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Tiivistelmä

Imatralla selvitettiin liito-oravan esiintymistä ulostepapanoiden perusteella 25 päivänä 29.3.-
17.5.2006. Kartoituksia tehtiin 14 kohteella, joista kuudelta löydettiin papanoita. Näistä kah
delta kohteelta löydettiin pesäkolo (Itä-Siitola ja Sarkkolahti).  Neljä kohdetta (Mikonsaari, 
Niskalampi, Neitsytniemi ja Lipurinniemi) olivat papanahavaintojen perusteella liito-oravan 
käytössä ainakin ruokailualueena ja levähdysalueena.

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön suosituksen mukaisesti liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikalla olevat kolopuut sekä sopivat ravinto- ja suojapuut pesäpuun 
välittömässä lähiympäristössä ehdotetaan säästettäväksi. Sopivia ravintopuita ovat erityisesti 
haavat, koivut ja lepät ja suojapuita erityisesti suuret kuuset. Kolopuista tärkeimpiä ovat suu
ret haavat. Ministeriöiden ohjeessa koskemattomaksi esitetään jätettäväksi liito-oravan lisään
tymiseen tai levähtämiseen käyttämästä puusta säteeltään 10─15 metrin vyöhyke. Kolopuiden 
ja lehtipuiden säästäminen on suositeltavaa havupuuvaltaisessa metsässä ja vastaavasti suuri
kokoisten kuusten säilyttäminen lehtipuuvaltaisissa metsissä. Erityisesti suuret haavat tulisi 
säästää mahdollisiksi pesäpuiksi ja metsänhakkuut suorittaa huhtikuusta elokuuhun ajoittuvan 
lisääntymiskauden ulkopuolella. Lisäksi liito-oravan kulkuyhteyksien säästäminen on tärkeää 
Mikonsaaren ja Sarkkolahden kaltaisilla, peltojen ja/tai vesialueiden rajaamilla kohteilla.

2



1. Johdanto

Liito-orava (Pteromys volans) on luokiteltu Suomessa kannan taantumisen perusteella vaaran
tuneeksi eliölajiksi. Laji on vaarantunut, jos se ei täytä äärimmäisen uhanalaisten tai erittäin 
uhanalaisten  kriteerejä,  mutta  siihen  kohdistuu  keskipitkällä  aikavälillä  suuri  uhka  hävitä 
luonnosta (Rassi ym. 2001). EU:n luontodirektiivin (liite IV a) mukaan liito-orava kuuluu la
jeihin, joiden suojelutaso tulee säilyä suotuisana (Anon. 1992). Liito-oravan taantumisen syy
nä  pidetään  metsätalouden  aiheuttamia  metsien  puulajisuhteiden  muutoksia  ja  kolopuiden 
määrän vähentymistä (Rassi ym. 2001).

Vuosina 2003─2005 toteutetun koko maan kattaneen tutkimuksen perusteella liito-orava on 
Suomessa aiemmin luultua runsaslukuisempi, ja nykyinen kannanarvio on noin 140 000 naa
rasta (Hanski 2006). Tulos on herättänyt keskustelua lajin suojelutarpeesta. Koska yhtä katta
via tutkimuksia ei ole aiemmin tehty, kannan kehitystä on vaikea tarkasti arvioida. Tarjolla 
oleva tieto viittaa kuitenkin siihen, että liito-oravien määrä on vähentynyt 1940-luvulta näihin 
päiviin ja taantuminen näyttää jatkuvan. Suojeluun liittyviä päätöksiä tehtäessä on lisäksi syy
tä ottaa huomioon, että EU:n alueella liito-orava esiintyy Suomen lisäksi ainoastaan Virossa 
(arvio muutamia  satoja  yksilöitä)  ja  Latviassa (muutamia yksilöitä,  sukupuuton partaalla). 
Liettuasta laji on kuollut sukupuuttoon. Meillä liito-oravan esiintyminen painottuu Länsi- ja 
Lounais-Suomeen ja kanta on harvin Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
Karjalan kannaksella liito-oravatiheys on Kaakkois-Suomea pienempi, joten Venäjältä tuskin 
tulee Suomeen merkittävää kannan täydennystä (Hanski 2006).

