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1 Johdanto 

Espoon kaupungille myönnettiin 28.11.2014 lupa (UUDELY/3461/2014, UUDELY 

1698/2019) poiketa liito-oravan suojelusta Finnoon metrokorttelin alueella. Luvan eh-

toihin kuuluu, että liito-oravatilannetta on seurattava Uudenmaan ELY-keskuksen hy-

väksymällä tavalla viiden vuoden ajan länsimetron rakentamistoimien aloittamisesta 

eteenpäin. Liito-oravien seurantaa on tehty poikkeusluvan mukaisesti vuosittain jo 

vuosina 2016–2020. 

Tämän selvityksen tarkoituksena on kuvata liito-oravatilanne Finnoon elinpiirillä 

vuonna 2021 sekä verrata sitä vuoteen 2020. Ydinalueiden seuranta toteutetaan noin 

300 metrin halkaisijaltaan olevalla tarkastelualueella ja ekoyhteyksiä tarkastellaan noin 

700 metrin etäisyydellä (ks. kuva 1).  

Työtä ovat ohjanneet ympäristöasiantuntija Laura Lundgren Espoon ympäristönsuo-

jelun palvelualueelta sekä maisema-arkkitehti Anja Karhula Espoon kaupunkisuunnit-

telukeskuksesta. Heidän lisäkseen työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Mira Heiskanen, 

Niina Meronen ja Johanna Salo Espoon kaupunkitekniikan keskuksesta. 

Liito-oravaselvityksen maastotyön ja raportin ovat laatineet biologit, FM Anu Luoto ja 

FM Susanna Pimenoff Luontotieto Keiron Oy:stä. Raportin kuvat ovat Anu Luodon 

ottamia. Maastotyöhön ovat osallistuneet biologi FM Samuli Lehikoinen ja MMK 

Hannu Holmström.  

2 Selvitysalueen sijainti ja yleiskuvaus 

Finnoo sijaitsee Etelä-Espoossa, Kaittaan kaupunginosassa, Länsiväylän eteläpuolella. 

Finnoossa sijaitsee Suomenojan jätevedenpuhdistamo sekä sen vieressä Finnovikenin 

lintukosteikko, johon sisältyy jätevesipuhdistamon tasausallas (myöhemmin Finnoon 

allas) sekä sitä ympäröivät ruovikkoalueet. Rakennettua aluetta on myös lämpövoima-

laitoksen alue sekä Finnoon pienvenesatama. Muilla rakennetuilla alueilla on pientaloja 

ja pienteollisuutta.  

Finnoon altaan länsipuolella on rakenteilla Finnoon metrokeskus asemineen, sisään-

käynteineen ja huoltokuiluineen sekä siihen liittyvää kunnallisteknistä rakentamista. 

Alueella on aloitettu maaperän puhdistamistyöt sekä alueen tulevaa rakentamista pal-

velevaa esirakentamista. Djupsundsbäckenin alueelle rakennetaan myös jo asuinkerros-

taloja. 

Rakennettujen alueiden välissä on vaihtelevan kokoisia metsäisiä alueita, joiden puusto 

vaihtelee lehtipuumetsistä havupuuvaltaisiin sekametsiin. Alueella on ollut aikoinaan 

peltomaata, jonka umpeenkasvun myötä on syntynyt lehtipuuvaltaisia metsiä. Liito-

oravan kannalta olennaista on myös metsien kerroksellinen rakenne. 
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Kuva 1 Selvitysalueen sijainti ja tarkastelualueet. Sisempi tarkastelualue ydinalueiden seuranta 

ja ulompi elinpiirin ja yhteyksien seuranta. Opaskartta © Espoon kaupunki 2021 
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3 Taustatiedot ja rakentamisen tila 

Finnoon alueelta on tehty useita liito-orava- ja luontoselvityksiä vuosien kuluessa. Seu-

raavassa esitetään lyhyt yhteenveto tehdyistä selvityksistä liito-orava huomioiden sekä 

alueen rakentamisen ja kaavoituksen tilanne.  

Ensimmäisissä Finnoon alueen luontoselvityksissä ei ole havaittu merkkejä liito-ora-

vasta, mutta selvityksissä on todettu alueella olevan lajille soveltuvaa metsää (mm. Ym-

päristötutkimus Yrjölä Oy 2008, Sito Oy 2011 ja Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 

2011). Ensimmäistä kertaa liito-oravasta on tehty havaintoja vuonna 2012 (Ympäristö-

suunnittelu Enviro Oy 2013). Seurantavuosien liito-oravahavainnot ydinalueilta esite-

tään kuvassa 4. Seurantaohjelman laati vuonna 2016 Luontotieto Keiron (2017a), joka 

myös teki seurantakartoitukset vuosina 2016–17 (2017b ja c). Tämän jälkeen seurannan 

on tehnyt Lumotron vuosina 2018–2020.  

Finnoon alueen rakentaminen on edennyt siten, että metroasema on valmistunut kes-

kimmäisen ydinalueen läheisyyteen (ydinalueet 1 ja 2) Meritien itäpuolelle. Keskimmäi-

sen ydinalueen länsipuolelle on tehty uusi katu: Syvänsalmenkatu, joka jatkuu lännessä 

Lapintilankatuna. Tämän kadun varteen on rakentunut ja rakentumassa asuinkerrosta-

loja. Keskimmäisen ydinalueen poikki on myös tehty Finnoon rakentamisen tässä vai-

heessa työmaatienä toimiva kaavan mukaisen kävelyn ja pyöräilyn yhteyden kohdalle 

asettuva yhteys, jonka alta on kaadettu jonkin verran keskimmäisen ydinalueen puus-

toa. Reittiyhteyden rakentaminen on ELY-keskuksen poikkeusluvan mukainen. Suu-

rimmat muutokset ovatkin tapahtuneet viime vuosina Meritien molemmin puolin. 

 
Kuva 2 Metroasema on rakentunut Meritien varteen ja tien länsipuolelle rakennetaan kerrosta-

loja. Kuvan keskellä näkyvä metsikkö on ydinaluetta kohteella 2. (HH) 
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Kuva 3 Seurantavuosien 2016–2020 liito-oravahavainnot Finnoon alueelta sekä elinpiirin rajaus. 

