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1 JOHDANTO

Maaliskuussa  2017  Karttaako  Oy  pyysi  Luontoselvitys  Metsästä  selvittämään  Iitin 

Selkojärven–Haramaanjärven  rantaosayleiskaava-alueelta  liito-oravan  esiintymisen 

kaavailtujen  rantatonttien  kohdalta  ja  välittömästä  lähiympäristöstä.  Selvityksen 

tavoitteena  oli  etsiä  mahdollisia  merkkejä  liito-oravista  ja  tarvittaessa  rajata  lajille 

soveliaat alueet ja paikantaa pesäpaikat sekä hahmotella lajille oleellisia kulkuyhteyksiä 

kaavoitusta varten sekä antaa suosituksia lajin huomioimiseksi.

2 ALUEEN YLEISKUVAUS

Selkojärvi  ja  Haramaanjärvi  sijaitsevat  Kymenlaaksossa,  lähellä  Päijät-Hämeen rajaa. 

Kaava-alue  on  pääasiassa  metsämaata  ja  sijaitsee  eteläboreaalisella 

kasvillisuusvyöhykkeellä.  Tarkemmin  alueen  luonnonympäristöä  on  kuvattu  alueelta 

aikaisemmin  tehdyssä luontoselvityksessä  (Siitonen,  2016).  Kaava-alueella  sijaitsevat 

selvitetyt rantajaksot on esitetty kartalla 1.
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Kartta 1. Inventoidut rantajaksot kaava-alueella.

3 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maastotyö  suoritettiin  MRL:n  mukaisesti  noudattaen  Ympäristöministeriön  julkaisun 

”Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa” (Sierla ym. 2004) inventointiohjeita. 

Maastotyöskentelyyn kuului liito-oravan ulostepapanoiden etsiminen suurien haapojen ja 

kuusien juurilta sekä kolopuiden ja vanhojen oravan pesien etsiminen sekä liito-oravan 
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ekologisten reittien hahmottelu  maastokartoille.  Ranta-alueilta  käytiin  läpi  kaikki  lajille 

soveliaat metsät 50–80 metriä rannasta ja niissä tarkastettiin parisen sataa puun tyveä. 

Selvitystä voidaan pitää kattavana ja ajankohtaa papanoiden löytymiselle luotettavana. 

Inventointiin käytettiin maastotyöpäivä (8 tuntia) 18.4.2017.

Maastotöistä ja raportoinnista vastasi kokonaisuudessaan ympäristösuunnittelija (AMK) 

ja luontokartoittaja (eat) Timo Metsänen.

4 LIITO-ORAVAN BIOLOGIAA

Tuntomerkit

Liito-orava on tavallista oravaamme selvästi pienempi ja väriltään vaaleanharmaa, alta 

vaaleampi.  Mustat  suuret  silmät  erottuvat  selvästi.  Korvat  ovat  pienet.  Etu-  ja 

takajalkojen välinen leveä liitopoimu erottuu parhaiten eläimen liitäessä. Häntä on noin 

10 senttimetriä pitkä ja aavistuksen päältäpäin litistynyt. Naaraat (keskiarvo 164 g) ovat 

hieman koiraita  (keskiarvo 137 g)  kookkaampia ja  painavampia  Pöntisen ja  Mäkelän 

(1996) tietojen perusteella.

Parhaiten  liito-oravan  olemassaolon  huomaa  suurten  haapojen  ja  kuusien  tyviltä 

löytyvistä ulostepapanoista.  Ne ovat  väriltään keväällä  kellertäviä ja  muuttuvat  kesää 

kohti  mentäessä  tummemmiksi  lehtiravinnon  osuuden  kasvaessa.  Kooltaan  papanat 

ovat noin riisinjyvän kokoisia. Kesäaikaan liito-oravan olemassa olon voi huomata myös 

osittain syödyistä puiden lehdistä joissa kovimmat lehtiruodot ovat jätetty syömättä.

