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Lamminrahkan asemakaavan liito-oravaselvitys 

1 Johdanto 

Työn tavoitteena oli laatia asemakaavoitusta palveleva liito-oravaselvitys 

Lamminrahkan alueelta Kangasalan kunnassa. Lamminrahkasta on havaintoja ja 

selvitystietoa liito-oravasta jo 20 vuoden ajanjaksolta, ja lajin huomioimiseen on 

maankäytön suunnittelussa kiinnitetty erityistä huomiota sekä yleis- että 

asemakaavoitusvaiheessa. Liito-oravan esiintyminen alueella on vuosien aikana 

muuttunut metsätaloustoimenpiteiden myötä, ja maankäytön suunnittelun 

edetessä oli tarpeen saada ajantasainen tieto lajin esiintymisestä ja lajille 

soveltuvan elinympäristön sijoittumisesta asemakaavan alueella ja sen 

välittömässä läheisyydessä.  

Liito-orava lukeutuu luontodirektiivin liitteen IV a mukaiseksi lajiksi, jonka 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty 

luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla. Tiukka suojelu edellyttää, että kyseisten lajien 

lisääntymis- ja levähdyspaikat on säilytettävä erilaisten hankkeiden ja 

toimenpiteiden yhteydessä, ellei niiden hävittämiseen tai heikentämiseen ole 

saatu poikkeamislupaa luontodirektiivin artiklan 16 perusteilla. 

Selvityksen on laatinut Kangasalan kunnan toimeksiannosta FM, biologi Marja 

Nuottajärvi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Maastoinventointeihin on 

osallistunut myös FM, biologi Janne Partanen ja paikkatietoaineistojen ja kartta-

aineistojen laadinnasta ovat vastanneet arkkitehti Minttu Kervinen FCG ja FM, 

biologi Tiina Mäkelä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 

2 Selvitysalue 

Lamminrahkan noin 123 hehtaarin laajuinen asemakaava-alue sijaitsee 

Kangasalan kunnan keskustaajamasta noin kuusi kilometriä luoteeseen, 

Tampereen kaupungin rajaa vasten (kuva 1). Aluetta rajaavat lännessä 

Tampereen kaupungin raja, etelässä Lahdentie (valtatie 12) ja kaakossa 

Tampere-Jyväskylä –rautatie. Pohjois-itäosiltaan selvitysalue rajautuu 

metsäalueisiin. Selvitysalue on Lahdentietä (valtatie 12), muutamaa 

metsäautotietä sekä voimajohtoja lukuun ottamatta rakentamatonta 

metsämaastoa. 

3 Lähtöaineisto  

Selvityksen keskeisimpinä lähtöaineistoina on käytetty peruskarttaa ja ilmakuvia, 

sekä seuraavia aluetta koskevia aiempia selvityksiä ja aineistoja: 

- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2013: Lamminrahkan liito-oravaesiintymän 

maastotarkistus, maastomuistio 5.9.2013 

- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2012: Lamminrahkan – Lemposenhaan – 

Ruutanan – Suoraman - Vatialan ympäristöjen liito-oravaselvitys 

- Suunnittelukeskus Oy 2004: Tampere & Kangasala, Ojala-Lamminrahkan 

maisemaselvitys 

Muu käytetty lähtötietoaineisto on mainittu lähdeluettelossa. 
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Kuva 1. Asemakaavoitettavan selvitysalueen sijainti ja rajaus.  

4 Maastotyöt 

Lähtöaineiston koonnin ja analysoinnin jälkeen alueella suoritettiin maastotyöt. 

Liito-oravan esiintyminen inventoitiin 20. huhtikuuta, 4. toukokuuta ja 6. 

toukokuuta 2016. Maastotyöskentelyyn käytettiin aikaa yhteensä 24 tuntia. 

Selvitysalue kuljettiin kauttaaltaan läpi pois lukien hakkuualueet ja nuoret 

taimikot. Merkkejä liito-oravan esiintymisestä etsittiin selvitysalueen varttuvista – 

varttuneista sekä tätä vanhemmista kuusi- ja kuusisekametsistä. Myös 

selvitysalueeseen välittömästi rajautuvat liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt 

tarkastettiin. 

Maastossa etsittiin ulostepapanoita, joita kertyy liito-oravan pesimiseen, 

ruokailuun, liikkumiseen ja oleskeluun talven aikana käyttämien puiden tyville. 

