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 Lamminrahkan liito-oravaesiintymän maastotarkistus 

Taustaa 

Kangasalan kunnassa valtatien 12 ja Tampere-Jyväskylä rautatien 
risteyksen ympäristössä on Tampereen kaupunkiseudullisesti merkittävä 
liito-oravan esiintymisalue. Alueelta on tietoja liito-oravan esiintymisestä 
jo liki 20 vuoden ajalta. Alueella on suoritettu maastoinventointeja Ojala-
Lamminrahkan maankäyttösuunnitelmiin liittyneiden selvitysten 
yhteydessä vuosina 2002, 2003 ja 2004 sekä 2012.  Merkittävin osa 
esiintymisalueesta painottuu Lamminrahkan alueelle, mihin Kangasalan 
kunta on laatimassa osayleiskaavaa. Liito-oravaesiintymä ja lajin kannalta 
tärkeät kulkuyhteydet osoitettiin kaavan luonnosvaiheessa vuonna 2012 
maastoinventointien mukaisina. 

Kaavaehdotuksen laadintavaiheessa kesällä 2013 kävi ilmi, että 
esiintymän alueella on tehty hakkuita. Kohteella suoritettiin maastokäynti, 
jonka tarkoitus oli tarkistaa, mikä osuus esiintymästä on hakattu ja 
päivittää esiintymän rajaus kaavasuunnittelua varten. Hakkuukuvion rajat 
paikannettiin maastossa GPS-paikantimella. Maastossa ei suoritettu liito-
oravan jätöshavainnointia. Maastokäynnin suoritti 11. heinäkuuta 2013 FM 
biologi Marja Nuottajärvi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 

Maastokäynnin tulokset 

Heinäkuussa 2013 suoritetulla maastokäynnillä havaittiin, että 
Lamminrahkan liito-oravaesiintymästä oli hakattu keski- ja pohjoisosia. 
Hakkuu oli toteutettu avohakkuuna, jossa hakkuualalle oli säästetty pieni 
metsäkuvio, jolla sijaitsee liito-oravan pesäpuita ja muita papanapuita. 
Säästetyllä metsäkuviolla pesäpuina toimivia haapoja oli merkitty 
huomionauhoin ja ne oli jätetty kasvuun ja niiden ympärille oli säästetty 
kuusikkoa. Lisäksi hakkuun keskelle oli jätetty hajanaisesti joitain haapoja 
ja mäntyjä sekä pieni sekapuustoinen soistuma, jolle ei sijoitu aiempien 
inventointien mukaan liito-oravan pesä- tai papanapuita, mutta joka on 
liito-oravan kulkuyhteyksien kannalta merkityksellinen.  

Hakkuussa on kaadettu noin 20 aiempien inventointien mukaista liito-
oravan papanapuuta. Todettuja pesäpuita ei ole kaadettu. Lamminrahkan 
alueelle sijoittuva liito-oravaesiintymän osa on hakkuun myötä supistunut 
32 hehtaarista 21 hehtaariin, mikä tarkoittaa 34,4 prosentin vähenemää 
Lamminrahkan liito-oravaesiintymän alassa. Koko esiintymäkokonaisuuden 
alkuperäinen pinta-ala (rautatien länsi- ja itäpuolen esiintymät sekä 
Märven esiintymä) on yhteensä noin 57 hehtaaria, mitä hakkuu on nyt 
vähentänyt 19,3 prosenttia 46 hehtaariin. 

Esiintymän hakattu osuus ja kaadettujen papanapuiden (=muu liito-
oravan käyttämä puu) sijainti on havainnollistettu kuvassa 1. Kuvissa 2 – 
7 on valokuvia Lamminrahkan liito-oravaesiintymältä heinäkuussa 2013. 
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Tulosten tarkastelua 

