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TIIVISTELMÄ 

 

Tehtävänä oli selvittää  lähtöaineistoon sekä uusiin maastoinventointeihin perustuen liito-oravan 

esiintymistä Immalanjärven rantametsien alueella. Lisäksi tein lintulaskentoja sekä rantametsissä 

että Immalanjärveltä. Kartoitusalue sijaitsee Etelä-Karjalassa Imatran ja Ruokolahden kuntien 

alueella.  

Liito-oravan maastoinventoinnit suoritin 2.5.-4.6.2015. Selvitysalueen laajuuden vuoksi määritin 

liito-oravalle soveltuvia metsäkuvioita sekä ilmakuvien että vanhojen havaintojen pohjalta ja 

keskitin inventoinnin näille alueille. 

Maastossa liikuin jalkaisin ja etsin ulostepapanoita, joita kertyy liito- oravan pesimiseen, 

ruokailuun, liikkumiseen ja oleskeluun talven aikana käyttämien puiden tyville. Lisäksi havainnoin 

kolopuita, metsän rakennetta ja soveltuvuutta liito-oravalle. 

Inventoinnin perusteella liito-oravalla on neljä esiintymää selvitysalueella sijaiten kaikki Imatran 

puolella: Kymälahdella Rasinmäki-Nikkoinniemi, Valkamon länsipuolella, Uusikylässä rajoittuen 

Sammallahteen ja Rakokivenvuoren eteläpuolella.  

Selvityksen perusteella löysin kolme mahdollisia elinaluetta liito-oravalle: Imatralla Olkautinvuori-

Jakka  välillä, Raution asutusalueen eteläpuolella ja Ruokolahdella Manlahden eteläpuolella. 

Lintulaskennat suoritin vesi- ja rantalintujen osalta 4. ja 12.5.2015 sekä metsälintujen osalta 

laajemmilla alueilla 8.-10.6.2015. Metsälintujen osalta pääpaino oli valkoselkätikassa josta 

havaintoja tuli kolmesta paikasta. Vesi- ja rantalintujen osalta laskenta painottui joko pesiviin tai 

laskentahetkellä paikallisena olleisiin yksilöihin. 

Lisäksi maastossa liikkuessani tarkastelin kohteiden sopivuutta METSO -ohjelmaan ja tällaisia 

alueita löytyi Imatralta yksi ja Ruokolahdelta kolme. 
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1. JOHDANTO JA LÄHTÖTIEDOT 
 

Tässä raportissa olen selvittänyt lähtöaineistoon sekä uusiin maastoinventointeihin perustuen 

liito-oravan esiintymistä Immalanjärven rantametsien alueella. Kohde sijaitsee Etelä-Karjalassa 

Imatran ja Ruokolahden kuntien alueella. Lisäksi selvitin potentiaalisia liito-oravalle sopivia 

metsäalueita ja niitä yhdistäviä ekologisia käytäviä. 

Selvitysalueella on tehty yhdessä kohteessa liito-oravaselvitys v.2006. Sain kyseisen selvityksen 

tiedot käyttööni. 

Linnustoselvityksiin liittyen sain tietää yhden valkoselkätikan elinpiirin (Juha Juuti suull.), kaikki 

muut lintuhavainnot perustuvat omiin kartoituksiin. 

Selvityksen teettäjänä on Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri.  

2. KÄSITTEITÄ 
 

Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukainen tiukasti suojeltava laji, jonka 

lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:ssä 

kielletty. Suomessa laji on uhanalainen, uusimmassa uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi (VU) 

luokiteltu (Rassi ym. 2010).  

Tässä selvityksessä termiä esiintymä olen käyttänyt metsäkuviosta, jolta on löydetty merkkejä liito-

oravan esiintymisestä. Lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat aluemaisia, eivät pistemäisiä, ja 

määrittelevät sen alueen, jonka liito-orava vähintään tarvitsee lisääntyäkseen ja säilyäkseen 

rajatulla metsäkuviolla pitkällä aikavälillä. 

