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Johdanto ja menetelmät 

Faunatica Oy teki liito-oravaselvityksen Espoossa Mankkaan suunnittelualueella kesäkuussa 
2020. Alue on rakentamaton tontti kalliolakisen mäen alarinteellä. Tontille on suunnitteilla 
palvelutalo.  Tontin pinta-ala on n. 0,45 ha, ja sen sijainti on esitetty kuvassa 1.  Selvityksen tilasi 
Yrjö ja Hanna Kodit / Yrjö ja Hanna ASO-Kodit. 

Liito-oravaselvityksen tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen, mahdollisten pesä- 
ja muiden kolopuiden sijainnit, lajille sovelias elinympäristö ja liikkumisyhteydet. Liito-orava 
(Pteromys volans) kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, ja sen lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 §:n 
nojalla.  Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kartoituksessa noudatettiin Ympäristöministeriön 
ohjeistusta (Nieminen 2017).  

Selvityksen teki FM Henna Makkonen 1.6.2020. Liito-oravaselvityksessä tarkastettiin kaikki 
rinnankorkeusläpimitaltaan yli 30 cm paksut kuuset, yli 20 cm paksut haavat sekä yli 30 cm 
paksut koivut ja muut lehtipuut. Puiden tyveltä etsittiin noin 0,75 m säteellä liito-oravan 
ulostepapanoita. Lisäksi etsittiin liito-oravan pesäpuiksi sopivia kolopuita, risupesiä ja 
linnunpönttöjä. Metsäkuvioiden soveltumisesta liito-oravan elinympäristöksi ja liito-oravan 
biologiaan liittyvistä käsitteistä on kerrottu tarkemmin menetelmäliitteessä.  

 

http://www.faunatica.fi/
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Kuva 1. Selvitysalueen sijainti. 
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Aiemmat liito-oravatiedot 

Espoon kaupungin (2020) paikkatietoaineistojen mukaan selvitysalueella ei ole aiempia 
havaintoja liito-oravasta, eikä aluetta ole määritelty liito-oravalle soveltuvaksi metsäalueeksi. 

Selvitysalueen lähiympäristöön on aiemmin rajattu liito-oravalle soveltuvaa metsää, elinalueita, 
ydinalueita, papana- ja pesäpuita sekä olemassa oleva kulkureitti (kuva 2; Espoon kaupunki 
2020). 

 

Tulokset  

Selvitysalue on varttunutta männikköä, joukossa yksittäisiä kuusia ja koivuja.  Puiden 
rinnankorkeusläpimitta vallitsevassa latvuskerroksessa vaihtelee välillä 25–35 cm. Järeimpien 
mäntyjen rinnankorkeusläpimitta on jopa yli 50 cm. Alikasvoksena on nuorta lehtipuuta, 
etenkin pihlajaa.  

Alueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta. Selvitysalueella ei ole kolopuita, eikä risupesiin 
viittaavia rakennelmia havaittu. Metsän rakenne on sellainen, että se ei sovellu liito-oravan 
lisääntymispaikaksi. Liikkumisympäristöksi alue on sovelias (luokka 3). 

 

Johtopäätökset ja suositukset 

Selvitysalueella ei ole liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja tai lajille soveliasta 
elinympäristöä, eikä se ole osa liito-oravan ydinaluetta. Liito-oravan esiintyminen ei näin ollen 
rajoita maankäyttöä selvitysalueella.  
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Kuva 2. Aiemmissa selvityksissä rajatut liito-oravan ydinalueet ja elinalueet, liito-oravalle 
soveltuvat alueet, liito-oravan kulkuyhteydet sekä aiemmat liito-oravan papanahavainnot ja 
pesäpuut selvitysalueen lähiympäristössä (Espoon kaupunki 2020).  
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Liite 1. Menetelmäkuvaus 

FM Henna Makkonen teki liito-oravaselvityksen maastotyöt 1.6.2020. Työssä noudatettiin 
soveltuvin osin mm. Södermanin (2003) ohjeistuksia ja määrittelyjä huomioitavista 
luontoarvoista.  

Maastossa edettiin siten, että saatiin kattava kuva puustosta sekä alueen sopivuudesta liito-
oravalle. Liito-oravan ulostepapanoita etsittiin mahdollisten oleskelu- ja ruokailupuiden ja 
puuryhmien alta: rinnankorkeushalkaisijaltaan (dbh, 130 cm maasta) kaikki yli 30 cm paksut 
kuuset, yli 20 cm paksut haavat ja lepät sekä yli 35 cm paksut koivut ja raidat. Näiden puiden 
tyveltä etsittiin noin 0,75 metrin säteellä liito-oravan ulostepapanoita. Lisäksi tarkistettiin useita 
pienempiä puita. 

