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Lausunto Telamäentie 18 tontin rakentamisen vaikutuksesta 
liito-oravan liikkumisyhteyteen 

 
Espoon Telamäentie 18 tontin (rekno 49-14-2-4) alueelle haetaan asemakaavamuutosta 
lisärakentamiselle. Espoon kaupungin aineistojen perusteella 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 (kuva 1). 
 
Tässä lausunnossa arvioidaan asiantuntija-arviona, heikentääkö tontin rakentaminen liito-
oravien kulkuyhteyttä niin paljon, että lain suojaama esiintymä olisi vaarassa. Tontin 
käytöstä on tehty useita erilaisia suunnitelmia (kuvat 2-6), ja tämä arvio koskee niitä kaikkia. 
 

 
Kuva 1. Telamäentie 18 tontti, liito-oravan esiintymä ja liikkumisreitit. Keltaiset ovat 
papanahavaintoja, oranssit mahdollisia pesäpuita ja punainen siirtymäreitit. Vihreällä on 
rajattu Telamäentie 18. 
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Kuvat 2-6. Tontin 
erilaisia 
suunnittelu-
vaihtoehtoja. 
Kaikissa 
vaihtoehdoissa 
nykyiset puut 
tontin 
Telapuiston 
puoleisessa 
kulmassa 
saatetaan joutua 
poistamaan. 
 



 3 

 
 

Maastokäynti 25.10.2017 
Teimme 25.10.2017 katselmuksen tontilla yhdessä omistajan ja arkkitehdin kanssa Tontti on 
loivassa rinteessä, puistoaluetta kohti laskeva tontin takaosa on rakentamaton ja 
puustoinen. Tontin pohjoisosalla kasvaa korkeampina puina mm. vaahteroita, lehmus sekä 
makedonianmänty. Tontin lisärakentaminen vähentää puustoa, sillä rakennusten lisäksi pitää 
sovittaa myös ajotie tontin takaosaan. 
 
Espoon kaupungin liito-orava-aineistossa oleva kulkuyhteys perustuu tontilla ja viereisen 
kävelytien varressa olevaan puustoon. Monilla naapuritonteilla puut ovat matalampia, ja 
siksi liito-oravien liikkuminen niiden kautta voi olla vaikeampaa. Jos Telamäentie 18 tontin ja 
kävelytien reunan kaikki suuret puut poistettaisiin, liikkumisyhteyteen tulisi noin 40 metrin 
aukko, jossa olisi vain matalia puita ja pensaita. Liito-orava kykenee tuon aukon kyllä 
ylittämään. Suurin riski on siinä, että kävelytien varteen jäisi vain yksittäisiä puita. Ne voivat 
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sattumalta kaatua esimerkiksi myrskyssä, jolloin liito-oravan liitämällä ylitettävä matka 
muodostuukin jo paljon pidemmäksi. 
 

 
Kuva 7. Tontin takakulma, jossa kasvaa vaahteroita ja lehmus. Niiden alla rajalla on 
kasvavaa lehtipuutaimikkoa. 

  
Kuva 8.  Näkymä ulkoilutietä pitkin kohti liito-oravametsikköä. Telamäentie 18 on 
vasemmalla puolella. Ulkoilutien varressa on korkeampia koivuja, haapoja ja kuusi, joita 
pitkin liito-oravat voivat liikkua. Puusto on harvempaa kuin tontilla. 
 
Telamäentien varrella on muutama muukin kohta, joista liito-oravat pääsevät tien yli, ja 
joihin on puustoinen yhteys muiden tonttien kautta. Siten Telamäentie 18:n ja kävelytien 
kohta  ei ole ainoa liikkumisreitin vaihtoehto, se on suorin yhteys itään päin. Myös 
Telamäentie 18:n eteläpuolelta on tonttien kautta puustoinen yhteys. Mahdollisia muita 
yhteysreittejä on esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 9. Telamäentien varressa, Telamäentie 18 eteläpuolella, on muutamia muitakin kohtia, 
joista liito-oravat voivat ylittää tien. 
 

 
Kuva 10. Mahdollisia puustoisia yhteyksiä Telapuistosta itään. 
 

Arvio vaikutuksista 
Maastokäynnin perusteella Telamäentie 18 tontin lisärakentaminen vähentää suuria puita 
liito-oravan mahdolliselta kulkureitiltä. Liito-oravien kulku kävelytien varresta on edelleen 
kuitenkin mahdollista, jos muuta puustoa kävelytien varrelta ei poisteta. Lisäksi alueella on 
muutama vaihtoehtoinen reitti. 
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Arvioni perusteella tontin täydennysrakentaminen kaventaa liito-oravien kulkureittiä, 
mutta ei estä liito-oravien liikkumista Telapuistosta itään. Liito-oravat pääsevät 
rakentamisen jälkeenkin liikkumaan ulkoilutien vartta, tai vaihtoehtoisia reittejä pitkin. 
 
Suosittelen mahdollisuuksien mukaan kuitenkin säilyttämään ainakin jonkun tontin ja 
kävelytien rajalla olevista suuremmista puista. Pidemmällä aikavälillä liito-oravien 
kulkuyhteydet turvataan parhaiten niin, että Espoon kaupunki täydentäisi ulkoilutien tai 
Länsiväylän vierellä olevaa puustoa muutaman havupuun istutuksella sopiviin väleihin. Siten 
vähennettäisiin riskiä, että yksittäisten puiden poistuminen vaarantaisi liikkumisyhteydet. 
 
 
 
Nurmijärvi 9.11.2017 

 
Rauno Yrjölä 
FT, biologi 
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