Liito-oravan reviirin ydin on pesäpaikan ympärillä oleva varttuneen metsän alue. Ruokailualue 

kuuluu yleensä ydinalueeseen. Tärkeimpiä ruokailupuita ovat haavat, lepät ja koivut. Liito-oravalle 

soveltuva metsä on usein ympäristöään rehevämpää ja monimuotoisempaa. Sama metsä kelpaa 

hyvin ihmisille ulkoiluun, marjastukseen ja sienestykseen.  

Liito-orava tarvitsee latvusyhteyden liikkumiseen. Elinympäristörajausta tehdessä tulee huomioida 

puuston korkeutta (min. 10 m) ja liikkumiseen soveltuvan metsän osuutta (min. 60 %). Ekologiset 

käytävät reviirien välillä ovat suuripuustoisia kulkuyhteyksiä. 

Liito-oravan lisääntymispaikka ei siis ole vain pienialainen laikku pesäpuun ympärillä. Terminä 

lisääntymispaikka eroaa selkeästi termistä pesäpuu tai pesäpaikka. Pesäpaikka on liito-oravan 

kulloinkin käyttämä pesäpuu, joka voi olla kolopuu tai puu jossa on tavallisen oravan rakentama 

risupesä. Jokaisella liito-oravayksilöllä on vuoden aikana käytössä useita pesäpaikkoja (Hanski 

2003). 
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3.  LIITO-ORAVAN BIOLOGIAA 
 

Liito-orava on tavallista oravaa pienempi. Naaras painaa noin 150 g, koiras hieman vähemmän. 

Ruumis on 13 - 17 cm pitkä, litteä häntä 9 - 14 cm. Silmät ovat suuret. Liito-oravan turkki on 

harmaa, vatsa hieman selkäpuolelta vaaleampi. Kaulan ja eturaajan taipeessa on musta viiru. Etu- 

ja takaraajojen välissä on liitopoimu. Liito-orava liikkuu pääasiassa liitämällä puusta toiseen. Liidot 

ovat tavallisesti 40 metrin pituisia. Maassa se liikkuu kömpelösti ja yleensä vain muutamia 

metrejä, jos liito jää lyhyeksi (Hanski ym. 2001.) 

Liito-orava pesii palokärjen tai muiden tikkojen tekemässä kolossa yleensä haavassa, joskus 

kuusessa tavallisen oravan tekemässä risupesässä. Laji pesii myös pöntössä. Jokaisella liito-

oravayksilöllä on vuoden aikana käytössä useita pesäpaikkoja, joita voi olla yleensä 3 - 8 

kappaletta. Vuodessa syntyy 1 - 2 poikuetta. Ensimmäinen poikue syntyy huhti - toukokuun 

vaihteessa. Loppukesällä pennut ovat jo emonsa näköisiä ja lähes samankokoisia. Toinen poikue 

syntyy kesäkuulla. Yleensä pesueessa on kaksi tai kolme poikasta, harvoin neljä tai vain yksi. Liito-

orava elää noin 3-5 -vuotiaaksi (Hanski ym. 2001.) 

Pääravintona (noin 80 - 90%) liito-oravalla ovat talvisin lepän ja koivun norkot, joita se kerää ja 

varastoi talveksi koloihin, pönttöihin ja isojen kuusten oksille. Norkkojen puutteessa se syö myös 

silmuja. Kesäisin ravintona ovat lepän ja haavan lehdet sekä kukat ja marjat. Kesällä liito-oravalle 

kelpaavat myös koivun kypsyvät siemenet ja vihreät kuusenkävyt sekä männyn silmut ja kukinnot 

(Hanski ym. 2001.) 

Liito-oravan luontaisia elinympäristöjä ovat vanhat kuusivaltaiset sekametsät, joissa on kolopuita 

(Etelä-Suomessa yleensä haapoja) pesäpaikoiksi ja lehtipuita eli haapaa, leppää ja koivua 

ravinnoksi. Lehtipuusto voi olla kuusimetsässä pieninä ryhminä tai hajallaan. Liito-oravametsissä 

on tyypillisesti monenikäistä metsää ja useita eri latvuskerroksia. Lisääntymis- ja levähdysalueet 

sijaitsevat usein kallioiden juurilla, rinteissä ja pienvesistöjen varsilla.  

