa 1. Liito-oravaselvityksen metsäkuviotiedot on 
esitetty liitteessä 2.  

Selvitysalueen metsä on kokonaisuudessaan liito-oravan ydinaluetta. Pesäpuun lähiympäristö 
on luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittama lisääntymis- ja levähdyspaikka. Selvitysalueelta on 
liito-oravan kulkuyhteyksiä lounaan ja etelän suuntiin sekä heikko kulkuyhteys kohti itää. 
Rajaukset ja kulkuyhteydet on esitetty kuvassa 8. 

Espoon liito-oravien kokonaisselvityksen (Lammi ym. 2016) mukaan selvitysalueen itäpuolella 
Friisinmäessä on laaja liito-oravan elinalue, joka on todennäköisesti yhteydessä tämän 
selvityksen liito-orava-alueeseen. Puistomäen liito-oravan ydinalue (< 2 ha) on pinta-alaltaan 
niin pieni, ettei se luultavasti riitä yksinään liito-oravalle, vaan elinpiiri jatkuu selvitysalueen 
ulkopuolelle. Urosten elinpiirit ovat kooltaan kymmeniä hehtaareja ja naaraiden tyypillisesti 3–
10 ha. Naaraiden elinpiirin ydinosien, joilla yksilö viettää suurimman osan aikaansa, on yhdessä 
tutkimuksessa todettu olevan keskimäärin 0,9 ha, ja yhdellä yksilöllä on keskimäärin 3,9 
ydinosaa elinpiirillään. (Nieminen 2017) Tällä hetkellä kulkuyhteys Friisinmäen ja Puistomäen 
välillä harvapuustoisen puiston läpi on kuitenkin melko heikko (kuva 8).  
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Kuvat 5–7. Liito-oravan pesäpuu selvitysalueen länsireunassa. 
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Kuva 8. Liito-oravan papanahavainnot sekä pesäpuun ja kolopuiden sijainnit selvitysalueella 
(numeroitu, ks. taulukko 1), kulkuyhteydet sekä liito-oravan ydinalueen ja lisääntymis- ja 
levähdyspaikan rajaukset.  

Yhteys kohti Friisinmäen elinpiiriä  
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Taulukko 1. Papanapuiden (ks. kuva 8) tiedot. Dbh = läpimitta rinnankorkeudella.  

Point_ID Tyyppi Papanoita Puulaji Dbh (cm) Kolopuu 

1 Pesäpuu 101–500 Koivu 55 on 

2 Papanapuu 51–100 Koivu 60 ei 

3 Papanapuu 11–50 Kuusi 50 ei 

4 Papanapuu 1–10 Kuusi 60 ei 

5 Papanapuu 11–50 Kuusi 60 ei 

6 Papanapuu 1–10 Kuusi 35 ei 

7 Papanapuu 11–50 Kuusi 40 ei 

8 Papanapuu 11–50 Kuusi 50 ei 

9 Papanapuu 11–50 Haapa 45 ei 

 

Luontoarvojen perusselvitys 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista selvitysalueella tavataan todennäköisesti Suomen 
yleisintä lepakkolajia, pohjanlepakkoa (Eptesicus nilssonii). Myös viiksisiippa ja isoviiksisiippa 
(Myotis mystacinus, M. brandti) ovat Etelä-Suomessa yleisiä metsien lepakkolajeja.  Ne suosivat 
selvitysalueen kaltaista puoliavointa metsää. Alueen vanhoissa rakennuksissa (kuva 9) voi olla 
lepakoiden lisääntymisyhdyskuntia. Suurten puiden kolot tai kaarnan raot voivat tosin olla 
lepakoiden päivälepopaikkoja.  

Selvitysalueella ei ole vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. 
Selvitysalueella esiintyy jaloja lehtipuita ja pähkinäpensasta. Todennäköisesti 
luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittaman suojeltavan luontotyypin kriteerit eivät täyty, koska 
tammet ovat ilmeisesti alun perin istutettu paikalle. Pähkinäpensasta ei todennäköisesti 
puolestaan ole alueella riittävästi, jotta pähkinäpensaslehdon kriteerit täyttyisivät. Kriteerien 
täyttyminen tulisi kuitenkin varmistaa luontotyyppiselvityksessä. Luonnontilaiset ja 
luonnontilaisen kaltaiset rehevät lehtolaikut ovat lisäksi metsälain 10 §:n mukaisia erityisen 
tärkeitä elinympäristöjä, mutta metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun 
ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja alueita. 