Tällaisia puita ovat erityisesti kookkaat kuuset ja haavat. Lisäksi havainnoitiin 

kolopuita, risupesiä, pesäpönttöjä sekä metsän rakennetta ja soveltuvuutta liito-

oravalle. 

Maastoinventoinneissa pesäpuiksi tulkittiin sellaiset papanapuut, joissa oli maasta 

käsin havaittavissa kolo, risupesä tai pönttö. 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 siten tulkittava lisääntymis- ja 
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levähdyspaikaksi, joka on säästettävä lähiympäristöineen. Liito-orava voi pesiä 

myös tavallisen oravan tekemässä risupesässä tai käyttää sitä levähtämiseen. 

Niiltä metsäkuvioilta, joilta löydettiin liito-oravan jätöspapanoita, kirjattiin ylös 

seuraavat tiedot:  

- Pesäpuiden (kolopuut, risupesäpuut, pöntöt) sijainnit sekä muiden liito-

oravan käyttämien puiden (joiden tyviltä havaittiin liito-oravan 

ulostepapanoita) sijainnit käsi-GPS –laitteella paikannettuna 

- Jokaisesta paikannetusta puusta kirjattiin ylös puulaji, 

rinnankorkeusläpimitta, puun tyyppi (pesäpuu, muu liito-oravan käyttämä 

puu), papanoiden määrä ja muut havainnot. Nämä tiedot ovat 

tallennettuina paikkatietomuotoon 

- Metsän rakenne ja ominaispiirteet liito-oravan kannalta 

- Esiintymän rajaus varovaisuusperiaatetta noudattaen (Sierla ym. 2004) eli 

siinä laajuudessa, mitä liito-orava vähintään tarvitsee säilyäkseen 

metsäkuviolla pitkällä aikavälillä  

- Puustoiset kulkuyhteydet esiintymältä muihin suuntiin 

Maastotöissä ja raportoinnissa on huomioitu viranomaisohjeistus (Sierla ym. 

2004, Söderman 2003, Nieminen & Ahola 2017). Maastoinventointien pohjalta 

laadittiin liitteen 1 esitys, johon on merkitty löydetyt pesä- ja papanapuut, 

elinympäristörajaukset, liito-oravan kulkuyhteydet sekä liito-oravalle soveltuvat 

metsäalueet. 

5 Epävarmuudet 

Selvitystyön epävarmuustekijät liittyvät luonnon vuotuiseen vaihteluun sekä 

maastoinventointien rajalliseen kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina 

hetkellistä luonnon tilaa, joka voi jossain määrin vaihdella vuosittain. Liito-oravan 

esiintyminen vaihtelee sekä vuodenajan että vuosien välillä, lajille sopivan 

elinympäristön asettamissa rajoissa. Nyt laaditun selvityksen tuloksiin ei arvioida 

liittyvän merkittäviä epävarmuuksia. Lamminrahkan alueelta on liito-

oravahavaintoaineistoa pitkältä ajanjaksolta ja alue on inventoitu kauttaaltaan 

läpi vuonna 2016. On kuitenkin mahdollista, että liito-orava saattaa jatkossa 

levittäytyä lajille soveltuville metsäkuvioille, joilla ei tämän selvityksen yhteydessä 

tehty havaintoja lajin esiintymisestä. 

6 Liito-oravan biologiaa 

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. Myös rauhalliset 

suuripuiset puistot ja puutarhat kelpaavat liito-oraville, mikäli kolopuita on 

tarjolla. 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. (Hanski 2003) 

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 
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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) 

Urosten elinpiirit ovat kooltaan kymmeniä hehtaareja, jopa yli 100 ha ja ne voivat 

olla keskenään osittain tai suurimmaksi osaksi päällekkäin. Yhden uroksen 

elinpiirin alueella voi olla usean eri naaraan elinpiirit. Radioseurannassa olleilla yli 

sadalla lisääntyneellä naaraalla on kaikilla ollut pysyvä elinpiiri ja käytössään 

useita eri pesäpaikkoja. Naaraiden elinpiirit eivät sijaitse päällekkäin, joten 

naaraiden kohdalla voidaan puhua myös reviireistä. Parittelut tapahtuvat naaraan 

elinpiirillä. Elinpiirin on tarjottava pesäpaikkojen lisäksi ravintoa ja kasvillisuuden 

antamaa suojaa pedoilta ja sääoloilta, jotta talven yli selviäminen on mahdollista, 

ja jotta naaras on keväällä riittävän hyvässä kunnossa lisääntyäkseen. Naaraiden 

elinpiirit ovat kooltaan tyypillisesti 3-10 ha, mutta koko elinpiirin metsän ei 

tarvitse olla järeää kuusisekametsää. Elinpiiriin voi kuulua myös nuorempia 

metsäkuvioita, joilla naaraat käyvät ruokailemassa ja joilla osa pesistä voi sijaita. 