Tämän selvityksen päämääränä oli 1) paikallistaa Imatran kaupungin osoittamilta kohteilta lii
to-oravan elinpiirit ja tärkeimmät liito-oravalle sopivat elinympäristöt maankäytön suunnitte
lun pohjaksi sekä 2) antaa metsänhoidollisia ohjeita,  joiden avulla havaittujen liito-oravan 
elinpiirien säilyminen voitaisiin turvata.

2. Perustietoja liito-oravasta

Osion pohjana käytetyt lähdeteokset ja muut viitteet on koottu selvityksen loppuun, eikä nii
hin viitata tekstissä erikseen.

2.1. Elinympäristö ja elintavat

Suomessa liito-oravan esiintyminen painottuu maan etelä- ja keskiosiin levinneisyyden poh
joisrajan ollessa Oulu–Kuusamo -linjalla. Laji suosii elinympäristönään varttuneita kuusival
taisia metsiä, joissa kasvaa sekapuustona haapaa, koivua ja leppää. Se tulee toimeen nuorem
missakin metsissä, jos tarjolla on ruokailupuita ja sopivia pesäkoloja tai pönttö. Liito-oravan 
voi löytää myös pellonreunan haavikosta, vanhasta puistosta ja puutarhasta.
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Liito-oravan elinpiiri sijaitsee usein kallion juurella, rinnemetsässä, metsän painanteessa tai 
pienvesien lähellä. Pesä on tavallisesti haavassa sijaitsevassa tikankolossa, oravan risupesässä, 
linnunpöntössä tai rakennuksessa. Lisääntymiseen käytetyn pesäpaikan ohella liito-oravalla 
on yleensä käytössä useita vaihtopesiä lepoon ja ravinnon varastointiin. Naaraalla on käytössä 
keskimäärin viisi  (2–10)  ja  koiraalla  kahdeksan (4–14)  pesää.  Häiriötilanteessa liito-orava 
saattaa siirtää poikaset turvaan toiseen pesään. Liito-oravametsikkö voi olla ajoittain asuttu tai 
asumaton.

Liito-orava on hämärä- ja yöaktiivinen, mutta kiima-aika ja lisääntymisajan kasvava ravin
nontarve saattaa pakottaa sen liikkeelle myös valoisaan aikaan. Etu- ja takaraajat yhdistävän 
liitopoimun avulla se liitää puusta toiseen. Pisin mitattu liitomatka on ollut yli 70 metriä. Var
sinkaan aikuiset liito-oravat eivät mielellään ylitä liitomatkaa laajempia aukeita. Pesä- ja ruo
kailualueiden välisessä liikkumisessa liito-orava suosii kuusimetsälaikkuja. Paremman puut
teessa muutkin pesä- ja ruokailualueita yhdistävät metsäkaistaleet kelpaavat. Yöllisen ravin
nonhankintamatkan etäisyys pesältä on ollut koirailla keskimäärin 292 metriä (maksimi 2 km) 
ja naarailla 111 metriä (maksimi 900 m).

2.2. Elinkierto ja esiintyminen

Liito-oravan kiima-aika on maalis-toukokuussa. Olosuhteista riippuen lisääntymiskauden ai
kana syntyy 1–2 poikuetta, joista ensimmäinen huhti-toukokuussa ja toinen kesä-heinäkuussa. 
Poikueen 1–5 jälkeläistä viettävät syntymäpesässä ensimmäiset 1,5–2,5 kuukautta. Nuoret yk
silöt siirtyvät omalle elinpiirilleen pääosin elo-syyskuussa. Talvella liito-orava viettää pääosan 
vuorokaudesta pesässä. Liito-oravan elinikä vaihtelee 3–8 vuoteen.