Aikuiset liito-oravat elävät koko ikänsä samalla alueella, jonne ne nuoruusvaiheen levittäytymisen 

jälkeen ovat asettuneet eli ne ovat selkeästi paikkauskollisia. Nuoret naaraat siirtyvät 

syntymäkesänsä loppu-puolella pois emonsa elinpiiriltä ja asettuvat seuraavaksi syksyksi ja talveksi 

löytämälleen uudelle alueelle. Jotta uusi alue kelpaisi liito-oravalle, siellä täytyy olla liito-oravalle 

tärkeät metsän elementit. Tällä alueella naaras lisääntyy seuraavana keväänä, olettaen että liito-

oravauroksia on paikalla. Liito-oravan lisääntymispaikka on se alue, jolla naaras pystyy viettämään 

talven ja saamaan poikasia keväällä. Liito-oravanaaraan ei ole radiolähetin-tutkimuksissa havaittu 

lisääntyvän alle 4 hehtaarin kokoisissa eristyneissä (avoalueiden ja taimikoiden ympäröimissä) 

metsälaikuissa (Hanski 2003). 

 

 



S i v u  | 6 

  

Tyypillinen liito-oravan elinpiiri on kuusivaltainen sekametsä, jossa on lehtipuita ruokailua ja 

pesimistä varten. Naarailla elinpiirin (alueen, jolla eläinyksilö elää esim. vuosikierron tai koko 

elämänsä ajan) suuruus on 4 - 40 hehtaaria. Koirailla elinpiiri on suurempi; yhden uroksen 

liikkuma-alue voi olla yli 100 ha. Koiraat liikkuvat melko vapaasti naaraan valtaamalla alueella sekä 

naaraiden alueiden välissä. Jokaisella liito-oravayksilöllä on elinpiirillään yleensä useita 

metsälaikkuja, joilla ne useimmiten oleskelevat ja ruokailevat (Hanski 2003, Hanski ym. 2001.) 

Liito-oravan biologiaan liittyy oleellisesti liikkuminen pesä- ja ruokailupaikkojen välillä sekä 

asuinmetsiköstä toiseen (laajalla alueella liikkuvat urokset). Liito-oravalle sopivalta 

lisääntymispaikalta vaaditaan myös, että se on yhteydessä muihin sopiviin lisääntymispaikkoihin 

latvusyhteyksien kautta. Yhdistävinä alueina voi olla paitsi täysikasvuinen metsä, myös nuoret, yli 

10m korkeat metsät (Hanski2003).  

Yöaktiivista liito-oravaa on vaikea havaita. Poikasten ollessa pieniä naaras ruokailee myös päivällä 

mutta muulloin liito-orava nukkuu valoisan ajan. Liito-oravan esiintymisen toteamiseksi 

havainnointi perustuu ensisijaisesti ulostepapanoiden etsimiseen. Ainoastaan talvella 

muodostuneet papanat ovat keltaisia, koska talviravintona käytetyt norkot sisältävät runsaasti 

siitepölyä. Keväällä maalis-toukokuussa, lumen sulettua puiden tyviltä, kellertävät papanat ovat 

parhaiten havaittavissa. Myöhemmin kesällä, liito-oravan ravinnon muuttuessa, papanat 

muuttuvat rusehtaviksi ja vaikeammin havaittaviksi sekä hajoavat maastossa nopeammin, kun taas 

talvella papanat hautautuvat helposti lumeen. Kesäpapanoita on hyvin vaikeaa havainnoida 

maastossa. Papanat antavat tietoa ainoastaan lajin esiintymisestä alueella. Niiden perusteella ei 

pysty määrittämään eläinten määrää tai niiden elinpiirien tarkkaa laajuutta. Liito-oravat käyttävät 

päivänviettoon sekä pesintään myös tavallisen oravan rakentamia risupesiä, jotka voivat sijaita 

metsäalueen puhtaassa kuusikossa. Liito-oravalle tärkeitä metsän osia voivat siis olla myös 

ruokailu- ja pesälaikkujen väliset kuusimetsän osat. Kuvassa on liito-oravan jätöksiä Uusikylästä. 
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4. INVENTOINNIN KÄYTÄNNÖN TOIMET 
 