Alue on piha-alueita lukuun ottamatta lähes kauttaaltaan lehtoa ja vanhaa metsää. Lehtoluonto 
ja vanhat metsät on Espoon luonnonsuojelutyön priorisointimenetelmässä (LUMO) arvioitu 
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korkealle (Lähteenmäki 2010). Korkealle priorisoidut LUMO-kohteet suositellaan yleensä 
Espoon kaupungin teettämissä luontoselvityksissä säästettävän luontoarvoja merkittävästi 
heikentävältä maankäytöltä (ks. esim. Manninen ym. 2018). Suurin osa lehtoluontotyypeistä on 
uhanalaisia (Kontula & Raunio 2018). Lehdon arvoa nostavat lisäksi jalojen lehtipuiden 
esiintyminen, eri-ikäisrakenteinen puusto, kookkaat ylispuut ja vaateliaiden lehtokasvien 
esiintyminen.  

Selvitysalueen metsässä on myös kohtalaisesti lahopuuta. Espoossa merkittävimpiä lahopuulla 
kasvavia lajeja on erittäin uhanalainen (EN), rauhoitettu, erityisesti ja kiireellisesti suojeltava 
lahokaviosammal (Buxbaumia viridis), joka kuuluu luontodirektiivin liitteen II lajeihin. Muita 
merkittäviä lahopuulajeja ovat monet uhanalaiset tai harvalukuiset kääväkkäät, jäkälät ja 
sammalet.   

 

kuva 9. Alueella sijaitsevissa rakennuksissa voi olla lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä 
luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla. Lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuun ja sen 
välittömässä läheisyydessä olevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut (kuva 8). Lisäksi koko 
ydinalueella (kuva 8) tulee välttää puuston harvennuksia ja vastaavia elinympäristön tilaa 
heikentäviä toimia. Liito-oravan pitää lisäksi pystyä liikkumaan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen sekä elinalueensa muiden osien välillä (Ympäristöministeriö 2017). Koska 
ydinalue selvitysalueella on niin pieni, on erityisen tärkeää, että liito-oravan voi liikkua sieltä 
ainakin itään kohti Friisinmäen elinpiiriä. Liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamista Etelä-
Espoossa käsittelevässä raportissa (Ramboll 2014) ohjeistetaan, että kulkuyhteyden 
keskimääräinen minimileveys on 30 metriä ja että ydinalueilta säilytetään vähintään kaksi 
yhteyttä elinympäristöverkoston muille alueille. Yhteyttä kohti itää tulisi vahvistaa puustoa 
istuttamalla.  

Alueen vanhoissa rakennuksissa voi olla lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Mikäli 
rakennuksia aiotaan purkaa tai niille tehdään mittavia remontteja, tulisi selvittää onko niissä 
lepakoiden lisääntymisyhdyskuntia.  

Alueella on mahdollisesti merkitystä myös lepakoiden saalistusalueena. Tärkeät lepakoiden 
ruokailualueet tai siirtymäreitit suositellaan huomioitavan maankäytössä EUROBATS-
sopimuksen nojalla (Kyheröinen ym. 2006). Kyseiset alueet eivät kuitenkaan ole 
luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja. 

Alueella ei ole elinympäristöjä muille luontodirektiivin liitteiden II ja IV(a) lajeille.  

Alueella on arvokasta vanhaa metsää ja uhanalaista lehtoluontotyyppiä. Nämä luontotyypit 
eivät kuitenkaan ole lakisääteisesti suojeltavia. Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisen suojeltavan 
luontotyypin esiintyminen tulisi kuitenkin tarvittaessa kartoittaa. Alueen metsässä voi esiintyä 
myös huomionarvoisia lahopuulla eläviä lajeja. Nämä luontoarvot kuitenkin säilyvät joka 
tapauksessa, kun alue säästetään liito-oravan ydinalueena. Siksi tarkemmat lajisto- tai 
luontotyyppiselvitykset eivät ole välttämättömiä.  