Keväällä 2021 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä (KHO:2021:56) kumottiin 

aikaisemmin valmistelussa ollut ja kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymä Fin-

noon keskus (alue 441500) asemakaava ja asemakaavan muutos. Finnoon keskuksen 

linnuston suojavyöhykettä koskevissa kaavamääräyksissä oli mainittu alueelle laadittu 

hoito- ja käyttösuunnitelma, mutta linnustolle aiheutuvaa häiriötä lieventäviä toimen-

piteitä ei ollut viety sitovina kaavamääräyksiin. Korkein hallinto-oikeus totesi, että 
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hoito- ja käyttösuunnitelma ei erillisenä asiakirjana ollut asemakaavan toteuttamista oi-

keudellisesti sitova asiakirja, eli asemakaavan ei katsottu velvoittavan hoito- ja käyttö-

suunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen. Näin ollen luonnonympäristön vaali-

mista ja siihen liittyvien erityisten arvojen hävittämiskieltoa koskeva asemakaavan si-

sältövaatimus ei täyttynyt. 

Syksystä 2021 alkaen alueelle valmistellaan uusi asemakaava ja asemakaavan muutos, 

Finnoon keskus (441501), jolla turvataan linnustollisesti arvokkaan alueen suojelu si-

tovin lieventämistoimin korkeimman hallinto-oikeuden antaman vuosikirjapäätöksen 

mukaisesti. Muilta osin asemakaava ja asemakaavan muutos on tavoitteena laatia aiem-

man, vuosina 2012–2018 tehdyn ja valtuustossa 2018 hyväksytyn kaavoitusprosessin 

tavoitteiden, ratkaisujen ja päätösten mukaisesti. 
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4 Käsitteet 

Alla on määritelty työssä käytettävien käsitteiden sisältöä.  

Pesäpuu: Liito-oravan pesäpuu on puu, jossa havaitaan kolo, risupesä tai liito-oravalle 

soveltuva pönttö ja sen alta löydetään runsaasti papanoita ja rungolta mahdollisesti 

virtsanjälkiä. Mikäli puun alla on runsaasti papanoita, mutta koloa tai risupesää ei ha-

vaita, kyseessä on mahdollinen pesäpuu. 

Kolopuu: Puu, jossa on usein tikan kovertama luonnonkolo. Kolopuu on yleensä koo-

kas haapa, koivu tai tervaleppä. Kolopuun alla ei ole papanoita. Jos niitä on, sitä kut-

sutaan papanoiduksi kolopuuksi tai pesäpuuksi, jos papanoita on runsaasti.  

Papanapuu: Puu, jonka alta on maastokartoituksen aikana löydetty liito-oravan papa-

noita. 

Lisääntymis- ja levähdyspaikka: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka on suo-

jeltu luonnonsuojelulain 49 § nojalla. Lisääntymispaikalla liito-orava saa poikasia ja le-

vähdyspaikalla se viettää päivänsä. Lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut ja 

niiden lähellä kasvavat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. 

Lisääntymis- ja levähdyspaikka rajataan tehtyjen papanahavaintojen, soveltuvan puus-

ton sekä mahdollisten pesäpuiden (kolo/risupesä) perusteella. Runsaiden papanaha-

vaintojen perusteella rajaus voidaan myös tehdä, vaikka pesäpuuta ei havaita. Lisäänty-

mis- ja levähdyspaikka sijaitsee yleensä laajemman ydinaluerajauksen sisällä.  

Ydinalue: Ydinalue on papanahavaintojen perusteella rajattu osa liito-oravan elinym-

päristöstä, johon sisältyy yksi tai useampi lisääntymis- ja levähdyspaikka. Ydinalue on 

liito-oravan eniten käyttämä alue, jossa on useita liito-oravan suosimia rakennepiirteitä. 

Näitä ovat kookkaat suojaa antavat kuuset, ruokailuun soveltuvat lehtipuut sekä mah-

dolliset kolopuut. Ydinalueita on liito-oravan elinpiirillä useita. Ydinaluerajauksen ta-

voiteltava vähimmäispinta-ala on yksi hehtaari. 

Elinympäristö, elinalue: Liito-oravan elinympäristöön kuuluvat tunnistetut ydinalu-

eet, niiden väliset soveltuvat alueet sekä yhteydet. Elinympäristön tulee olla vähintään 

4 hehtaarin suuruinen, mikä on vähimmäisvaatimus yhden naaraan pysyväksi asuinpai-

kaksi (Hanski ym. 2001). Elinympäristön tulee olla sellainen, että se tarjoaa liito-ora-

valle riittävästi suojaa ja ravintoa. 

Elinpiiri: Liito-oravayksilön käyttämä alue, johon sisältyy erilaatuisia metsiköitä ja jota 

liito-oravayksilö käyttää elinaikanaan eri tarkoituksiin. Elinpiiri voi naaraan osalta olla 

4-10 hehtaarin kokoinen, koirailla elinpiiri on huomattavasti suurempi, keskimäärin 60-

100 hehtaaria. Osittain päällekkäinen elinympäristön kanssa.  

Soveltuva metsä: Liito-oravalle soveltuva metsä, jossa on liito-oravan tarvitsemia met-

sän elementtejä, mutta kartoitushetkellä metsästä ei löydy merkkejä liito-oravasta. Met-

sikkö on liito-oravalle hyvälaatuinen ja metsikkö voi tulla liito-oravan asuttamaksi sa-

mana vuonna, mikäli alueelle on toimivat ekologiset yhteydet ja levittäytyviä nuoria 

liito-oravia.  

Ekologinen yhteys, kulkuyhteys: Ensisijaisesti puissa liikkuva liito-orava tarvitsee 

puustoisia reittejä liikkuakseen elinpiirillään. Liito-oravan ekologiset yhteydet muodos-
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tuvat erilaatuisista latvusyhteyksistä. Yhteyksien kautta liito-orava liikkuu elinympäris-

tön 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 yh-

teyttä viereisille alueille ja soveltuviin metsiin. Tärkeissä solmukohdissa säilytetään 

kolme yhteyttä (Ramboll & Yrjölä 2012).  