Elintavat

Liito-orava  on  pääasiassa  yöaktiivinen,  mutta  liikkuu  tarvittaessa  (muun  muassa 

poikasten ruokinta-aikaan) valoisassakin. Orava kiipeilee korkeallekin puiden latvoihin ja 

liitää sulavasti puusta toiseen liitopoimunsa avulla. Liidot ovat yleensä 40 metriä mutta 
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pisin  mitattu  liito  on  78  metriä  (MMM,  2002).  Liito-orava  elää  keskimäärin  3–5 

-vuotiaaksi.

Liito-orava on kasvissyöjä ja sen pääravintona ovat kesällä tuoreet lehdet (muun muassa 

koivu,  haapa,  leppä  ja  pihlaja)  sekä  kukat,  marjat,  sienet  ja  siemenet.  Alkusyksystä 

lähtien  koivun  ja  lepän  norkot  korvaavat  tuoreen  lehtiravinnon.  Talvella  orava  syö 

havupuiden silmuja, sekä syksyllä varastoimiaan lepän- ja koivunnorkkoja. Varastot ovat 

kuusten  oksilla,  useimmiten  korkealla.  Muita  varastointipaikkoja  ovat  linnunpöntöt, 

luonnonkolot,  katkenneet  kelon  latvat,  rastaanpesät  yms.  Liito-oravan  ravintoa  ja 

ruokailutottumuksia ovat tarkemmin tutkineet Pertti ja Risto Sulkava (1993).

Elinympäristö

Elinympäristönä  liito-orava  suosii  vanhahkoja  kuusivaltaisia  sekametsiä  joista  löytyy 

riittävästi  kolopuita  (usein  haapa)  ja  pääravintokasveja  koivua,  haapaa  ja  leppää. 

Elinpiirin (elinpiirillä tarkoitetaan tässä aluetta jolla orava liikkuu ja oleilee) koko vaihtelee 

mutta on naarailla keskimäärin noin 8 hehtaaria ja koirailla 30 hehtaaria (MMM, 2002). 

Oravat saattavat liikkua laajemmallakin alueella.  Yhden koiraan elinpiiri  käsittää usein 

useamman naaraan elinpiirin. Koiraiden elinpiirit voivat olla myös päällekkäisiä. Monesti 

elinpiirillä  on vielä niin  sanottu ydinalue tai  ydinalueita,  jossa orava erityisesti  viihtyy. 

Ydinalueen koko on noin 10 prosenttia elinpiiristä (KHO, 2003). Ydinalueella/alueilla on 

yleensä useita  vaihtopesiä.  Keskimäärin  6,5 pesää per  orava,  joita  se  säännöllisesti 

käyttää (MMM, 2002).

Lisääntyminen

Liito-oravan kiima-aika on kevättalvella maalis–huhtikuun vaihteessa. Toinen kiima-aika 

on  huhtikuun  lopussa.  Keväiseen  kiima-aikaan  liittyy  harvoin  todistamaan  päästy 

kilvoittelu koiraiden välillä. Kilvoitteluun liittyy huimia liitoja, takaa-ajoja ja jopa tappelua. 

Voittaja pääsee parittelemaan naaraan kanssa. Liito-orava ei ole pariuskollinen. Pesänsä 

liito-orava tekee mieluiten käpytikan tai palokärjen vanhaan koloon tai vanhaan oravan 

risupesään,  mutta  kelpuuttaa nykypäivänä  myös linnunpöntöt  ja  rakennusten  onkalot 
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kolojen  puutteen  vuoksi.  Orava  vuoraa  pesän  naavalla  tai  vastaavilla  hyvin  lämpöä 

eristävillä  aineilla  (höyhenet,  villa,  katajankuori).  Liito-orava  ei  itse  nakerra  kolojaan. 

Naaras synnyttää 1–4 poikasta runsaan kuukauden kuluttua parittelusta ja imettää niitä 

pitkälle  juhannukseen  asti.  Osa  naaraista  voi  synnyttää  myös  toisen  poikueen. 