Liito-oravia näkee niiden elintapojen vuoksi harvoin. Tämän vuoksi liito-oravaselvityksen 

tekeminen alkoi vanhojen havaintojen ja karttojen tutkimisella. Hyvä tieverkosto mahdollisti 

sujuvan liikkumisen alueella. Maastoinventoinnin suoritin 2.5.-4.6.2015 koska liito-oravan 

papanoiden havainnointi on tähän vuodenaikaan helpointa. Selvitysalueen laajuuden vuoksi 

määritin liito-oravalle soveltuvia metsäkuvioita sekä ilmakuvien että vanhojen havaintojen 

pohjalta ja keskitin inventoinnin näille alueille. Maastossa tarkastin aiempiin ja tämänhetkisiin 

liito-oravaesiintymiin välittömästi liittyvät liito-oravalle soveltuvat metsäkuviot. 

Maastossa liikuin jalkaisin ja etsin ulostepapanoita, joita kertyy liito- oravan pesimiseen, 

ruokailuun, liikkumiseen ja oleskeluun talven aikana käyttämien puiden tyville. Tällaisia puita ovat 

erityisesti kookkaat kuuset ja haavat. Lisäksi havainnoin kolopuita, risupesiä, pesäpönttöjä sekä 

metsän rakennetta ja soveltuvuutta liito-oravalle. 

Maastoinventoinnissa pesäpuuksi tulkitsin sellaisen papanapuun, jossa oli havaittavissa kolo. Liito-

oravaesiintymien alueilla myös papanoimattomat pönttö- ja kolopuut sekä risupesäpuut on 

tulkittava pesäpuiksi, koska radiolähetinseurannoissa on havaittu, että liito-orava voi viettää 

viikkoja pesässä jättämättä yhtään papanoita kyseisen puun juurelle (Hanski 2003). Tällainen pesä 

voi olla liito-oravan vaihtopesä ja tulkittavissa lisääntymis- ja levähdyspaikaksi, joka on 

säästettävälähiympäristöineen. 

Löytäessäni liito-oravan papanoita kirjasin seuraavat tiedot: 

- Pesäpuiden (kolopuut) sijainnit sekä muiden liito-oravan käyttämien puiden (joiden  tyviltä 

havaitsin liito-oravan ulostepapanoita) sijainnit GPS –laitteella. 

- Jokaisesta paikannetusta puusta kirjasin puulajin, rinnankorkeusläpimitan, puun tyypin (pesäpuu, 

muu liito-oravan käyttämä puu) ja papanoiden määrän. 

- Metsän rakenne ja ominaispiirteet liito-oravan kannalta 

- Esiintymän rajaus varovaisuusperiaatetta noudattaen (Sierla ym. 2004) eli siinä laajuudessa, mitä 

liito-orava vähintään tarvitsee säilyäkseen metsäkuviolla     

- Puustoiset kulkuyhteydet esiintymältä muihin suuntiin 

Työn suorittamisessa on huomioitu viranomaisohjeistus (Sierla ym. 2004).  

Maastoinventoinnin pohjalta olen laatinut esiintymäkuvaukset. 
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5. LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SELVITYSALUEELLA 

5.1 ESIINTYMÄT 

 

Vuoden 2015 inventoinnin perusteella liito-oravalla on neljä esiintymää selvitysalueella sijaiten 

kaikki Imatran kunnan alueella: Kymälahdella Rasinmäki-Nikkoinniemi, Valkamon länsipuolella, 

Uusikylässä rajoittuen Sammallahteen ja Rakokivenvuoren eteläpuolella.  

Mahdollista ja todennäköistä on, että näillä lisääntymis- ja levähdyspaikoilla onnistuneiden 

pesintöjen myötä myös potentiaalisille liito-orava-alueille (kartta 5.2) levittäytyy tulevaisuudessa 

liito-oravayksilöitä. 

