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Liito-orava on Suomen luonnonsuojelulain nojalla suojeltu laji, jonka lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää. Luonnonsuojelulain ja ympäristöministeriön 
ohjeen (6.2.2017) mukaan  

● Liito-oravan ydinalue rajataan papanalöydösten mukaan. Liito-oravan elinpiiri on 
ydinaluetta laajempi. 
 

● Lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi määritellään kaikki liito-oravan ydinalueella 
sijaitsevat kolo-, risupesä- ja linnunpönttöpuut. Nämä puut ovat siis suojeltuja, vaikka 
niiden ympäriltä ei löytyisi liito-oravan jätöksiä. Jokainen ydinalueella sijaitseva 
kolopuu, risupesä tai linnunpönttö vaatii ympärilleen suoja-alueen.  
 

● Liito-oravan papanahavaintojen ja niiden muodostaman ydinalueen status säilyy 
nykyisten ohjeiden mukaan voimassa viiden vuoden ajan. 

 
Liito-oravahavainnot Patterimäellä  

Käsillä oleva kiista koskee erityisesti Raide-Jokerin linjausta Pajamäen Patterimäen 
lännenpuoleisessa metsässä. Alueella tehdyt liito-oravan jätöshavainnot (kevät 2018 ja 
kevät 2019) osoittavat, että alue on liito-oravan ydinalue, jolla sijaitsee useita liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut tuottaa ja ylläpitää kunnan ympäristöviranomaisena 
koko kaupungin kattavaa liito-oravan esiintymistietoa. Esiintymistieto toimii pohjana, kun 
arvioidaan erilaisten hankkeiden lisäselvitystarpeita mm. tarkempien liito-oravaselvitysten 
teettämisessä.  

Helsingin kaupungin keväällä 2018 Enviro Oy:llä teettämässä liito-oravakartoituksessa 
Pajamäestä löytyi liito-oravan ydinalue, ja liito-oravan käyttämiä puita oli papanalöydösten 
perusteella paljon muun muassa Patterimäen länsipuolella Raide-Jokerin linjauksella. 
Ydinalueen sijaan alue määriteltiin kuitenkin Enviro Oy:n toimesta liito-oravan 
ruokailualueeksi. Samalla määritelmää “ruokailualue” käytettiin ensimmäistä kertaa koko 
Helsingin alueella.  

 



Kuva 1. Helsingin 
liito-oravakartoitus 2018 / 
Liito-oravan jätöslöydöt 
Pajamäessä.  
Tummemmalla vihreällä 
varjostettu alue tulkittiin 
ydinalueeksi ja 
vaaleammalla varjostettu 
ruokailualueeksi. 

www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-27-18.pdf 
 
Tutkimustulokset eivät kuitenkaan tunne käytäntöä, etteikö liito-orava lisääntyisi tai levähtäisi myös 
ruokailualueellaan. Liito-oravalla on tyypillisesti käytössään, samanaikaisestikin, useita pesiä. 
Myös liito-oravan ruokailuun käyttämällä alueella sijaitsevat kolopuut voivat olla sen pesintä- tai 
levähdyskäytössä, jolloin ne luokitellaan liito-oravan suojeltaviksi lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. 
Näin ollen Raide-Jokerin Allianssi ja Uudenmaan ELY-keskus perustavat omat väitteensä 
Patterimäen länsipuolen liito-oravastatuksesta tähän virheelliseen ja tarkoitushakuiseen 
ruokailualueen tulkintaan. 
 
Kesällä 2019 Helsingin kaupunki poisti ruokailualueen määritelmän Patterimäen länsipuolen 
metsästä ja määritteli pienen osan siitä vuonna 2018 tunnistetun liito-oravan ydinalueen jatkeeksi. 
Toisin kuin aiempi “ruokailualue” joka sisälsi kaikki liito-oravan käyttämät puut, uusi rajaus 
Patterimäen länsipuolella sisältää lähinnä uudet, keväällä 2019 löytyneet risupesäpuut. Suurin osa 
liito-oravan jo vuonna 2018 löydetyistä papanapuista jää rajauksen ulkopuolelle (kuva 2), vaikka 
ympäristöministeriön ohjeiden mukaan liito-oravan ydinalue tulee rajata papanalöydösten mukaan. 
Mielenkiintoista on myös, että päivitetty ydinalue myötäilee Raide-Jokerin raidelinjausta niin, että 
linjaus papana- ja kolopuineen jää sen ulkopuolelle.  