Yhteydet on tässä selvityksessä jaettu neljään luokkaan toimivuuden perusteella.  

1) Metsäiset yhteydet ovat pääosin metsäisiä yhteyksiä, joiden kautta liito-oravan on 

helppo kulkea.  

2) Toimivat yhteydet voivat olla lehtipuustoisia ja osin aukkoisia sekä kapeampia kuin 

varsinaiset metsäiset yhteydet.  

3) Heikot yhteydet muodostuvat yleensä puuriveistä tai kapeista puureunuksista. Yh-

teydet voivat kulkea joissain tapauksissa yksittäisten puiden kautta.  

4) Neljäntenä luokkana on aukko, jolla tarkoitetaan yhteydessä olevaa puutonta kohtaa, 

joka katkaisee tai heikentää yhteyttä merkittävästi. Puuttoman aukon leveys on vähin-

tään 50 metriä tai siinä pitää olla liidon kannalta muu estevaikutus esim. rakenteesta, 

puuston koosta tai korkeuseroista johtuen.  

 
Kuva 4 Yhteyksiä heikentävät teistä tai rakentamisesta johtuvat aukot. Vasemmalla liito-oravan 

ekologinen yhteys Suomenlahdentien ylitse, kuvattuna kuvapisteeltä 38 itään. Yhteys on tulkittu 

toimivaksi, vaikka siinä on aukko välissä. (AL) 
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5 Kartoitusmenetelmät 

5.1 Esityöt 

Aiempien selvitysten havainnot ja aluerajaukset kerättiin yhdelle karttapohjalle, jonne 

lisättiin myös tarkastelualueiden rajat. Tarkastelualueet on kaupungin toimeksiannossa 

määritelty poikkeuslupahakemukseen sisällytettyjen liito-oravaydinalueiden ympärille 

puskureilla. Sisemmältä puskurilta, jonka säde on 292 metriä, tarkastettiin kaikki liito-

oravalle soveltuvat metsiköt. Laajemman puskurin, noin 700 metriä, sisältä tarkasteltiin 

olemassa olevia liito-oravan ekologisia yhteyksiä. 

Ennen maastotöiden aloittamista tehtiin tarvittavat maastokartat. Kartoille tuotiin koh-

derajaukset (tarkastettavat alueet), ekologiset yhteydet sekä kuvauspisteet. Maastokart-

tana käytettiin Espoon kantakarttaa mittakaavassa 1:15 000 sekä uusinta ortokuvaa. 

Ennen maastotöitä tutustuttiin vuosien 2017–2020 raportteihin sekä tutkittiin kuvaus-

pisteistä otettuja valokuvia. 

5.2 Liito-oravan kartoitus 

Rajattujen ydinalueiden maastokartoitukseen käytettiin yksi maastotyöpäivä 22.4.2021 

ja ekologisten yhteyksien tarkastus tehtiin toisella maastokäynnillä 29.4.2021. Kartoi-

tusajankohta oli sopiva ja papanat olivat kartoitusaikana puiden juurilla selvästi näky-

villä. Kartoitus tehtiin jalan GPS-paikanninta hyödyntäen. Maastotyön teki FM Anu 

Luoto. Lisäksi ydinalueilla sijaitsevat kompensaatiopöntöt tutkittiin liito-oravan esiin-

tymisen varmistamiseksi. Pönttötarkastukset tekivät FM Susanna Pimenoff ja FM Sa-

muli Lehikoinen 15.4.2021. 

Liito-oravan esiintyminen alun perin vuonna 2016 rajatuilla ydinalueilla sekä muilla 

kohteilla todettiin etsimällä ulostepapanoita puiden alta. Maastossa etsittiin papanoita 

liito-oravien suosimien suurten puiden, yleensä kuusten ja haapojen, mutta myös ter-

valeppien juurilta. Kohteilla, joilla on liito-oravalle tarkoitettuja pönttöjä, aloitettiin pa-

panatarkastukset näiltä puilta laajentaen etsintäaluetta tarvittaessa. Seurantasuunnitel-

massa on määritelty, että ydinalue voidaan katsoa asutuksi, mikäli papanoita löytyy vä-

hintään kolmelta puulta. Kolmen papanoidun puun löytymisen jälkeen kohteelta siir-

ryttiin kartoittamaan seuraavaa kohdetta. Huomioitavaa on, että ydinalueet on jaettu 

useaan kohteeseen, jolta jokaiselta pyrittiin löytämään kolme papanapuuta. Vuoden 

2021 kartoituksessa käytettiin edellä kuvattua menetelmää. 

Tehdyt havainnot tallennettiin gps-laitteeseen, josta tiedot siirrettiin paikkatieto-ohjel-

maan. Ydinalueiden lisäksi sisemmän tarkastelualueen liito-oravalle soveltuvat metsi-

köt käveltiin lävitse tarkastaen satunnaisia sopivia puita ja mahdolliset papanahavainnot 

kirjattiin ylös. 

Havaituista papanapuista kerättiin Espoon ympäristönsuojelun palvelualueen tietokan-

nan mukaiset tiedot. Papanapuut, arvio papanoiden määrästä ja kolopuiden sijainnit 

tallennettiin GPS-paikantimeen. Laitteen osoittama sijainti voi metsäisessä ympäris-

tössä heittää 2 – 10 m. 

Maastossa tarkkailtiin ydinalueiksi rajatuilla kohteilla mahdollisesti tapahtuneita muu-

toksia. Ydinalueiden seurantapisteiltä otettiin valokuvat ja näitä vertailtiin maastotöi-

den jälkeen. Ydinalueilla kuvauspisteet sijaitsevat pönttöpuiden vieressä. Kuvat otettiin 
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pääilmansuuntiin myötäpäivään pohjoisesta alkaen. Ilmansuuntien määrityksessä käy-

tettiin hyväksi kompassia. Kuvat tallennettiin kunkin kuvapisteen omaan kansioon, 

jonne kertyvät kaikkien seurantavuosien kuvat. 

Maastokarttana käytettiin Espoon kaupungin kantakarttaa mittakaavassa 1:15 000. 

Kohteiden rajaamisessa käytettiin apuna GPS-paikanninta, jolta siirrettiin tiedot paik-

katieto-ohjelmaan. 

