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LAUSUNTO ISO-KYLKISLAMMEN LÄNSIRANNAN TONTIN RAKENTAMISEN 
VAIKUTUKSISTA LIITO-ORAVAN LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSALUEESEEN 
 
 
 
Toivakan länsiosan rantaosayleiskaavan muutosluonnoksessa on osoitettu yksi 
lomarakennuspaikka Iso-Kylkislammen länsirannalle. Tontti sijoittuu osittain 
luontoselvityksessä arvokkaaksi luontokohteeksi rajatulle alueelle ja liito-oravan elinalueelle 
(kuva 1).  
 

 
 

Kuva 1. Iso-Kylkislammen länsirannalle suunniteltu lomarakennuspaikka (keltainen rajaus, 

likimääräinen sijainti), luontoselvityksen luontokohteen 41 rajaus (vihreä rajaus) ja liito-oravan 

reviirin ydinosa (sininen rajaus).  

 
 
Tässä lausunnossa on arvioitu voidaanko suunniteltu rakentaminen toteuttaa ilman 
mahdollisen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämistä. Paikalle tehtiin 
maastokäynti 2.4.2021, jossa selvitettiin liito-oravan nykytilanne elinpiirillä ja potentiaaliset 
pesäpuut. Vanhat tiedot liito-oravasta perustuvat rantayleiskaavan muutosta varten tehtyyn 
liito-oravaselvitykseen. Tiedot on tallennettu luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämään 
lajirekisteriin (laji.fi). 



 

(1) KOHDEALUE JA SUUNNITELTU HANKE 
 
Suunniteltu lomarakennuspaikka sijaitsee Iso-Kylkislammen länsirannalla. Tontin maapinta-
ala on noin 0,3 hehtaaria ja rantaviivaa on noin 50 metriä (kuva 1).  
 
Tontti sijaitsee rantaan viettävässä metsäisessä rinteessä (kuva 2). Rannan lähellä rinteen 
kaltevuus on 15-20 % ja takamaastossa 5-10 %. Maasto on lohkareista ja kivikkoista 
moreenimaata. Metsä on nuorta (noin 45 vuotta) puolukkatyypin männikköä (kuva 3). Puusto 
on väljää ja tasakokoista. Rannan läheisessä osassa kasvaa harvakseltaan muutamia pieniä 
rauduskoivuja. Välittömästi tontin eteläpuolella, rantarinteen jyrkässä osassa on pieni ryhmä 
nuoria, runkoläpimitaltaan 10-15 senttimetriä paksuja haapoja.  
 
 

 
 
Kuva 2. Suunniteltu rakennuspaikka järveltä nähtynä.  

 
Suunnitellun lomarakennuspaikan alueella ei ole liito-oravalle sopivia pesäpuita. Tontin 
eteläpuolella, saman tilan alueella, noin 40 metriä tontin etelärajasta, on yksi iso kolohaapa 
(kuva 4). Kyseessä on sama kolohaapa, joka on mainittu rantayleiskaavan muutosta varten 
tehdyssä luontoselvityksessä liito-oravalle potentiaalisena pesäpaikkana.  

 



 
 
Kuva 3. Tontin alueella kasvaa nuorta männikköä. Lehtipuusekoituksen (koivu, haapa) määrä 

kasvaa hieman rantarinteen jyrkässä alaosassa  

 
 
 

(2) TIEDOT LIITO-ORAVASTA 
 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka löytyi vuona 2007 noin 80 metriä rannasta, 
rantarinteen pystyyn kuolleesta kolohaavasta (kuva 4). Kyseisen puun (a) tyvellä oli 1.5.2007 
iso röykkiö liito-oravan ulostepapanoita (laji.fi). Samassa havainnoinnissa paikannettiin 
papanapuita kolohaavan lähistöltä.  
 



 
Kuva 4. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka vuonna 2007 (a) ja paikalla yhä kasvava 

kolohaapa (b).  

 
 
Vuoden 2015 liito-oravaselvityksessä paikalta ei löydetty kyseistä kolohaapaa (a) eikä havaittu 
jälkiä liito-oravasta. Yksi iso (runkoläpimitta noin 50 cm) kolohaapa (b) löydettiin kuitenkin 
hieman lähempää rantaa, rantakorven reunalta (kuva 4). Alue todettiin liito-oravalle sopivaksi, 
koska kolohaavan ympärillä kasvaa kuusivaltaista mustikkatyypin sekametsää. Vanhan 
positiivisen havainnon ja puuston perusteella alue rajattiin luontoselvityksessä liito-oravalle 
tärkeäksi alueeksi (kuva 5).  
 