Keskimääräinen  poikastuotto  on  3,4  poikasta  (SLL,  2004).  Tuntiessaan  olonsa  ja 

poikasensa  uhatuksi  liito-orava usein  vaihtaa  pesänsä  paikkaa  ja  siirtää  tarvittaessa 

poikasetkin.

Viholliset

Liito-oravan luontaisia vihollisia ovat näätä, isot pöllöt ja kanahaukka. Erityisesti aukean 

alueen yli liitäessään liito-orava altistuu saalistukselle. Sen takia yöaktiivisuus on eduksi, 

karsien saalistajista ainakin kanahaukan ja näädän pois. Myös maassa liikkuessaan liito-

orava  on  vaarassa  kömpelyytensä  takia.  Usein  liitonsa  päätteeksi  liito-orava  siirtyy 

nopeasti lähelle puun runkoa ja jähmettyy paikoilleen tarkkailemaan ympäristöä. Tällä 

hetkellä  liito-oravan  pahin  uhka  on  kuitenkin  sen  elinympäristöjen  tuhoutuminen  ja 

pirstoutuminen joka on pääasiassa nykyisen metsätalouden aiheuttamaa.

5 KANNAN KEHITYS JA KOKO

Liito-oravaa  esiintyy  Euroopan  unionin  alueella  merkittävästi  ainoastaan  Suomessa. 

Virossa on  pieni kanta, Latviasta laji  on mahdollisesti jo hävinnyt sukupuuttoon (EEA, 

2012).  Maailmanlaajuisesti  liito-oravan  levinneisyys  ulottuu  Suomesta  yli  pohjoisen 

palearktisen  alueen  Tyynellemerelle  aina  Venäjän  Sahalinin  ja  Japanin  Hokkaidon 

saarille  (Shar ym. 2016).  Liito-oravan levinneisyys käsittää eteläisen Suomen Oulun–

Kuusamon linjalle saakka. Levinneisyysalueella kannan tiheys vaihtelee huomattavasti. 

Tihein  liito-orava-asutus  on  Länsi-Suomessa  Vaasan  rannikkoseudulla  ja  Lounais-

Suomessa,  harvin  Pohjois-Karjalassa,  Kainuussa  ja  Pohjois-Pohjanmaalla.  Koko 

esiintymisalueella tiheydet vaihtelevat maakuntatasoa pienipiirteisemmin, paikoitellen on 

keskittymiä ja toisaalta tyhjiä alueita esiintyy paljon. Liito-oravakanta on ollut  aiemmin 

yhtenäisempi, laikuittaisuus yleistyi etenkin 1970-luvulla (Hanski 2006 ref. Hokkanen ym. 
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1982). Liito-oravakanta on taantunut useiden lähteiden mukaan ainakin vuodesta 1949 

lähtien. Seurantatutkimusalueilla 10–20 vuoden aikana väheneminen on vaihdellut 20–

58%.  Millään  tutkimusalueella  kannan  vähentyminen  ei  ole  tasaantunut  tai  lähtenyt 

nousuun  (Hanski  2006).  Yleisestä  vähenevästä  suuntauksesta  huolimatta  tuoreissa 

selvityksissä  on  todettu  myös  runsastuneita  paikalliskantoja  pääkaupunkiseudulla 

(Lammi & Routasuo 2014).

Liito-orava  luokiteltiin  uusimmassa  uhanalaisuusarviossa  silmälläpidettäväksi  koska 

populaation pieneneminen ei ylitä 30 %:ia kymmenen vuoden aikana (Liukko ym. 201  5). 

Tärkeimpiä taantumisen syitä ovat metsien uudistamis- ja hoitotoimet, puulajisuhteiden 

muutokset  sekä vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen.  Kannan koko 

määräytyy lisääntymiseen sopivien metsien pinta-alan perusteella. Kaupunkialueilla liito-

orava  kärsii  puuston  harvennuksista,  metsien  ”siistimisestä”  ja  järeiden  kuusien 

kaatamisesta  siellä  missä  kuusia  on  ennestäänkin  vähän.  Myös  rakentamisesta 

aiheutuva metsien pirstoutuminen ja metsälaikkujen eristyminen voivat heikentää liito-

oravien elinoloja (Lammi & Routasuo 2014).