Paikkauskollisten naaraiden elinpiiri (keskimäärin 8 ha) on pienempi kuin liikkuvampien koi
raiden (keskimäärin 60 ha). Molempien sukupuolten toiminta keskittyy pienelle, noin 10 % 
elinpiirin alasta kattavalle ydinalueelle, joka koostuu useimmiten leppä- ja haapakeskittymis
tä. Aikuiset koiraat käyttävät useita metsälaikkuja, kun taas aikuisille naaraille riittää usein 
yksi metsälaikku. Molemmilla sukupuolilla liikkuvuus on sidoksissa metsälaikun kokoon: mi
tä pienempi laikku, sitä todennäköisemmin käytetään hyväksi useampaa metsälaikkua. Kulku
yhteyspuiden puuttuminen ei  välttämättä rajoita liito-oravan liikkumista,  mutta lisää riskiä 
jäädä saaliiksi. Liito-oravan käyttämien, metsälaikkuja yhdistävien puustoisten käytävien pi
tuus on vaihdellut 70–480 m ja leveys 5–40 m. Reviirijärjestelmä pakottaa erityisesti nuoret 
naaraat omien elinpiirien hakuun syksyllä. Elinpiirin etsintämatkojen etäisyys syntymäpaikas
ta voi vaihdella sadoista metreistä jopa yhdeksään kilometriin.

2.3. Ravinto ja jätökset

Talvella liito-oravan pääravintoa ovat lepän ja koivun norkot ja silmut. Kevään edistyessä ha
vupuiden silmut ja kukinnot täydentävät ruokavaliota. Kesällä ravinto koostuu pääasiassa leh
tipuiden lehdistä, erityisesti haapa on suosittu ravintokohde. Syksyllä liito-oravan käyttää ra
vinnokseen myös marjoja, hedelmiä, sieniä ja siemeniä. Ravintovalikoimaan voivat kuulua 
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myös linnunmunat ja -poikaset sekä hyönteiset. Talven varalle kerättyjä lepän ja koivun nork
koja voi löytää muun muassa puunkoloista, puiden oksilta ja linnunpöntöistä.

Liito-oravan läsnäolo paljastuu useimmiten ulostepapanoista. Niiden hajoamisnopeus vaihte
lee yhdestä kolmeen vuoteen. Riisinjyvän kokoiset papanat löytyvät usein pesä- tai ruokailu
puun tyveltä (suuret kuuset ja haavat). Papanoita voi löytyä myös puiden oksilta, kalliojyrkän
teiltä, linnunpönttöjen katolta tai rakennusten ullakoilta.

Vuodenajasta ja ravinnon koostumuksesta riippuen papanoiden väri vaihtelee vaaleankeltai
sesta tummanruskeaan tai mustaan. Norkkojen siitepöly värjää talvisen ja keväisen ulosteen 
kellertäväksi.  Vastaavasti  kesällä  papanat  ovat  lehtiravinnon  vuoksi  tummia.  Papanoiden 
ohella ruokailupuiden alta voi löytyä myös osittain syötyjä lehtiä.

2.4. Suojelu ja lainsäädäntö

Tuoreen kannanarvion mukaan Suomessa elää noin 143 000 liito-oravanaarasta. Viimeisim
mässä kansallisessa uhanalaisuustarkastelussa laji luokiteltiin vaarantuneeksi (VU, vulnerab
le), sillä kannan on arvioitu vähentyneen yli 20 %:lla viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Tärkein syy liito-oravakannan taantumiseen on metsätalous. Sopivien elinympäristöjen määrä 
on vähentynyt metsien ikärakenteen ja puulajisuhteiden muutosten, metsikkökoon pienenemi
sen ja elinympäristöjen pirstoutumisen sekä haapojen ja kolopuiden määrän vähenemisen seu
rauksena.