Vaikka terttuselja on haitallinen vieraslaji, yksittäisistä seljapensaista ei ole suurempaa haittaa 
muulle luonnolle. Linnut kuitenkin levittävät kasvin siemeniä kauaskin emokasvista. 
Seljapensaita on hyvä poistaa mahdollisten muiden luonnonhoitotoimien yhteydessä. 
(Vieraslajiportaali 2019) Mahdollisten muiden vieraskasvilajien esiintyminen tulee tarvittaessa 
kartoittaa kesällä.  
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Liite 1. Menetelmäkuvaus 

Selvityksen lähtötietoihin kuuluivat seuraavat aineistot: 

• Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot ja ilmakuvat 

• Hertta-tietokannan tiedot uhanalaisista ja muista huomionarvoisista lajeista 
(Ympäristöhallinto 2019)  

• Suomen Lajitietokeskuksen (2019) tietokantojen havainnot alueelta ja sen 
lähiympäristöstä  

• Espoon liito-oravien kokonaisselvitys 2014–2015 (Lammi ym. 2016) 

Työssä noudatettiin soveltuvin osin mm. teosten Pääkkönen & Alanen (2000), Huttunen & 
Pahtamaa (2002), Meriluoto & Soininen (2002) ja Söderman (2003) ohjeistuksia ja määrittelyjä 
huomioitavista luontoarvoista. 

Luontoarvojen perusselvityksen tekivät FM Elina Manninen ja FM Kari Nupponen 17.5.2019. 
Selvitysalue kierrettiin jalan kattavasti läpi kasvillisuutta ja elinympäristöjä havainnoiden. 
Maastossa käytettiin apuna tarkkuus-GPS-laitetta (Trimble Geo7X). Mittauksissa päästiin 
korkean peittävän puuston alueella 3–6 metrin tarkkuuteen ja muilla alueilla alle kolmen metrin 
tarkkuuteen. 

Maastotyön aikana havainnoitiin kaikkien eliöryhmien huomionarvoista lajistoa ja 
elinympäristöjä, joista tehdyt havainnot kirjattiin, paikannettiin tarvittaessa GPS-laitteella ja 
merkittiin kartalle. Alue valokuvattiin.  

FM Kari Nupponen teki liito-oravaselvityksen 27.3.2019. Liito-oravaselvitykselle inventointiaika 
oli otollinen: lumi oli lähes kokonaan sulanut, mutta lehtipuut olivat vielä lehdettömiä eikä 
aluskasvillisuus ollut noussut. Liito-oravan jätökset ovat luotettavasti havainnoitavissa maalis-
toukokuun välisenä aikana (ks. Nieminen 2017).  

Maastossa edettiin siten, että saatiin kattava kuva puustosta sekä alueen sopivuudesta liito-
oravalle. Liito-oravan ulostepapanoita etsittiin mahdollisten oleskelu- ja ruokailupuiden ja 
puuryhmien alta: rinnankorkeushalkaisijaltaan (dbh, 130 cm maasta) kaikki yli 30 cm paksut 
kuuset, yli 20 cm paksut haavat ja lepät sekä yli 35 cm paksut koivut ja raidat. Näiden puiden 
tyveltä etsittiin noin 0,75 metrin säteellä liito-oravan ulostepapanoita.  

Paikannuksessa käytettiin apuna tarkkuus-GPS-laitetta (Trimble Geo7X). Paikkatiedon ja kartta-
aineiston käsittely tehtiin ESRI ArcGis-ohjelmistolla; rajauksien tekemisessä ja tulkinnoissa 
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apuna käytettiin tarvittaessa myös ilmakuvatarkastelua (pohjakartat ja ilmakuvat: 
© Maanmittauslaitos). 

Metsän sopivuus liito-oravan elinympäristöksi arvioitiin seuraavasti: 

Luokka 1 (Soveltuu hyvin liito-oravalle): Metsikkö täyttää liito-oravan kannalta kaikki 
vaatimukset. Metsäkuviot ovat yleensä varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, joissa sekapuina 
on haapaa ja koivua. Alueella on kolopuita tai muita liito-oravalle sopivia pesäpaikkoja. 
Metsätaloudessa nämä metsiköt luokitellaan uudistuskypsiksi. Metsäkuvio voi kuulua luokkaan 
1, vaikka merkkejä liito-oravasta ei havaittaisikaan. 

Luokka 2 (Soveltuu liito-oravalle): Metsä on puustoltaan pääasiassa liito-oravalle soveltuva, 
mutta usein iältään vielä nuori. Sopivat kolopuut puuttuvat tai mahdollisten ruokapuiden osuus 
on pieni. Esimerkiksi varttuneet kasvatusmetsät kuuluvat tähän luokkaan.  