 

 

Punaisella kuvattu liito-oravareviirit keväällä v.2015. 
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5.2 SOVELTUVAT METSÄALUEET 

 

Ilmakuviin ja maastohavaintoihin pohjautuva tulkinta sellaisista metsäalueista, jotka ovat 

ominaispiirteiltään liito-oravalle soveltuvia, mutta joilla ei vuoden 2015 inventoinneissa havaittu 

merkkejä liito-orava esiintymisestä. Liito-oravaa tavataan toisinaan verrattain vaatimattomista, 

nuorehkoistakin metsistä eli esiintymien ennakoiminen liian tiukoin elinympäristökriteerein voi 

johtaa esiintymispotentiaalin aliarvioimiseen. Soveltuvat metsäalueet toimivat uusina, 

lisääntymiseen sopivina alueina, joille nuoret liito-oravayksilöt voivat levittäytyä. Koska liito-

oravan esiintymistilanne vaihtelee vuosittain, lajille on oltava sekä asuttuja että asumattomia 

metsäkuvioita tarjolla. Mikäli metsätaloudessa ja maankäytön suunnittelussa jätetään jäljelle vain 

kulloinkin asutut metsäkuviot, johtaa se alueen liito-oravien taantumiseen ja häviämiseen pitkällä 

aikavälillä. 

 Selvityksen perusteella löysin kolme mahdollisia elinaluetta liito-oravalle: Imatralla Olkautinvuori-

Jakka  välillä, Raution asutusalueen eteläpuolella ja Ruokolahdella Manlahden eteläpuolella. 

 

Oranssilla kuvattu liito-oravalle sopivat elinpiirit v.2015. 
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5.3 KULKUYHTEYDET 

 

Liito-oravan merkittävimpien kulkuyhteyksien sijoittelu perustuu lähtöaineistoon, 

ilmakuvatarkasteluun sekä maastohavaintoihin. Kulkuyhteyksien säilyminen on edellytys sille, että 

alueen liito-oravakanta voi uudistua ja levitä ympäristön muille soveltuville metsäalueille. 

Kulkuyhteyksien alue voi liito-oravan vaatimusten kannalta olla tavanomaista talousmetsää, 

iältään nuorta, vähintään 10 metriä korkeaa metsää tai vanhempaa metsää. Liito-oravat voivat 

käyttää yhtenäisten metsäalueiden lisäksi muita kulkureittejä kuten ojanvarsien ja tienvarsien 

varttunutta puustoa. Rakentamisen ulkopuolelle rajattavan ekologisen käytävän leveys tulisi olla 

noin 30 – 40 metriä, tosin liito-oravan on havaittu pystyvän käyttämään huomattavasti 

kapeampiakin, jopa viiden metrin levyisiä käytäviä (Selonen & Hanski 2003).  

 

Punaisella reviirit, oranssilla potentiaaliset alueet, sinisellä vinoneliöllä papanalöydöt ja vihreällä 

oletetut kulkureitit. 
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Esiintymien tilanne on suositeltavaa tarkistaa jos alueille on kohdistumassa 

metsätaloustoimenpiteitä. 

Viranomaisohjeistuksen mukaan viranomaisilla on vastuu lisääntymis- ja levähdyspaikan 

heikentämis- ja hävittämiskiellon noudattamisesta. 

6. LINTULASKENNAT 
 

Vesi- ja rantalintulaskentaa tein 4. ja 12.5.2015. Tulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat havainto-

päivien määrä ja erityisesti säätila havainnointihetkellä. Havaintopaikoiksi valitsin maastokohteet 

joista on hyvä näkyvyys laajalle alueelle.  

 

Vesi- ja rantalintulaskentapaikat kuvattu punaisella tähdellä. Tulostaulukko liitteissä (liite 1). 

Uhanalaisuusluokituksen mukaan tarkasteltuna lajeista kertyi hyvin havaintoja. Useat lajit 

käyttävät Immalanjärveä jos ei suoraan pesimisalueena niin vähintään levähdyspaikkana. 