Kuva 2. Helsingin kaupungin 
ympäristöpalveluiden 
päivittämä liito-oravan 
ydinalueen rajaus Pajamäessä. 
Ydinalueen uusi rajaus 
Patterimäen länsipuolella ei 
vastaa Helsingin kaupungin 
liito-oravakartoituksen 2018 eikä 
asukkaiden vuonna 2019 
ilmoittamia havaintoja papana- ja 
kolopuista alueella. Onkin 
merkillepantavaa, että tämä rajaus 
myötäilee Raide-Jokerin linjausta. 
 
 
 

http://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-27-18.pdf


Vuoden 2018 liito-oravakartoituksen tulokset julkaistiin helmikuussa 2019 
(www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-27-18.pdf). Raide-Jokerin 
Allianssi ja Uudenmaan ELY-keskus saivat kartoituksen tulokset tietoonsa jo syyskuussa 2018. 
Kaupungin ympäristöpalveluiden mukaan infrahankkeissa (kuten Raide-Jokeri) tarkempien 
luontoselvitysten teettäminen on ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
hankkeesta vastaavan tahon tai toiminnanharjoittajan vastuulla. Näin ollen Raide-Jokerin 
tapauksessa selvilläolovelvollisuus Patterimäen puunkaatojen vaikutuksista liito-oravan 
lakisääteisesti suojeltuihin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin on Raide-Jokerin Allianssilla. 
Raide-Jokerin allianssi ei ole kuitenkaan täyttänyt tätä velvollisuuttaan. ELY-keskus sanoo 
12.7.2019 tekemässään päätöksessä että “Jätöslöytöjä on tehty myös ydinalueen ulkopuolella 
Patterimäen länsipuolelta, johon Raide-Jokeri -hanke kohdistuu, mutta liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja ydinalueen ulkopuolelta ei ole todettu. Samaan tulokseen on päädytty myös 
Raide-Jokeri -hankkeen liito-oravaselvityksessä”. Pajamäki-seuran pyytäessä Raide-Jokerilta ko. 
selvitystä nähtäväksi ilmeni, ettei Raide-Jokeri ole tehnyt alueella liito-oravaselvitystä vaan 
puustomittauksen. ELY-keskus siis viittaa dokumenttiin, jota ei ole olemassa. 

Raide-Jokeri Allianssin ja Uudenmaan ELY-keskuksen neuvottelumuistiossa 6.9.2018 (liite 2) 
todetaan, että linjauksen alle on jäämässä kaksi suojeltua kolopuuta Patterimäen länsipuoleisessa 
metsässä. Neuvottelussa kuitenkin päädyttiin kyseenalaisten tulkintojen jälkeen siihen, ettei 
ratalinjausta ole syytä näiden kolopuiden vuoksi muuttaa eikä poikkeuslupaa rakentamiselle tarvita. 
Kolopuut ovat siis olleet tiedosssa jo syksystä 2018 lähtien, vaikka Uudenmaan ELY-keskus kieltää 
niiden olemassaolon päätöksessään 12.7.2019. Kolopuut mainitaan myös Raide-Jokerin 
karttakuvassa (Liite 1, kuva 5).  
 
Helsingin kaupunki teetti keväällä 2019 uuden liito-oravakartoituksen, mutta Patterimäen 
länsipuolta ei kartoitettu sen yhteydessä. Myöskään Raide-Jokerin Allianssi, jolle vastuu 
liito-oravatilanteen seuraamisesta olisi kuulunut, ei kartoittanut ko. aluetta. Vapaaehtoiset 
kaupunkilaiset kartoittivat Patterimäen länsipuolisen metsän liito-oravatilanteen alkukesästä 2019 
ja toimittivat tiedot kaikista papana-, kolo-, risupesä- ja pönttöpuuhavainnoista Uudenmaan 
ELY-keskukselle, Raide-Jokerin Allianssille ja Helsingin kaupungille (ks. kuva 3). 
Vapaaehtoisvoimin toteutetussa kartoituksessa Patterimäen länsipuolella tehtiin useita uusia 
liito-oravan jätöshavaintoja sekä löydettiin lukuisia uusia kolopuita, joista suuri osa on 
Raide-Jokerin ja sen pelastustien linjauksella. 