Naaraiden elinpiirin ydinosien, joilla yksilö viettää suurimman osan aikaansa, on 

yhdessä tutkimuksessa todettu olevan keskimäärin 0,9 ha (vaihteluväli 0,04-2,5 

ha), ja yhdellä yksilöllä on keskimäärin 3,9 ydinosaa elinpiirillään. (Nieminen & 

Ahola 2017) 

Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia kuolemaansa saakka ja varsin 

lyhytikäisiä. Liito-oravanaaras lisääntyy radioseurantahavaintojen perusteella 

keskimäärin 1-2 vuotena. Naaraan kuoltua sen asuttama reviiri jää tyhjäksi, joten 

sopivatkin liito-oravametsiköt voivat joinain vuosina olla asumattomia, kunnes ne 

ehkä asutetaan uudelleen. Uudelleenasutuksen nopeus riippuu mm. ympäristön 

kulkuyhteyksistä, kannan tiheydestä ja läheisimmän poikasia tuottavan elinpiirin 

etäisyydestä. Syntymävuotensa loppukesällä nuoret yksilöt itsenäistyvät ja 

siirtyvät pois syntymäalueeltaan (dispersaali). Mikäli nuori naaras löytää sopivan 

ja muista naaraista tyhjän alueen, se valtaa sen elinpiirikseen. (Nieminen & Ahola 

2017) 

Liito-oravan biologiaan liittyy oleellisesti liikkuminen pesä- ja ruokailupaikkojen 

välillä sekä asuinmetsiköstä toiseen (dispersoivat nuoret, 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 10 m 

korkeat metsät (Hanski 2003) sekä riittävästi puita kasvavia siemenpuukuvioita, 

puutarhoja ja puistoalueita (Nieminen & Ahola 2017). Aikuiset naaraat liikkuvat 

vähiten, eivätkä ne urosten tavoin ylitä leveitä avoimia alueita. 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) 

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) 
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7 Liito-oravan elinympäristöt 

Lamminrahkan asemakaavan alueelta ja välittömästi sen rajalta löydettiin kevään 

2016 selvityksessä kolme selkeää erillistä, mutta toisiinsa yhteydessä olevaa liito-

oravan elinaluetta, jotka sisältävät lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä niiden 

ympärillä suojaa antavaa metsää sekä ruokailupuita siinä laajuudessa, että yksilö 

voi käyttää lisääntymis- ja levähdyspaikkoja menestyksekkäästi. Uusimmissa 

viranomaismääritelmissä (Nieminen & Ahola 2017) on käytetty termiä elinpiiri, 

joka tarkoittaa koko sitä aluetta, mitä kukin liito-oravayksilö elämänsä aikana 

käyttää. Tässä selvityksessä on käytetty termiä elinalue kuvaamaan sitä 

yhtenäistä maastoinventointien perusteella rajattua metsäkuviota, jonka liito-

orava tarvitsee säilyäkseen kyseisellä paikalla pitkällä aikavälillä. 

Metsäpolun elinalue 

Metsäpolun 9,50 hehtaarin laajuinen liito-oravan elinalue sijoittuu 

asemakaavoitettavan alueen keskelle, Metsäpolku –nimisen tien pohjois- ja 

eteläpuolille. Alueelta löydettiin keväällä 2016 yhteensä 26 liito-oravan käyttämää 

puuta, joista viisi on pesäpuita ja 21 on muita liito-oravan käyttämiä puita. 

Elinalueen rajaus ja puiden sijainnit on esitetty kuvassa 2 ja puiden tiedot 

taulukossa 1. Liito-oravan käyttämistä puista 14 on haapaa ja 12 kuusta. 