Havaintotaulukossa olevat status-lyhenteet selitettynä: 

EN = erittäin uhanalaiset 

VU = vaarantuneet 

NT = silmälläpidettävät 
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Metsälintulaskentoja suoritin neljällä alueella. Lisäksi liito-oravakartoituksen yhteydessä tein 

lintuhavaintoja. Uhanalaisuusluokituksen mukaan merkittävimmät havainnot olivat: 

EN erittäin uhanalainen valkoselkätikka  

VU vaarantunut hiirihaukka 

NT silmälläpidettävä teeri, metso, käenpiika, sirittäjä, kuhankeittäjä 

 

Valkoselkätikkahavaintoja tuli kolmelta paikalta: Raution luonnonsuojelualue, Immalanlietteen 

ranta ja Uusikylän suojelualue. Vastaavasti metsohavainnot olivat Varpaanlahden molemmin 

puolin, jossa toki on parhaimmat metsäkanoille soveltuvat alueet. Yksittäisenä havaintona 

merkittävä on pähkinänakkelin pesintä Raution alueella. 

 

Vihreällä kuvattu varsinaiset metsälintulaskentakohteet.  

Suoritin laskennan ns. kiertolaskentana jolloin alue tulee käytyä maaston pinnanmuodot 

huomioiden hyvin läpi. Laskennan aikana, aamut 8.-10.6.2015, oli lähes tyyntä ja poutaa joten 

äänet kuuluivat hyvin.  
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7.  METSOKOHTEET 
 

METSOn eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman avulla yksityiset 

metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Ohjelman lähtökohtana on 

vapaaehtoisuus.  

 

METSO-ohjelmalla suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien 

elinympäristöinä erityisen arvokkaita. 

METSO-kriteerit täyttäviä kohteita löytyi neljä: kolme Ruokolahdelta ja yksi Imatralta. 

Maanomistajia lähestytään kirjeellä. 

 

 

 

METSO alueet kuvattu violetilla. 
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8. ERIKOISKOHDE 
 

Nikkoinniemestä löytyi mahdollinen pyyntikuoppa. Löydöstä on tehty museovirastolle selvitys-

pyyntö. Kuvat kohteelta liitteissä (liite  2 ja 3). 

 

 

LÄHTEET 

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin hallussa olevat vanhat havainnot  

Imatran liito-oravat v. 2006 

Hanski, I. K. 2006: Liito-oravan (Pteromys volans) Suomen kannan koon arviointi. Loppuraportti. – 

Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto. 

Hanski,I. K. 2003: Voimalinjojen rakentamisen vaikutukset liito-oravan (Pteromys volans) 

esiintymiseen ja suotuisaan suojelutasoon. Lausunto 20.10.2003. 

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus  

Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen 

suunnittelussa. – Suomen ympäristö 742, Ympäristöministeriö, Helsinki. 

Kartat on tehty QGIS -ohjelmalla johon minulla on käyttöoikeus.   
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LIITTEET 
Liite 1 

Laji   4.5.2015 12.5.2015   Status 

            

kaakkuri   x x   NT 

kuikka   x x     

silkkiuikku   x x     

härkälintu   x x     

mustakurkku-uikku     x   VU 

merimetso   x       

kaulushaikara     x     

pikkujoutsen     x     

laulujoutsen   x x     

kanadanhanhi   x x     

valkoposkihanhi     x     

haapana   x x     

tavi   x x     

sinisorsa   x x     

jouhisorsa   x     VU 

heinätavi     x   VU 

punasotka     x   VU 

tukkasotka   x x   VU 

lapasotka     x   EN 

alli     x     

mustalintu     x     

pilkkasiipi     x   NT 

uivelo   x       

tukkakoskelo   x x   NT 

isokoskelo   x x   NT 

liejukana     x   VU 

nokikana   x x     

meriharakka   x       

tylli     x   NT 

taivaanvuohi     x     

rantasipi   x x   NT 

pikkulokki     x     

naurulokki   x x   NT 

kalalokki   x x     

selkälokki   x x   VU 

harmaalokki   x x     

merilokki   x       

kalatiira   x x     

lapintiira     x     

ruokokerttunen   x x     
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Liite 2 
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