Metsätalouskäytäntöjen  vuoksi  on  arvioitu,  että  liito-oravakanta  vähenee  edelleen 

lähivuosikymmeninä. Vanhat 1960-luvun aukkohakkuut eivät ole vuosikymmeniin sopivia 

liito-oraville,  samoin  männyn  suosiminen  kuusta  kasvaville  aloille  vähentää  sopivaa 

elinympäristöä.  Tuoreimmassa  kanta-arviossa  2000-luvun  puolivälissä  (Hanski  2006) 

Suomen  liito-oravakannan  kooksi  saatiin  143  000  naarasta  (95%:n  luottamusväli 

134800–151300 naarasta).

6 LIITO-ORAVAN SUOJELU JA LAIT

Luontodirektiivi

Liito-orava  mainitaan  Euroopan  Unionin  luontotyyppien  sekä  luonnonvaraisten 

eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY liitteissä II ja IV. Liito-
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orava  neuvoteltiin  suomalaisten  toimesta  mukaan  liitteeseen  IV,  yhdessä  naalin  ja 

saimaannorpan kanssa Suomen liittyessä EU:iin (MMM, 2002 ja Hanski, 2006).

Liite II käsittelee EU:n tärkeinä pitämiä kasvi- ja eläinlajeja, sekä luontotyyppejä ja on 

ollut pohjana Natura 2000 –verkostolle. Verkoston tavoitteena on turvata luontodirektiivin 

liitteeseen  II  kuuluvien  lajien  tärkeimpiä  elinympäristöjä,  eikä  niillä  keskitytä  lajin 

yksilöiden tai niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin turvaamiseen. (MMM, 2002)

Luontodirektiivin  liite  IV  puolestaan  käsittelee  tarkemmin  lajiensuojelua.  Liitteen 

artiklassa  12,  kohdassa  1  mainitaan  että  ”jäsenvaltion  on  toteutettava  tarpeelliset 

toimenpiteet  direktiivin  liitteessä  IV  (a)  olevia  eläinlajeja  koskevan  tiukan 

suojelujärjestelmän  käyttöönottamiseksi  ja  kiellettävä  näiden  lajien  tahallinen 

pyydystäminen,  tappaminen,  häiritseminen  erityisesti  niiden  lisääntymis-, 

jälkeläistenhoito-,  talvehtimis-  tai  muuttoaikana,  munien  hävittäminen  tai  ottaminen 

luonnosta sekä kiellettävä näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen 

ja hävittäminen.”  Suojelun voimaantulo muista alueellisista suojelukeinoista poiketen ei 

IV(a)-liitteen lajien kohdalla edellytä erikseen tehtävää viranomaisen päätöstä, toisin kuin 

luonnonsuojeluasetuksen  erityisesti  suojeltavilla  lajeilla,  joiden  esiintymispaikkojen 

hävittämis-  ja  heikentämiskielto  astuu voimaan vasta ELY-keskuksen määritettyä lajin 

esiintymispaikan.

Direktiivistä voidaan hakea poikkeuslupaa jos hankkeella ”on kansanterveyttä ja yleistä 

turvallisuutta  koskeva tai  yleisen  edun kannalta  pakottava syy”  tai  ”poikkeukselle  on 

tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis-, uudelleenistuttamistarkoitus”. Näin on toimittu 

muun  muassa  E18  -moottoritien  rakentamishankkeessa.  Poikkeuslupa  myönnettiin 

seuraavilla  perusteilla:  liito-oravien  suojelun  taso  ei  heikkene  ja  hanke  on 

yhteiskunnallisesti merkittävä, eikä sitä voi toteuttaa muuten (MMM, 2002).