Elinalueen merkittävin osa sijoittuu Metsäpolun pohjoispuolelle, missä sijaitsevien 

pesä- ja muiden papanapuiden tyvillä havaittiin paikoin hyvin suuria määriä 

papanoita. Rajattu elinalue on ominaispiirteiltään liito-oravan kannalta 

ihanteellista eli luonnontilaltaan melko hyvää tuoreen ja lehtomaisen kankaan 

kuusisekametsää (kuva 3), jonka puusto on pääasiassa vanhaa, mutta alueella 

kasvaa myös nuorempaa puustoa, joka tarjoaa monilatvuksellisuuden myötä 

suojaa liito-oravalle. Rajatulla alueella kasvaa vaihtelevan ikäistä haapaa 

ravintopuina sekä vanhoja järeitä haapoja potentiaalisina pesäpuina. Liito-oravan 

pesäpuista kuitenkin neljä viidestä on kuusessa olevia liito-oravalle sopivia 

pönttöjä.   Metsäpolun elinalueelta tehdyt havainnot ovat samansuuntaisia kuin 

edellisen, vuonna 2012 laaditun selvityksen, mutta elinalue on laajentunut 

hieman pohjoiseen ja alueelta löydettiin uusi pesäpuu (puu numero 13, kuva 2). 

Metsäpolun elinalueen merkitys on todennäköisesti kasvanut kaakossa 

radanvarressa tehtyjen hakkuiden myötä. 
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Kuva 2. Metsäpolun elinalueen rajaus ja liito-oravan käyttämien puiden sijainnit.  

 

Kuva 3. Metsäpolun liito-oravan elinaluetta.  
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Taulukko 1. Metsäpolun elinalueen liito-oravan käyttämien puiden tiedot. Papanoiden 
määrä on arvioitu silmämääräisesti. 

Puun 

numero 

Puulaji Rinnankorkeus-

läpimitta cm 

Papanoiden määrä Puun tyyppi, muut 

huomiot 

1 Haapa 20 10, tuoreita Muu papanapuu 

2 Haapa 30 50, tuoreita ja 
vanhoja 

Muu papanapuu 

3 Haapa 30 50, tuoreita Muu papanapuu 

4 Kuusi 50 Muutama tuore Muu papanapuu 

5 Haapa 40 150-200, tuoreita ja 
vanhoja 

Muu papanapuu 

6 Haapa 40 30, tuoreita Muu papanapuu 

7 Haapa 30 30, tuoreita Muu papanapuu 

8 Kuusi 40 400-500, tuoreita Liito-oravalle sopiva 

pönttö, pesäpuu 

9 Kuusi 30 10, tuoreita Liito-oravalle sopiva 
pönttö, pesäpuu 

10 Haapa 70 500-1000, tuoreita ja 
vanhoja 

Rungolla virtsajälkiä. 
Liito-oravalle tärkeä 

puu, rungossa voi olla 
kolo jota ei havaittu 
maasta käsin 

11 Kuusi 50 1000-1500, tuoreita ja 
vanhoja 

Liito-oravalle tärkeä 
puu, merkittävä määrä 

papanoita laajalti puun 
tyven ympärillä 

12 Kuusi 40 20, tuoreita Muu papanapuu 

13 Kuusi 40 1000-1500, tuoreita Liito-oravalle sopiva 
pönttö, pesäpuu 

14 Haapa 50 400-500, tuoreita Liito-oravalle tärkeä 
puu, rungossa voi olla 
kolo jota ei havaittu 
maasta käsin 

15 Kuusi 30 10, tuoreita Muu papanapuu 

16 Haapa 25 40, tuoreita Muu papanapuu 

17 Haapa 40 100, vanhoja Muu papanapuu 

18 Haapa 20 50, tuoreita Muu papanapuu 

19 Kuusi 50 40, tuoreita Muu papanapuu 

20 Kuusi 40 10, tuoreita Muu papanapuu 

21 Kuusi 40 10, tuoreita Muu papanapuu 

22 Kuusi 50 50, tuoreita Muu papanapuu 

23 Haapa 25 50, tuoreita Muu papanapuu 

24 Haapa 60 Muutama vanha 

papana 

Kolopuu, pesäpuu 

25 Haapa 50 Muutama tuore 
papana 

Muu papanapuu 

26 Kuusi 20 - Liito-oravalle sopiva 
pönttö, pesäpuu 
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Radanvarren elinalue 

