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LAUSUNTO 
Helsinki 13.8.2020 
 
 

Hanna Kiema, Espoon kaupunki 
Minna-Maija Sillanpää, Espoon kaupunki 
Kari Talvitie, Aalto-yliopisto 

 
 

Mahdollisten liito-oravan pesien etsintä Otakaaren suunnittelualueella 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus kaavoittaa Espoon Otaniemessä Otakaaren aluetta. Alueella on 
aiemmin havaittu liito-oravan papanoita ja lajin esiintyminen paikalla on mahdollista. Liito-orava voi käyttää 
pesänä tai päivälepopaikkana mm. puun koloja tai risupesiä. Lain mukaan liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen heikentäminen on kielletty. 
 
Alueelta on suunniteltu kaadettavaksi kuusia, joista osan alta on aiemmin löytynyt papanoita, mutta 
kuusissa ei ole havaittu koloja tai risupesiä. Uudenmaan ELY-keskus on kuitenkin pyytänyt, että puut pitää 
vielä tarkistaa, ennen kuin ne voidaan kaataa. 
 
Rauno Yrjölä tarkisti kuvassa 1 punaisella merkityt kuuset 6.8.2020. Tarkistus tehtiin maasta käsin käyttäen 
apuna kiikaria. Puut tarkistettiin suoraan puun alta tähystämällä sekä sivulta eri puolilta puuta. Rungon 
lähellä tai puun alaosassa olevat pesät voi tällä menetelmällä melko luotettavasti havaita, mutta erityisesti 
kookkaammissa vanhoissa kuusissa on latvassa ja latvaoksien alla tihentymiä, joista pesää ei voi täysin 
varmasti havaita maasta käsin. 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualue. Kuvassa on punaisella merkitty kaadettavat kuuset, jotka käytiin tarkistamassa. 
Kartta: Espoon kaupunki. 
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Tulokset 
Tarkastetuissa kuusissa ei havaittu liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikaksi sopivia koloja tai risupesiä. 
Tulos ei ole 100% varma, sillä suurimmissa, tiheälatvaisissa kuusissa on kohtia latvahaarojen välissä ja 
tiheimpien oksien alapuolella, joista ei varmuudella näe onko siellä pientä pesää vai ei. Puiden alla ei nyt 
myöskään havaittu papanoita, mutta niiden näkeminen tähän aikaan vuodesta on hyvin epävarmaa. 
 

 
Rauno Yrjölä 
Biologi, FT 
 

 
Kuva 2. Useimmista kuusista näkee alapuolelta, onko kuusen alaosissa risupesiä. 

  
Kuva 3. Kiikarin avulla voi kauempaa 
tarkistaa kuusten latvaosat eri puolilta 
puuta. 

Kuva 4. Vanhoissa, kookkaissa kuusissa voi latvassa ja oksien 
alla olla tihentymiä, joista pesiä ei varmuudella pysty 
havaitsemaan maasta käsin. 

 