Finnoon liito-oravien ydinalueille on ripustettu 10 liito-oravalle tarkoitettua pönttöä 

maaliskuussa 2016 (kuva 6). Liito-oravan asuminen kyseisissä pöntöissä todettiin pa-

panalöydösten perustella: mikäli pönttöpuun alta löytyi liito-oravan papanoita, katsot-

tiin kyseinen pönttö asutuksi eli sitä on käytetty vähintään levähtämiseen. Papanoiden 

määrä kirjattiin ylös, mutta määrä ei ole olennainen pöntön statuksen kannalta. Lisäksi 

ydinalueilla sijaitsevat kompensaatiopöntöt tutkittiin liito-oravan esiintymisen varmis-

tamiseksi. Kaupungin ripustamien kompensaatiopönttöjen lisäksi ydinalueilla on useita 

muiden tahojen ripustamia pönttöjä. Kaikista pöntöistä vain kompensaatiopöntöt tut-

kittiin. Pönttöjen sisältö kuvattiin autontarkastukseen tarkoitetulla johtomaisella endo-

skoopilla, josta lähetettiin kuvia älypuhelimen sovellukseen. Käynti tehtiin viikkoa en-

nen papanakartoitusta ja kartoitusten tulokset kuvastavat siten samaa liito-oravatilan-

netta. Erona aiempaan on, että vuosien 2018–2020 pönttötarkastukset on tehty vasta 

syyskuussa.  

5.3 Ekologisten yhteyksien kartoitus 

Liito-oravan ekologisia yhteyksiä tarkasteltiin aluksi uusimman ilmakuvan päällä toi-

mistotyönä.  

Maastokartoitus tehtiin kävelemällä vuonna 2016 piirretyt yhteysreitit lävitse maas-

tossa. Maastokäynti ajoittui vuonna 2021 huhtikuulle (29.4.), jolloin puissa ei vielä ollut 

lehtiä. 

Maastossa kiinnitettiin huomiota yhteyden laadussa mahdollisesti tapahtuneisiin muu-

toksiin. Yhteyden laatu luokiteltiin neljään luokkaan vuoden 2016 raportin mallin mu-

kaisesti. Yhteysluokkia ovat: aukko, heikko yhteys, toimiva yhteys ja metsäinen yhteys. 

Ekologisten yhteyksien maastotarkastuksen yhteydessä otettiin kuvia vuonna 2016 

määritellyistä kuvauspisteistä (pisteet 21–45). Kuvat otettiin pääilmansuuntiin myötä-

päivään pohjoisesta alkaen. 

Ekologisia yhteyksiä tarkasteltiin vertailemalla yhteyksien varrelta otettuja valokuvia eli 

kuvapareja kahdelta perättäiseltä vuodelta.  
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6 Ydinalueiden tila ja havainnot vuonna 2021 

Finnoon alueelle saadussa poikkeusluvassa (UUDELY/3461/2014) mainitaan kolme 

liito-oravan ydinaluetta, joista tässä selvityksessä on tarkastettu keskimmäinen ja eteläi-

nen. Pohjoisin alue on hävitetty talvella 2016 ELY-keskuksen luvalla (UU-

DELY/3461/2014). Lisäksi mukana on vuonna 2016 rajattu puhdistamon ydinalue. 

Vuoden 2014 poikkeuslupapäätöksen mukaan Finnoon alueella tulee säilyä kahden jäl-

jelle jääneen ydinalueen ympärillä 10 hehtaaria liito-oravalle soveltuvaa metsää. Tämä 

riittää poikkeuslupahakemuksen mukaan kahden naaraan talvehtimiseen ja lisääntymi-

sen. Hakemuksen mukainen, säilytettävä puustoinen rajaus (10 ha) esitetään kuvassa 5. 

Kuvassa 5 esitetään ydinalueiden kohderajaukset sekä ja elinaluekohteet. Ydinalueet on 

rajattu maastossa havaitut muutokset huomioiden, minkä lisäksi niistä on poistettu 

kaikki tiealueet ja muu puuton pinta-ala.  

 
Kuva 5 Vuoden 2021 papanahavainnot liito-oravasta, ydinalue- ja kohderajaukset. 
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Kuva 6 Pönttöseurannan kohteet. Pöntöt ovat samalla mukana myös kuvapisteseurannassa, jonka mu-

kainen numerointi on. 

6.1 Ydinalueet 

Alla esitetään kuvailu ydinalueiden tilasta vuonna 2021. Ydinalueilla on kaikkiaan 11 

kohderajausta ja ne esitetään kartalla kuvassa 5. Kokonaan uusia kohderajauksia ei ole 

seuranta-alueelle tehty. Kunkin kohteen alla mainitaan kuvauspisteiden numerot, joi-

den sijainti esitetään kuvassa 9. Ydinalueille sijoitettujen kompensaatiopönttöjen si-

jainti esitetään kuvassa 6 ja niiden tilanne kuvataan kunkin kohteen kuvauksessa. 

  



 

Espoon kaupunki, Finnoo 
Liito-oravan seuranta 2021 17.12.2021 

 

12 

KESKIMMÄINEN YDINALUE, Hyljeluodontie 

Ydinalue koostuu neljästä kohteesta 1–5, joiden välissä on tiealuetta. Ydinalue on 

asuttu ja kaikilta sen rajauksilta tehtiin havaintoja liito-oravasta. 

Kohde 1, pinta-ala 0,23 ha 

Asuttu, ennallaan vuoteen 2020. 

Papanoita löydettiin kaikkiaan neljältä puulta. Papanoiden määrä oli huomattavan vä-

häinen (max 20 papanaa). Pönttöpuulla havaittiin 22.4. yksi papana. Pönttötarkastuk-

sissa havaittiin liito-oravan oleskelleen pöntössä 2. Metsä on säilynyt ennallaan edellis-

vuodesta, jolloin on Finnoon rakentamisen tässä vaiheessa tehty työmaatie metsän läpi. 

Tämä rakennettu Ridarinreitti poikkeusluvan mukainen. Avattu reitti on päivitetty koh-

derajaukseen.  

Kuvauspiste 2. 

