
 
 

KANGASALAN LAMMINRAHKAN LIITO-ORAVIEN 
KULKUYHTEYKSIEN PUUSTON TARKASTELU 
Lamminrahkan eteläosan asemakaavaehdotuksen, kaava nro 785 (11.12.2018) liito-oravan kulkuyhteyksien (1-

6) nykytilanne tarkistettiin maastossa 25.2.2019. (kuva 1). Maastossa tutkittiin ne kohdat, joissa liito-oravan 

kulkuyhteys risteää asemakaavassa osoitetun uuden katuyhteyden kanssa eli joissa liito-oravan kulkuyhteyteen syntyy 

kadun rakentamisen vuoksi aukko. Maastotarkastelun totetuttivat FM ympäristötietelijä Tiina Virta ja FM ekologi Elviira 

Ritari Ramboll Finland Oy:stä.  

Kohteiden puuston nykytilannetta arvioitiin liito-oravan näkökulmasta asemakaavan toteutumisen jälkeen. Osassa 
kohteita nykytilanteessa puusto on riittävä, mutta paikoin puustoistutuksia joudutaan tekemään, jotta riittävä 
puustoinen kulkuyhteys toteutuisi. 
 
Liitteenä kartta, jossa on esitetty Lamminrahkan hankesuunnitelmaan liittyvän liito-oravan kulkuyhteyksien 
tarkastelun (Ramboll 2017) osoittamat suunnitellut kulkuyhteystarpeet, kun kaavan kaikki vaiheet on rakennettu  
 

 
Kuva1. Lamminrahkan eteläosan asemakaavaehdotuksen, kaava nro 785 (11.12.2018) ja selvitysalueet 1–6. 

 

 

 

 



 
 

KOHDE 1 

Kohteessa 1 liito-oravan kulkureitti ylittää asemakaavaehdotuksen mukaisen Rissonkadun ja Tietäjänkadun. Katujen 

väliin jää VL-6 alue. Kohteessa on tällä hetkellä noin 25-30 metriä pitkiä järeitä kuusia sekä seassa koivua ja mäntyä. 

Alueen poikki on esitetty Lamminrahkan hankesuunnitelman liito-oravatarkastelussa (2017) primääriyhteyttä tukeva 

liito-oravan kulkuyhteys. Katualueen vaatima tilavaraus ei heikennä kulkuyhteyttä. Kaavassa on katualueen 

pohjoisosaan merkitty istutettava puurivi (kuvat 2-4). 

 

 
Kuva 2. Kohde 1 – Kuvaussuunta pohjoiseen. 



 
 

 
Kuva 3. Kohde 1 – Kuvaussuunta itään. 

 
Kuva 4. Kohde 1 – Kuvaussuunta etelään. 

 

 

 

 

 



 
 

KOHDE 2 

Kohteessa 2 liito-oravan kulkuyhteys ylittää asemakaavaehdotuksen mukaisen Mossin puistokadun. Katu rakennetaan 
tällä kohtaa penkereelle. Kaavassa on määrätty kadun molemmin puolin istutettava puurivi. Kohteen 2 poikki on 
esitetty Lamminrahkan hankesuunnitelman liito-oravatarkastelussa primääriyhteyttä tukeva liito-oravan kulkuyhteys 
(Ramboll 2017). Puiden välissä on asemakaavaehdotukseen merkityn katualueen kohdalla noin 25-30 metrin aukko. 
Kohteessa kasvaa mäntyä, koivua ja kuusta. Puusto on paikoin hyvin nuorta, mutta reunoilla on myös järeämpää 
kuusta. Tällä hetkellä itäpuolella olevalla kukkulalla kasvaa suurikokoista mäntyä ja kuusta, joista liitomatka 
todennäköisesti riittää tulevan katualueen ylitse lännen suuntaan. Lännestä itään kulkuyhteys on heikompi 
korkeuserojen ja nuorten puiden vuoksi (kuva 5-6. 
 
Liito-oravan kulkuyhteyttä voidaan parantaa istuttamalla katualueen reunaan, varsinkin itäpuolelle, puustoa, mistä on 
määrättykin asemakaavaehdotuksessa. Toisaalta tilanne paranee tulevaisuudessa nykyisten puiden kasvaessa. 

 

 
Kuva 5. Kohde 2 – Kuvaussuunta pohjoiseen katualueen suuntaisesti. 

 
Kuva 6. Kohde 2 – Kuvaussuunta pohjoiseen. 



 
 

KOHDE 3 

Kohteessa 3 liito-oravan kulkuyhteys ylittää asemakaavaehdotuksen mukaisen Taitajankadun. Kohdassa on leveä 
ja tiheä taimikko. Liito-oravan kulkuyhteys on nykyisellään heikko. Lamminrahkan hankesuunnitelmassa tälle kohtaa 
on merkitty primääriyhteyttä tukeva kulkuyhteys. Tällä hetkellä taimikko ei todennäköisesti ole liito-oravalle 
houkutteleva liikkumisympäristö. Todennäköinen nykyinen kulkuyhteys on taimikon eteläpuolelta, jossa on edelleen 
riittävää puustoa (kuva 7). 
 
