
 

Tekijä:      

Rauno Yrjölä 

 

TUTKIMUSRAPORTTI 

12.6.2014  

 

 

MAARINSOLMUN LIITO-ORAVASELVITYS 2014 
 

 

 



2 
 

 

SISÄLLYS 
1 Johdanto ....................................................................................................................................... 2 
2 Selvitysalue .................................................................................................................................. 2 
3 Menetelmä ja tulokset .................................................................................................................. 4 
 

1 JOHDANTO 
 

Espoon kaupunki tilasi keväällä 2014 liito-oravatietojen päivityksen Maarinsolmun asemakaava-alueelta, 
Kalevalantien ja Hagalundintien kulmaan jäävältä alueelta (kuva 2-1). Alkuperäinen kaava on ollut nähtävillä 
jo vuonna 2005. Risteys on suunniteltu korvattavaksi liikenneympyrällä ja ympyrän lounaispuolelle 
rakentamista (kuva 2-2).  
 
Selvitys tehtiin yhdellä maastokäynnillä heti tilauksen jälkeen 14.5.2014. Selvityksen teki FM Rauno Yrjölä. 
Espoon kaupungin puolesta työtä on ohjannut maisema-arkkitehti Aino Aspiala. 

2 SELVITYSALUE 
Selvitysalue sijaitsee Tapiolassa Kalevalantien ja Hagalundintien risteyksessä.  Tiet rajaavat aluette pohjois- ja 
itäreunalla, etelä- ja länsipuolella on pihoja ja puistoa. Liikenteen melu on ruuhka-aikoina melko voimakas. 
Teiden leveys todennäköisesti vaikeuttaa liito-oravien mahdollista liikkumista niiden yli alueen kohdalla, 
mutta sopivia ylityspaikkoja on kyllä lähialueilla. 
 
Alue ei sijaintinsa takia vaikuta todennäköiseltä liito-oravan elinpiiriltä, mutta viime vuosina liito-oravia on 
havaittu sekä Tapiolassa että Otaniemessä, aivan lähellä selvitysaluetta. Selvitysalue soveltuu myös puuston 
koostumuksen puolesta liito-oravan elinalueeksi, ainakin tilapäisesti. Alueella on 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 tontin rajan myötäisesti. 
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Kuva 2-1. Selvitysalueen rajaus.  

 

Kuva 2-2. Alueelle tehty kaavasuunnitelma. 
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Kuva 2-3. Selvitysalueella on pienialaisesti kuusi-haapa-
sekametsää, joka voisi sopia liito-oravan elinpaikaksi. 

Kuva 2-4. Pihan rajalla kasvaa haapoja, pihtoja ja 
saarnia. 

 

  

Kuva 2-5. Alueen keskellä on vielä pieni laikku vanhaa 
avointa niittyä, niittyä reunustava metsä on 
lehtipuuvaltainen. 

Kuva 2-6. Alueen keskellä kulkeva oja. 

 

3 MENETELMÄ JA TULOKSET 
Liito-oravan papananoita etsittiin lajille soveltuvilta alueilta haapojen, kuusten ja tervaleppien tyveltä 
14.5.2014 tehdyllä maastokäynnillä. Vaikka tarkastus tehtiin vasta toukokuussa, se ei kuitenkaan ollut liian 
myöhäinen ajankohta, koska samanaikaisesti papanoita oli vielä hyvin löydettävissä Espoossa muilla alueilla. 

Alueelta ei löydetty yhtään liito-oravan papanaa. Silmämääräisesti arvioiden 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. 

Selvityksen perusteella alueen kaavoitus voidaan toteuttaa. 
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