Liito-orava on Euroopan Unionin luontotyyppien sekä luonnonvaraisten eläimistön ja kasvis
ton suojelusta annetun direktiivin (92/43ETY; luontodirektiivi) liitteissä (II ja IV) mainittu 
erityistä suojelua tarvitseva nisäkäslaji. Luontodirektiivin 12 artiklan (kohta 1) mukaan jäsen
valtioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet direktiivin liitteessä IV (a) olevia eläinlaje
ja koskevan tiukan suojelujärjestelmän käyttöönottamiseksi ja kiellettävä näiden lajien tahalli
nen pyydystäminen, tappaminen, tahallinen häiritseminen erityisesti niiden lisääntymis-, jäl
keläistenhoito-, talvehtimis- ja muuttoaikana … sekä kiellettävä näiden lajien lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen.  

Liito-orava on luonnonsuojelulain (LSL) 38 §:n mukaan rauhoitettu. LSL (39 §) kieltää rau
hoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden tahallisen tappamisen, pesien, munien ja yksi
löiden haltuun ottamisen,  siirtäminen tai  muun tahallisen vahingoittamisen sekä tahallisen 
häiritsemisen erityisesti eläinten lisääntymisaikana tai muutoin niiden elämänkierron kannalta 
tärkeillä  paikoilla.  LSL:n  49  §:n  mukaan luontodirektiivin  liitteessä  IV (a)  tarkoitettuihin 
eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heiken
täminen on kielletty (24.6.2004/553). 

Ministeriöiden ohjeessa (MMM, YM 2004) liito-oravan lisääntymispaikalla tarkoitetaan paik
kaa, jossa liito-orava saa poikasia. Lisäksi lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut ja 
paikalla olevat muut sen edellä mainittuihin tarkoituksiin käyttämät puut, sekä muut niiden 
välittömässä läheisyydessä olevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. Lisääntymis- ja levähdys
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paikan hävittäminen tarkoittaa pesintään ja oleskeluun käytettävien puiden kaatamista. Hävit
tämiseen rinnastuu myös kaikkien lisääntymis- ja levähdyspaikkaan johtavien kulkuyhteyk
sien tuhoaminen. Lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentäminen tarkoittaa toimenpidettä, jo
ka olennaisesti vaikeuttaa liito-oravan elämisen ja suojautumisen mahdollisuuksia kyseisellä 
paikalla, esimerkiksi kulkuyhteyksien katkaiseminen ruokailupuihin.

3. Liito-orava Imatran tutkimuskohteilla

3.1. Tutkimusalue

Liito-oravan esiintymistä selvitettiin 14:llä Imatran kaupungin alueella sijaitsevalla kohteella (
kuva 1), joiden luonnonolot kuvataan seuraavassa lyhyesti. Liito-oravan asuttamista tai käyt
tämistä kohteista (6) on esitetty yksityiskohtaisemmat havaintokartat (kuvat 2-7).

1. Lammassaari 
Pääasiassa mäntyvaltaista kangasmetsää. Erityisesti suppapainanteissa kasvaa sekapuuna koi
vuja ja haapoja. Saaren pohjoisosassa on varttuneiden ja vanhojen haapojen muodostama noin 
1-2 hehtaarin laajuinen metsikkö.

2. Haapasaaren länsireuna
Saaren eteläosa on kallioista mäntyvaltaista kangasmetsää, muutoin pääasiassa varttunutta tai 
vanhaa kuusimetsää. Lehtipuuston määrä on vähäinen.

3. Mikonsaaren eteläosa (kuva 2)
Alueen itäosassa on pääasiassa vanhaa kuusimetsää, jossa sekapuuna paikoin suuria haapoja. 
Saaren eteläpäässä ja rannoilla on runsaasti lehtipuustoa, kuten nuoria leppiä, koivuja, pihlajia 
ja raitoja sekä lahopuita. Eteläkärjessä on varttuneiden koivujen ja haapojen muodostamaa 
lehtimetsää, länsiosassa puolestaan mäntyvaltaista kangasmetsää ja pohjoisosassa hakkuuauk
ko.