Luonnonsuojelulaki

Suomen luonnonsuojelulain 38 §:n mukaan tietyt lajit, pääsääntöisesti nisäkkäät ja linnut 

(metsästyslaista  johtuvin  poikkeuksin),  ovat  rauhoitettuja.  Liito-orava  on 
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luonnonsuojelulain  38  §:n  mukaisesti  rauhoitettu  laji.  Seuraavassa  pykälässä 

määritellään  mitä  rauhoittaminen  tarkoittaa:  ”kiellettyä  on  rauhoitettuihin  eläinlajeihin 

kuuluvien  yksilöiden  tahallinen  tappaminen,  pesien,  munien  ja  yksilöiden  ottaminen 

haltuun, siirtäminen tai muu tahallinen vahingoittaminen sekä tahallinen häiritseminen 

erityisesti eläinten lisääntymisaikana tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä 

paikoilla.”  Koska  Suomen  luonnonsuojelulaki  ei  mainitse  artiklan  12.1  kohdassa 

esiintyvää lisääntymis-  ja  levähdyspaikkojen  heikentämistä  ja  hävittämistä  niin  se  on 

lisätty  lain  49.1  §:ään.  ”Luontodirektiivin  liitteessä  IV  (a)  tarkoitettujen  eläinlajeihin 

kuuluvien yksilöiden selvästi luonnossa havaittavien lisääntymis-  ja levähdyspaikkojen 

hävittäminen  ja  heikentäminen  on  kielletty.”  (Finlex,  2003).  Myöhemmin  sanamuoto 

”selvästi luonnossa havaittavien” on poistettu laista Luontodirektiivin vastaisena.

Metsälaki

Metsälain (1093/1996) tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti,  ekologisesti  ja 

sosiaalisesti  kestävää  hoitoa  ja  käyttöä  siten,  että  talouskäytössä  olevissa  metsissä 

turvataan  sekä  puuntuotannon  kestävyys  että  metsien  biologisen  monimuotoisuuden 

säilyminen. (Finlex, 2003)

Lain pykälässä 10 on määritelty metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä 

elinympäristöjä.  Niitä  ovat  muun  muassa  lähteiden,  norojen  ja  lampien  välittömät 

lähiympäristöt, ruoho- ja heinäkorvet, rehevät lehtolaikut, rotkot ja kurut ja niin edelleen. 

Näiden  kohteiden  aiheuttamaan  taloudelliseen  haittaan  (vähäistä  suuremmat 

lisäkustannukset  ja  taloudelliset  haitat)  saa  korvausta  kestävän  metsätalouden 

rahoituksesta annetun lain perusteella (ns. rahoituslaki) (MMM, 2002).

Jos  metsälain  10  §:n  elinympäristössä  tai  välittömästi  siihen  rajautuen  esiintyy  liito-

orava, otetaan sen lisääntymis- ja levähdyspaikka mukaan kohteen rajaukseen. Kohteen 

tietoihin lisätään maininta liito-oravasta. Mikäli liito-orava on metsän käytön rajoituksen 

ainoa peruste,  ei  rahoituslain  varoja ja  metsätalouden ympäristötukea tulisi  myöntää, 

koska rahoituslain 4 §:ssä on kielletty käyttämästä kyseisiä varoja luonnonsuojelulain 25 

§:n mukaisiin määräaikaisiin rauhoituksiin. (MMM, 2002)
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Lain tulkinta

Liito-oravan  osalta  lisääntymis-  ja  levähdyspaikan  –termien  tarkka  määrittely  on 

keinotekoista. Niiden erottaminen ei ole tarpeen senkään vuoksi, että ne rinnastetaan 

laissa toisiinsa.  MMM:n raportissa lisääntymispaikaksi tulkitaan reviirillä olevat sopivat 

kolopuut  (myös  sellaiset  joiden  alla  ei  välttämättä  ole  papanoita)  sekä  mahdollisesti 

löydetyt  puut  joissa  on  risupesä  tai  linnunpönttö.  Nämä  puut  tulee  rauhoittaa 

suojapuustoineen (MMM, 2002).  15.4.2016 siirryttiin  käytäntöön,  jossa ELY-keskus ei 

enää  tee  päätöstä  lisääntymis-  ja  levähdyspaikan  sijainnista  ja  sallitusta 

metsänkäsittelystä.  Lakimuutos  korostaa  maanomistajan,  hakkuuoikeuden  haltijan  ja 

puun  korjuusta  vastaavan  tahon  vastuuta  huomioida  liito-oravan  lisääntymis-  ja 

levähdyspaikat metsänkäsittelyn yhteydessä (MMM & YM, 2016).

