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Lausunto Espoon Soukan Alakartanontie 2:n alueen luontoarvoista  
 
Espoon Soukan Alakartanontie 2:n alueella suunnitellaan täydennysrakentamisena. Espoon kaupunki on 
pyytänyt rakennuttajaa selvittämään alueen luontoarvoja nk. luontolausuntona. Lausunnossa arvioidaan 
asiantuntija-arviona, onko alueella mahdollisesti suojeltavia luontotyyppejä ja potentiaalisia harvalukuisten 
eläin tai kasvilajien esiintymispaikkoja. Liito-oravan esiintyminen alueella kartoitettiin maastokäynnin 
aikana, joka tehtiin 15.4.2019. Tässä työssä arvioidaan, onko uusien talojen rakentamisesta haittaa liito-
oravalle tai muille suojeltavilla lajeille tai luontotyypeille. Työn on tehnyt FT Rauno Yrjölä. 
 

  
  

 
 

 
Kuva 1-4. Selvitysalueen nykyinen kaava ja maanomistuksen raja ilmakuvalla. Selvitysalueen itäosaan 
suunnitellaan rakennettavan kolme taloa lisää. Kuivat ja piirrokset YIT ja Ark'idea.  
 



 2 

Maastotyö 
Rauno Yrjölä kävi tarkastamassa selvitysalueen 15.4.2019. Maastotarkastuksessa arvioitiin alueen 
luontotyyppejä  etsittiin liito-oravan papanoita haapojen ja kuusten juurelta.  
 
Luontotyypit 
 
Luontotyyppejä arvioitiin sillä hetkellä näkyvissä olevan kasvillisuuden ja maaston ominaispiirteiden 
perusteella (kallioisuus, kosteus). Ihmistoiminta näkyy alueella voimakkaasti pihapiirien, kentän ja 
parkkialueen lisäksi myös muilla kuvioilla, joilla on paljon polkuja ja aluskasvillisuuden kulumista. Alueen 
karkea luontotyyppikuviointi on esitetty kuvassa 5. 
 

 
Kuva 5. Alueen luontotyyppien karkea rajaus. Kuvassa on asunto-osakeyhtiön tontin raja, mutta 
suunnitelmassa esitetty rakentaminen ulottuu myös kaupungin tontin puolelle kuviolla 3. 
 
 

Kuva 6 (kuvio 1). Kerrostalojen pihapiirit ja niitä 
reunustavat kuivat mäntyvaltaiset metsät 
(kalliometsiä ja kulunutta mäntykangasta). Pihoilla 
on koristeistutuksia. 
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Kuva 7 (kuvio 2). Talojen itäpuolen kalliorinne, 
jossa rinteen yläosassa kasvaa muutamia mäntyjä, 
mutta kallion alapuolella lehtipuita. Alueella on 
myös koristekasveja, ainakin istutettuja 
alppiruusuja.. 
 

 
 

Kuva 8 (kuvio 3). Selvitysalueen eteläreunassa 
oleva kuusi-haapametsikkö, joka on lähinnä 
mustikkatyypin tuoretta kangasta. Metsän poikki 
kulkee polkuja, lahopuuta on vähän. Haavoissa on 
muutamia  käpytikan tekemiä koloja. Alue on liito-
oravan asuttama. 
 

 
 

Kuva 9 (kuvio 4). Tenniskentän pohjoispuolella 
oleva sekametsäalue, joka on hieman avonaisempi 
kuin alue 3. Puustossa on kuusta ja haapaa, mutta 
myös mäntyjä. Polkujen lähistöltä kenttäkerros on 
kulunutta, mustikka on runsain varpu 
kenttäkerroksessa. 
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Kuva 10 (kuvio 5). Teiden risteykseen jäänyt 
kosteampi painanne, jossa kasvaa mm. tervaleppiä 
sekä kuusia ja muutamia suuria haapoja. 
Alueelta löytyi liito-oravan papanoita ja 
todennäköisesti alue on liito-oravien 
ruokailualuetta sekä liikkumisyhteys teiden yli 
itään kohti Riilahtea. 
 

 
 

Kuva 11 (kuvio 6). Kuivempi, mm. mäntyjä kasvava 
kallioinen alue selvitysalueen ja tien välissä. 
Mäntyjen lisäksi alueella kasvaa hieman kuusia ja 
pihlajantaimia. Kenttäkerroksessa kasvaa paljon 
mustikkaa. Kallioiden kohdalla kasvillisuus on 
paikoin hyvin kulunutta. 
 