Kohde 2, pinta-ala 0,4 ha 

Asuttu, ennallaan vuoteen 2020 

Papanoita löydettiin kahdelta pönttöpuulta, joilla molemmilla oli noin 100 papanaa. 

Kohteen puustossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna.  

Pönttötarkastuksessa havaittiin kaksi kompensaatiopönttöä. Pönttö 5 oli täynnä vuo-

rausta: risua, höyheniä, kaarnaa ja sammalta. Pönttö 5 on kompensaatiopöntöistä ainoa 

vuonna 2021 selkeästi liito-oravan asuttama. Pöntössä 3 ei tulkittu oleskelleen liito-

oravaa.  

Kuvauspisteet 3, 5 ja 6. 

 
Kuva 7 Kohteella 2 kasvaa järeää sekametsää. Sen pöntössä 5 tulkittiin asustavan liito-orava. 

Kuvasuunta pöntöltä 5 pohjoiseen. (AL) 
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Kohde 3, pinta-ala 0,9 

Asuttu, ennallaan vuoteen 2020. 

Kohteelta havaittiin papanoita kahdelta pönttöpuulta ja näiden lisäksi neljältä puulta. 

Papanoiden määrät olivat melko vähäisiä, enimmillään 50 papanaa. 

Pönttö 8 oli sijainniltaan erilainen kuin aiemmin kartalle mitattu; ilmeisesti kaatuneen 

alkuperäisen pönttöpuun takia. Pöntössä 8 vaikutti asustavan tiainen osin irronneesta 

pohjasta huolimatta ja puun alla oli yksi papana. Pöntöissä 7 ja 8 oli vähän karvaa 

Kuvauspisteet 4, 7 ja 8. 

Kohde 4, pinta-ala 0,5 ha 

Asuttu, ennallaan vuoteen 2020. 

Kohteelta löydettiin papanoita kolmelta puulta, joista yhdeltä kuuselta noin 100. Koh-

teen puusto oli ennallaan. 

Kohteella on kompensaatiopönttö 10, jonka alta ei löytynyt papanoita. Tätä pönttöä ei 

tarkistettu sisältä.   

Kuvauspisteet 9 ja 10. 

Kohde 5, pinta-ala 0,1 ha 

Asuttu, lähes ennallaan vuoteen 2020 

Alkujaan vuonna 2016 rajattu, pieni haapavaltainen kohde on vuoden 2020 seuran-

nassa arvioitu ydinalueeksi. Tämän vuoden seurannassa papanoita löytyi kolmelta 

puulta, ei kuitenkaan pönttöpuulta. Kohteelta on kaadettu kaksi kuusta. 

Kuvauspiste 12. 

PUHDISTAMON YDINALUE, Hylkeenpyytäjäntie 

Kohde 6, pinta-ala 1,2 ha 

Asuttu, ennallaan vuoteen 2020. 

Vuonna 2016 rajatulta ydinalueelta löydettiin papanoita kolmelta puulta kohteen länsi-

osasta. Papanapuiden läheltä löytyi myös kolopuu, jonka alla ei ollut papanoita. Koko 

aluetta ei tarkastettu papanoiden löytymisen jälkeen.  Alue on edelleen liito-oravan käy-

tössä. Kohteen puusto on säilynyt ennallaan. 

Kuvauspisteet 13–14. 

ETELÄINEN YDINALUE, Hyljelahdentie 

Ydinalue koostuu viidestä kohteesta 7–11, joiden välissä on tiealuetta. Ydinalue on 

asuttu ja kaikilta sen kohderajauksilta tehtiin havaintoja liito-oravasta. 

Kohde 7, pinta-ala 0,1 ha 

Asuttu, ennallaan vuoteen 2020. 

Pieneltä kohderajaukselta havaittiin papanoita kahdelta puulta sekä yhdeltä kuuselta ul-

koilutien varrelta. Pönttöpuulta 15 löytyi noin 100 papanaa. Pöntössä oli tiainen. Koh-

teen puusto on ennallaan.  
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Kuvauspiste 15. 

Kohde 8, pinta-ala 0,4 ha 

Asuttu, ennallaan vuoteen 2020. 

Papanoita löytyi tarkoista etsinnöistä huolimatta vain yhdeltä kuuselta ja siltäkin vain 

yksi papana. Kohteelta on seurantavuosien aikana kaatunut joitakin kuusia, mutta muu-

ten puusto on ennallaan. Kohteella ei ole kompensaatiopönttöä, vaan pönttö on ripus-

tettu kevyen liikenteen väylän toiselle puolelle kohteelle 7.  

Kohde 9, pinta-ala 0,7 ha 

Asuttu, ennallaan vuoteen 2020. 

Papanoita löydettiin kaikkiaan neljältä puulta, joista kaksi on pönttöpuita. Kaikilla puilla 

papanoita oli niukasti. Kartoituksen aikana tavattiin asukas, joka kertoi nähneensä koh-

teen eteläosan pöntöllä liito-oravan vuonna 2020. Kompensaatiopöntöt 18 ja 19 tul-

kittiin olevan/olleen tiaisten asuttamia. Pöntöstä 20 löytyi myös karvaa ja se tulkittiin 

liito-oravan käyttämäksi. Tämän pönttöpuun alla oli 5 papanaa.   

Kuvauspisteet 18, 19 ja 20. 

 
Kuva 8 Eteläisen ydinalueen metsä on pysynyt ennallaan kokonaisuudessaan. Kuva pöntöltä 19 

itään. (AL) 

Kohde 10, pinta-ala 0,4 ha 

Asuttu, ennallaan vuoteen 2020. 

Papanoita löytyi kaikkiaan neljältä puulta, mutta kaikilta niukasti. Myös pönttöpuun 17 

alla oli yksi papana. Pöntössä asusti talitiainen, joka varoitteli vieressä.  

Kuvauspiste 16. 
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Kohde 11, pinta-ala 0,6 ha 

Asuttu, ennallaan vuoteen 2020. 

Kohderajaukselta papanoita löytyi kolmelta puulta sekä rajauksen itäpuolelta kahdelta 

puulta. Yksi papanapuista oli kolopuu. Kaikilla puilla papanoita oli varsin vähän. Koh-

teen puusto on ennallaan. Kohteella ei ole kompensaatiopönttöä.  

