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Telamäentie 18 

02170 Espoo 

Lausunto	Espoon	Telaniityn	tonttien	ja	Telaniityn	puiston	
asemakaavamuutoksen	vaikutuksesta	liito-oravan	pesintään	ja	
liikkumisyhteyteen	

 

Espoon Telaniitynkuja 2:n, Telamäentie 18:n ja Telaniityn puiston alueelle haetaan 

asemakaavamuutosta lisärakentamiselle (asemakaava Haukilahti 230969), jolla poistetaan 

voimassa olevan asemakaavan mukainen asuntojenlukumäärää koskeva kaavamääräys. 

Muutoksella ei ole vaikutusta alueen rakennusoikeuteen (kuva 1).  

 

Espoon kaupungin aineistojen perusteella Telamäentie 18 tontin pohjoisrajaa pitkin kulkee 

liito-oravien mahdollisesti käyttämä kulkuyhteys. Läheisessä metsikössä on todettu liito-

oravan lailla suojeltu lisääntymis- tai levähdyspaikka. Liikkumisyhteyden katkeaminen voisi 

vaarantaa esiintymän (kuvat 2 ja 3).  

 

Vireillä olevan asemakaavan muutoksen toteuttamiseksi alueelta piti vielä tarkastaa 

mahdolliset liito-oravan pesäpaikat sekä arvioida liito-oravien liikkumisyhteyden toimivuutta 

alueella. Rauno Yrjölä ja Timo Metsänen tekivät tarkastuksen 5.6.2021. Tässä lausunnossa 

arvioidaan asiantuntija-arviona, heikentääkö esitetty kaavamuutos liito-oravien 

kulkuyhteyttä siten, että lain suojaama esiintymä olisi vaarassa. 

 

Kuva 1. 
Asemakaava-alue. 
Lähde: Espoon 
kaupunki. 
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Kuvat 2 ja 3. 
Asemakaava-alue, 
sekä Espoon 
kaupungin liito-
oravatiedot 
alueelta. Lähde: 
Espoon kaupunki. 
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Kuva 4. Selvitysalue ilmakuvalla (kuva vuodelta 2019). Lähde: Espoon kaupunki. 
 

Maastokäynti	5.6.2021	
 

Maastokäynnin aikana etsittiin ja tutkittiin kaava-alueelta mahdollisesti liito-oravalle 

soveltuvat pesäpaikat: puunkolot, linnunpöntöt sekä lintujen ja oravien risupesät. 

Tutkimusten mukaan liito-oravan pesistä 70 % on koloissa, mutta ne käyttävät myös 

esimerkiksi oravan rakentamia risupesiä (Hanski 2016). 

 

Myös papanoita etsittiin, vaikka kesäkuu ei enää ole papanoiden havaitsemiseen parasta 

aikaa. Mutta jos niitä löytyisi, se olisi merkki liito-oravan oleskelusta alueella. 

 

Maastokäynnin aikana arvioitiin myös liito-oravien kulkuyhteys alueella. Espoon kaupungin 

ohjeen mukaan keskimääräinen tavoiteleveys liito-oravien alueelliselle puustoiselle 

yhteydelle Espoossa n. 20-30 m, eli tässä tapauksessa kapeimmillaan noin 10 metrin 

puistokaista ja myös tonttien puusto tuli molemmat huomioida osana yhteyttä. 

 

Telaniitynkuja 2 tontilla on suuri yksikerroksinen omakotitalo. Tontin reunaosat ovat 

puustoiset, tontilla kasvaa mm. makedonianmänty ja useita istutettuja pihtoja. Tontilta löytyi 

talon luoteisnurkan läheltä kaksi vanhaa risupesää, jotka tarkastettiin. Koloja tai pönttöjä ei 

havaittu. 
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Kuva 5. Telaniitynkuja 2. 
 

