Pikamuistio Vantaan Jäppilän kiviainesalueen liito-oravahavainnoista
Tein 22.5.2009 Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin pyynnöstä muutaman tunnin maastokäynnin
Vantaan kaupungin luoteisosassa sijaitsevalle Jäppilän alueelle, johon Lemminkäinen Oy
suunnittelee kiviaineistenottoa. Maastokäynnin yhteydessä kävin lävitse tukiasemalle johtavan tien
pohjoispuolisen osan palstasta 6:39 (sekä pieni osa palstasta 12:11), palstan kaakkoisnurkkaa tien
eteläpuolella havainnoin vain pinnallisesti.
Tämä pikamuistio korvautuu lähipäivinä hieman laajemmalla muistiolla.
Alueen luontoarvoista
Palstan 6:39 luontoarvoista tärkein lienee sen sijainti maakunnallisesti tärkeän itä-länsisuuntaisen
metsäekologisen yhteyden kupeessa. Lisäksi palsta liittyy pohjoispuolelta välittömästi Vantaan
kaupungin omistamaan arvokkaaseen Syväojan metsäalueeseen, jolla on merkitystä muun muassa
runsaslahopuustoisten kangasmetsien, lehtojen, korpien, liito-oravan ja lahopuulajiston suojelulle.
Sijainnillisesti kiviainestenottoalue on huonosti harkittu.
Palstalla 6:39 on kaksi harvennushakkuilta säästynyttä kallioaluetta, joiden metsät täyttävät
METSO-ohjelman luonnontieteellisissä valintaperusteissa määritellyt monimuotoisuusarvoja
omaavien kalliometsien kriteerit. Etenkin palstan lounaisosan kallioalueella (osin palstaa12:11) on
Vantaan oloissa edustavaa, kilpikaarnaisia mäntyjä ja lahopuuta sisältävää luonnontilaista
kalliometsää. Luonnonsuojelullista arvoa voi katsoa olevan myös alueen keskiosassa olevalla
soistuneella painanteella, jonka alueella on säilynyt rehevää korpikasvillisuutta.
Alueen merkityksestä liito-oravana kannalta
Tehdyistä harvennushakkuista huolimatta palstalla 6:39 on säilynyt runsaasti liito-oravalle sopivia
metsiä. Maastokäynnin yhteydessä havaittiin liito-oravan jätöksiä melko kattavasti eri puolilta
aluetta (liite). Jätöksiä havaittiin läpikävelyn yhteydessä myös tukiasemalle menevän tien
eteläpuolelta. Useimmissa tapauksissa papanoita oli vain muutamia, mutta muutamissa tapauksissa
niitä oli useita kymmeniä.
Maastokäynnin perusteella on ilmeistä, että liito-oravat käyttävät laajasti palstan 6:39 alueella
sijaitsevia kangasmaita ja lehtoja. Eniten jätöksiä näytti löytyvän kallioiden reunamilta järeiden
kuusten ja haapojen juurilta. Tukiaseman tien ja Klaukkalantien välissä on myös liito-oraville
sopivia metsiä, joten on todennäköistä, että liito-oravia elää alueella laajemminkin kuin vain
Syväojan luo-alueella sekä palstalla 6:39.
Kaavailtu kiviainestenottoalue hävittäisi nähdäkseni metsiä, jotka toimivat liito-oravalle tärkeinä
lisääntymis- ja levähdysalueina. Lisäksi kiviainestenottoalue vaikeuttaisi liito-oravien liikkumista
etelään Klaukkalantien suuntaan.
Vantaalla 26.5.2009,
Keijo Savola
Luontokartoittaja
045–652 1974

Liite. Havaitut liito-oravan jätökset (koordinaatit)
Liito-oravan jätöksiä havaittiin seuraavien puiden alta:
-

halk. 25 cm kuusi (6697035:3379063)
halk. 15 cm kuusi ja useita halk. 20–30 cm koivuja (6697050:3379045)
halk. 30 cm koivu (6697168:3379009)
halk. 25 cm kuusi (6697086:3379000)
halk. 25 cm kuusi (6697117:3378988)
halk. 25 cm kuusi (6697042:3378894)
halk. 40 cm kuusi (6697024:3378882)
halk. 35 cm kuusi (6696994:3378888)
halk. 40 cm kuusi (6696980:3378895)
halk. 35 cm kuusi (6696890:3378906)
halk. 25 cm haapa (6696837:3378910)
halk. 30 cm kaksihaarainen koivu (6696816:3378906)
halk. 25 cm haapa (6696808:3378915)
halk. 25 cm haapa (6696766:3378916)
halk. 25 cm kuusi (6696882:3378989)
halk. 20 cm haapa (6696811:3379028)
halk. 20 cm haapa (6696783:3379056)
halk. 20 cm haapa (6697005:3378980)
halk. 25 cm koivu (6696820:3379084)
halk. 15 cm haapa (6696820:3379084)
halk. 40 cm kuusi (6696620:3379093)