Yli kolmanneksen vähenemä Lamminrahkan liito-oravaesiintymän pinta-
alassa ja liki viidenneksen vähenemä valtatien 12 ja rautatien risteyksen 
esiintymäkokonaisuudessa on selvä heikennys liito-oravan elinolosuhteille 
alueella. Lamminrahkan esiintymä on hakkuun myötä pirstaloitunut ja 
hakkuuaukean keskelle rinteeseen jätetty pieni yhden hehtaarin laajuinen 
metsäkuvio, jolla sijaitsee liito-oravan pesäpuita, on jatkossa altis 
tuulenkaadoille. Tämän metsäkuvion kautta kulkeneet liito-oravan 
kulkuyhteydet ovat myös heikentyneet. Hakkuuaukoille on säästetty 
joitain yksittäisiä haapoja, joiden ympärillä ei kuitenkaan ole riittävää 
suojapuustoa. Hakkuuaukoille on myös säästetty harvakseltaan vanhoja 
mäntyjä siemenpuiksi; tällainen puusto on liito-oravan kannalta huonoa 
kulkuyhteyspuustoa, koska mäntyjen rungoilla liito-oravat ovat alttiita 
saalistajille. Samoin yksittäiset hakkuuaukolla kasvavat haavat ovat liito-
oravan kannalta suojattomia lehdettömään aikaan. 

Alueella tehty hakkuu on mahdollisesti pyrkinyt noudattamaan 
Ympäristöministeriön ohjetta (2004) Liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen määrittäminen ja turvaaminen metsien käytössä.  
Tämän ohjeen mukaisesti toteutetut rajauspäätökset ja hakkuut johtavat 
usein riittämättömään suojelurajaukseen ja siihen, että liito-orava häviää 
hakatulta metsäalueelta. Näin on todettu vuonna 2012 ilmestyneessä 
Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa Liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkarajausten vaikuttavuus lajin suojelukeinona.  

Lamminrahkan liito-oravaesiintymän länsiosiin jääneen yhtenäisen 
metsäalueen merkitys on hakkuun myötä erityisen korostunut ja tätä 
metsäaluetta ei tulisi hakkuin tai muin toimin enää supistaa. Samoin 
Märven alueella sekä rautatien itä – eteläpuolella sijaitsevien liito-
oravaesiintymien osien merkitys lajin säilymiselle alueella on erittäin 
tärkeä ja entisestään korostunut. Liito-oravan kulkuyhteyksien säilyminen 
Lamminrahkan,  Märven ja rautatien itäpuolisten metsien välillä on myös 
edellytys lajin säilymiselle alueella pitkällä aikavälillä. 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan muodostavat pesäpuut 
(kolopuut, risupesäpuut, pöntöt), muut liito-oravan käyttämät puut eli 
papanapuut (joiden tyviltä havaitaan liito-oravan ulostepapanoita) sekä 
niitä ympäröivät tarpeelliset metsän osat. Lisääntymis- ja levähdyspaikat 
ovat siis aluemaisia, eivät pistemäisiä, ja määrittelevät sen alueen, jonka 
liito-orava vähintään tarvitsee lisääntyäkseen ja säilyäkseen rajatulla 
metsäkuviolla pitkällä aikavälillä. 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. 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta on huomattavaa, että liito-oravan 
suojelun perusteella rajatut vanhat metsät Lamminrahkan alueella ovat 
myös muilta ominaispiirteiltään arvokkaita; niissä on uhanalaisia 
luontotyyppejä kuten lehtoja, metsälain mukaisia metsäluonnon erityisen 
tärkeitä elinympäristöjä sekä muita arvolajeja kuten lepakoita ja vanhan 
metsän lintulajistoa. Lisäksi Lamminrahkan liito-oravaesiintymä toimii 
läheisen asutuksen virkistysalueena ja metsässä sijaitsee vilkkaasti 
käytettyjä polkuja. Metsäalue on vanhaa, monimuotoista ja visuaalisesti 
miellyttävää, mikä lisää ympäristön asumisen laatua. 
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Kuvat 2-3: Hakkuulle säästettyjä liito-oravan pesäpuita eli kolohaapoja sekä muita haapoja on merkitty 
huomionauhoin. Kaikkien tällaisten puiden ympärille ei ole jätetty riittävää suojapuustoa. 

  
Kuvat 4-5: Hakatuille liito-oravaesiintymän osille on jätetty harvakseltaan vanhoja mäntyjä siemenpuiksi. 

  
Kuvat 6-7: Avohakkuun keskelle säästetty hehtaarin laajuinen metsäkuvio, jolle sijoittuu liito-oravan pesäpuita, 
on altis tuulenkaadoille. 