   
Kuvat 6 ja 7. Telaniitynkuja 2:n kuusesta löytyi kaksi vanhaa linnun/oravan risupesää, jotka 
Timo Metsänen tarkasti. 
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Kuvat 8 ja 9. Toinen Telaniitynkuja 2:n risupesistä oli ilmeisesti vanha oravanpesä, toinen 
linnunpesä tai kasaan painunut vanha oravan pesä. Merkkejä liito-oravasta niissä ei ollut.   
 

Telamäentie 18 tontti on loivassa rinteessä, puistoaluetta kohti laskeva tontin takaosa on 

rakentamaton ja reunoiltaan puustoinen. Tontin pohjoisreunalla kasvaa korkeampina puina 

mm. vaahteroita, lehmus sekä makedonianmänty. Piha-alueella on myös muutama kookas 

mänty, sekä muutama rauduskoivu. Tontilta ei löytynyt risupesiä, koloja tai pönttöjä. 

 

 

Kummaltakaan tontilta ei nyt löydetty liito-oravan papanoita. 
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Kuva 10. Telamäentie 18 pihapiiriä. 
 

Telaniitynpuiston alueella kasvaa pääasiassa lehtipuita, raitaa, haapoja, vaahteroita ja 

rauduskoivuja. Kävelytien varressa on kaupungin alueella muutamia kookkaita puita, mutta 

alueen kapeuden vuoksi ne ovat lähinnä yhtenä rivinä. Kävelytien varrella olevassa kuusessa 

oli yksi vanha linnun/oravan risupesä, muuten selvitetyltä alueelta ei löytynyt pesiä, koloja 

tai pönttöjä. Alueelta ei nyt myöskään löydetty yhtään papanaa. 

 

 
Kuva 11. Teleniitynpuiston kävelytie katsottuna idästä länteen.  
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Kuvat 12 ja 13. Telaniitynpuistoa 
asemakaavan leveämmällä 
kohdalla. Alueella kasvaa 
rauduskoivuja, raitaa ja 
vaahteroita. Kävelytien varressa 
olevassa kuusessa oli yksi vanha 
linnun/oravan risupesä, joka ei 
enää ollut käytössä. 

 
 
Tarkasteltava reitti ei todennäköisesti ole ainoa reitti itään, sillä Telaniitynpuiston lisäksi liito-

oravat pääsevät todennäköisesti tällä hetkellä liikkumaan myös Telaniitynpuiston 

eteläpuolella olevan pientaloalueen pihojen kautta, sillä ilmakuvan ja maastotarkastelun 

perusteella piha-alueilla kasvaa suuria puita melko tasaisesti.  
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Arvio	kaavamuutoksen	vaikutuksista	liito-oravaan	
 

Maastotarkastusten perusteella kaava-alueella ei tarkastusajankohtana havaittu liito-oravan 

pesää eikä merkkejä liito-oravan oleskelusta kaava-alueella. Kaavamuutoksella ei siis arvion 

mukaan ole vaikutusta liito-oravien lisääntymis- tai levähdyspaikkoihin. 

 

Kaavamuutoksella on vaikutuksia puuston määrään alueella. Espoon kaupungin liito-orava-

aineistossa oleva kulkuyhteys perustuu tontilla ja viereisen kävelytien varressa olevaan 

puustoon. Uusi ajoväylä kaava-alueen tontille Telamäentieltä tulisi nykyisen Telamäentie 18 

rakennuksen pohjoispuolelta, jolloin talon ja kävelytien välistä joudutaan poistamaan puita 

tontin puolelta.  

 

 
Kuva 14. Telamäentien 18 talon ja kävelytien vierestä joudutaan poistamaan puita ja 
pensaita, jotta uusi ajoväylä tontille voidaan toteuttaa. 
 