Tähän  liittyen  ympäristöministeriö  ja  maa-  ja  metsätalousministeriö  ovat  julkaisseet 

ohjeen  lisääntymis-  ja  levähdyspaikkojen  turvaamisesta  metsätaloudessa  (Anonyymi, 

2004) ja päivityksen vuonna 2016 (MMM & YM, 2016) Lisäksi ympäristöministeriö on 

laatinut  kunnille,  maakuntien  liitoille  ja  ELY-keskuksille  ohjeen  liito-oravan  huomioon 

ottamisesta  kaavoituksessa  (Anonyymi,  2005  ja  YM,  2017).  Ministeriöiden  ohjeissa 

keskeistä on turvata liito-oravan pesäpuu ja sen välitön lähiympäristö, ja alueella tulee 

säästää  ravintopuita  ja  kulkuyhteyksiä  ruokailupaikoille  sekä  muihin  metsiköihin. 

Ohjeessa (Anonyymi,  2004)  on annettu joitain  esimerkkejä rajausten toteuttamisesta, 

mutta samalla on todettu, että lisääntymis- ja levähdyspaikan rajojen määrittäminen on 

tehtävä  tapauskohtaisesti.  Ministeriöiden  ohjeitten  mukainen  lisääntymis-  ja 

levähdyspaikan  pinta-ala  on  huomattavasti  liito-oravanaaraan  elinpiiriä  pienempi. 

Lisääntymis-  ja  levähdyspaikkarajausten  vaikutuksia  arvioitaessa  tulisi  siksi  ottaa 

huomioon myös lajin esiintyminen rajausalueen lähiympäristössä ja tämän ympäristön 

laatu.  Rajausalueen  ulkopuolisen  ympäristön  voi  olettaa  vaikuttavan  huomattavasti 

pienialaisen  lisääntymis-  ja  levähdyspaikan  käyttökelpoisuuteen  liito-oravalle.  Tietyn 

yksittäisen  pesäpuun  säästyminen  yksilöiden  käytössä  ei  ole  populaation  säilymisen 

kannalta yhtä olennaista, kuin sitä ympäröivän laajemman elinpiirin säilyminen asuttuna 

ja  metsän  rakenteeltaan  lajille  edelleen  soveltuvana  (Jokinen,  2012).  Jokinen  on 
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arvioinut  viranomaismenettelyn  tehokkuutta  liito-oravan  suojelussa  ja  todennut,  että 

viranomaismenettelyn vaikuttavuus on ollut  melko heikko, koska sen volyymi on pieni 

liito-oravakantaan  ja  hakkuiden  määrään  nähden.  Ilmeisesti  huomattavasti  yli  80  % 

yksilöiden  elinpaikoista  jää  viranomaismenettelyn  ulkopuolelle,  ja  nykyiset  rajaukset 

koskevat korkeintaan yhtä prosenttia Suomen liito-oravista.

Liito-orava  on  myös  luontodirektiivin  II-liitteen  laji,  jonka  turvaamiseksi  on  pitänyt 

perustaa  suojelualueita  (Natura-verkosto).  Liito-oravan  esiintymisalueella  Etelä-

Suomessa  metsistä  on  tiukan  suojelun  piirissä  kuitenkin  vain  noin  kaksi  prosenttia 

(Jokinen 2012 ref. Metsäntutkimuslaitos 2010). Tutkimuksensa johtopäätöksissä Jokinen 

(2012) myös mm. toteaa, että alle 150 m:n etäisyydellä lisääntymis- ja levähdyspaikan 

keskipisteestä  tehdyt  avohakkuut  näyttävät  heikentävän  paikan  ekologista 

toiminnallisuutta, koska ne laskevat liito-oravan esiintymisen todennäköisyyttä alueella. 