Kuvapiste 17. 

MUUT KOHDERAJAUKSET 

Kohde 8, pinta-ala 0,06 ha 

Haapavaltaisesta metsiköstä ulkoiluteiden välistä löytyi vanhoja papanoita yhdeltä 

puulta. Kyseisessä puussa on myös linnunpönttö. 

Kohde 9, pinta-ala 0,1 ha 

Vuonna 2017 rajatulta kohteelta löytyi papanoita yhdeltä kuuselta. Kohteen puusto on 

ennallaan. 

6.2 Papanahavainnot ja liito-oravapöntöt 

Vuoden 2021 seurannassa liito-oravan papanoita löydettiin 39 puun alta. Tämä on lä-

hes sama kuin vuonna 2020 (42 puuta). Vuosien väliset papanahavaintojen määrät eivät 

ole suoranaisesti keskenään verrannollisia, koska kartoitustarkkuus on vaihdellut eri 

vuosina. Lisäksi vuosien välillä on eroja papanoiden löytymisessä – esimerkiksi keväällä 

2020 oli leudon talven sateisuuden takia vaikeuksia löytää papanoita.   

Pääosa papanoiduista puista oli kuusia, noin 82 %. Loput olivat haapoja. Puiden hal-

kaisija oli keskimäärin 38 cm. Puukohtainen papanamäärä vaihteli yhdestä sataan pa-

panaan. Suurimmat papanamäärät olivat pönttöpuilla ja ainoastaan yhdellä ei-pöntölli-

sellä kuusella oli 100 papanaa. Papanoita oli keskimäärin 18 kappaletta/puu, mikä on 

melko vähän. 

Finnoon alueelle on Espoon ympäristökeskuksen, kaupunkitekniikankeskuksen ja 

luonnonhoitoyksikön toimesta ripustettu vuonna 2016 kaikkiaan 10 liito-oravalle tar-

koitettua pönttöä kompensaatiotarkoituksessa. Pönttöjen ripustus oli ehtona poik-

keamisluvassa. Lisäksi alueella on useita pönttöjä, joiden ripustajasta ei ole tietoa. Pönt-

töjen tarkoituksena on tarjota liito-oravalle soveltuvia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, 

joita menetettiin metron rakentamisen takia poikkeamisluvan mukaisesti kaadetusta, 

aiemmin liito-oravan asuttamasta, metsiköstä. Pönttö on tulkittu liito-oravan asutta-

maksi, mikäli sen alta on löydetty liito-oravan papanoita. Vuonna 2021 papanoita löytyi 

kaikkiaan 8 pöntön alta. Papanoiden perusteella asuttuja pönttöjä on sekä keskimmäi-

sellä että eteläisellä ydinalueella.  

Kompensaatiotarkoituksessa ripustetut pöntöt tarkastettiin huhtikuussa 2021 myös 

katsomalla niiden sisälle endoskoopilla. Pöntöissä havaitun sisällön perusteella asuttuja 

pönttöjä tulkittiin olevan viisi. Näistä vain yksi oli selvästi liito-oravan käyttämä, muut 

todennäköisesti liito-oravan käytössä olleita. Liito-oravaa ei ollut paikalla yhdessäkään 

tarkastetussa pöntössä. Vuoden 2020 syyskuussa pönttöjä tutkittiin 19 kpl, josta tulkit-

tiin liito-oravan käyttävän 11 pönttöä. Silloin pöntöistä tavattiin kolme liito-oravaa.  
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7 Ekologiset yhteydet vuonna 2021 

Puustoiset yhteydet Finnoon keskeisten ydinalueiden välillä toimivat edelleen pääosin 

hyvin. Työmaatien kohteiden 1, 2 ja 3 väliin ei muodosta estettä liito-oravan liikkumi-

selle. Suomenojan jätevedenpuhdistamon eteläpuolella olevan ydinalueen numero 6 

saavuttaminen on hiukan hankalampaa puuston vähyyden vuoksi, mutta varsinaista es-

tettä ei ole. 

Alla kuvaillaan kaikki mahdolliset yhteydet keskimmäiseltä ja eteläiseltä ydinalueelta 

toisiin metsiköihin tarkastelualueella, jonka säde on 700 metriä. Yhteyksiä tarkastelu-

alueen ulkopuolella ei käsitellä. Yhteydet esitetään kuvassa 9. Tietokoneelle tallennettu 

kuva-aineisto on jaettu kuvapisteittäin kansioihin vuosien välisten kuvavertailujen hel-

pottamiseksi.  

Yhteyksien nimissä on käytetty kadunnimiä, jotka näkyvät kuvassa 1.  

7.1 Yhteydet länteen 

Finnoon liito-oravilla on useita reittejä kulkea länteen päin. Näistä yhteyksistä monet 

ovat tällä hetkellä hyvin toimivia – osa jopa metsäiseksi luokiteltavia. 

Marjaranta, rannan läheinen yhteys (kuvauspisteet 21–23) 

Lounaaseen Hyljelahteen kulkee kaksikin yhteyttä. Rantaa seuraileva yhteys on näistä 

heikompi, sillä se on yksittäisten puiden varassa. Suurempaa aukkoa siinä ei tällä het-

kellä ole. Rullaniementieltä länteen jatkuva yhteys on metsäinen. 

Yhteydessä ei ole tapahtunut muutoksia. 

Hyljelahdentien eteläpuolinen yhteys (kuvauspisteet 17 ja 24) 

Hyljelahdentien yhteys on kokonaan metsäinen ja kulkee Hyljelahdentien eteläpuolella. 

Yhteys haarautuu etelään ja kaakkoon Iivisniemen koulun eteläpuolella. Iivisniemen 

koulun pallokentän länsipuolella yhteys on laadultaan heikko ja kulkee yksittäisten pui-

den varassa noin 70 metrin matkan. Koululta luoteeseen yhteys on kuitenkin metsäi-

nen. 

Yhteydessä ei ole tapahtunut muutoksia. 