 
 

  

Kuva 5. Vuonna 2015 rajattu Iso Kylkislammen liito-oravareviirin ydinosa.  

 
Vuoden 2021 maastokäynnillä tehtiin samat havainnot kuin vuonna 2015. Vuoden 2007 
pesäpuuta ei löytynyt (eikä lumen takia isoa haavan kantoa), mutta rantakorven reunan 



kolohaapa on yhä pystyssä. Alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta. Mainitun kolohaavan 
tyvellä oli jonkun muun nisäkkään, mahdollisesti näädän, virtsajälkiä. Kolohaavassa näkynyt 
kolo oli halkaisijaltaan paljon suurempi (yli 10 cm) kuin liito-oravan tyypillisesti käyttämien 
kolojen suuaukot. Kolopuuna haapa on kuitenkin tulkittava liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikaksi, koska vuoden 2007 havainnoinnissa puun tyvellä oli papanoita. 
 
Vuoden 2021 käynnillä etsittiin liito-oravan jälkiä myös runsaan sadan metrin päässä 
kohdealueesta sijaitsevalta Vähä-Vaaterin reviiriltä. Merkkejä lajista ei löytynyt, joten kyseinen 
reviiri on ilmeisesti ollut asumaton talvella 2021.  
 
 
 

(3) ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA LIITO-ORAVAAN JA 
SUOSITUKSET KAAVAMÄÄRÄYKSIKSI  

 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka Iso-Kylkislammen länsirannalla käsittää 
kolohaavan ympäristön 30 metrin säteellä. Tämä alue kattaa liito-oravan elinympäristöksi 
sopivan kuusivaltaisen sekametsän kokonaan, osan puustoisesta rantakorvesta ja 
rantakorpeen viettävässä rinteessä kasvavan nuorten haapojen ryhmän.  
 
Rantayleiskaavan muutoksen luonnoksessa esitetty lomarakennuspaikka sijoittuu 
kokonaisuudessaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan ulkopuolelle. Tontin 
rakentaminen ei hävitä liito-oravalle potentiaalisia pesäpuita eikä vähennä merkittävästi liito-
oravalle sopivien ravintopuiden määrää. Tontin rakentamisen vaikutus liito-oravan 
mahdollisiin rannan kautta suuntautuviin kulkureitteihin on enintään hyvin vähäinen. Siten 
suunniteltu kaavaratkaisu voidaan toteuttaa ilman liito-oravan elinmahdollisuuksien 
heikentämistä. Muiden luontoarvojen kannalta rakennuspaikan sijoitusta voidaan pitää 
suositeltavana, koska suunniteltu lomarakennuspaikka on harvoja rantaosuuksia Iso-
Kylkislammella, johon ei sisälly erityisiä luonto- tai maisema-arvoja.   
 
Jos lomarakennuspaikan sijainti muuttuu siten, että osa tontista sijoittuu liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikan alueelle, rakennusluvan ehdoiksi tulee asettaa puuston 
säilyttäminen nykytilassa 30 metrin säteellä paikalla kasvavasta kolohaavasta.  
 
 
 

 
 
 
 
 
   Hartolassa, 5.4.2021 
 
   Teppo Häyhä 
   FK. Tutkija, biologi 
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SEPPÄLÄN LIITO-ORAVAREVIIRIN PÄIVITYS  
 
 
 
Toivakan länsiosan rantaosayleiskaavan muutosta varten tehdyssä luontoselvityksessä 
paikannettiin liito-oravan reviiri Päijänteen rannalta, Seppälän talon luoteispuolelta (kuva 1). 
Reviiri sijaitsee enimmäkseen Toivakan kunnan omistamalla tilalla (850-404-8-41). Rajatun 
reviirin kaakkoispää sijoittuu Seppälän tilan alueelle (850-404-8-30).  
 

 
 

Kuva 1. Seppälän liito-oravareviirin ydinosa ja pesäpuut vuoden 2015 

liito-oravaselvityksen mukaan.  
 
 
Tässä lausunnossa on päivitetty Seppälän liito-oravareviirin rajaus. Päivitys perustuu 
maastokäyntiin, joka tehtiin 2.4.2021. Uusi rajaus on tehty vanhan rajauksen tapaan liito-
oravan jälkihavaintojen ja puuston perusteella. Maastokäynnillä tarkasteltiin erityisesti 
Seppälän tilan alueella sijaitsevaa reviirin osaa (kuva 2).  
 