Luokka 3 (Liikkumisympäristö): Puuston korkeus on yli 10 m. Metsän rakenne on sellainen, että 
se ei sovellu liito-oravan lisääntymispaikaksi. Puusto voi olla vielä liian nuorta tai puulajit ovat 
liito-oravalle sopimattomia. Luokkaan kuuluvat nuoret kasvatusmetsät, nuoret ja varttuneet 
puhtaat männiköt sekä kuusimetsät, joista ei löydy liito-oravalle sopivia kolo- tai ruokailupuita. 
Nuoret lehtimetsät saattavat olla liito-oravan ruokailualuetta, jos ne sijaitsevat asutun reviirin 
läheisyydessä.  

Luokka 4 (Sopimaton liito-oravalle): Puuton, liito-oravalle täysin sopimaton alue. Eläin ei pysty 
liikkumaan alueella. Tähän luokkaan kuuluvat avohakkuut, nuoret alle 10-metriset taimikot, 
vesistöt, pellot ja rakennettu maa.  

Espoon kaupungin liito-oravaselvityksissä käytettyjä käsitteitä:  

Elinpiiri on alue, jota liito-oravan elämänsä aikana käyttää liikkumiseen, ruokailuun, 
levähtämiseen ja lisääntymiseen.  

Elinympäristö Liito-oravalle soveltuvat alueet ja yhteydet. 

Lisääntymis- ja levähdyspaikka on suojeltu luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla.  
Lisääntymispaikalla liito-orava saa poikasia, ja levähdyspaikassa liito-orava viettää päivänsä. 
Lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut ja niiden välittömässä läheisyydessä olevat 
suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. 

Pesäpuu Puu, jota liito-orava käyttää lisääntymiseen sekä lepäämiseen. Puussa on kolo, 
tavallisen oravan risupesä tai liito-oravan käyttämä lintupönttö.  
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Ydinalue on papanahavaintojen perusteella rajattu osa liito-oravan elinympäristöstä, johon 
sisältyy yksi tai useampi lisääntymis- ja levähdyspaikka. Ydinalue on liito-oravan eniten 
käyttämä alue, jossa on useita liito-oravan suosimia puuston rakennepiirteitä (suojaa antavat 
kookkaat kuuset, ruokailuun soveltuvat lehtipuut ja mahdolliset kolopuut). Ydinalueita on liito-
oravan elinpiirillä useita. Ydinaluerajauksen tavoiteltava vähimmäispinta-ala on yksi hehtaari.  

Ekologinen yhteys, kulkuyhteys: Ensisijaisesti puissa liikkuva liito-orava tarvitsee puustoisia 
reittejä liikkuakseen elinpiirillään. Liito-oravan ekologiset yhteydet muodostuvat erilaatuisista 
latvusyhteyksistä. Yhteyksien kautta liito-orava liikkuu elinympäristön sisällä ydinalueelta 
toiselle. Koiraat liikkuvat useiden naaraiden elinympäristöissä ja tarvitsevat toimivia yhteyksiä 
laajemmalle alueelle. Nuoret liito-oravat muuttavat pois syntymäpaikastaan ja voivat tässä 
käyttää myös yhden suuntaisia yhteyksiä. Espoon käytäntönä on ollut, että jokaisesta 
ydinalueesta tulee olla vähintään kaksi toimivaa yhteyttä viereisille alueille ja soveltuviin 
metsiin. Tärkeissä solmukohdissa säilytetään kolme yhteyttä (Ramboll 2014).  
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Liite 2. Liito-oravaselvityksen metsäkuviotiedot 

 

Taulukko 2.1. Metsäkuviotiedot (ks. kuva 8) 

       
  Pääpuulaji SPL1 SPL2 SPL3     

 
Kuvio 

 
laji 

 
dbh 

 
laji 

 
dbh 

 
laji 

 
dbh 

 
laji 

 
dbh 

 
Sopivuus 

 
Lisätietoja 

1 Ku 25-70 Ha 15-50 Ko 20-60 Mä 30-65 1 

Järeäpuustoinen 
kuusivaltainen mäki, jossa 
sekapuina järeitä lehtipuita 
em. lisäksi yksittäisiä tammia 
ja raitoja). Yksi kolopuu 
havaittiin. Toimivat 
kulkuyhteydet vain 
lounaaseen ja etelään päin. 
Liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikka. Kohteen 
pienialaisuuden vuoksi koko 
metsäinen alue (=metsäkuvio 
1) on tulkittava ydinalueeksi 
(ks. kuva 5). 

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

SPL = Sivupuulaji 

Laji = Puulaji: Ku = kuusi, Ko = Koivu, Ha= Haapa, Hle = harmaaleppä, Tle = tervaleppä 

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.). 

 

 

 

 


