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1 Taustaa 

 
Tämä selvitys on tehty lisätyönä liito-oravan esiintymisen tarkasta-
miseksi uuden metsäautotieyhteyden ja Niemispuron varrella. Selvi-
tykset liittyvät Energiequelle Oy:n Liimattalan tuulivoimapuiston sel-
vityksiin, Äänekoskella. 
 
Uusi metsäautotieyhteys on merkittynä kaavaluonnoskartalla (Kuva 
1). Kaavaehdotusta varten tutkitaan myös (oranssi viiva) uusi huolto-
tieyhteys alueelle, joka pääosin noudattaa nykyistä metsäautotietä. 
Metsäautotietä on tarkoitus parantaa ja puusto poistaa tarpeen mu-
kaan noin 12-15 metrin leveydeltä tielinjauksesta reunaluiskien ja 
työkoneiden tarvitseman tilan vuoksi.  
 
Lähellä kulkevan Niemispuron varrella on erityisiä lajistoarvoja, jotka 
on osoitettu kaavakartalla luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-
vokkaana alueena (luo-1). 
 
Suunniteltu tielinja ja Niemispuron reunat soveltuvat liito-oravan 
elinympäristöiksi, jonka vuoksi on katsottu aiheelliseksi selvittää la-
jien esiintyminen ko. alueilla. 
 



 
 

 
 

 

Sivu 2 

 
Kuva 1. Selvitysalueiden rajaukset sinisellä. 

 
 
2 Liito-oravan uhanalaisuus ja suojelustatus 

 
Liito-orava (Pteromys volans) on taigalaji, joka elää Suomessa esiinty-
misalueensa länsireunalla. Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhan-
alaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) liito-orava on luokiteltu vaa-
rantuneeksi lajiksi (VU). Liito-orava kuuluu luontodirektiivin liitteiden 
II ja IV(a) lajeihin. Luonnonsuojelulain 49 §:ssä todetaan, että luonto-
direktiivin liitteessä IV(a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöi-
den lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 
on kielletty. Lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuiden lisäksi 
niiden läheisyydessä sijaitsevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. 
 
 
3 Yleistä liito-oravista 

 
Liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, mutta tulee 
toimeen nuoremmissakin metsissä, joissa on riittävästi lehtipuita ra-
vintokohteiksi ja kolopuita pesäpaikoiksi. Luontaisessa elinympäris-
tössä kasvaa järeitä haapoja sekä kuusia, leppää ja koivua. Tyypillinen 
liito-oravan asuttaman metsän puusto on vaihtelevan ikäistä ja puusto 
muodostaa useita latvuskerroksia. Liito-oravan reviirit ovat usein kal-
lioiden juurilla, pienvesien varsilla ja rinteissä. Vanhojen sekametsien 
puuttuessa liito-orava suosii peltojen reunametsiä, vesistöjen ranta-
metsiä ja pihametsiä. Liito-oravan pääravintopuu on haapa ja leppä, 
mutta myös koivu ja raita kelpaavat ravinnoksi. Liito-orava pesii mie-
lellään tikan tekemässä haavankolossa, oravan tekemässä kuusen ri-
supesässä tai pöntössä. Liito-orava käyttää keskimäärin 3-8 pesäpaik-
kaa. Aikuisen liito-oravanaaraan elinpiiri on yleensä kooltaan 4-10 ha, 



 
 

 
 

 

Sivu 3 koiraan keskimäärin 60 ha. Yhden uroksen elinpiirissä voi olla useita 
naaraiden elinpiirejä. Reviirillä on usein 1-3 ydinaluetta, jotka saatta-
vat olla 100–200 m päässä toisistaan; näillä ydinalueilla liito-oravat 
ruokailevat ja pääasiassa oleskelevatkin. Ydinalueet ovat usein haapa- 
ja leppävaltaisia reheviä lehtolaikkuja, joilla on sekä ravinto- että ko-
lopuita ja myös sopivaa suojapuustoa näiden välillä. Liito-oravan ydin-
alueet ovat kokonaisuudessaan luonnonsuojelulain tarkoittamia lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-oravan biologiaan liittyvä huomionar-
voinen erikoispiirre on se, että liito-oravien käyttämä alue voi olla vä-
liaikaisesti tyhjä, mutta se voidaan asuttaa myöhemmin uudestaan. 
 
Liito-orava liitää ihopoimunsa varassa puusta toiseen ja pystyy liitä-
mään n. 20–30 m leveiden aukkojen yli, riippuen puuston korkeudesta. 
Yli 40 m leveät aukeat alkavat muodostaa esteitä liito-oravan liikkumi-
selle. Maassa laji on kömpelö. 
 