Asemakaavoitettavan alueen eteläosaa sivuaa 11,49 hehtaarin laajuinen liito-

oravan elinalue radanvarressa. Liito-oravaa esiintyi vielä vuoden 2012 

inventoinnissa radanvarressa laajemmalla alueella, mutta elinalueen itäosien 

hakkuun jälkeen pesä- ja papanapuuhavainnot keskittyvät nyt verrattain 

suppealle alueelle (kuva 5). Aiemmalle, laajemmalle elinalueelle on säästetty 

hakkuissa muutamia pesäpuita, jotka kuitenkin ovat autioituneet ja liito-oravat 

ovat siirtyneet lännemmäs yhtenäiselle metsäalueelle. Radanvarren elinalueelta 

löydettiin kevään 2016 inventoinnissa 33 liito-oravan käyttämää puuta, joista 

kaksi oli pesäpuita (taulukko 2). Pesäpuista toinen oli pönttöpuu, toinen oli 

kolohaapa.  Kaikista liito-oravan käyttämistä puista viisi oli kuusia ja 28 oli 

haapoja. Elinalueen osa, jolle pesä- ja papanapuut keskittyvät, on rehevää 

paikoin lehtipuuvaltaista lehtomaista sekapuukangasta (kuva 4). Elinalueen 

kaakkoisosa on vanhaa metsittynyttä pääasiassa lehtipuuta kasvavaa peltoa, joka 

toimii liito-oravan ruokailualueena. Elinalueen pohjoisosa on kuusivaltaista 

tuoretta kangasmetsää, jossa on lehtomaisen kasvillisuuden laikkuja. Rajatun 

elinalueen pohjoisosassa ei havaittu keväällä 2016 merkkejä liito-oravasta, mutta 

rajaus ulotettiin varovaisuusperiaatteen mukaisesti niille metsäkuvioille, joiden 

katsottiin todennäköisesti olevan liito-oravan käytössä ja jolla alueella elävät liito-

oravayksilöt aktiivisesti liikkuvat. Radanvarren elinalueelta on puustoinen 

kulkuyhteys luoteeseen kohti Metsäpolun liito-oravan elinaluetta. Kulkuyhteydet 

elinalueelta rautatien yli etelään sekä valtatien 12 yli lounaaseen ovat hakkuissa 

heikentyneet, mutta mahdollisesti yhä liito-oravalle käyttökelpoiset. 

 

Kuva 4. Radanvarren liito-oravan elinaluetta.  
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Kuva 5. Radanvarren elinalueen rajaus ja liito-oravan käyttämien puiden sijainnit.  
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Taulukko 2. Radanvarren elinalueen liito-oravan käyttämien puiden tiedot. Papanoiden 
määrä on arvioitu silmämääräisesti. 

Puun 

numero 

Puulaji Rinnankorkeus- 

läpimitta cm 

Papanoiden 

määrä 

Puun tyyppi, muut 

huomiot 

27 Haapa 25 20, tuoreita Muu papanapuu 

28 Haapa 20 20, tuoreita Muu papanapuu 

29 Haapa 40 50, tuoreita Muu papanapuu 

30 Haapa 25 50-80, tuoreita Muu papanapuu 

31 Haapa 20 50-80, tuoreita Muu papanapuu 

32 Kuusi 80 Useita tuhansia, 

tuoreita ja vanhoja 

Liito-oravalle sopiva pönttö, 

pesäpuu, virtsajälkiä 
rungolla, papanoita 

merkittävä määrä, 
kasoittain mm. pöntön 
katolla. 

33 Haapa 30 20, tuoreita Muu papanapuu 

34 Haapa 40 Muutama tuore Muu papanapuu 

35 Haapa 40 50-70, tuoreita Muu papanapuu 

36 Haapa 50 200, tuoreita ja 

vanhoja 

Muu papanapuu. Virtsajälkiä 

rungolla 

37 Haapa 50 20, tuoreita Muu papanapuu 

38 Haapa 50 50-70, tuoreita Muu papanapuu 

39 Haapa 60 20, tuoreita Muu papanapuu 

40 Haapa 60 50, tuoreita Muu papanapuu 

41 Haapa 80 20, tuoreita Muu papanapuu.  
Kaksihaarainen runko 

42 Haapa 45 20, tuoreita Muu papanapuu 

43 Haapa 40 50, tuoreita Muu papanapuu 

44 Haapa 30 50, tuoreita Muu papanapuu. Virtsajälkiä 
rungolla 

45 Haapa 30 50, tuoreita Muu papanapuu 

46 Haapa 30 20, tuoreita Muu papanapuu 

47 Haapa 30 Muutamia tuoreita Muu papanapuu 

48 Haapa 30 Muutamia tuoreita Muu papanapuu 

49 Haapa 30 20, tuoreita Muu papanapuu 

50 Haapa 30 50, tuoreita Muu papanapuu 

51 Haapa 40 20, tuoreita Muu papanapuu 

52 Haapa 15 Muutamia tuoreita Muu papanapuu 

53 Haapa 50 Useita tuhansia, 
tuoreita ja vanhoja 

Kolopuu, pesäpuu, 
virtsajälkiä rungolla, 

papanoita merkittävä määrä 

laajalti puun tyven ympärillä 

54 Haapa 50 100-150, tuoreita 
ja vanhoja 

Muu papanapuu 

55 Kuusi  40 Muutamia tuoreita Muu papanapuu 

56 Kuusi  80 20, tuoreita Muu papanapuu 

57 Kuusi 40  Muutamia tuoreita Muu papanapuu 

58 Kuusi 80 30, tuoreita Muu papanapuu 

59 Haapa 50 200, tuoreita ja 
vanhoja 

Muu papanapuu 
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Rieson elinalue 