4. Malonsaari
Saaren etelä- ja pohjoispäässä on mäntyvaltaista, paikoin kalliosta kangasmetsää. Keskiosassa 
on kuusivaltaista lehtomaista sekametsää ja kuusimetsää.

5. Saimaanranta
Pääasiassa mäntyvaltaista kangasmetsää, mutta suppapainanteissa on kuusimetsälaikkuja. Se
kapuuna ja Saimaan ranta-alueilla kasvaa varttuneita ja suuria koivuja ja haapoja.

6. Karhukallio
Pääasiassa varttunutta tai vanhaa kuusimetsää, jossa on sekapuuna harvakseltaan varttuneita 
tai suuria koivuja. Nuoren lehtipuuston määrä on vähäinen lukuun ottamatta Saimaan ranta-
aluetta. Hosseinlahden ympäristössä on varttuneita haapoja, koivuja ja koivupökkelöitä sekä 
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muutamia kookkaita tervaleppiä. Kallioisilla mäenharjoilla on paikoin mäntyvaltista metsää. 
Karhukallion pohjoispuolella on suuri, tuore hakkuuaukko.

7. Mustalampi
Alueen halkaisevan ulkoilureitin pohjoispuolella on pääasiassa vanhaa tai varttunutta kuusi
metsää. Malonsalmen eteläpuolella Saimaan rannan läheisyydessä on varttunut koivikko ja 
haavikko. Alueen eteläosassa kasvaa nuorta ja varttunutta mäntyvaltaista kangasmetsää, joka 
rajautuu Karhukallion ja Mustalammen asutukseen.

8. Niskalampi (kuva 3)
Alueella on vaihtelevan ikäisiä metsä- ja pensaikkoympäristöjä. Liippilahdentien varrella on 
vanhaa kuusimetsää, jossa sekapuuna harvakseltaan suuria koivuja. Tien itäpuolella Vuoksen 
rannalla on runsaasti vaihtelevan ikäistä lehtimetsää, haapoja, koivuja, leppiä, pihlajia, raitoja 
ja vaahteraa. Liippilahden ja Liippilahdentien välissä on varttunutta koivikkoa ja lehtipensaik
koa. Niskalammen asutusalueen pohjoispuolella on vaihtelevaa kuusi-, mänty- ja koivuval
taista metsää. Niskalammen asutusalueen ja Liippilahden välisen tien varrella (Melulantien 
jatke) kasvaa suuria tervaleppiä sekä varttuneita koivuja, haapoja ja nuorta lehtipuustoa.

9. Neitsytniemi (kuva 4)
Neitsytniemen kartanon ympäristössä on harvaa, vanhojen kuusien ja tammien muodostamaa 
puustoa. Vuoksen rannalla on kapeana vyönä kuusimetsää, jossa sekapuuna varttuneita haapo
ja ja koivuja sekä paikoin runsaasti nuorta lehtipuustoa.

10. Lipurinniemi (kuva 5)
Niemen  kärki  on  kallioista  mäntymetsää.  Niemen  keskiosan  pihapiirissä  kasvaa  runsaasti 
kookkaita koivuja ja haapoja, joissa on tikankoloja. Lipurinniemen tyvellä Lipurinniementien 
varrella on nuorta kuusimetsää, jossa sekapuuna varttuneita koivuja ja haapoja pieninä ryhmi
nä siellä täällä. Lipurinniementien eteläpuolen kallioilla kasvaa nuorta mäntymetsää.

11. Itä-Siitola (kuva 6)
Kohteen halki kulkevan pururadan ja rautatien välissä on vanhaa kuusimetsää. Rautatien reu
nassa kasvaa nuorta ja varttunutta lehtipuustoa, erityisesti koivuja ja haapoja. Pururadan länsi
puolella on nuorta ja varttunutta kuusimetsää.