Iivisniemen yhteys (kuvauspisteet 25–27) 

Eteläiseltä ydinalueelta (kohde 6) suoraan länteen lähtevä yhteys kulkee Norppatien ja 

Iivisniemenaukion eteläpuolitse. Yhteys kulkee metsäisellä viheralueella (piste 25) ja 

soveltuu näin ollen erinomaisesti liito-oravan käyttöön. Yhteys jatkuu kohti Kaitaata 

selvitysalueen ulkopuolella tai kääntyy pohjoiseen (pisteet 26–27) kohti Kaitaan koulua 

ja lukiota. 

Yhteydessä ei ole tapahtunut muutoksia. 
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Kuva 9 Ekologiset yhteydet ja kuvauspisteiden sijainti ja numerointi 
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Yhteys Hyljemäenportilta Kaitaantielle (kuvauspisteet 9, 28–30) 

Hyljemäenportin tieltä luoteeseen suuntautuva yhteys kulkee väljäpuustoisella alueella. 

Yhteys jatkuu metsäisenä Hyljekaarelle (piste 30) ja sieltä Kaitaantielle. Hyljekaaren itä-

päässä yhteys haarautuu ja yhtyy pohjoisessa Djupsundsbäckenin uomaa seurailevaan 

heikkoon yhteyteen. 

Yhteydessä ei ole tapahtunut varsinaisesti muutoksia vuoteen 2020 verrattuna. Tontti-

alue Hyljemäenportin varressa on ollut avattu jo vuonna 2020 ja puustoinen kaistale 

on kaventunut. Puustoinen yhteys kulkee tien eteläpuolelta kohderajauksen 4 kautta. 

Yhteydessä tapahtuneita muutoksia kuvataan vuoden 2020 raportissa (Lumotron 

2020). 

 

 
Kuva 10 Hyljemäenportin kohdalla kuvapisteen 9 näkymä on muuttunut rakentamisen myötä, 

mutta puusto on ennallaan. Ylempi kuva vuodelta 2020 (Lumotron) ja alempi 2021 (AL).  
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Djupsundsbäcken yhteys (kuvauspisteet 31–33) 

Djupsundsbäckenin yhteyttä ei käytännössä tällä hetkellä ole enää olemassa. Kuvaus-

pisteen kohdalla on laaja avoalue, jonka voi ylittää ainoastaan kulkemalla maata pitkin. 

Yhteydessä on aukko heti ydinalueelta lähdettäessä ja aukon jälkeinen puusto heikko-

laatuista. Itäosan muutokset ovat tapahtuneet jo vuonna 2020. Djupsundsbäckenin 

varteen on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa uusi liito-oravayhteys. 

Kaitaantien ylitys (pisteiden 32–33 pohjoispuolella) heikentää yhteyttä, vaikka tien yli-

tys on tällä hetkellä mahdollinen. Kaitaantien ylityksen jälkeen yhteys jatkuu toimivana 

kohti Hannusmetsää. 

Yhteydessä ei ole tapahtunut muutoksia. 

 
Kuva 11 Djupsundsbäckenin katkennut yhteys kuvauspisteessä 31 itään vuonna 2021. (AL) 

 
Kuva 12 Samainen kuvauspiste vuonna 2017. (AL) 
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7.2 Yhteydet pohjoiseen  

Finnobäckenin varren yhteys (kuvauspisteet 38 ja 39) 

Yhteydet pohjoiseen ovat tarkastelualueen osalta heikot rakennettujen alueiden vuoksi 

ja katkeavat viimeistään Länsiväylään. 

Tarkastelualueella selkeästi pohjoiseen kulkeva yhteys seurailee Finnobäckenin vartta. 

Yhteyden laatua heikentää Suomenlahdentien silta. Molemmin puolin siltaa kasvaa 

kyllä kookasta puustoa ja vuoden 2020 raportin mukaan sillan ylitys on mahdollinen. 

Yhteys tulee todennäköisesti paranemaan puuston kasvaessa. 

Yhteydessä ei ole tapahtunut muutoksia. 

7.3 Yhteydet itään 

Liito-oravan ekologiset yhteydet viheryhteydet Finnoon ydinalueilta itään päin ovat 

osittain heikot ja aukkoiset.  

Yhteys Hylkeenpyytäjäntien reunassa (kuvauspisteet 42–45) 

Jätevedenpuhdistamon eteläpuolella liito-oravan liikkuminen on mahdollinen yksittäis-

ten puiden kautta, joista osa on tällä hetkellä nuoria koivuja (piste 42). Hiilivoimalan 

kohdalla ennen Finnobäckenin lasku-uomaa tulee avointa aluetta (piste 43), jossa on 

yksittäisiä puita. Finnobäckenin uomasta itään (pisteiden 44 ja 45 välissä) tulee puus-

toisempi alue. Tarkastelualueen rajalta yhteydet jatkuvat joko rantaa myötäillen Nuot-

talahteen tai sitten pohjoiseen Vapaaniemeen ja Tiistilään.  

Yhteydessä ei ole tapahtunut muutoksia. 

Finnoon altaan itäpuoli, yhteys pohjoiseen (kuvauspiste 45 ja 39) 

Matinkylän tallin avoalue (Kalastajantie 31) katkaisee pohjoiseen kulkevan yhteyden 

(piste 45) ja tässä liito-oravan on käytettävä yksittäisiä pihapuita tai kierrettävä idempää. 

Yhteys jatkuu metsäisenä aina Suomenlahdentielle saakka. Suomenlahdentien ylitys 

muodostaa yhteyteen aukon Yhteys haarautuu Etuniemessä itään ja länteen. Läntinen 

haara on laadultaan heikko harvahkon puuston sekä voimajohtoaukeiden vuoksi. Yh-

teys liittyy etelästä Finnobäckenin vartta kulkevaan yhteyteen (piste 39). 

Yhteydessä ei ole tapahtunut muutoksia.  

Finnoon altaan luoteisreuna, yhteys pohjoiseen (kuvauspisteet 34, 35, 36, 37, 38) 

Finnoon altaan länsipuolitse kulkee toimiva yhteys (pisteet 34 ja 35), jonka puusto on 

lehtipuuvaltaista. Pohjoisempana yhteys haarautuu kahteen heikkolaatuiseen yhteyteen, 

jotka kulkevat harvan lehtipuuvaltaisen puuston kautta (pisteet 36 ja 37). Osittain 

puusto on myös pensasmaista. Pisteiden 36 ja 37 väliselle alueelle on istutettu puiden 

taimia, mutta ne ovat vielä varsin matalia. 