Maastomittaukset tehtiin ammattikäyttöön tarkoitetulla tarkkuus-GPS-laitteella (Trimble 
Geo7X). Laite paikantaa puoliavoimessa habitaatissa 0,2–1,5 metrin tarkkuudella ja peitteisessä 
habitaatissa yleensä alle 4 metrin tarkkuudella. Maastomittauksille tehtiin jälkikorjaus Trimble 
GPS Pathfinder Office 5.40 -ohjelmistolla. Mittausdata vietiin ESRI shapefile -muodossa QGIS 
Desktop 3.12.0 with GRASS 7.8.2 -ohjelmistoon. Rajauksien tekemisessä ja tulkinnoissa apuna 
käytettiin myös ilmakuvatarkastelua (pohjakartat ja ilmakuvat: © Maanmittauslaitos) ja Espoon 
kaupungin (2020) WFS-rajapintapalvelun liito-oravapaikkatietoja. 

Metsän sopivuus liito-oravan elinympäristöksi arvioitiin seuraavasti: 

Luokka 1 (Soveltuu hyvin liito-oravalle): Metsikkö täyttää liito-oravan kannalta kaikki 
vaatimukset. Metsäkuviot ovat yleensä varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, joissa 
sekapuina on haapaa ja koivua. Alueella on kolopuita tai muita liito-oravalle sopivia 
pesäpaikkoja. Metsätaloudessa nämä metsiköt luokitellaan uudistuskypsiksi. Metsäkuvio voi 
kuulua luokkaan 1, vaikka merkkejä liito-oravasta ei havaittaisikaan. 

Luokka 2 (Soveltuu liito-oravalle): Metsä on puustoltaan pääasiassa liito-oravalle soveltuva, 
mutta usein iältään vielä nuori. Sopivat kolopuut puuttuvat tai mahdollisten ruokapuiden 
osuus on pieni. Esimerkiksi varttuneet kasvatusmetsät kuuluvat tähän luokkaan.  

Luokka 3 (Liikkumisympäristö): Puuston korkeus on yli 10 m. Metsän rakenne on sellainen, 
että se ei sovellu liito-oravan lisääntymispaikaksi. Puusto voi olla vielä liian nuorta tai puulajit 
ovat liito-oravalle sopimattomia. Luokkaan kuuluvat nuoret kasvatusmetsät, nuoret ja 
varttuneet puhtaat männiköt sekä kuusimetsät, joista ei löydy liito-oravalle sopivia kolo- tai 
ruokailupuita. Nuoret lehtimetsät saattavat olla liito-oravan ruokailualuetta, jos ne 
sijaitsevat asutun reviirin läheisyydessä.  

http://www.faunatica.fi/
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Luokka 4 (Sopimaton liito-oravalle): Puuton, liito-oravalle täysin sopimaton alue. Eläin ei 
pysty liikkumaan alueella. Tähän luokkaan kuuluvat avohakkuut, nuoret alle 10-metriset 
taimikot, vesistöt, pellot ja rakennettu maa.  

Espoon kaupungin liito-oravaselvityksissä käytettyjä käsitteitä:  

Elinpiiri on alue, jota liito-oravan elämänsä aikana käyttää liikkumiseen, ruokailuun, 
levähtämiseen ja lisääntymiseen.  

Elinympäristö Liito-oravalle soveltuvat alueet ja yhteydet. 

Lisääntymis- ja levähdyspaikka on suojeltu luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla.  
Lisääntymispaikalla liito-orava saa poikasia, ja levähdyspaikassa liito-orava viettää päivänsä. 
Lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut ja niiden välittömässä läheisyydessä olevat 
suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. 

Pesäpuu Puu, jota liito-orava käyttää lisääntymiseen sekä lepäämiseen. Puussa on kolo, 
tavallisen oravan risupesä tai liito-oravan käyttämä lintupönttö.  

Ydinalue on papanahavaintojen perusteella rajattu osa liito-oravan elinympäristöstä, johon 
sisältyy yksi tai useampi lisääntymis- ja levähdyspaikka. Ydinalue on liito-oravan eniten 
käyttämä alue, jossa on useita liito-oravan suosimia puuston rakennepiirteitä (suojaa antavat 
kookkaat kuuset, ruokailuun soveltuvat lehtipuut ja mahdolliset kolopuut). Ydinalueita on 
liito-oravan elinpiirillä useita. Ydinaluerajauksen tavoiteltava vähimmäispinta-ala on yksi 
hehtaari.  

Ekologinen yhteys, kulkuyhteys: Ensisijaisesti puissa liikkuva liito-orava tarvitsee puustoisia 
reittejä liikkuakseen elinpiirillään. Liito-oravan ekologiset yhteydet muodostuvat 
erilaatuisista latvusyhteyksistä. Yhteyksien kautta liito-orava liikkuu elinympäristön sisällä 
ydinalueelta toiselle. Koiraat liikkuvat useiden naaraiden elinympäristöissä ja tarvitsevat 
toimivia yhteyksiä laajemmalle alueelle. Nuoret liito-oravat muuttavat pois 
syntymäpaikastaan ja voivat tässä käyttää myös yhden suuntaisia yhteyksiä. Espoon 
käytäntönä on ollut, että jokaisesta ydinalueesta tulee olla vähintään kaksi toimivaa yhteyttä 
viereisille alueille ja soveltuviin metsiin. Tärkeissä solmukohdissa säilytetään kolme yhteyttä 
(Ramboll 2014).  
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