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1. Taustaa 

Saarijärven kaupungin kaavoituspalvelut on pyytänyt liito-oravakartoitusta Saarijärven 

kaupungin omistamien kiinteistöjen Matoranta 729-408-7-606, Rautatiealue 729-408-35-269 ja 

Lumpero 729-408-163-21 osa-alueille. 

Liito-oravakartoitus tehtiin viranhaltijatyönä maaliskuussa 2022. Selvityksen teki 

ympäristösihteeri Mia Rahinantti, joka on tehnyt luontoselvityksiä vuodesta 2004 saakka. 

2. Liito-orava 

2.2. Liito-oravan uhanalaisuus  

Liito-orava (Pteromys volans, VU) on taigalaji, joka elää Suomessa esiintymisalueensa 

länsireunalla. Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhanalaisluokituksessa (Suomen lajien 

uhanalaisuus, Punainen kirja 2019) liito-orava on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi (VU). Liito-

orava kuuluu luontodirektiivin liitteiden II ja IV(a) lajeihin. Luonnonsuojelulain 49 §:ssä todetaan, 

että luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Lisääntymis- ja 

levähdyspaikka käsittää pesäpuiden lisäksi niiden läheisyydessä sijaitsevat suojaa ja ravintoa 

tarjoavat puut. 

 

2.3. Liito-oravan elintavat 

Laji suosii elinympäristönään varttuneita sekametsiä, jossa on koivuja, leppiä ja haapoja 

ravinnoksi sekä kuusia suojapaikoiksi. Metsässä tulisi olla myös pesimiseen sopivia kolopuita 

kuten vanhoja tikanpesiä, mutta liito-orava voi tehdä pesän myös vanhaan oravan risupesään 

tai linnunpönttöön. Elinpiirillä on tyypillisesti useita vaihdellen käytettäviä pesiä. 

Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia. Naaraat elävät erillisillä reviireillä, joiden koko on 

yleensä 4–10 ha. Uroksilla sen sijaan on kymmenienkin hehtaarien laajuiset elinpiirit, jotka 

voivat olla päällekkäisiä muiden liito-oravien kanssa. Koiraiden elinpiirit ovat keskimäärin 60 ha 

laajuisia. Lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat liito-oravan elinympäristön osia.  

Luonnonsuojelulain tarkoittamalla liito-oravan lisääntymispaikalla liito-orava saa poikasia. 

Levähdyspaikassa yöaktiivinen liito-orava viettää päivänsä. Lisääntymis- ja levähdyspaikka 

käsittää pesäpuun lisäksi sen välittömässä läheisyydessä olevan puuston, jolla on merkitystä 

liito-oravalle ruokailun, ruoan varastoinnin tai suojan kannalta.(Liito-oravan neuvontamateriaali 

2016.)  

Liito-oravan oleskelu kuitenkin keskittyy elinpiirin parhaille paikoille, joissa on saatavilla paljon 

ravintoa. Tällaisia alueita voi olla elinpiirillä useita ja etäälläkin pesästä. Niinpä puiden 

muodostamat kulkuyhteydet ovat liito-oraville erittäin tärkeitä. 

 

2.4. Menetelmät  

Maastokartoitus suoritettiin Matoniemen osa-alueelle 18.3.2022. Keli oli pilvinen, mutta 

ajankohtaan nähden lämmin noin +8 astetta. Tuuli oli kohtalaista. Lumperon alueen selvitys 
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tehtiin 21.3.2022. Sää oli tuolloin aurinkoinen ja lämpötila noin +11 astetta. Tuuli oli heikkoa. 

Selvitysajankohta oli liito-oravan havainnointiin hyvä. 

Liito-oravan esiintymistä alueella kartoitettiin etsimällä lajin ruokailu- ja pesimäpaikoiksi 

sopivien puiden ja puuryhmien alta liito-oravan papanoita. Erityisen tarkasti tarkistettiin 

kolopuiden, metsikön suurempien kuusten sekä isojen haapojen tyvet. Lisäksi havainnoitiin 

mahdolliset puiden oksistoissa olevat pesärakennelmat, sekä linnunpöntöt. Liito-oravan 

käyttämän kolopuun alla ei aina ole havaittavissa jätöksiä, ja pesäpaikan lisäksi papanoita voi 

löytyä myös ruokailupaikkojen alta. 

3. Matoniemi 

3.1. Pohjois- ja länsiosa 

Matoniemen selvitysalueen pohjoisosa sijoittuu noin 1.1 ha:n alueelta Mannilan 1-luokan 

pohjavesialueelle. 