Kuva 3. Pajamäki-seuran ja 
Helsingin 
luonnonsuojeluyhdistyksen 
vapaaehtoisten tekemät papana-, 
kolo-, risupesä- ja 
pönttöpuuhavainnot 2019. 
Kartan pohjana on käytetty Helsingin 
kaupungin karttapalvelun 
asemakaavakarttaa, jossa näkyy 
Raide-Jokerin linjaus. Raide-Jokerin 
edellyttämää pelastustietä, joka lisää 
kaadettavien puiden määrää 
huomattavasti, ei löydy 
asemakaavasta. Kuvaan on merkitty 
myös Helsingin kaupungin 18.7.2019 
päivittämä liito-oravan ydinalue.  

 

http://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-27-18.pdf


Alueelta löytyi myös liito-oravan risupesä, jonka kaupungin ympäristötarkastaja Tuomas 
Lahti varmensi 11.7.2019. Tiedot kolopuista ja risupesästä olivat myös Uudenmaan 
ELY-keskuksella heinäkuussa 2019.  

ELY-keskus sivuutti täysin kaadettavan metsän alueella sijaitsevat kolopuuhavainnot 
päätöksessään 12.7.2019. Lausunnossaan hallinto-oikeudelle ELY-keskus sanoo, että 
”Johtopäätöksenä oli, että kaikki havaitut uudet kohteet (risupesät ja kolopuut) sijaitsevat 
säilyvän metsän alueella, eikä niitä ole tarpeen kaataa Raide-Jokerin rakentamista varten.”  
Näkemyksemme poikkeaa tästä. Raide-Jokerin linjaukselta on paitsi keväällä 2018 myös 
keväällä 2019 havaittu lukuisia papana- ja kolopuita. Koska puut sijaitsevat liito-oravan 
ydinalueella, ne ovat luonnonsuojelulain mukaan suojeltuja, ja niiden kaataminen vaatii 
poikkeusluvan.  

ELY-keskus sanoo vastineessaan myös, että “Lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin sisältyvät 
suojaa antavat puut ja ruokailupuut siinä laajudessa, että yksilö voi käyttää elinpiirinsä 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja menestyksekkäästi” ja toteaa, että “Liito-orava pystyy 
Raide-Jokerin rakentamisesta huolimatta käyttämään jatkossakin alueella sijaitsevia 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja menestyksekkäästi”.  
Tämä ei pidä paikkaansa, sillä  liito-orava käyttää ravinnokseen haavan, lepän ja koivun 
norkkoja sekä kesällä silmuja ja lehtiä, ja nämä lehtipuut (joiden alta löytyi papanoita kevään 
2018 kartoituksessa) sijaitsevat nimenomaan Raide-Jokerin linjauksella, eli ne kaadetaan.  

Vastineessaan Uudenmaan ELY-keskus väittää myös, että “kaikki ELY-keskuksen tietoon 
saatetut uudet havainnot mahdollisista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista 
Raide-Jokerin ja siihen liittyvän pelastustien linjauksella on tarkistettu ennen päätöksen 
antamista.”  
ELY:n tarkastuskäynti oli tehty päivää ennen päätöksen antamista, 11.7.2019. 
Tarkastuskäynnin ajankohta antaa kuitenkin vaillinaisen kuvan liito-oravan liikkeistä alueella: 
väriltään ruskeat papanat eivät kunnolla erotu karikkeen ja aluskasvillisuuden joukosta. 
Papanat myös maatuvat nopeasti lämpimässä säässä. Lisäksi puunkoloja ja risupesiä on 
vaikea havaita puiden ollessa lehdessä.  
 
Myös Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja tuo havaintojen vaillinaisuuden esiin omassa 
tarkastusraportissaan samalta päivältä (11.7.2019): "Liito-oravan inventointi papanoita 
etsimällä heinäkuussa ei anna kovin luotettavaa kokonaiskuvaa alueella ympäri vuoden 
oleskelevan yöeläimen liikkeistä. Papanoiden löytäminen kasvillisuuden ja kertyneen 
karikkeen alta on hankalaa, ja se myös maatuu nopeammin kuin kevättalvella/keväällä”. 
Pidämme ELY-keskuksen tarkastuskäyntiä riittämättömänä, ja väitettä havaintojen 
tarkastamisesta ennen päätöksentekoa harhaanjohtavana. 

