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HAUKKAMÄEN LIITO-ORAVASELVITYS 
 
Tiina Lappalainen 2005 
 
1. Johdanto 
 
Puuppolan Haukkamäen alueelle on vireillä asemakaavan laatiminen. Haukkamäeltä on tehty 
Puuppolan osayleiskaavan luontoselvityksen yhteydessä liito-oravaselvitys vuonna 2001 
(Hänninen-Valjakka 2001), jolloin alueelta löydettiin liito-oravaesiintymiä. 
 
Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden suojelu on toteutettu 
luonnonsuojelulain 49.1 §:ssä. Kyseisen lainkohdan mukaan liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tästä kiellosta voidaan poiketa vain 
alueellisen ympäristökeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla. Luvan myöntäminen edellyttää, ettei 
poikkeamiselle ole muuta tyydyttävää ratkaisua ja ettei se vaaranna lajin kannan säilymistä 
suotuisalla tasolla. Direktiivin ja LSL:n tavoitteena on säilyttää liito-oravan 
lisääntymismahdollisuudet alueella. Liito-oravanaaraan lisääntymisen onnistumisen kannalta ovat 
oleellisia pesäpuut, niiden läheiset suoja- ja ravintopuut sekä käyttökelpoiset kulkuyhteydet 
lähimpään varttuneempaan metsäkuvioon. Uusimmassa kotimaisessa uhanalaisuusselvityksessä 
liito-orava on luokiteltu valtakunnallisesti vaarantuneeksi lajiksi (Rassi ym. 2001).  
 
Kevään 2005 liito-oravaselvityksen tavoitteena on ollut arvioida liito-oravan esiintymiskuvan 
nykytilanne Haukkamäellä, kartoittaa sopivia pesäpuita ja ruokailualueita sekä arvioida löydösten 
perusteella liito-oravien suojaksi asemakaavaan vaadittavan luo-alueen (luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue) rajausta. 
 
2. Selvitysalue ja menetelmät 
 
Asutuksen, teiden (VT 4 ja Matinmäentie) ja viljelysalueiden rajaamalla Haukkamäellä on jäljellä 
laajalti varttuneita kuusimetsiä, jotka eivät valtaosin ole puustoltaan täysin luonnontilaisia, vaan 
useita vuosia sitten harvennettuja (kartta 1). Kesän 2001 tilanteeseen verrattuna merkittäviä 
muutoksia liito-oravien asuttamilla metsäkuvioilla ovat avohakkuut: metsäpalstalla 20:246 tehty 
erittäin laaja-alainen avohakkuu ja metsäpalstalta 20:267 hakattu pienialainen liito-oravan asuttama 
kuvio. Erityisesti jälkimmäinen metsikkö on ollut Hänninen-Valjakan (2001) selvityksen mukaan 
liito-oravalle erittäin otollinen ja selvästi asuttu (kartta 2). Haukkamäen alueella on myös laajoja 
mäntytaimikoita. Alueen eteläosassa on melko laaja nuorehko lehtipuukuvio, jossa kasvaa koivujen 
ohella runsaasti harmaaleppää ja aluspuustona nuoria kuusia. 
 
Haukkamäellä tehtiin liito-oravaselvitys 24.5. ja 1. – 2.6.2005. Liito-oravaselvityksessä on 
keskitytty liito-oravalle potentiaalisesti sopiviin elinympäristöihin, joita ovat varttuneet kuusikot ja 
sekametsät. Sopivista metsäkuvioista on liito-oravan papanoita etsitty tutkimalla järjestelmällisesti 
järeiden kuusien ja haapojen tyvet. Liito-oravan asuttamista metsistä on etsitty myös pesäkoloja 
(haapa ja koivu) ja risupesiä (kuusi). Papanamäärän kuvauksessa on käytetty Liito-oravayhdistys 
ry:n kolmiportaista luokitusta: niukka (arvioitu lukumäärä <50 papanaa), kohtalainen (50 -1000 
papanaa) ja runsas (>1000 papanaa). Havaintojen koordinaatit määriteltiin GPS-laitteella. 
 