Selvitys aloitettiin pohjoisosasta. Matorannan mökille menevän tien eteläpuolella kasvaa 

suhteellisen harvassa kookkaita haapoja. Haapojen juuret tarkastettiin ja yhden haavan juurelta 

löytyi pari papanaa. Papanat eivät olleet aivan tuoreita. Lähellä tietä olevassa haavassa oli kolo, 

mutta tämän juurelta ei löytynyt selvityshetkellä papanoita. 

 

Kuva 1. Mökkitien eteläpuolen haapoja, jonka juurella pari papanaa. 
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Selvitystä jatkettiin mökkirannan venevalkamaan. Alueella kasvoi myös järeitä haapoja, koivuja 

ja muutama kuusi. Myös täältä löytyi yhden haavan juurelta pari papanaa, joka viittasi liito-

oravan reviirialueeseen, sen kulkuyhteyteen ja ruokailualueeseen. 

 

Kuva 2. länsiranta venerannassa yhden haavan juurella pari papanaa. 

 

Kartoitusta jatkettiin länsirantaa, jossa tutkittiin kaikkien kuusien, haapojen ja raitojen tyvet. 

Mökin piha-alueella kasvoi järeä kuusi ja rannan puolella suhteellisen tiheässä haapoja, sekä 

järeitä kuusia ja pökkelöitä, mutta näiden puiden juurilta ei löytynyt merkkejä liito-oravan 

papanoista. Länsiranta oli hyvin jyrkkä. Paikoin puusto oli tiheää ja iäkästä. Ranta-alueella kasvoi 

iäkkäitä kuusia, koivuja, raitoja ja haapoja. Alueella esiintyi myös raidan ja koivun pökkelöitä. 

Alue oli puustorakenteeltaan suotuisaa liito-oravalle ja tarjosi paljon suojaa, kolopuita ja 

ravintopuita. Joissakin kuusissa oli lisäksi risupesiä. Puiden juurilla oli runsaasti tavallisen oravan 

käpyjen syönnöksiä ja muutamia tavallisen oravan papanoita. Selvityshetkellä ei kuitenkaan 

länsipuolen ranta-alueen puista löytynyt liito-oravan papanoita. 
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3.2. Eteläosa 

Kiinteistön (7:606) halki kulkevan tien, joka kulkee entisen lossin rantaan, tien kaakkoispuolella 

(noin 30 m) kasvaa iäkäs, suuri kuusi. Kuusen juurella oli satoja, arviolta ehkä noin tuhat liito-

oravan papanaa. Kuusessa näytti olevan myös risupesä. Kuusi on selkeästi liito-oravan pesäpuu. 

 

Kuva 3. Liito-oravan pesäkuusi. Eteläranta. 

 

Ranta-alueen ja peltoalueen välisellä alueella kasvaa iäkkäitä haapoja, koivuja ja kuusia. 

Rannassa kasvaa lisäksi mäntyjä. Noin 40 metriä pesäkuusesta pellolle päin kasvaa järeä haapa, 

jonka juurella oli kymmeniä tuoreita liito-oravan papanoita. Samoin tästä haavasta noin 20 

metrin etäisyydellä olevan kuusen juurella esiintyi runsaasti liito-oravan papanoita. 
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Kuva 4. Liito-oravan 2. pesäpuu (myös kolo).    Kuva 5. Kuusi ja haapa, jonka juurella papanoita 

Etelä ranta 

3.3. Itäranta 

Kuljettaessa ranta-alueella kohti kaakkoa ja itä rantaa, alueella kasvoi iäkkäitä haapoja ja koivuja, 

sekä vähän leppää. Monen haavan tyvi oli tyhjä, eli ei löytynyt papanoita, mutta koilliskulman 

suuressa haavassa oli runsaasti papanoita ja viereisessä haavassa oli myös kolo. Tämän kolopuun 

juurelta ei kuitenkaan löytynyt papanoita tarkastushetkellä. 

 Kuva 6. Koilliskulman papanahaapa. 
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Kuljettaessa itärantaa, lähes jokaisen järeän haavan ja kuusen juurelta löytyi useita tuoreita liito-

oravan papanoita. Papanapuita esiintyi erityisesti itärannan kaakkoisemmassa osassa, jossa 

neljän järeän haavan juurella oli tuoreita papanoita ja lisäksi näiden läheisyydessä olevien 

kahden järeän kuusen juurella. 

 

Kuva 7. Itärannan haavat ja kuuset, joissa papanoita juurella. Oletettu pesäpuu (kuusi) kuvan 

keskellä 

Itärannan pohjoisemmasta osasta ei löytynyt enää merkkejä liito-oravasta, vaikka venevajan 

läheisyydessä kasvoi järeitä haapoja ja suojaisa kuusi. Myöskään koillisosasta ei löytynyt 

merkkejä liito-oravasta, vaikka myös tällä alueella kasvoi järeä kuusi ja yksi järeä haapa. Muutoin 

alue oli mäntyvaltaista. 