Poikkeuslupa 

Liito-oravan ydinalueella sijaitsevan kolo-, risupesä- tai pönttöpuun kaataminen vaatii lain 
mukaan poikkeusluvan hakemisen. Poikkeusluvan saamisen kriteerit ovat tiukat. 
Edellytyksenä on muun muassa, että kolopuun kaatamiselle on etsitty muita vaihtoehtoja, 
mutta tuloksetta.  

Uudenmaan ELY-keskus ei ole vaatinut Raide-Jokerin Allianssilta poikkeuslupaa puiden 
kaatamiseen liito-oravan ydinalueilla Patterimäen itä- ja länsipuolella. Saamamme tiedon 
mukaan Raide-Jokerin Allianssi olisi ollut valmis hakemaan alueelle poikkeuslupaa, mutta 
Uudenmaan ELY-keskus oli todennut, ettei sitä tarvita. Uudenmaan ELY-keskus näyttääkin 
linjanneen, että Helsingissä ei ole tarpeen ryhtyä poikkeuslupaprosessiin, vaan tilanteet 



harkitaan tapauskohtaisesti. Tämän seurauksena vaikuttaa siltä, että päätöksillä 
heikennetään säännönmukaisesti liito-oravan elinmahdollisuuksia laeista ja ohjeista 
piittaamatta. 

Asemakaavoitus 

Myös Patterimäen itäpuolisesta metsästä on keväällä 2019 tunnistettu liito-oravan ydinalue 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoineen. Raide-Jokerin linjaus kulkee tämän ydinalueen halki. 
Alueelle on lisäksi kaavoitettu runsaasti asuinrakentamista.  

Ympäristöministeriö on lähettänyt 6.2.2017 kaavoituksesta vastaaville kunnille, maakuntien 
liitoille, kaavoitustyötä tekeville konsulteille sekä elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksille 
(ELY-keskukset) ohjeet liito-oravan huomioimisesta kaavoituksessa. Niiden tarkoituksena on 
antaa em. tahoille tarpeellista tietoa liito-oravan elintavoista, sitä koskevasta 
lainsäädännöstä sekä kaavoitustyön yhteydessä tarpeellisista selvityksistä ja 
vaikutusarvioinneista. Ympäristöministeriön ohjeessa todetaan, että "Liito-oravan huomioon 
ottamisen näkökulmasta kaavoituksessa on tärkeää, että yhdyskuntien viherrakennetta 
mietitään kokonaisuutena." 

Jos sekä Raide-Jokeria että asuinrakentamista koskevat suunnitelmat toteutuvat Pajamäen 
alueella, menetetään huomattavan paljon metsää sekä Patterimäen itä- että länsipuolelta. 
Yhtenäinen, monimuotoinen metsäalue rikkoutuu heikentäen koko alueen ekosysteemiä ja 
liito-oravien ydinalueita Patterimäen molemmin puolin.  

Vastineessaan Uudenmaan ELY-keskus sanoo kuitenkin, että ”Raide-Jokerin nykyinen 
reittivalinta on hyväksytty alueelle vahvistetussa asemakaavassa. Alueelle 
suunnitellun/tulevan asuinrakentamisen vaikutuksia suojeltavaan luontoon selvitetään 
erikseen niitä koskevissa menettelyissä. Joten tässä yhteydessä ei ole aihetta puuttua 
siihen.”  

Ympäristöministeriö ohjeistaa myös, että liito-oravan elinpiirien suojeleminen huomioitaisiin 
ensisijaisesti jo alueiden kaavoitusvaiheessa. Joskus liito-orava voi kuitenkin asettua 
asumaan myös asemakaavoitetulle alueelle, johon on poliittisilla päätöksillä hyväksytty 
hankkeita. Liito-oravan suojelutoimenpiteet ovat voimassa myös asemakaavoitetuilla alueilla. 
Tällaisessa tilanteessa suunnitelmat tulee lain mukaan käsitellä uudelleen liito-orava 
huomioiden. Ympäristöministeriön ohje sanoo voimassa olevan asemakaavoituksen osalta 
seuraavaa: 

“Luonnonsuojelulain 49 §, joka kieltää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittämisen ja heikentämisen, koskee myös sellaisia alueita, joilla on voimassa 
oikeusvaikutteinen kaava. Siten esimerkiksi asemakaavan mukainen rakentaminen saattaa 
estyä, jos rakentaminen rikkoisi tätä kieltoa. Tällaisessa tilanteessa on syytä selvittää 
mahdollisuudet kaavan muuttamiseen siten, että ristiriitaa ei enää ole.” 