Pienet  ja  suurelta  osin  avointen  alueiden  ympäröimät  lisääntymis-  ja  levähdyspaikat 

eivät  yleensä  säily  liito-oravan  käytössä.  Santangeli  ym.  (2013)  osoittivat 

tutkimuksessaan,  että  ohjeiden  sallimat  hakkuut  johtavat  usein  liito-oravapaikkojen 

autioitumiseen. Tutkimuksessa pääteltiin, että silloiset liito-oravapaikkojen metsänhoito-

ohjeet ja käytännöt tulee arvioida uudelleen vastaamaan paremmin liito-oravan suojelun 

tavoitteita.

7 TULOKSET

Selvityksessä  Haramaanjärven  länsirannalta  löydettiin  yksi  liito-oravaesiintymä. 

Esiintymä  rajoittuu  kapeaan  rantametsään,  joka  alkaa  järven  eteläpäästä  ja  jatkuu 

ainakin  itärannalla  olevalle  MY-alueelle,  johon  inventointi  lopetettiin.  Liito-oravalle 

sovelias  metsä  jatkuu  tästä  edelleen  pohjoiseen  ja  myös  Myllyojan  varsi  on  lajille 

soveliasta. Laajemmassa mittakaavassa kaava-alueella on ilmakuvien perusteella lajille 

soveliasta  elinympäristöä  muuallakin.  Tässä  selvityksessä  keskityttiin  kuitenkin 

selvittämään lajin esiintymistä vain kaavailtujen tonttien läheisyydestä ja vaihtoehtoisten 

sijoituspaikkojen kannalta ranta-alueilta. Liito-oravaesiintymä on esitetty kartalla 2.
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Kartta 2. Haramaanjärven liito-oravaesiintymä, ydinalueet ja oletetut kulkuyhteydet.
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Kartalla  esitetään kaikki  löydetyt  puut,  joiden alla  oli  papanoita  ja  erikseen kolopuut, 

joiden alla  oli  papanoita (=pesäpuut)  tai  joiden alla  ei  ollut  papanoita (=potentiaaliset 

pesäpuut).  Lisäksi  kartalla  esitetään  lajille  tyypillisesti  sovelias  elinympäristö  ja 

hahmotellut liito-oravan todennäköisesti käyttämät kulkuyhteydet.

Selkojärven  rannalta  ei  löydetty  merkkejä  liito-oravan  esiintymisestä.  Selkojärven 

rannalla  on  paikoin  isojakin  haapoja  ja  jokunen  kolopuu,  mutta  kohteet  ovat  pinta-

alaltaan  pieniä  ja  on  todennäköistä,  että  niihin  ei  muodostu  pysyvää  liito-oravan 

lisääntymispaikkaa vielä vuosikausiin.

Kuva 1. Selkojärven lounaisrannan kaavailtujen rakennuspaikkojen kapea puustovyöhyke 

ja yksi kolohaapa (keskellä).

8 MUUT HUOMIOT

Liito-oravaselvityksen  yhteydessä  kaava-alueelta  löytyi  myös  merkkejä  saukosta. 

Saukko  kuuluu  myös Luontodirektiivin  IV (a)  liitteen  lajeihin.  Lajin  ulosteita  havaittiin 

Myllyojan kivillä.
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Selkojärven  puolella  keskivaiheilla  rantajaksoa  (ETRS-TM35FIN  6756450:451681) 

havaittiin  raidankeuhkojäkälä.  Laji  indikoi  puhdasta  ilmaa  ja  suosii  luonnontilaisia  tai 

luonnontilaisen  kaltaisia  metsiä.  Se  on  luokiteltu  uhanalaisuusarvioinnissa 

silmälläpidettäväksi lajiksi (NT).