12. Imatrankoski
Vanhaa harvennettua kuusimetsää.  Lehtipuuston osuus on vähäinen,  siellä täällä on suuria 
koivuja ja suuria koivupökkelöitä. Alueen keskellä on laaja avohakkuukaistale.

13. Sarkkolahti (kuva 7)
Sarkkolahden itäreunalla on suurten haapojen ja koivujen muodostamaa metsää. Sarkkolah
den eteläpuolella pellon reunassa kasvaa runsaasti nuorta ja varttunutta koivua, haapaa ja lep
pää. Sarkkolahden pohjukassa on varttuneiden ja suurten tervaleppien muodostama rantamet
sä. Nikkoinniemi on varttunutta, harvennettua kuusimetsää.
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14. Vallinkoski
Pääosin nuorta istutusmännikköä ja varttuneita istutettuja kuusia. Vuoksen rannalla kasvaa 
runsaasti nuoria ja varttuneita haapoja, koivuja ja leppiä.

Kuva 1. Imatran liito-oravaselvityksen 14 tutkimuskohdetta vuonna 2006:
1. Lammassaari, 2. Haapasaari, 3. Mikonsaari, 4. Malonsaari, 5. Saimaanranta, 6. Karhukallio,
7. Mustalampi, 8. Niskalampi, 9. Neitsytniemi, 10. Lipurinniemi, 11. Itä-Siitola, 12. Imatrankoski,

13. Sarkkolahti ja 14. Vallinkoski. Kohteiden rajat on merkitty yhtenäisellä punaisella viivalla.
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Kuva 2. Liito-oravan papanahavainnot Imatran Mikonsaaressa (sininen rajaus) vuonna 2006.
Merkkien selitykset:  = 1─10 papanaa kuusen tyvellä,  = 11─100 papanaa kuusen tyvellä,

 = 101─500 papanaa kuusen tyvellä. Vihreät ympyrät merkitsevät vastaavia papanamääriä haavan tyvellä.
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Kuva 3. Liito-oravan papanahavainnot Imatran Niskalammella (sininen rajaus) vuonna 2006.
Merkkien selitykset:  = 1─10 papanaa kuusen tyvellä,  = 11─100 papanaa kuusen tyvellä,

 = 101─500 papanaa kuusen tyvellä,  >500 papanaa kuusen tyvellä.
Vihreät ympyrät merkitsevät vastaavia papanamääriä haavan tyvellä.
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Kuva 4. Liito-oravan papanahavainnot Imatran Neitsytniemessä (sininen rajaus) vuonna 2006.
Merkkien selitykset:  = 1─10 papanaa kuusen tyvellä,  = 11─100 papanaa kuusen tyvellä,

 = 101─500 papanaa kuusen tyvellä.

Kuva 5. Liito-oravan papanahavainnot Imatran Lipurinniemessä (sininen rajaus) vuonna 2006.
Merkkien selitykset:  = 1─10 papanaa kuusen tyvellä,  = 11─100 papanaa kuusen tyvellä,

 = 101─500 papanaa kuusen tyvellä,  >500 papanaa kuusen tyvellä. Vihreät ympyrät
merkitsevät vastaavia papanamääriä haavan ja keltaiset ympyrät koivun tyvellä.

  = liito-oravan käyttämä kolopuu (ei todennäköisesti pesäpuu).
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Kuva 6. Liito-oravan papanahavainnot Imatran Itä-Siitolassa (sininen rajaus) vuonna 2006.
Merkkien selitykset:  = 1─10 papanaa kuusen tyvellä,  = 11─100 papanaa kuusen tyvellä, 

 = 101─500 papanaa kuusen tyvellä,  >500 papanaa kuusen tyvellä. Vihreät ympyrät
merkitsevät vastaavia papanamääriä haavan ja siniset ympyrät vaahteran tyvellä.