Maastokäynnin perusteella Telamäentie 18 tontin lisärakentaminen vähentää suuria puita 

liito-oravan mahdolliselta kulkureitiltä, etenkin jos ajoreitti tontin läntiselle puoliskolle 

kulkee tontin pohjoisrajaa aina tontin länsirajan läheisyyteen asti. Kun tontin puolelta 

kaadetaan suuria puita ajoväylän kohdalta, olennaista on, että jäljellä jäävät puut tontin 

puolella suojataan rakentamisen ajaksi.  Vaikka tontin puolella kookkaiden puiden väli 

ajoväylän kohdalla pitenee, kävelytien pohjoisreunalla on edelleen liito-oravan liikkumiselle 

sopivia puita.  

 

Suurin riski on siinä, että kävelytien varteen jäisi vain yksittäisiä puita. Ne voivat sattumalta 

kaatua esimerkiksi myrskyssä, jolloin liito-oravan liitämällä ylitettävä matka muodostuukin jo 

paljon pidemmäksi. Nykyiset puut ovat kookkaita koivuja ja yksittäinen kuusi. Vähitellen 
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koivut joudutaan poistamaan, joten poistoihin olisi jo hyvä varautua täydennysistutuksilla. 

Alueen kulkuyhteys ei joka tapauksessa voi olla paljoa kävelytien leveyttä suurempi, koska 

pohjoispuolen tonteilla ei ole vielä riittävän kookasta puustoa.  

 

 
Kuva 15. Oletettu liito-oravien kulkuyhteys katsottuna lännestä itään. Kävelytien 
pohjoisreunalla (kuvassa vasen) on yksittäisten kookkaiden puiden rivi. Välistä on jo poistettu 
valkopaju, ja joidenkin puiden latva on katkennut. Oikealla reunalla suuria puita on tällä 
hetkellä enemmän, tonttien rakentuessa puita poistuu kulkuyhteyden tieltä.  Kulkuyhteys on 
kuitenkin edelleen todennäköisesti toimiva, jos jommallakummalla reunalla on riittävän 
lähekkäin kookkaita puita. Jos kuvassa olevien viivojen kohdalla olisi kookas puu noin 15-20 
metrin välein, ei yksittäisen puun poistuminen esimerkiksi myrskyn takia vielä aiheuttaisi liian 
suurta aukkoa puiden välille. 
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Asemakaavan muutoksen toteuttaminen on mahdollista kulkuyhteyttä vaarantamatta. 

Asemakaavamääräyksissä on mainittu puustokartoituksen teko sekä puiden suojaaminen 

rakentamisen ajaksi. Kun kävelytien reunasta on kartoitettu, mitkä puut täytyy kaataa, 

voidaan arvioida jäljelle jäävien kookkaiden puiden välinen etäisyys, ja tarvittaessa 

täydennysistuttaa puita tontin reunalle tai puistoalueen puolelle. 

 

Alueen liito-oravien kulkuyhteyksien parantamiseksi yksi mahdollisuus on myös tutkia 

täydennysistutuksen mahdollisuuksia Länsiväylän varrella, jota kautta puustoinen yhteys 

saataisiin jatkumaan samaan kohteeseen kuin Telaniitynpuiston kautta. 

 

 
Kuva 16. Telaniitynpuiston kautta kulkevaa puustoinen yhteys säilyy säästämällä kookkaita 
puita kävelytien varrella ja tonttien pohjoisreunalla. Tarvittaessa puustoa täydennetään 
istutuksilla, jotta aukkoja puuriviin ei synny. Lisäksi kannattaa tarkastella, voidaanko 
muutaman puun istutuksella luoda toinen kulkureitti Länsiväylän varteen. 
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Arvion mukaan asemakaavamuutos alueelle on mahdollista tehdä liito-oravien 

suojelutason heikentymättä. Tärkeää on toteutusvaiheen alkaessa yhteistyö kaupungin ja 

kiinteistön omistajien välillä. Säilyvät puut tulee arvioida ja suojata hyvin rakentamisen 

ajaksi, ja tarvittaessa täydentää puustoa kävelytien varressa. 

 

Helsinki 16.6.2021 

 
Rauno Yrjölä 

FT, biologi 
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