 

3.4. Johtopäätös Matoniemi 

Edellisenä vuonna on tehty liito-oravaselvitys Mannilan alueen Sikstuslammen,  

Tervalammen ja Lemmenpolun ympäristössä. Tuolloin tältä alueelta löytyi kauttaaltaan 

merkkejä liito-oravasta. Nähtävästi alueella esiintyy elinvoimainen liito-oravien elinpiiri, jossa on 

lisääntyviä naaraita ja uroksia.  
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Matoniemen eteläosa ja itäranta on selkeästi liito-oravan lisääntymis- ja ruokailualuetta. 

Pesäpuita on ainakin eteläosan kuusessa, mutta oletettavasti kahdessa haavassa ja itärannan 

kuusessa. Tällä alueella oli kolojen lisäksi myös risupesiä parissa kuusessa ja kaksi linnun pönttöä, 

joita liito-oravat voivat myös käyttää joko pesänä tai levähdyspaikkanaan. 

Kulku pesäalueelle kulkee sekä länsi- että itärannan kautta. Riittävän ravinnonsaannin ja 

lisääntymisen turvaamiseksi, tulee ranta-alue säästää puustoisena ja kulkuyhteys Mannilan 

männikköön suojaisana. 

 

 
Kuva 8. Matoniemen Itärannan muutama papana. 
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4. Lumpero 

4.1.  Lumperon selvitys 

Lumperon yleiskaavassa on Lumperon alueella luo-2 merkintä eli luonnon monimuotoisuuden 

kannalta paikallisesti arvokas harjuluontoalue. Alueen luontoarvot tulee säilyttää. 

 

Kuva 9. Yleiskaavan karttaote 

Alueella on käyty selvittämässä liito-oravan mahdollista elinaluetta 25.1.2022, koska alueelle oli 

suunniteltu aloitettavaksi harvennushakkuut. Tuolloin alueelta ei löytynyt mitään liito-oravan 

elinpiiriin viittaavaa. Uusi käynti alueelle tehtiin liito-oravan lisääntymisaikaan maaliskuussa 

2022. Alueella oli jo lähes suoritettu harvennushakkuut, mutta selvityshetkellä metsuri oli vielä 

työmaalla ja hakatut puut olivat vielä ajamatta tienvarteen. 

Alueella kasvoi muutama nuorehko haapa teatterin länsi rinteellä. Näissä ei ollut koloja tai 

muutakaan liito-oravaan viittaavaa. 729-408-163-21 länsi puolen polun risteyksessä kasvoi järeä 

kuusi, jonka juurella (kuten muidenkin kuusien) oli paljon tavallisen oravan jälkiä. 

Selvityshetkellä tämä kuusi oli yhä pystyssä ja toivottavasti myös jäisi. Kuusen juurella ei 

kuitenkaan ollut liito-oravan papanoita. Alueen puusto koostui lähinnä pelkästään koivusta ja 

männyistä. Alueella ei ollut havaittavissa mitään, joka viittaisi liito-oravan elinalueeseen. 

Alueelta ei löytynyt risupesiä tai pönttöjä.  

Peltolammen rannassa kasvoi yksi järeämpi kuusi ja haapa vierekkäin, mutta myöskään täällä ei 

ollut jälkiä liito-oravasta. Muutoin Peltolammen rinnemetsän puusto koostui järeistä männyistä. 

4.2. Johtopäätös Lumpero 

Luo-2 merkinnällä oleva alue tulee säilyttää niin, että rannan luontoarvot säilyvät, jolloin alue 

voi tulevaisuudessa olla sovelias liito-oravalle. Rannan s-alue- merkintä: Istutettava alueen osa, 

jolla olemassa oleva puusto tulee säilyttää siten, että sallitaan vain maisemanhoidolliset 

toimenpiteet. Ranta-alueen kulkuyhteydet tulee säilyttää niin, että puusto koostuu 

sekapuustosta, jossa on muiden lehtipuiden lisäksi, myös haapaa ja raitaa, sekä suojapuustona 

kuusia. 
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Lähteet 

Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä Neuvontamateriaali. 20.4.2016 

Liitteet 

Liite 1. Matoniemen asemakaavahanke. Aluerajaus liito-oravaselvitystä varten. Tarvainen, M. 

2022 

Liite 2.Lumperon asemakaavan muutoshanke. Aluerajaus liito-oravaselvitystä varten. 

Tarvainen, M. 2022 
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