
Hakkuuaukea muodostaa
liito-oravalle kulkuesteen.
Hakkuuaukealle istutettava puustoa 
ennen korttelin puuston poistoa.

Osa korttelista rakentuu elinympäristön reunalle.
Puskuri (15 m) pesäpuihin säilytettävä. Kulkuyhteyden säilyttäminen elinympäristöön tärkeää.

Todennäköinen nykyinen kulkuyhteys
elinympäristöjen välillä

Hakkuuaukea muodostaa esteen. 
Nykyään noin 15 m levyinen puustokäytävä
voimalinjan ja aukean välissä tärkeää säilyttää.
Hakkuuaukealla puiden istutus.
Istutetaan vähintään 5 metrin korkuisia taimia:
kuusta ja haapaa

Potentiaalisten uusien elinympäristöjen kehitys:
-puuston rakenne: järeitä kuusia, kolopuita
 ja lehtipuustoa (haapaa)
- tukipöntötystä

Hyvää, liito-oravalle soveltuvaa metsää.
Todennäköinen nykyinen yhteys
elinympäristöjen välillä

Nuorta metsää. 
Vartuttuaan mahdollinen yhteys.
Puustoa tuettava istutuksin 
(taimet väh. 5 m)

Kulkuyhteys Vt12 eteläpuolelle.
Tässä arvioitu paras ylityspaikka.

Kulkuyhteyksiä parannettava, 
sekä puustoistutuksia avoimille alueille,
jotta kulkuyhteys toteutuisi.
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Puustoistutukset
hakkuuaukealle mahdollistavat liito-oravan
elinympäristön säilymisen.
Kuusta ja haapaa.

Korttelialueita tulee liito-oravan elinympäristölle. 
Pienentävät liito-oravan elinympäristöä.
Puskuri (15 m) pesäpuihin tulee säilyttää.
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Tulevat korttelit
Vaiheen I korttelit

papanapuu
!( papanapuu, muu tärkeä
#* pesäpuu

! ! ! ! ! ! ! ! Primäärikulkuyhteys
! ! ! ! ! ! ! ! Tukeva kulkuyhteys

Liito-oravan elinalueet (FCG 2016)
Potentiaaliset, uudet, kehitettävät elinympäristöt0 300 600150 m

.
Kriittiset kohdat

Liito-oravan kulkuyhteydet osoitettava puustoisille alueille 
kaikkiin ilmansuuntiin  nykyisten ja potentiaalisten elinympäristöjen välille.
Kulkureittien turvaaminen:
1. pääreitti, jossa puuston leveys vähintään 20-30 m. 
Ei saa olla yksittäisten puiden varassa.
2-3 muuta vaihtoehtoista reittiä, jotka laadultaan 
voivat olla hiukan heikompia kuin pääreitti. 
Eivät kuitenkaan saa olla sellaisia, että reitti katkeaisi esim.myrskyssä. 
Puiden etäisyys toisistaan max. 10 metriä.
Alueelle sijoittuu nuorta taimikkoa ja hakkuualoja,
jotka muodostavat nykyisellään kulkuesteitä, jotka liito-oravat 
pystyvät kiertämään, kun ympärillä on metsää.  
Tästä syystä liito-oravien kulkuyhteydet ovat tulevaisuudessa 
tärkeitä suunnitella  hyvin ja istuttaa puustoa alueelle.
Pesäpuiden ympäristö jätettävä käsittelemättä vähintään 
15 metrin etäisyydeltä. Myös aiemmat pesäpuut ovat 
oleellisia säilyttää.
Liito-oravalle tulee olla alueella myös uusia, tyhjiä
elinympäristöjä, joihin poikaset voivat siirtyä. 
Puuston valmennus:
-tulevien kulkureittien puustoa vahvistetaan 
harventamalla puustoa korttelialueilta
- ei saa hakata kokonaan kerralla