 
 

Kuva 12 (kuvio 7). Tenniskenttä ja sen viereiset 
alueet. Kentän vieressä on hieman 
nurmikkoaluetta, sekä koristekasveja, mm. 
alppiruusuja. Muutama suuri haapa kasvaa kentän 
vieressä. 
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Kuva 13 (kuvio 8). Asfaltoitu pysäköintialue. 
Pysäköintialueen reunalla kasvaa lehtipuurivistö. 
 

 
 

 
 
Liito-oravan esiintyminen 
 
Espoon kaupungin aineistossa ei aiemmin ollut havaintoja liito-oravasta tällä alueella (kuva 14). Liito-oravan 
esiintymistä selvitettiin etsimällä papanoita haapojen ja kuusten alta lajille sopivassa ympäristössä (kuva 
15). Lajille sopivaa ympäristöä on erityisesti selvitysalueen eteläreunalla, mutta myös tenniskentän ja 
pysäköintialueen välillä. 
 

 
Kuva 14. Espoon kaupungin liito-oravatiedot selvitysalueen läheltä. Riilahdessa on tiedossa esiintymä 
(keltaiset papanahavaintoja, oranssi pesäpuu), ja punaiset katkoviivat arvioituja kulkuyhteyksiä. 
 
Selvityksessä papanoita löytyi 14 puun alta, joista 3 sijaitsee asunto-osakeyhtiön tontin sisällä. Alueella on 
myös mahdollinen pesäkolo, kolo haavassa ja sen alla papanoita. Kuviolle 3 rajattiin esiintymisen ydinalue, 
joka tulee turvata rakennushankkeessa. Lisäksi puustoinen yhteys kuvioiden 3 ja 5 välillä. Puustoiseksi 
yhteydeksi riittää kuvion 6 puuston säilyminen tien vierellä. 
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Keskiosassa (kuvioilla 2 ja 4) on liito-oravalle sopivaa ympäristöä, ja siltä alueelta löytyikin papanoita 
yhden puun alta. Liito-oravat liikkuvat varmasti kuvioiden poikki, mutta alueet eivät vaikuta lisääntymis- tai 
levähdyspaikalta, vaan sellainen on kuviolla 3. 
 

 
Kuva 15. Liito-oravahavainnot alueelta. Keltaiset ovat papanahavaintoja, punainen merkki on oletettu 
pesäpaikka haavan kolossa. Vihreällä viivoituksella on esitetty alueet, jotka soveltuvat liito-oravalle. 
Punainen alue on esiintymän ydinalue.. Vihreät nuolet ovat mahdollisia liikkumissuuntia. 
 

 
Kuva 16. Kuvion 3 liito-oravametsää ydinalueella, jossa on lähekkäin kuusia ja haapoja. 
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Kuva 17. Liito-oravan papanoita puun alla. Kuva 18. Haapoja, joista yhdessä on todennäköinen 

pesäpaikka vanhassa tikankolossa. Puun alta löytyi 
muutamia papanoita, joten se alue tulkitaan 
lisääntymis- tai levähdyspaikaksi, joka on lain 
suojaama. 

 
 
 

Yhteenveto 
Selvitysalueella ei ole suojeltavia luontotyyppejä. Koko kasvilajistoa ei huhtikuussa pysty arvioimaan, mutta 
luontotyyppien ja maaston kuluneisuuden perusteella alueella todennäköisesti kasvaa vain Espoon 
kaupunkiympäristölle tyypillisiä lajeja.  
 
Alueelta löytyi liito-oravan esiintymä ja kuviolle 3 rajattiin ydinalue. Arvioni mukaan suunniteltu 
rakentaminen osin  mahdollista, jos ydinalueella olevaan pesäpaikkaan ja sen viereisiin puihin jää riittävä 
suojavyöhyke (vähintään 15 metriä, ks kuva 19), vaikka puita tenniskentän eteläpuolelta hieman 
jouduttaisiin poistamaan.  
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Kuva 19. Suunnittelualueen eteläosan papanoidut puut, ja niiden ympärille piirretty 15m vyöhyke. 
 
 
Kuvion 3 keskeisen osan säilymisen lisäksi on tärkeää, että puusto kuviolla 5 säilyy, ja lisäksi säilyy 
puustoinen yhteys kuvioiden 3 ja 5 välillä. Todennäköisesti selvitysalueen liito-oravaesiintymä on 
yhteydessä mm. Riilahden esiintymään, joten puustoiset yhteydet alueella ja toisaalta alueelta 
liikenneväylien yli pitää säilyttää. 
 
Käytännössä tärkeintä on rakentamisen aikana huomioida kuvion 3 pohjoisreuna, että puustoa ei turhaan 
kaadeta, ja että selvitysalueen ulkopuolella olevaa osaa ydinalueesta ei myöskään harvenneta sen 
maanomistajan toimesta. 
 
 
 

 
Rauno Yrjölä 
 
 