  = todennäköinen liito-oravan pesäkolo.
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Kuva 7. Liito-oravan papanahavainnot Imatran Sarkkolahdessa (sininen rajaus) vuonna 2006.
Merkkien selitykset:  = 1─10 papanaa kuusen tyvellä,  = 11─100 papanaa kuusen tyvellä,

 = 101─500 papanaa kuusen tyvellä,  >500 papanaa kuusen tyvellä. Vihreät ympyrät
merkitsevät vastaavia papanamääriä haavan, keltaiset ympyrät koivun ja oranssit ympyrät

tervalepän tyvellä.  = todennäköinen liito-oravan pesäkolo.

3.2. Kartoitusmenetelmä ja papanahavaintojen tulkinta 

Liito-oravien esiintymistä selvitettiin 25 päivän aikana 29.3.─17.5.2006. Kohteet  käveltiin 
systemaattisesti läpi liito-oravalle sopivia elinympäristöjä etsien. Ulostepapanoiden löytämi
seksi  suurimpien  haapojen  ja  kuusten  sekä  kolo-  ja  lahopuiden  tyvet  tarkastettiin.  Myös 
useimmat suurista koivuista tarkastettiin. Liito-oravalle heikommin soveltuvat elinympäristöt, 
kuten laajat mäntymetsät, käveltiin läpi sopivien elinympäristölaikkujen varalta. Papanoiden 
määrä ja puulaji havaintopaikalla merkittiin kartalle.

Yksilömäärien  arviointi  papanahavaintojen  perusteella  on  mahdotonta,  mutta  suuri  määrä 
ulostepapanoita, vähintään useita satoja, kolopuun juurella liito-oravalle sopivassa elinympä
ristössä tulkittiin merkiksi puussa olevasta pesästä. Muut havainnot suurista papanamääristä 
sopivassa elinympäristössä tulkittiin merkiksi metsän käytöstä ainakin ruokailu- ja/tai läpikul
kualueena. Liito-oravalle sopivaksi elinympäristöksi tulkittiin varttuneet ja vanhat kuusimet
sät,  joissa on sekapuuna ja/tai  erillisinä ryppäinä suuria haapoja ja  koivuja  sekä runsaasti 
nuorta lehtipuustoa tai vastaavasti lehtimetsät, joissa on sekapuuna kuusia.
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3.3. Liito-oravahavainnot

Liito-oravasta ei tehty suoria havaintoja, mutta lajin ulostepapanoita havaittiin kuudella koh
teella,  Mikonsaaressa,  Niskalammella,  Neitsytniemessä,  Lipurinniemessä,  Itä-Siitolassa  ja 
Sarkkolahdessa (kuvat 2─7). Näistä kahdella kohteella, Itä-Siitolassa ja Sarkkolahdessa löy
dettiin tuhansia papanoita laajalta alueelta lajille sopivassa elinympäristössä ja lisäksi toden
näköisen pesäkolon alta haavan tyveltä (Sarkkolahti 500─1000 ja Itä-Siitola >1000). Lisäksi 
Sarkkolahdessa löydettiin pintapuolisella tarkastuksella yksi papana kuusen tyveltä kohteen 
eteläpuolelta rajojen ulkopuolelta (kuva 7).

Lipurinniemessä havaittiin kolohaavan tyvellä 15 papanaa, mutta niiden vähäisen määrän pe
rusteella kyseessä ei havaintohetkellä ollut pesäpuu. Ulostepapanoita löydettiin melko sup
pealta alueelta, ja osa elinpiiristä sijainnee kohteen rajojen ulkopuolella.

Mikonsaaressa,  Niskalammella  ja  Neitsytniemessä  havaittiin  runsaasti  papanoita  (noin 
1000─2000 / kohde) laajalla alueella liito-oravalle sopivassa elinympäristössä, mutta pesäko
loja ei löydetty.