3. Liito-oravahavainnot 
 
Selvitysalueelta löydettiin yhteensä 85 liito-oravan jätöspuuta (kuusia ja kolottomia haapoja), kolme 
pesäpuuksi sopivaa kolokoivua sekä raita, jonka rungon halkeama saattaisi soveltua pesäpaikaksi 
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(kartta 1). Papanoita oli jätöspuiden tyvellä enimmillään sadoittain. Eteläisimmän kolopökkelön alla 
oli muutama liito-oravan papana, kahden muun kolokoivun tyveltä ei jätöksiä havaittu. Pohjoisin 
karttaan merkityistä kolokoivuista on katkennut pökkelönpätkä, joka on kiilautunut pystyyn 
kuusenrunkoa vasten. Pesäpuuksi epäillyn raidan rungolla oli muutama liito-oravan papana. 
Hänninen-Valjakan (2001) selvityksessään löytämistä risupesistä kaksi sijaitsee hakkuilta 
säästyneillä metsäalueilla. Kyseiset risupesät on merkitty karttaan 1, joskaan niitä ei tämän 
selvityksen yhteydessä etsitty. Selvitysalueen varttuneissa kuusikoissa kasvaa paikoitellen 
runsaastikin vaihtelevanikäistä, osin kookasta haapaa. Kolohaapoja ei kuitenkaan havaittu. Myös 
kookasta koivua esiintyy paikoitellen niukkana sekapuuna, mutta puusto on kuitenkin selkeästi 
kuusivaltaista. Harmaaleppää on niukasti pensaskerroksessa. 
 
Erityisen paljon runsaammin (>100 papanaa) papanoituja puita oli kunnan omistaman alueen 
eteläpäädyssä liito-oravan ravintokohteena tärkeän nuoren koivu-harmaaleppäkuvion laiteita 
kiertävissä kuusikoissa (kartta 1). Kyseisellä alueella on myös risupesiä ja kolopuita, ja se 
muodostaa selvästi yhden liito-oravan elinpiirin ydinalueen. Vastaavanlainen jätöspuukeskittymä - 
ja yksi kolokoivuista - sijaitsee kunnan maiden pohjoispäädyn rinnekuusikossa, jossa esiintyy 
sekapuuna haapaa ja niukasti koivua. Yksityisten omistamissa hakkuilta säästyneissä 
kuusikkokuvioissa jätöslöydökset (jätöspuiden lukumäärä ja papanoiden määrä puiden tyvellä) 
jäivät vähäisiksi, eikä pesäpuita löytynyt. Ne ovat osittain myös puustoltaan kunnan maita 
yksipuolisempia kuusikoita. Selvitysalueen eteläpäädyn sinänsä otollisen pellonlaidekuusikon – 
kookkaita pellonvierushaapoja, sekapuuna myös koivuja ja harmaaleppää – niukat jätöslöydökset 
liittynevät läheisessä Alvajärven rantametsässä asustavan (Lappalainen 2005) liito-oravan 
liikkumiseen alueella.  
 
Liito-oraville tulee varata luonnontilaisena säilytettävää luo-aluetta kunnan maille sekä eteläosan 
mäntytaimikoiden ja hakkuuaukon rajoittamalle metsäalueelle että pohjoispäädyn rinnekuusikkoon 
(kartta 1). Tontteja voi kaavoittaa kunnan omistaman maa-alueen länsipäätyyn, jossa on 
mäntytaimikkoa ja puustoltaan yksipuolista varttunutta kuusikkoa. Haukkamäkeä lähimmät liito-
oravaesiintymät sijaitsevat Matinmäentien pohjoispuolella lähellä Lehesjärven rantaa (Hänninen-
Valjakka 2001) ja Alvajärven rannalla (Lappalainen 2005). Haukkamäkeä kaavoitettaessa tulee 
säilyttää metsäinen kulkuyhteys Matinmäentien yli pohjoiseen. Liito-oravan liikkuminen eteläiselle 
asutulle Alvajärven rannan liito-oravareviirille on mahdollista luonnontilaista puustoa sisältävien 
tonttien kautta, joten rantapuusto on säilytettävä, mikäli alueelle kaavoitetaan lisää rantatontteja. 
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