9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

Reviirin  ydinalueet  tulisi  säilyttää kokonaan luonnontilaisina ja merkitä kaavaan siten, 

että  kaava  ei  mahdollista  niiden  hävittämistä  tai  heikentämistä.  Haramaanjärven 

lounaisrannalle  on  kaavailtu  neljää  rakennuspaikkaa.  Mikäli alueelle  osoitetaan 

rakennuspaikkoja,  niiden  ranta-alueet  tulee  säilyttää  luonnontilaisena  20  metrin 

etäisyydelle  rannasta ulottuvalla  alueella,  joka on jätetty hakkaamatta.  Rakentaminen 

tulee  ohjata  tämän  alueen  ulkopuolelle.  Lisäksi  puuston  käsittelyä  koskevilla 

kaavamääräyksillä  tulee  varmistaa,  että  kyseisellä  alueella  ei  heikennetä  liito-oravan 

elinolosuhteita  eikä  heikennetä  alueen  merkitystä  liito-oravan  kulkuyhteytenä. 

Käytännössä  tämä  tarkoittaa  puiden  kaatamisen  kieltämistä,  jotta  asia  on  riittävän 

yksiselitteinen.

Selkojärven  rakennuspaikkojen  nykyisen  kaltaiselle  osoittamiselle  kaavassa  ei  ole 

estettä  liito-oravan  suhteen  kunhan  lajin  liikkumisen  kannalta  tonttien  kohdalla 

säilytetään  liito-oravan  liikkumisen  kannalta  riittävästi  puustoa.  Lounaisrannalla  tämä 

tarkoittaa kapean rantapuustovyöhykkeen säilyttämistä mahdollisimman nykytilaisena ja 

-levyisenä.  Kaakkoisosassa  Selkojärveä  liito-oravalle  on  nykyisellään  olemassa 

mahdollisuus siirtyä puustoista metsää myöden rakennuspaikkojen ympäri,  vaikka ne 

pääsääntöisesti  raivattaisiinkin.  On  kuitenkin  erittäin  suositeltavaa  säilyttää 

rakennusaloilla olevat isot haavat ja kolopuut sekä samalla varmistaa, että rantaan jäisi 

puustoinen yhteys liito-oravan liikkumista varten.

Lajin oletetut kulkureitit tulisi huomioida kaavassa esim. suunnittelumääräyksellä, jossa 

liito-oravan liikkuminen turvataan säilyttämällä lajin kannalta riittävä määrä puustoa.
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Kuva 2. Selkojärven kaakkoisrannan rakentamisalueella oli muutama jättiläishaapa (ETRS-

TM35FIN ), jotka suositellaan säilytettävän.

10 JATKOSELVITYSTARPEET

Liito-oravan  esiintymistä  on  suositeltavaa  selvittää  kaava-alueella  laajemminkin 

metsätaloussuunnittelun tarpeita silmällä pitäen. Nykyisen käytännön mukaisesti vastuu 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen huomioimisesta on maanomistajalla, hakkuuoikeuden 

haltijalla ja puun korjuusta vastaavalla taholla.

Mikäli  Myllyojan  läheisyyteen  on  tulossa  muuttuvaa  maankäyttöä  tai  hakkuita,  on 

suositeltavaa  selvittää,  sijaitseeko  vesistön  tuntumassa  saukon  lisääntymis-  tai 

levähdyspaikkoja.

Mikäli  rakennuskohteilta  joudutaan  poistamaan  kolopuita  tai  muita  lepakoille 

päivehtimispaikoiksi soveltuvia puita, joissa on halkeamia tai repsottavat kaarnanalusia, 
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on syytä varmistua ettei niissä sijaitse lain tarkoittamaa lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. 

Kaikki lepakot kuuluvat myös Luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin.
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LIITTEET

Liite 1. Sähköinen paikkatietoaineisto liito-oravatiedoista ja rajauksista sekä muista 

luontoarvoista (toimitettu erillisinä tiedostoina).
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