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Muistutus Teiskontien (vt12) varren välillä Hervannan valtaväylä – Jaakonmäenkatu 
pyörätien ja jalkakäytävän puistosuunnitelmaehdotus n:o 1/21363, Kissanmaan ja Ruotulan 
kaupunginosissa, Dno TRE: 7334/10.03.02/2020.

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry ilmoittautuu osalliseksi Teiskontien (Vt 12) varren 
puistosuunnitelmaan ja pyytää saada tiedon puistosuunnitelman etenemisestä 
yhdyskuntalautakunnassa kirjallisesti postin kuljettamana yllä esitettyyn osoitteeseen.

Puutteet suunnitelmaehdotuksen nähtävillä olossa

Teiskontien (Vt 12) varren suunnitelmaehdotusta kutsutaan puistosuunnitelmaksi, vaikka 
suunnitelmaehdotuksessa jää hyvin epäselväksi ehdotuksen suhde voimassa olevaan kaavoitukseen, 
katusuunnitelmaan ja puistosuunnitelmaan. Nähtävillä olevassa aineistossa ei siis kerrota, onko 
alueella voimassa millaisia muita suunnitelmia. Näin ollen puistosuunnitelman lainmukaisuuden 
arviointia on mahdotonta toteuttaa. Lisäksi hankkeeseen oleellisesti kuuluvat vaikutusten arvioinnit 
liito-oravan kulkuyhteyksille sekä perustelut hankkeen toteuttamiseksi esiselvityksen muodossa 
jäävät julkisuudelta pimentoon, koska Tampereen kaupungin verkkosivuilla on nähtävillä vain 
asemapiirustukset ja tyyppipoikkileikkaukset. Kaikkia oleellisia aineistoja ei ole siis asetettu 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti kaikkien osallisten nähtäville.

Puuston säilyttämisen ensisijaisuudesta

Puuston säilyminen rakennustöiden yhteydessä on nähtävillä olevien asemapiirrosten perusteella 
erittäin epävarmaa. Väylät on suunniteltava siten, että mahdolliset puuston juuristovauriot eivät 
toteudu. Väylät on siis rakennettava tarpeeksi etäälle liito-oravalle elintärkeistä kulkuyhteyksistä. 
Käytännössä puustoistutusten varaan ei voida varmistaa yhtäkään kulkuyhteyttä, sillä istutetuilla 
puilla kestää kasvaa vähintään kymmenen vuotta ennen kuin liito-orava voi käyttää kyseisiä puita 
kulkuyhteytenään. Myöskään hyppytolppia ei pidä käyttää korvaamaan nykyisiä kulkuyhteyksiä, 
sillä hyppytolppien hyödyistä ei ole tieteellistä näyttöä. Kulkuyhteyksien hävittäminen ei ole vain 
suotuisan suojelutason heikentämistä, vaan se on myös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan 
heikentämistä sitä kautta, että liito-orava ei kykene enää siirtymään lisääntymis- ja 
levähdyspaikaltaan ruokailualueelleen, mikä on luonnonsuojelulain vastaista. Kaupunginhallituksen
hyväksymissä luonnon monimuotoisuusohjelman 2021-2030 tavoitteissa kolmas kohta korostaa 
ekologisten verkostojen toimivuutta ja kattavuutta. Nyt esitetyt suunnitelmat ovat siis luonnon 
monimuotoisuusohjelman tavoitteiden vastaisia. 

Puuston kaatamisen ajoitus

Tampereen kaupungin kotisivuilla annetaan ymmärtää, että puustoa aletaan kaataa jo kesällä 
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lintujen ja liito-oravan pesintäaikana. Tämä on kuitenkin Tampereen kaupungin 
rakennusjärjestyksen vastaista ja tästä voidaan poiketa vain pakottavasta tarpeesta. Missään ei ole 
esitetty kyseistä pakottavaa tarvetta. Mahdolliset puunkaadot on ehdottomasti ajoitettava syksyyn 
lintujen ja liito-oravan pesintäajan jälkeen. Tiheistä kuusista on mahdotonta paikallistaa kaikkia 
pesiä ja liito-oravan poikaset varttuvat kesällä lähtien pesästään omille reviireilleen heinä-
elokuussa. Kulkuyhteyksien toimintakyky myös loppukesästä on oleellista liito-oravan pesinnän 
onnistumiseksi. Pesintää ei voida katsoa lajin kohdalla onnistuneeksi, jos sen poikaset eivät pääse 
levittäytymään omille reviireilleen. Poikasten levittäytymisen häiritseminen on katsottava 
luonnonsuojelulain vastaiseksi direktiivilajin lisääntymisen häirinnäksi.

Pirkanmaan ely-keskuksen lausunnon tarpeellisuus

Tampereen kaupungin kotisivuilla annetaan ymmärtää, että hanke on kaupungin ja Pirkanmaan ely-
keskuksen yhteinen. Kuitenkaan missään ei kerrota, mitkä ely-keskuksen yksiköt suunnitteluun ovat
osallistuneet. Ilmeisesti ainakin ely-keskuksen liikenneyksikkö on osallistunut hankkeeseen, mutta 
luontoyksikön osallisuudesta ei ole mitään takeita. Liito-oravavaikutuksia ovat arvioineet vain 
kaupungin palkkaamat konsultit, mutta luonnonsuojelulakia valvovan viranomaisen eli Pirkanmaan 
ely-keskuksen luontoyksikön lausuntoa ei esitetä missään. Pidämme ensisijaisen tärkeänä myös 
Pirkanmaan ely-keskuksen luontoyksikön lausunnon pyytämistä hankkeen suunnitelmista.
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