Riesontien ja Tampereen kaupungin rajan väliin sijoittuu liito-oravan asuttama 

3,46 hehtaarin laajuinen metsäkuvio entisten peltojen ja niittyjen reunamilla. 

Puusto on väljähköä vanhaa kuusikkoa, jonka seassa kasvaa huomattavan paljon 

järeää haapaa. Paikoin on suojaa antavaa tiheämpää kuusikkoa. Rajaukseen 

sisältyy ravintopuustona toimivaa nuorempaa haavikkoa ja koivikkoa. 

Kasvillisuustyyppi on tuore ja lehtomainen sekapuukangas. Metsäkuviolta 

löydettiin keväällä 2016 yhteensä 10 papanapuuta ja kaksi pesäpuuta, jotka ovat 

molemmat järeitä kolohaapoja. Puiden sijainnit ja elinalueen rajaus on esitetty 

kuvassa 6 ja puiden tiedot taulukossa 3. Papanapuista puolet oli kuusia ja puolet 

haapoja ja papanamäärät puiden tyvillä olivat muutamia kymmeniä papanoita per 

puu. Metsiköstä tehdyt havainnot olivat samansuuntaisia kuin edellisellä 

inventointikerralla vuonna 2012, tosin papanapuita löydettiin keväällä 2016 

vähemmän kuin vuonna 2012 ja papanamäärät olivat vähäisempiä. Elinalueelta 

on kulkuyhteydet idän – kaakon suuntaan sekä pohjoiseen Tampereen puolelle. 

 Kuva 6. Rieson elinalueen rajaus ja liito-oravan käyttämien puiden sijainnit.  
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Taulukko 3. Rieson elinalueen liito-oravan käyttämien puiden tiedot. Papanoiden määrä 
on arvioitu silmämääräisesti. 

Puun 

numero 

Puulaji Rinnankorkeus- 

läpimitta cm 

Papanoiden 

määrä 

Puun tyyppi, muut 

huomiot 

60 Haapa 35 10-50, vanhoja Muu papanapuu 

61 Kuusi 55 10, tuoreita Muu papanapuu 

62 Kuusi 45 40-50, tuoreita Muu papanapuu 

63 Kuusi 60 10, tuoreita Muu papanapuu 

64 Haapa 45 10, tuoreita Muu papanapuu 

65 Kuusi 45 10, tuoreita Muu papanapuu 

66 Kuusi 50 40-50, tuoreita Muu papanapuu 

67 Haapa 45 40-50, tuoreita Muu papanapuu 

68 Haapa 50 70-100, tuoreita Muu papanapuu 

69 Haapa 50 10, tuoreita Muu papanapuu 

70 Haapa 55 40-50, tuoreita Kolopuu, pesäpuu 

71 Haapa 50 40-50, tuoreita Kolopuu, pesäpuu 

 

8 Liito-oravalle soveltuvat metsäalueet ja kulkuyhteydet 

Liitekartoilla 1a ja 1b on esitetty asemakaavoitettavalla alueella sijaitsevat 

sellaiset metsäalueet, jotka soveltuvat ominaispiirteiltään liito-oravan elinalueeksi 

mutta jolta ei kevään 2016 selvityksessä havaittu merkkejä liito-oravan 

esiintymisestä. Kartoille on merkitty myös pääasiallisiksi tulkitut, laadultaan hyvät 

liito-oravan kulkuyhteydet. Radanvarren elinympäristöltä etelään rautatien yli 

sekä lounaaseen valtatien 12 yli suuntautuvat kulkuyhteydet ovat heikentyneet 

hakkuiden myötä, mutta ovat mahdollisesti yhä liito-oravalle käyttökelpoisia. 