Katuyhteys on osoitettu taimikon halki. Nykyisellään taimikkoalueen reunoilla ei ole tällä hetkellä riittävän korkeaa 
puustoa taimikkoalueen ylittämiseen, joskin liito-oravat voivat käyttää pientä puustoa liikkumiseen. Kaavassa 
katualueen reunoille osoitetut puut auttavat liito-oravaa, joten kaavan toteutuminen voi parantaa kulkuyhteyttä. 
Taitajankadun länsilaidalle merkitään hyväksyttävään asemakaavaan istutettava puurivi. Esitetty kulkuyhteys on 
osayleiskaavan liito-oravatarkastelussa (2017) tukeva liito-oravan kulkuyhteys. 
 

 
Kuva 7. Kohde 3 –Kuvaussuunta pohjoiseen. 

 

  



 
 

KOHDE 4 

Kohteessa 4 liito-oravan kulkuyhteys ylittää asemakaavaehdotuksen mukaisen Rissonkadun. Kohteessa on tällä 
hetkellä metsäautotie nimeltä Hinkantie. Hinkantien molemmin puolin on pitkää, mutta harvaa puustoa. Kohteessa on 
paikoin harvaa männikköä, joka on myrskytuhoille altis.  Kohteen länsireunassa on tiheää kuusikkoa, johon 
todennäköinen nykyinen kulkuyhteys sijoittuu. Katulinjauksen vaatima puuton alue ei heikennä kulkuyhteyden laatua, 
koska kuuset alueella ovat vähintään 30 metrisiä (kuvat 8-10). 
 
Lamminrahkan hankesuunnitelman liito-oravan kulkuyhteystarkastelussa (2017) kulkuyhteys on primääriyhteys, joka 
mahdollistaa tulevaisuudessa liito-oravan kulkuyhteyden valtatien yli etelään kaava-alueen ulkopuolelle.  
 

 
Kuva 8. Kohde 4 – Kuvaussuunta itään. Hinkantie näkyy kuvassa keskellä vasemmalta oikealle. 

 
Kuva 9. Kohde 4 – Kuvaussuunta länteen. Puusto on tässä kohdin harvaa. 



 
 

 
Kuva 10. Kohde 4 – Kuvaussuunta etelään. Todennäköinen nykyinen kulkuyhteyspaikka. 

 

KOHDE 5 

Kohteessa 5 liito-oravan kulkuyhteys ylittää olemassa olevan voimalinjan johtoaukean, joka muodostaa nykyisellään 
liito-oravalle leveän kulkuesteen. Voimalinjan alla on matalaa pajukkoa, jota liito-orava voi teoriassa hyödyntää 
liikkumiseen. Laji on kuitenkin maassa kömpelö ja pajukon reunoilla on puustotonta aluetta.  Voimalinja on tarkoitus 
siirtää arviolta 2030-40 -luvulla maan alle, mikä mahdollistaa puuston istuttamisen lähemmäksi nykyistä metsän 
reunaa. Metsän reunoilla on tällä hetkellä korkeaa kuusikkoa (vähintään 30 metristä). Korkeammalla maastossa olevat 
puut auttavat liito-oravaa liitämään pidemmälle (kuvat 11-13).. 
 
Nykyisen voimalinjan poikki on esitetty Lamminrahkan hankesuunnitelman liito-oravan kulkuyhteyksien tarkastelussa 
(2017) sekä primääri- että sekundäärinen liito-oravan kulkuyhteystarve. Tilanne paranee, kun puustoa saadaan 
istutettua nykyisen voimalinjan alle/reunoille kun voimalinja siirretään maan alle. 

 



 
 

 
Kuva 11. Kohde 5 – Kuvaussuunta itään 

 
Kuva 12. Kohde 5 – Kuvaussuunta länteen. Kuvassa näkyy Riesontie. 



 
 

 
Kuva 13. Kohde 5 – Voimalinjan reunaston puustoa. Kuvaussuunta etelään Riesontien itäpuolella. 

 

KOHDE 6 

Kohteessa 6 liito-oravan kulkuyhteys ylittää asemakaavan mukaisen Mossin puistokadun. Nykyisen Riesontien ja 

Riesonpolun risteykseen on suunniteltu Mossin puistokadun kohdalle kiertoliittymää. Tällä hetkellä liito-oravan 

todennäköinen kulkuyhteys on Riesonpolun eteläpuolella, jossa molemmin puolin tietä on suurikokoista 

kuusikkoa.  Osayleiskaavassa tulevan kiertoliittymän kohdalle ei ole osoitettu liito-oravan kulkuyhteyttä. Kulkuyhteys 

viereiselle liito-oravan elinympäristölle on osoitettu elinympäristön eteläpuolelta voimalinja-alueen poikki länteen 

(kuvat 14-15). Tulevaa kulkuyhteyttä on käsitelty kohdassa 5. 

 
 Kuva 14. Kohde 6 – Kuvaussuunta pohjoiseen tulevan kieroliittymän kohdalta. 



 
 

 
Kuva 15. Kohde 6 – Kuvaussuunta etelään. Kuvassa näkyy nykyinen todennäköinen kulkuyhteys Riesontien ylitse. 



 
 

LIITTEET 

LIITE 1: Kartassa on esitetty Lamminrahkan hankesuunnitelmaan liittyvän liito-oravan kulkuyhteyksien 

tarkastelun (Ramboll 2017) osoittamat suunnitellut kulkuyhteystarpeet, kun kaavan kaikki vaiheet on 

rakennettu. 

 

 