Pajamäen alueen ensimmäiset liito-oravahavainnot tehtiin Helsingin kaupungin 
liito-oravakartoituksen yhteydessä vuonna 2018. Kun Raide-Jokerin linjausta koskeva 
asemakaava vahvistettiin Helsingin kaupunginvaltuustossa vuonna 2017, ei siis ollut 
tiedossa, että alueelle muodostuisi liito-oravan ydinalueita. 

Myös Uudenmaan ELY-keskuksen vastineessaan mainitsemia Raide-Jokerin vaihtoehtoisia 
reittejä on tarkasteltu ennen liito-oravan ilmestymistä alueelle. Siten intressit niiden 
toteuttamiseen ovat olleet alhaisemmat. Suunnitelmat on syytä nyt käydä uudestaan läpi lain 
vaatimalla tavalla. 



Mielestämme on vastuutonta, että Uudenmaan ELY-keskus ei katso tarpeelliseksi tarkastella 
samaa aluetta koskevia asemakaavoja kokonaisuutena, vaikka niiden molempien tilanne on 
ajankohtainen ja akuutti. 

Huomionarvoista on lisäksi, että Raide-Jokerin pelastustiestä ei löydy lainkaan merkintöjä 
Raide-Jokerin linjausta koskevasta asemakaavasta (Patterimäen asemakaavamuutos 
12434) eikä myöskään alueen asuinrakentamista koskevasta asemakaavasta (Patterimäen 
asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nro 12477). 

Ympäristöministeriön ohjeet: 
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B35834BDD-648F-456A-9325-F4E09A296D
A0%7D/124917) 

 
Vaahteralehto ja lintujen pesintä 

ELY-keskus on arvioinut tarkastuskäynnillään, että valittajien esiin tuoma vaahteralehto ei 
ole LSL 29 S:n luontotyyppinä suojeltava kohde tai muutoinkaan luontoarvoiltaan erityisen 
edustava tai arvokas. Näin ollen valittajien mainitsema korkeimman hallinto-oikeuden päätös 
KHO 2004:45 ei olisi relevantti tässä asiassa. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen 
havainnot vaahteralehdon arvosta ovat erilaisia kuin Uudenmaan ELY-keskuksella.  

Lintujen yleinen pesintärauha ulottuu nykysuosituksen mukaan heinäkuun loppuun asti ja se 
on myös ELY-keskusten suositus. Helsingin kaupungin ohjeen mukaan 1.4.-15.8. välisenä 
aikana pesiviä lintuja ei saa häiritä eikä pesäpuita saa kaataa. Raide-Jokerin työmaan 
hakkuut olivat alkamassa Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä 15.5.2019, jolloin 
lintujen pesintä oli käynnissä.Toimenpidekieltohakemuksen jättämisen johdosta hakkuut 
eivät alkaneet. 

 
Yhteenvetoa 

- Raide-Jokerin linjauksen alueella Pajamäen Patterimäen länsipuoleisessa metsässä 
on tehty runsaasti liito-oravan papanahavaintoja jo Helsingin kaupungin teettämässä 
liito-oravakartoituksessa keväällä 2018 (Kuva 1). 
 

- Kartoituksen tulokset julkaistiin helmikuussa 2019, mutta Uudenmaan ELY-keskus ja 
Raide-Jokerin Allianssi saivat ne käyttöönsä syyskuussa 2018. ELY ja Raide-Jokeri 
siis tiesivät liito-oravahavainnoista Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä jo 
syksyllä 2018. Idänpuoleisesta metsästä löytyi keväällä 2019 uusi liito-oravan 
ydinalue, jonka läpi Raide-Jokerin linjaus kulkee. Tässä tilanteessa Uudenmaan 
ELY-keskuksen olisi pitänyt vaatia Raide-Jokerin Allianssilta poikkeusluvan 
hakemista puiden kaadolle Patterimäen itä- ja länsipuolen metsässä. Näin ei 
kuitenkaan tapahtunut. Raide-Jokerin Allianssilla oli vastuu seurata 
liito-oravatilannetta Patterimäen länsipuolisessa metsässä keväällä 2019. Se ei 
huolehtinut tästä tehtävästään, eikä Uudenmaan ELY-keskus valvonut asiaa. 
 