4. Johtopäätökset

Seikkaperäisten metsänkäsittelyohjeiden antaminen ei ole mielekästä, sillä liito-oravat saatta
vat liikkua elinpiirillään pitkiä matkoja ja niillä on tavallisesti useita vaihtopesiä. Elinpiiri 
saattaa myös olla jonakin vuonna asuttu ja toisena autio. Ainakin lisääntymis- ja levähdyspai
kalla olevat kolopuut sekä sopivat ravinto- ja suojapuut pesäpuun välittömässä lähiympäris
tössä tulisi kuitenkin säästää. Ministeriöiden ohjeessa (MMM, YM 2004) koskemattomaksi 
esitetään jätettäväksi liito-oravan lisääntymiseen tai levähtämiseen käyttämästä puusta säteel
tään 10─15 metrin vyöhyke. Kolopuiden ja lehtipuiden säästäminen on suositeltavaa havu
puuvaltaisessa metsässä ja vastaavasti suurikokoisten kuusten säilyttäminen lehtipuuvaltaisis
sa metsissä. Erityisesti suuret haavat tulisi säästää mahdollisiksi pesäpuiksi ja metsänhakkuut 
suorittaa huhtikuusta elokuuhun ajoittuvan lisääntymiskauden ulkopuolella.

Kahdella lisääntymispaikalla, Sarkkolahdessa ja Itä-Siitolassa, maa- ja metsätalousministeriön 
ja ympäristöministeriön ohjeen mukaisia säästettäviä kohteita olisivat ainakin pesäpaikoiksi 
tulkitut kolohaavat (kuvat 6 ja 7) ja muut papanahavaintoalueen suuret haavat, koivut, kuuset 
ja nuoret lehtimetsänalueet. 

Ruokailu- ja levähdyspaikoista Lipurinniemessä liito-oravalle sopivan elinympäristön laajuus 
ja papanahavaintoalue on selvästi suppeampi kuin viidellä edellä mainitulla kohteella, mutta 
havaittu kolohaapa (kuva 5) lähiympäristöinen olisi syytä säästää mahdollisena tulevaisuuden 
pesäpaikkana. Sopivia kolopuita on lisää lähellä papanahavaintoaluetta Lipurinniemen keski
osissa sijaitsevan asuintalon pihapiirissä.
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Mikonsaaresta, Niskalammelta ja Neitsytniemestä ei löydetty varmoja liito-oravan käyttämiä 
kolopuita, mutta papanahavaintojen runsauden ja elinympäristön sopivuuden perusteella voi 
päätellä kohteiden olleen laajalti käytössä ainakin ruokailualueena, todennäköisesti myös li
sääntymisalueena. Korkealla puussa sijaitsevan pesäkolon havaitseminen voi olla vaikeaa ja 
liito-orava  voi  käyttää  myös  vanhaa  oravan  pesää.  Kohteiden  ominaispiirteet  suositellaan 
säästettäväksi samalla tavoin kuin Sarkkolahdessa ja Itä-Siitolassa.

Liito-oravan biologiaan liittyy oleellisesti liikkuminen pesä- ja ruokailupaikkojen välillä sekä 
asuinmetsiköstä toiseen (Hanski 2006). Tämän vuoksi erityisesti Sarkkolahdessa ja Mikonsaa
ressa olisi vältettävä metsänhakkuin eristämästä liito-oravan elinpiiriä kohteen ulkopuolisista 
alueista. Sarkkolahdessa liito-oravien liikkumisen rajoittaa pohjoisessa Immalanjärvi ja län
nessä peltoalueet. Mikonsaaren havaintopaikka on erityinen, sillä Hanskin (2006) mukaan lii
to-oravan esiintyminen saarilla, jotka sijaitsevat ≥100 m etäisyydellä mantereesta on hyvin 
epätodennäköistä. Laajat avohakkuut Malonsaaressa (kuva 1, kohde nro 4) eivät ole suositel
tavia,  sillä  se  on  todennäköinen  kulkureitti  Mikonsaaren  ja  mantereen  liito-orava
populaatioiden välillä. Mantereella ranta-alue Malonsalmesta Hosseinlahteen on potentiaalista 
liito-oravan elinympäristöä (kuva 1, kohde 7).
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