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Vireillä olevan Pitkäjärven asemakaavan 850 liito-oravien tarkistus vuonna 

2021  

Johdanto 
 

Kangasalan Pitkäjärvellä on vireillä asemakaava 850 (kuva 1).  Pitkäjärven 
rantametsien on tiedetty olevan osa liito-oravan elinpiiriä jo useamman 
vuosikymmenen ajan.  Alueella on tehty liito-oravaselvityksiä ja -havaintoja mm. 
vuosina 2004 (SKOY, 2004), 2012 (Nuottajärvi, 2012) sekä 2019 (Ritari, 2019). Vireillä 
olevaan asemakaavaan liittyen asemakaavan 850 alueelle sijoittuvan metsikön liito-
oravat käytiin kartoittamassa uudelleen 3.5.2021 (kuva 1). 
 

 
 

Alueen kuvaus 
 

Asemakaava-alue sijaitsee Pitkäjärven pohjoisrannalla Kangasalla. Alue rajautuu 
pohjoisessa Kangasalantiehen ja etelässä Pitkäjärven rantaan.  Länsisuunnassa 
sijaitsee Liutun asuinalue, kun taas alueen itäpuoli on toistaiseksi säilynyt vielä 
melko rakentamattomana.   
 
Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee päätehakattua avointa maastoa. 
Hakkuuaukean länsireunassa on kuitenkin säilynyt lehtipuuvaltainen puustoinen 
kaistale, joka voi toimia liito-oravan kulkuyhteytenä (Ritari, 2019).  

Kuva 1. Pitkäjärven asemakaavan 850 luonnos (vasen kuva) sekä vuonna 2021 kartoitettu alue maastokartan ja ilmakuvan päällä.    
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Alueen eteläosassa kasvaa edelleen osittain jyrkässäkin rinteessä lehtomaista 
sekapuustoista metsikköä, jossa pääpuulaji vaihtelee kuusesta lehtipuuhun. Alueella 
kasvaa useita erityisen järeitä ja tiheäoksaisia kuusia sekä runsaasti järeää haapaa, 
mutta myös koivua, leppää ja paikoin mäntyäkin.  Metsänpohjalta löytyy hiljattain 
kaatuneiden puiden runkoja.   
 

Aiempien liito-oravakartoituksien tulokset 
 
Vuoden 2004 kartoituksissa Pitkäjärven pohjoisrannalta, nyt kaavoitettavalta 

alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä, on tehty papanahavaintoja yhteensä 16 

puun juurelta, joista kaksi haapaa oli tällöin luokiteltu mahdollisiksi pesäpuiksi. 

(SKOY, 2004; kuva 2). 

 

 

 

Kuva 2. Karttaote alueella vuonna 2004 tehdystä liito-oravaselvityksestä. Tällöin mahdollisiksi 
pesäpuiksi luokitellut haavat sijaitsevat pisteissä 15 ja 16. (SKOY, 2004), 
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Vuonna 2012 nyt kaavoitettavalta alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä 

löydettiin liito-oravan papanoita 10 puun tyveltä, mutta näistä yhtäkään ei tällöin 

luokiteltu mahdollisiksi pesäpuiksi. (Nuottajärvi, 2012; kuva 3).  

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Karttaote alueella vuonna 2012 tehdystä liito-oravakartoituksesta (Nuottajärvi, 2012). 
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Vuonna 2019 alueella tehtiin liito-oravakartoitus, jonka tuloksia täsmennettiin 

vuonna 2020 edellisen vuoden raportin tarkentamisella (Ritari, 2020). Alueelta 

löydettiin liito-oravan papanoita 10 puun tyveltä, mutta pesäpuuksi luokiteltavaa 

puuta ei löydetty. Papanalöydösten perusteella alueen todettiin olevan kuitenkin 

edelleen vähintään liito-oravan ruokailualuetta ja osa rannanmyötäistä 

kulkuyhteyttä. (kuva 4)  

 

