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LUONTOLAUSUNTO 

Helsinki 11.4.2022 
 

Anneli Keränen 

Hankepäällikkö 
HOAS 
 

Espoo Maarinsolmun liito-oravaselvitys ja 
luontolausunto 2022 
Selvitysalue sijaitsee Tapiolassa Kalevalantien ja Hagalundintien risteyksessä (kuvat 1 ja 

2).  Tiet rajaavat aluetta pohjois- ja itäreunalla, etelä- ja länsipuolella on pihoja ja puistoa. 
Liikenteen melu on ruuhka-aikoina melko voimakas.  

 

 
Kuva 1. Tarkasteltu alue kantakartalla. Kartta: Espoon kaupunki. 
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Kuva 2. Tarkasteltu alue  ilmakuvan päällä. Ilmakuva: Espoon kaupunki 
 
HOAS suunnittelee alueelle rakentamista. Kaava-luonnoksessa alueen pohjoisosaan 

rakennetaan 8-kerroksinen rakennuskokonaisuus sekä pysäköintialuetta. Eteläosa jää 
puistoalueeksi, johon tehdään hulevesikosteikko (kuva 3). 

 
Kaavaa varten nykyisistä luontoarvoista pyydettiin vielä lausunto. FT Rauno Yrjölä teki 

alueelle maastokäynnin 29.3.2022 ja kirjoitti sen jälkeen tämän lausunnon. 

Maastokäynnillä arvioitiin alueen nykyiset luontotyypit sekä alueen soveltuvuus liito-
oravalle. Vuodenajasta johtuen ei useimpia eliölajeja pysty selvittämään, vaan lausunto 

perustuu asiantuntijan arvioon, mitä suojeltavia luontoarvoja vastaavissa paikoissa voisi 
olla. Lisäksi alueelta mahdollisesti ilmoitettuja luontotietoja tarkastettiin Laji.fi 

tietokannasta. 
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Kuva 3. Ehdotettu asemapiirustus. Lähde: HOAS. 
 
Alue on kosteaa ja se on 150-vuotta sitten ollut ojitettua, kosteaa Laajalahden tulva-

aluetta. Sittemmin alue on kuivunut ja 1960-luvun alun kartassa alue on viljelyaluetta, 
jonka halko kulkee valtaoja Laajalahden perukkaan (kuvat 4 ja 5). Ojien ja uomien paikka 

alueella on vaihdellut rakentamisen ja maantäyttöjen myötä. Alueen keskiosassa on 
edelleen nähtävissä matalia maakasoja ja valleja. 

 
Alueella on myös hieman haapoja ja kuusia, niiden lisäksi paljon koivuja, tervaleppiä, 

raitoja ja rakennusten tuntumassa myös muutama saarni sekä pihtoja. Saarnet ja pihdat 
on selvästi joskus kauan sitten istutettu riviin alueen etelärajan myötäisesti. 
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Kuvat 4 ja 5. Alueen maastokartat vuodelta 1872 ja 1960. Alue on ollut viljelyskäytössä. 
Kohta on vuoden 1872 kartassa Laajalahden  pohjukan vesijättömaata, jota jo silloin oli 
ojitettu alueen kuivattamiseksi. 
 

 
Kuva 6. Kehä I:n viereinen kevyenliikenteen väylä ja sen varren metsikköä. 
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Kuva 7. Suurempia kuusia, haapoja ja pihtoja on alueen eteläosassa. 
 

 
Kuva 8. Alueen länsiosaa. Uoman ympärillä kasvaa pääasiassa lehtipuita, koivuja, terva- ja 
harmaaleppää sekä muutamia haapoja. 
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Kuva 9. Alueen pohjoisreuna Kalevalantien varressa. Puusto on pääasiassa nuorta 
lehtipuustoa, joka on kasvanut aiemman vanhan viljelyalueen kohdalle. 
 

 
Kuva 10. Alue on aiemmin ollut viljelykäytössä ja myös rakentamattomana joutomaana. 
Vanhoja maakasoja voi vielä havaita alueen keskellä. 
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Kuva 11. Tervaleppiä Kehä I:n reunalla. Tiealueen leveys on tässä kohtaa noin 40 metriä, 
joten liito-orava voisi sen teoriassa liitämällä ylittää. 
 

Alueen luontoarvojen arviointi 
 

Luontotyypit ja kasvillisuus 

Alue on vanhaa viljelysaluetta ja joutomaata, iäkkäin puusto on alueen eteläreunalla. 
Alueen keski- ja pohjoisosassa on nuorempaa lehtipuuvaltaista puustoa. Espoon 

kaupungin paikkatietoaineiston perusteella alueen kohdalla tai vieressä ei ole suojeltavia 
luontokohteita.  Laji.fi tietokannasta löytyy alueelta muutama havainto vieraskasvilajeista, 

jättipalsamista ja jättiputkista (tarkastettu 10.4.2022). 

 

Sammakkoeläimet 

Alueen vesiuomat eivät ole enää luonnontilaisia, vaan ne on kaivettu vuosikymmenten 

aikana ja myös niiden paikka on vaihdellut. Laji.fi tietokannasta (tarkastettu 10.4.2022) 
löytyy alueelta havainto ruskosammakosta. Viitasammakosta ei ole havaintoja, eikä alue 

sille oikein sovellukaan. Ruskosammakko on Espoossa tavallisin sammakkolaji pienillä 
puroilla ja ojissa.  
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Sammakkoeläinten osalta alueella säilyy niille soveltuvaa ympäristöä, kun tontille 
rakennetaan hulevesikosteikko. Olisi eduksi, jos kosteikko olisi valmis jo siinä vaiheessa, 

kun nykyisiä uomia aletaan täyttää.  
 