Kokonaisuutena tarkastellen liito-oravan kevään 2016 esiintyminen sijoittuu 

selvitysalueen parhaille elinympäristöille eli eri-ikäistä haapaa sekapuuna 

kasvaville tuoreille ja lehtomaisille sekapuu- ja kuusikankaille. Rajattujen 

elinalueiden ulkopuolella olevat soveltuvat elinympäristöt ovat karumpia, 

kuusivaltaisia tuoreita kankaita, joiden ikä vaihtelee varttuneesta vanhaan 

metsään. Liitteen 1b pohjalla oleva ilmakuva ei ole täysin ajantasainen eli siinä 

eivät näy alueella tehdyt tuoreimmat hakkuut, joiden myötä alueen eteläosissa, 

radanvarren elinalueen ympäristössä oleva liito-oravan elinalue, soveltuva 

elinympäristö sekä kulkuyhteydet ovat supistuneet (kuva 7). 

Selvitysalueelta ja sen välittömästä lähiympäristöstä todettujen elinympäristöjen 

ulkopuolelta on rajattu yhteensä noin 57 hehtaaria soveltuvaa elinympäristöä. On 

mahdollista, että liito-orava käyttää näitä metsiä liikkumiseen muutoinkin kuin 

liitteissä osoitettujen kulkuyhteyksien kohdilla. Liito-oravan pesinnän onnistuessa 

nuoret liito-oravat lähtevät ympäristöön etsimään sopivia uusia metsäalueita 

elinympäristökseen ja näitä ns. dispersoivia yksilöitä todennäköisesti liikkuu 

soveltuvilla elinympäristöillä. Soveltuvat metsäalueet toimivat 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.  
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Kuva 7. Hakkuun myötä autioitunut liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka rautatien 
varrella asemakaavoitettavan alueen ulkopuolella. Useat hakkuussa säästetyt puut ovat 
kaatuneet tuulessa.  

 

9 Johtopäätökset ja suositukset  

Tässä selvityksessä on rajattu Lamminrahkan asemakaava-alueelta ja sen 

välittömästä läheisyydestä liito-oravan asuttamat elinympäristöt keväällä 2016. 

Kokonaisuutena tarkastellen liito-oravan esiintyminen sijoittuu selvitysalueen liito-

oravan kannalta parhaille elinympäristöille eli eri-ikäistä haapaa sekapuuna 

kasvaville tuoreille ja lehtomaisille sekapuu- ja kuusikankaille. Näiden alueiden 

ulkopuolelta rajatut soveltuvat elinympäristöt ovat laadultaan hieman heikompia 

mutta lajille kuitenkin sopivia.  

Tuoreimman viranomaismääritelmän mukaan (Nieminen & Ahola 2017) liito-

oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ovat pesintään, päivän viettoon, 

levähtämiseen, suojautumiseen tai ravinnon varastointiin käytettävät puut, pöntöt 

tai rakennusten osat. Lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin sisältyvät suojaa antavat 

puut ja ruokailupuut siinä laajuudessa, että yksilö voi käyttää elinpiirinsä 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoja menestyksekkäästi pitkällä aikavälillä. Yhdellä 

elinpiirillä on useita lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-oravien tulee pystyä 

liikkumaan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sekä mahdollisten erillisten 

ruokailualueiden välillä. Naarailla lisääntymispaikka ja levähdyspaikka ovat 

yleensä yhteneväisiä, mutta uroksille voidaan määritellä vain levähdyspaikat eli 

urosten käyttämät piilopaikat. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen, ruokailupuiden 

ja kulkuyhteyksien määrittely on tapauskohtaista. 
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Luonnonsuojelulain 49 §:ssä kielletään EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien 

kuten liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen. 

Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikennys- ja hävityskielto tähtää nimenomaan 

paikkojen ekologisen toiminnallisuuden ylläpitämiseen. Ekologinen toimivuus 

toteutuu, kun lisääntymis- ja levähdyspaikat täyttävät kaikki lisääntymisen tai 

levähtämisen onnistumiseen tarvittavat ekologiset vaatimukset (Nieminen & Ahola 

2017). Tutkimuksissa on osoitettu, että tähänastiset suojelukäytännöt eivät ole 

turvanneet monien liito-oravan elinpiirien ja lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

säilymistä asuttuina. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämisen 

välttäminen edellyttää, että ainakin elinpiirin parhaimmat osat (eli runsaimmin 

papanoita sisältävä elinpiirin ydinosa ja mahdollinen erillinen ruokailualue sekä 

tarvittavat kulkuyhteydet) säilytetään liito-oravalle soveltuvina. Pelkkien 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu ei riitä turvaamaan lajin suotuisan 

suojelun tasoa, sillä naaraiden kuollessa tyhjentyvien elinpiirien uudelleen 

asuttaminen edellyttää liito-oravan asuttamien metsien riittävää 

kytkeytyneisyyttä laajemmin maisematasolla (Nieminen & Ahola 2017). Mikäli 

metsätaloudessa ja maankäytön suunnittelussa jätetään jäljelle vain kulloinkin 

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

pitkällä aikavälillä. 

Hävittämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden jälkeen esiintymän liito-oravat 

häviävät, eikä alue enää ole liito-oravalle asumiskelpoinen. Hävittämisessä suurin 

osa sopivan lisääntymis- ja ruokailumetsikön pinta-alasta sekä suurin osa 

pesäpuista häviää. Käytännössä liito-oravan lisääntymispaikka hävitetään, jos 

kaikki latvusyhteydet sinne hävitetään. Liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikan heikentämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa osa esiintymän 

ydinalueesta, osia ruokailu- ja lisääntymisalueista hakataan, tai esiintymää 

pilkkomalla ja osa-alueita eristämällä vaikeutetaan tai estetään liito-oravien 

liikkuminen alueella. Heikentämistä ei tapahdu mikäli toimenpiteet ovat niin 

vähäisiä, että niiden jälkeenkin alueen voidaan olettaa pitkällä aikavälillä pysyvän 

liito-oravalle elinkelpoisena. Alue ei välttämättä heikenny, jos joitain papanapuita 

(joissa ei ole koloja), esim. kuusia, jää hakkuun tai rakentamisen alle. (Hanski 

2003) 

Maankäytön suunnittelussa ja metsän käsittelyssä on huolehdittava, että liitteissä 

1a-1b esitetyt liito-oravan elinalueet säilyvät rakentamisen ulkopuolella riittävässä 

laajuudessa. Kevään 2016 maastotöiden tulosten pohjalta tehdyt 

elinympäristörajaukset on muodostettu varovaisuusperiaatteen mukaan (Sierla 

ym. 2004, Nieminen & Ahola 2017) siten, että liito-oravalle on käytössä 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ympärillä pitkällä aikavälillä tarpeeksi 

suojapuustoa, vaihtopesiä ja ruokailualuetta. Rajaukset sisältävät samalla 

ominaispiirteiltään liito-oravan kannalta parhaat metsäkuviot, joiden alueilla laji 

todennäköisesti jatkossakin pääsääntöisesti elää.  

Liitteissä 1a-1b esitetyt liito-oravalle soveltuvat metsäalueet ovat alueita, joilla ei 

inventointihetkellä esiintynyt liito-oravaa, mutta joille nuoret liito-oravat voivat 

mahdollisesti tulevaisuudessa levittäytyä. Soveltuvaa elinympäristöä voidaan 

hyödyntää maankäytön suunnitelman ekologisen viherverkoston osana ja samalla 

luoda väljyyttä liito-oravan esiintymiselle eli säästää sille vapaita 

elinympäristölaikkuja. 

Liitteissä 1a-b esitetyt merkittävimmät liito-oravan kulkuyhteydet on huomioitava 

maankäytön suunnittelun yhteydessä siten, että liito-oravaesiintymät eivät joudu 

eristyksiin. Rakentamisen ulkopuolelle rajattavan ekologisen käytävän leveys tulisi 
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olla noin 30 – 40 metriä, paikoin yhteys voi olla kapeampikin, vähimmillään noin 

viisi metriä. Ekologisen yhteyden kapeikkokohdat eivät saisi kuitenkaan olla kovin 

pitkiä ja yhteyksillä on suositeltavaa olla vastaavasti leveämpiä, vähintään 

varttunutta puustoa kasvavia kohtia, jotka tarjoavat suojaisia levähdyspaikkoja. 

Kulkuyhteydellä kasvavan puuston tulee olla matalimmillaan noin 6-10 metriä 

korkeaa, jossa on suositeltavaa olla harvakseltaan korkeampia puuyksilöitä 

seassa. Vastaavasti kulkuyhteydellä on suositeltavaa olla myös varttunutta-

vanhaa puustoa suojapaikkoina. Suositeltavin puulaji kulkuyhteyksillä on kuusi, 

sekapuuna voi kasvaa lehtipuuta. Tuulenkaatojen mahdollisuus on myös 

huomioitava eli säästettäessä kovin kapeita puunauhoja, on riski, että yhteys 

katkeaa puiden kaatuessa. Tämän vuoksi kulkuyhteyden kapeikkokohtien ei tule 

olla pitkiä. 
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