 
 
Kuva 2. Liito-oravareviirin rajauksen päivityksessä tarkasteltu alue.  
 
 

KOHDEALUE: 
 
Kuvassa 2 rajatulla alueella on entiselle pikkupellolle tai niitylle kasvanutta, enimmäkseen 4-6 
metriä korkeaa kuusentaimikkoa. Kohdealueen etelä- ja länsiosassa on varttunutta sekametsää, 
johon sisältyy koivu-, kuusi- ja mäntyvaltainen osa sekä pieni aukko (kuva 2). Koivuvaltaisessa 
osassa on yksi iso, runkoläpimitaltaan noin 50 senttimetriä paksu haapa (kuva 3). Maasta 
katsottuna haavassa ei näkynyt koloja.   
 



 
 
Kuva 3. Kohdealueella on varttunutta puustoa ja kuusentaimikkoa. 
 

 
 
Kuva 4. Kohdealueella on koivujen joukossa yksi iso haapa.  



TIEDOT LIITO-ORAVASTA: 
 
Kuvassa 1 esitetty liito-oravareviiri löytyi vuonna 2015 (laji.fi). Toivakan länsiosan vesistöjen 
luontoselvityksen kuvaus:  
 

Seppälän peltojen ja Haukkavuoren Natura-alueen välissä on erirakenteista lehtipuuvaltaista 

sekametsää. Metsät ovat vaihtelevia, puuston tiheys, koko- ja lajirakenne vaihtelevat ilman 

selviä kuviorajoja. Alueen luoteisosassa on lohkareisen rantarinteen koivuvaltaista 

sekametsää, jossa etenkin ylärinteessä on myös isoja haapoja. Näistä osassa on tikankoloja. 

Alueen keskiosassa puusto muuttuu mäntyvaltaiseksi sekametsäksi, jonka valtapuustossa on 

muutamia haapoja. Alueen kaakkoisosassa puusto on enimmäkseen nuorta, mutta 

ylispuustossa on jokunen iso koivu, mänty ja viisi isoa haapa, joista kahdessa havaittiin 

koloja. Isoimmat kaksi kolohaapaa ovat runkoläpimitaltaan 80-100 senttimetriä paksuja.   
 

Noin neljän hehtaarin laajuiselta alueelta paikannettiin 30.3.15 viisi pesäpuuta, joista neljä 

kolohaavoissa ja yksi kuusessa. Pesäpuiden tyvillä havaittujen papanoiden määrät vaihtelivat 

kahdenkymmenen ja kahdensadan välillä. Koko alueelta laskettiin kaksitoista papanapuuta. 

Kolohaapoja on neljätoista, lisäksi pesäpaikaksi sopivia koloja on alueen luoteisosan 

koivupökkelöissä.   

 
 
Vuoden 2021 maastotarkastuksessa ei havaittu merkkejä liito-oravasta kohdealueella eikä 
tämän lähiympäristössä. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että vuonna 2015 rajatun 
reviirin kaakkoisosa ei ole ollut asuttuna talvella 2021. Seppälän tilan metsässä on harvennettu 
aluspuustoa, muutoin metsät ovat molempien tilojen alueella säilyneet ennallaan.  
 
 

LIITO-ORAVAREVIIRIN PÄIVITETTY RAJAUS:  
 
Vuonna 2015 paikannetut pesäpuut sijaitsevat kohdealueen ulkopuolella. Pesäpuiden osalta 
tilanne ei ole muuttunut. Kohdealueella ei ole liito-oravalle sopivia pesäpuita. Paikalla 
kasvavissa kuusissa ei näkynyt risupesiä eikä isossa haavassa koloja. Näin ollen on 
epätodennäköistä, että kohdealueella voisi nykytilassa olla liito-oravan lisääntymis- tai 
levähdyspaikka. Koska kohdealueelta ei löydetty merkkejä liito-oravan liikkumisesta alueella 
eikä kohdealueella ole ympäristöä parempia ravintoresursseja, reviirin ydinosa rajattiin 
uudelleen jättämällä liito-oravan kannalta oletettavasti vähempiarvoinen Seppälän tilan alue 
pois rajauksesta.   
 



 
 
Kuva 4. Liito-oravareviirin päivitetty rajaus.  
 
 
 
 

 
 
 
   Hartolassa, 4.4.2021 
 
   Teppo Häyhä 
   FK. Tutkija, biologi 
 
 
 