4 Aikaisemmat liito-oravahavainnot 

Vuoden 2019 mukaiselta selvitysalueelta on tiedossa liito-oravan pesi-
miseen liittyvät havainnot Niemislammen laskupuron varrelta ja 
Huosiasmäen pohjoispuolelta vuodelta 2016 (Suomen ympäristökes-
kuksen Eliölajit -tietokanta). 
 
5 Menetelmät 

Selvitysalueen liito-oravakartoitukset tehtiin 18.5.2021. Maastotöistä 
vastasi luontokartoittaja (EAT) Tuomas Talvitie, Ramboll Finland 
Oy:stä. Raportoinnista vastasivat Tuomas Talvitie ja FM Janne Ruuth, 
Ramboll Finland Oy:stä. Raportin tarkastuksesta vastasi FM, insinööri 
(AMK) Mika Nieminen, Ramboll Finland Oy:stä. 

Liito-oravan esiintymistä alueella kartoitettiin etsimällä lajin ruokailu- 
ja pesimäpaikoiksi sopivien puiden ja puuryhmien alta liito-oravan pa-
panoita. Erityisen tarkasti tarkistettiin kolopuiden, metsikön suurem-
pien kuusten sekä isojen haapojen tyvet. Papanoita kertyy yleensä eni-
ten talven aikana käytettyjen kolopuiden alle. Liito-oravan käyttämän 
kolopuun alla ei kuitenkaan ole aina havaittavissa jätöksiä, ja pesäpai-
kan lisäksi papanoita voi löytyä myös ruokailupaikkojen alta.  

 

6 Tulokset 

6.1 Kohde 1. Uusi suunniteltu tielinja 

18.5.2021 tehdyllä kartoituskäynnillä ei löytynyt liito-oravan papa-
noita. Suunnitellulla tielinjalla oli muutamia nuoria haapa-puuryhmiä. 
Papanoita ei löytynyt. Tielinjauksen pääasiallinen luontotyyppi kuivah-
koa kangasta (VT) (Kuvat 2-6). 
 



 
 

 
 

 

Sivu 4 

 
Kuva 2. Suunnitellun tielinjan kasvillisuutta.  

 

 
Kuva 3. Suunnitellun tielinjan kasvillisuutta.  

 



 
 

 
 

 

Sivu 5 

 
Kuva 4. Suunnitellun tielinjan kasvillisuutta.  

 
 

 
Kuva 5. Suunnitellun tielinjan kasvillisuutta.  

 



 
 

 
 

 

Sivu 6 

 
Kuva 6. Suunnitellun tielinjan kasvillisuutta.  

 
  



 
 

 
 

 

Sivu 7 6.2 Kohde 2. Niemislammen laskupuro 

Jokivarsi pääasiassa lehtomaista kangasta. Pienialaisesti myös lehtoa 
(esiintyi vähän sudenmarjaa). Liito-oravan pesimäpaikoiksi soveltuvia 
järeitä haapoja ja kuusia. Maastokäynnin yhteydessä ei havaittu merk-
kejä liito-oravasta, kuten papanoita tai pesäkoloja (Kuvat 7-10). 
 

 
Kuva 7. Niemislammen laskupuron kasvillisuutta. 

 



 
 

 
 

 

Sivu 8 

 
Kuva 8. Niemislammen laskupuron kasvillisuutta. 

 

 
Kuva 9. Niemislammen laskupuron kasvillisuutta. 

 
 



 
 

 
 

 

Sivu 9 

 
Kuva 10. Niemislammen laskupuron kasvillisuutta. 

 
7 Johtopäätökset 

Liito-oravaselvityksen johtopäätökset on koottu alle kohteittain. 

7.1 Kohde 1. Uusi suunniteltu tielinja 

Tienvarsi ei pääasialliselta luontotyypiltään ole liito-oravalle tyypillistä 
elinympäristöä. Tien varressa kasvaa liito-oravan ravintopuuksi soveltuvia 
haapoja, lisäksi alueella on laikuittain liito-oravalle soveltuvampaa kuusi-
valtaisempaa tuoretta kangasta. 

Tielinjauksen leventäminen heikentää liito-oravan liikkumista potentiaalis-
ten elinympäristöjen välillä. Mikäli tielinjan lopullinen leveys jää sellaiseksi, 
että tielinjaa lähimpien puiden välinen etäisyys on noin 30 metriä tai sen 
alle, on kulkuyhteyden heikennys vähäinen. 

Tietä levennettäessä tulisi työt suunnitella siten, että puustoa kaadetaan 
mahdollisimman vähän. 

7.2 Kohde 2. Niemislammen laskupuro 

Niemislammen laskupuron ympäristö on liito-oravalle soveltuvaa luonto-
tyyppiä ja näin ollen se nähdään liito-oravalle potentiaalisena elinympäris-
tönä. Maastokäynnin yhteydessä ei havaittu merkkejä liito-oravasta, puron 
varressa on liito-oravalle soveltuvia järeitä kuusia ja haapoja pesimäpuiksi. 
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