Vuoden 2021 kartoituksen tulokset 
 

Keväällä 2021 Pitkäjärven rantametsä on edelleen liito-oravan käytössä, ja metsikkö 

sopiikin hyvin liito-oravan elinympäristöksi.  Alueelta löytyi liito-oravan papanoita 

yhteensä 18 puun tyveltä, yhden puun latvassa oli myös mahdollinen risupesä (kuvat 

5 ja 6). Tämä pesäpuu sijaitsee kaavassa suunnitellun asuinpientalojen 

korttelialueen reunavyöhykkeellä puustoisena säilytettävällä alueella. Alueelta löytyi  

Kuva 4. Karttaote alueella vuonna 2019 tehdystä ja vuonna 2020 täsmennetystä liito-oravakartoituksesta (Ritari, 2020). 
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myös kolopuita, mutta näiden tyviltä ei havaittu papanoita. Havaitut kolopuut ovat 

todennäköisesti jo vuoden 2019 kartoituksissa havaittuja luonnonkolopuita. Kaksi 

läntisintä kolopuuta ovat huonokuntoisen näköisiä pystylahopuita. Papanahavainnot 

painottuvat samoille alueille aiempina vuosina tehtyjen papanahavaintojen kanssa 

VL-8 alueeksi kaavoitettavalle alueelle sekä korttelialueille (kuva 6).   

 

 

 

 

    

 

Kuva 5. Vuonna 2021 alueelta löytyi liito-oravan papanoita yhteensä 17 puun tyveltä, joista yhden puun latvassa oli myös 
mahdollinen risupesä. 
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Kuva 6. Vuonna 2021 kartoitetulta alueelta havaittiin mahdollinen risupesä asuinpientalojen korttelialueen reunavyöhykkeeltä 
puustoisena säilytettävältä alueelta VL-8 rajan tuntumasta (punainen piste). Kuusen tyveltä löytyi liito-oravan papanoita. 
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Kuva 7. Kartoitetulla alueella metsikkö on liito-oravalle hyvin sopivaa järeine kuusineen ja lehtipuineen. 
Alueelta löytyi liito-oravan papanoita useiden puiden tyviltä.  
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Suositukset 
 

Vuoden 2004 kartoituksien jälkeen ei nyt kartoitetulta alueelta ole löydetty selkeitä 

liito-oravan pesäpuita, vaikka alueelta on runsaiden papanalöydösten lisäksi 

havaittu myös kolopuita. Vuonna 2021 alueelta havaittiin kuitenkin mahdollinen 

risupesä läheltä rantaa kaavasuunnitelman asuinpientalojen korttelialueen 

reunavyöhykkeeltä ja sen puustoisena säilytettävältä alueelta lähivirkistysalueen 

(VL-8) tuntumasta. Liito-orava on luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittu laji. 

Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) 

tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.  Tämä risupesää kantava puu sijaitsee 

alueella, joka on tarkoitus säilyttää puustoisena, mikä on hyvä. Tämä ei välttämättä 

kuitenkaan riitä pesäpuun turvaamiseksi, vaan tulisikin harkita selkeän puustoisen 

suojavyöhykkeen jättämistä pesäpuun ympärille.  

VL-8 alueeksi kaavoitettavan lähivirkistysalueen kaavamääräyksissä sanotaan 

alueella olevan merkitystä liito-oravan elinympäristönä ja kulkureittinä. 

Elinolosuhteiden ja kulkureittien turvaamiseksi alueella tulee säilyttää lajiltaan, 

kooltaan ja tiheydeltään liito-oravalle suotuisaa puustoa. Kaavamääräyksien mukaan 

alueella voidaan kuitenkin toteuttaa luontoarvot huomioiden maisemanhoitoa sekä 

kunnallistekniikkaan liittyviä rakenteita.  Kaavassa tulisi varmistaa, ettei näillä 

toimilla hävitetä tai heikennetä liito-oravan pesäpuuta ja elinpiiriä.   
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