Finnovikenin pysäköintipaikalla Hyljeluodontien päässä yhteydessä on aukko (piste 

36), joka on todennäköisesti kuitenkin mahdollista ylittää yksittäisten puiden kautta. 

Puusto on tässä kohdin melko nuorta ja pääosin koivua.  

Eteläisempi haara kulkee joutomaalle kasvaneen nuoren koivu- ja pajukasvuston kautta 

(piste 37). Tästä eteenpäin reitti jatkuu pohjoiseen Finnobäckenin vartta lähellä pistettä 

38. Tätä yhteyttä heikentää Suomenlahdentien silta.  
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Yhteydessä ei ole tapahtunut muutoksia. 

Finnoon altaan reunat, yhteys itään (kuvauspisteet 34, 40, 41 ja 44) 

Itään päin on mahdollista kulkea myös puhdistamoalueen pohjoispuolitse Finnovike-

nin kosteikoneteläistä rantapuustoa (pisteeltä 34 pisteelle 40 ja 44) myöten. Tämä yh-

teys on pääosin toimiva, puustoinen yhteys. Yhteyden keskivaiheilla on kuitenkin voi-

majohtoaukean synnyttämä puuton aukko (piste 40), jonka leveys on noin 45 metriä. 

Voimajohdon alla ollut pajukko oli raivattu, joten yhteys on todennäköisesti katkennut 

johdon alta muutamaksi vuodeksi. Tästä yhteys jatkuu kaakkoon laskuojalle, jossa taas 

tulee vastaan avointa aluetta (piste 44).  

Toinen vaihtoehtoinen reitti kulkee Finnovikenin itärantaa pitkin, jossa altaan penke-

rellä polun reunassa on kapea lehtipuuvaltainen puurivistö (piste 41). Puusto on yhtä-

jaksoinen aina laskuojalle (piste 44) saakka ja soveltuu liito-oravan liikkumiseen. 

Yhteyden puusto on suurelta osin ennallaan, mutta voimajohtolinjan alla on tehty rai-

vaus, joka vaikuttaa muutamia vuosia liito-oravan mahdollisuuteen käyttää kyseistä yh-

teyttä. Yhteys on heikennyt väliaikaisesti, kunnes voimajohdon alla oleva pensaikko 

kasvaa takaisin. 

8 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Liito-orava asuttaa edelleen Finnoon seuranta-alueen kohteita. Kaikki kolme ydinalu-

etta olivat asuttuja vuonna 2021. Kohteiden puustossa ei ole pääosin tapahtunut muu-

toksia. Keskimmäisen ydinalueen läpi on avattu työmaatienä toimiva kaavan mukaisen 

kävelyn ja pyöräilyn yhteyden kohdalle asettuva yhteys, joka nyt on valmistunut 

Papanoitujen puiden määrä oli alhaisempi kuin edellisenä vuonna ja papanoita oli ylei-

sesti puiden tyvillä vähän. Papanapuiden lukumäärän eroa selittää osittain myös kartoi-

tustarkkuuden ja kartoittajan vaihtuminen, sillä vuonna 2021 pitäydyttiin seurantaoh-

jelmassa määritetyssä kolmen papanoidun puun kriteerissä. 

Rajattujen ydinalueiden pinta-ala on yhteensä 5,5 hehtaaria, kun tiet ja muut puuttomat 

alueet on poistettu niiden pinta-alasta. Tähän sisältyy puhdistamon eteläpuolella sijait-

seva vuonna 2016 rajattu ydinalue, joka on pinta-alaltaan 1,2 hehtaaria. Lupaehdoissa 

mainittu 10 hehtaarin alue ei esitetyllä rajauksella ole kokonaan puustoista pinta-alaa, 

sillä se sisältää mm. asfalttipinnat. Kyseinen suurpiirteinen 10 ha elinympäristörajaus 

on esitetty ELY:lle ja hyväksytetty summittaisena rajauksena säilytettävästä elinpiiristä, 

vaikka 10 ha aluerajauksen sisällä on myös puuttomia kohtia, kuten katuja. Kyseisen 

alueen puustoinen pinta-ala on noin 8 hehtaaria. Rajaukseen suositellaan lisättäväksi 

puustoista aluetta esimerkiksi Hyljelahdentien varresta, jossa on ydinaluerajaus (kohde 

11). 

Papanoita löytyi kaikkiaan 7 ydinalueiden pöntöltä sekä yhdeltä kolohaavalta. Lisäksi 

papanoita löytyi yhden pönttöpuun alta ydinalueiden ulkopuolelta. Papanoiden havait-

seminen pöntön alta on alkuperäisessä seurantasuunnitelmassa katsottu tarkoittavan 

sitä, että pönttö on liito-oravan asuttama. Tänä vuonna pöntöt tarkastettiin myös kat-

somalla niihin sisälle. Pönttötarkastuksissa havaittiin merkkejä liito-oravan oleskelusta 

viidestä pöntöstä. Itse liito-oravaa ei havaittu yhdestäkään pöntöstä. 
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Ekologiset yhteydet ovat säilyneet pääosin ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. 

Seurantavuosien aikana merkittävästi on muuttunut Djupsundsbäckenin vartta kulkeva 

yhteys, joka ei ollut seurannan alussakaan erityisen toimiva. Tällä hetkellä tämä yhteys 

on kokonaan katkennut. Yhteys on kuitenkin tarkoitus kehittää myöhemmin tähän 

kohtaan Syvänsalmenpuistoon. Hylkeenpyytäjäntien ja Hyljemäenportin risteyksestä 

lähtevä yhteys on myös alkuosaltaan varsin heikko, mutta levenee länteen päin mentä-

essä olemassa olevan pientaloalueen ja Syvänsalmenkadun varressa olevan tonttimaan 

välissä. Voimalalaitoksen pohjoisreunalta, voimajohtoaukean alta, on raivattu pajukkoa 

ja yhteys on tilapäisesti heikentynyt.  
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