Linnusto 

Alue on suhteellisen pieni ja vilkkaasti liikennöityjen teiden ja pihapiirien puristuksessa. 
Alueen pohjoisosa lähellä risteystä on päivällä kohtalaisen voimakkaan liikennemelun 

aluetta. Todennäköisesti alueella ei pesi erityisesti huomioitavia lajeja, vaan lajisto koostuu 
Espoossa rakennetuilla ja puistomaisilla alueilla tavallisimmista lajeista. 

 

Lepakot 

Alueella ei ole rakennuksia eikä luonnonkolojakaan nyt havaittu, joten alue ei sovellu 

lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikaksi. Alue todennäköisesti soveltuu lepakoiden 

ruokailualueeksi, mutta lähialueella on esimerkiksi Laajalahden rannoilla laajempia ja 
monipuolisempia ruokailualueita. Todennäköisimmin alueella voisi vierailla pohjanlepakko 

sekä uomien varrella vesisiippa. Viiksisiippalajeille alue on hieman liian avoin puustoltaan. 
 

Liito-orava 

Nyt alueelta ei löytynyt papanoita maastokäynnin aikana, eikä alueelta ole havaintoja 
myöskään Espoon kaupungin aineistossa (kuva 12). Alue ei sovellu erityisen hyvin liito-

oravalle, sillä sopivan tiheää kuusi-haapametsikköä on vain pieni laikku, muu puusto on 
lehtipuuvaltaista ja paikoin harvaa. Viheryhteydet alueelle ovat heikot teiden, rakennusten 

ja puistojen takia. Myös sijaintinsa takia alue ei vaikuta todennäköiseltä liito-oravan 
elinpiiriltä, vaikka viime vuosina liito-oravia on havaittu sekä Tapiolassa että Otaniemessä 

lähellä selvitysaluetta.  
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Kuva 12. Aluetta lähimmät liito-oravahavainnot Espoon kaupungin tietokannassa. 
Keltainen on papanahavainto, punaisten pallojen kohdalla on mahdollinen liikkumisyhteys. 
Lajille soveltuva elinympäristö on merkitty vinorasterilla. 

Lahokaviosammal 

Uhanalaista lahokaviosammalta on viime vuosina etsitty ja löydetty monilta Espoon kaava-

alueilta. Aiemmin lajia ei vielä etsitty yhtä intensiivisesti kuin viime vuosina, joten lajin 
esiintymisestä alueella ei ole tietoa. Laji suosii yleensä kuusivaltaisia metsiä  tai 

sekametsiä, joissa kasvaa kuusta. Laji löydetään tavallisimmin maassa lahoamisvaiheessa 
olevalta kuusen rungolta tai kuusen kannosta, satunnaisesti myös muilta puulajeilta.  

 
Alue ei ole lajille hyvin soveltuvaa aluetta, sillä puusto on harvaa ja maasto aurinkoista, 

eikä tontilla ole kuusia maapuina tai kantoina. Suomen lajitietokeskuksessa (Laji.fi) ei ole 
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lahokaviosammalesta havaintoja alueelta (tarkastettu 10.4.2022), mutta kaikkia 
havaintoja ei ehkä ole ilmoitettu sinne.  

 

Ekologiset yhteydet 

Alue ei sijoitu tärkeiden ekologisten yhteyksien kohdalle. 

 

Yhteenveto 
Selvitysalueella ei esiinny suojeltavia luontotyyppejä, eikä muita huomionarvoisia 
luontokokonaisuuksia. Maastokäynnin perusteella alueella ei todennäköisesti ole sellaisia 

luontoarvoja, jotka estäisivät kaavan toteutuksen.  

 
Lähellä oleva Laajalahti on arvokas lintujen pesintä- ja levähdysalue, jolla voi olla 

parhaimmillaan muutamia tuhansia vesilintuja, hanhia ja kahlaajia. Laajalahden 
ympäristössä on tehty arvio eri rakennushankkeiden yhteisvaikutuksista Laajalahden 

lintuveteen (Erävuori ja Kiiski 2021). Arviossa ei ole käsitelty Kehä I:n länsipuolelle 
sijoittuvia hankkeita. Todennäköisesti niiden hankkeiden vaikutus on Laajalahdelle pieni. 

 
Alueelle suunnitellussa rakennuksessa on 8 kerrosta, joten se nousee selvästi metsänrajan 

yläpuolelle. Laajalahdelta nousevien tai sinne laskeutuvien lintujen  lentoreitit 
todennäköisesti kulkevat myös nyt tarkastellun alueen  yli.  Korkeat rakennukset voivat 

aiheuttaa linnuille törmäysriskin, erityisesti jos julkisivuissa käytetään paljon lasia tai 
laajoja heijastavia pintoja. Siksi rakennuksen niissä kerroksissa, jotka ovat puiden latvojen 

yläpuolella, ei tulisi käyttää kerrosta korkeampia ikkunoita tai heijastavia pintoja, jos muu 
vaihtoehto on mahdollinen.  

 

 
Rauno Yrjölä 
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