- Vapaaehtoiset kaupunkilaiset ovat kartoittaneet Patterimäen lännen- ja idänpuoleisen 
metsän liito-oravatilannetta ja kolopuita keväällä ja kesällä 2019. Alueelta löytyi 
paljon liito-oravan papanapuita, kolopuita sekä liito-oravan risupesä (kuva 3). 
Havainnot on toimitettu Uudenmaan ELY-keskukselle, Helsingin kaupungille ja 
Raide-Jokerin Allianssille. Tästä huolimatta vaikuttaa siltä, että em. tahojen tiedot 

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B35834BDD-648F-456A-9325-F4E09A296DA0%7D/124917
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B35834BDD-648F-456A-9325-F4E09A296DA0%7D/124917


asiasta eivät ole olleet ajan tasalla päätöksiä tehtäessä. Vapaaehtoiset ovat 
joutuneet useaan otteeseen huomauttamaan em. tahoja puutteellisista tai vääristä 
karttamerkinnöistä. Liitteen 1 karttakuvat kuvaavat osaltaan tähän liittyviä 
ristiriitaisuuksia.  

- Tiedot kolopuista olivat myös Uudenmaan ELY-keskuksella heinäkuussa 2019, mutta 
se sivuutti ne tyystin päätöksessään 12.7.2019. 

- Luonnonsuojelulain ja ympäristöministeriön ohjeen mukaan liito-oravan ydinalue 
rajataan papanalöydösten mukaan ja lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi määritellään 
kaikki liito-oravan ydinalueella sijaitsevat kolo-, risupesä- ja linnunpönttöpuut. 
Helsingin kaupungin vuonna 2018 teettämä liito-oravakartoitus löysi paljon 
liito-oravan papanapuita Raide-Jokerin ja sen pelastustien linjaukselta, ja 
vapaaehtoiset löysivät keväällä 2019 paljon kolopuita tältä alueelta. Koska kolopuut 
sijaisevat papanapuiden rajaamalla ydinalueella (jota kaupungin kartoituksessa 
haluttiin kutsua ruokailualueeksi), ne ovat lain mukaan suojeltuja.  
 

- Helsingin kaupunki on laajentanut liito-oravan ydinalueeksi merkittyä aluetta 
Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä heinäkuussa 2019, mutta siitä on jätetty 
pois Raide-Jokerin linjaukselta jo kevään 2018 kartoituksessa löytyneet liito-oravan 
käyttämät lukuisat puut (kuva 2), sekä jo syksyllä tiedossa olleet kaksi suojeltavaa 
kolopuuta.Uusi ydinaluerajaus on siis harhaanjohtava eikä vastaa todellisuutta 
maastossa. Se ei myöskään noudata ympäristöministeriön ohjeita, joiden mukaan 
ydinalue rajataan papanalöydösten mukaisesti. 
 

- Raide-Jokerin edellyttämää pelastustietä ei ole merkitty aluetta koskeviin 
asemakaavoihin (Raide-Jokerin linjaus 12434 ja Patterimäen asuinrakentaminen 
12477). Sen linjaus metsää pitkin keskellä liito-oravan ydinaluetta lisää kaadettavien 
puiden määrää merkittävästi.   
 

- Ympäristöministeriön ohjeet koskien liito-oravan suojelun huomioimista 
kaavoituksessa on osoitettu samansisältöisinä kaikille Suomen ELY-keskuksille. 
Vastineensa perusteella Uudenmaan ELY-keskus näyttää kuitenkin tulkitsevan 
luonnonsuojelulakia ja ympäristöministeriön ohjeita omalla tavallaan. Tiedossamme 
ei kuitenkaan ole, että se tai Helsingin kaupunki olisi saanut omia erikoisohjeita tai 
lupaa ohjeiden lievempään tulkintaan.  

 

Mika Välipirtti Antti Halkka  
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja  

Markus Pyykkö Sanna Saari-Salomeri 
Pajamäki-seura ry Pajamäki-seura ry 
varapuheenjohtaja sihteeri 
 
 
Liitteet:   1.  Karttakuvat (Pajamäki, Patterimäki) 
                2. Neuvottelumuistio 6.8.2018 (RJ,ELY) 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


