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1 Raportin sisältö ja kohde
Raportissa arvioidaan liito-oravan esiintymistä Toivakassa kiinteistöjen 850-450-5-669,
850-405-5-338 ja 850-405-5-344 alueelle sijoittuvalla Kirkonkylän asemakaavaan
merkityllä Leppävedenranta nimisellä liito-oravan elinpiirillä. Alue on poistettu
yleiskaavasta seuraavin kuvauksin:

¨
Tässä raportissa arvioidaan ovatko yleiskaavan selostuksen mukaiset seikat edelleen
pitävät ja onko asemakaavan merkinnän rajaamalla alueella liito-oravan lisääntymis- tai
levähdysaluetta, joka voisi estää yleiskaavan mukaisen alueen käytön. Selvityksen
maastotyöt tehtiin huhtikuussa 2021. Maastotyön suoritti ja raportin laati FM biologi
Tuomo Pihlaja Latvasilmu osk:sta.
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2 Menetelmät
Selvitysalueelle selvityskäynti 16.4.2021. Koko aluerajaus (kuva 1) kuljettiin läpi jalan.
Selvitysajankohta oli kevään kulun johdosta optimaalinen liito-oravan papanoiden
löytymiselle.

Kuva 1. Kaavamerkinnän rajaus
Kiinteistörajat on esitetty mustalla.

ja

nyt

selvitetty

alue

punaisella

rajauksella.

Liito-oravan
tämänhetkistä
esiintymistä
arvioitiin
yleisesti
käytettävällä
papanakartoitusmenetelmällä. Selvitysalueen kaikkien varttuneiden puiden tyvet
tarkastettiin ja lisäksi tehtiin tarkastukset elinpiirikuvion mahdollisten reunapuiden
osalta.
Selvityksessä arvioitiin myös alueen yleistä sopivuutta liito-oravalle. Tämän lisäksi
selvitysalueella tehtiin tarkempi inventointi, jossa tutkittiin, esiintyykö alueella lajille
sopivia pesäpaikkoja kuten koloja, pönttöjä tai vanhoja risupesiä. Lisäksi inventoitiin lajin
elinpiirien ydinalueille tyypillisiä piirteitä kuten varttuneita haapoja.
Kaikki olennaiset havainnot tallennettiin maastossa GPS-laitteiden avulla paikkatiedoksi.
3

Maastotyön tulokset
Selvitysalueella ei kattavassa selvityksessä havaittu lainkaan merkkejä liito-oravista.
Olosuhteet papanoiden havaitsemiseksi olivat erittäin hyvät.
Kaavarajauksen alue on silmämääräisesti arvioituna edelleen liito-oravan elinpiiriksi ja
osin myös sen ydinalueeksi sopivaa. Kasvupaikka on melko rehevää lehtomaista kangasta
ja paikoin lehtoa. Alueella on vanhaa historiaa maatalousalueena ja sillä on esimerkiksi
vanhoja kivimuureja. Puusto on rakenteeltaan vaihtelevaa varttunutta sekametsää.
Puustossa on liito-oravan elinpiireille tyypillisiä rakennepiirteitä kuten varttuneita kuusia
ja melko kookkaiden haapojen muodostamia ryhmiä. Kolopuita havaittiin muutamia jo
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melko pehmeitä koivupökkelöitä. Liito-oravalle arviolta sopivimmat alueet sijoittuvat
kohteen itälaidalle.

Kuva 2. Varttuneiden haapojen ryhmä kohteen koillisosassa.

Kuva 3. Kohteen itälaidan varttuneita kuusia.
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Johtopäätökset ja suositukset
Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittu laji. Lajin lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty.
Selvityksen perusteella Leppävedenranta nimisenä elinpiirinä asemakaavaan rajatulla
alueella ei keväällä 2021 sijaitse lain tarkoittamaa liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikkaa. Edelliset havainnot alueelta ovat vuodelta 2008. Tämän jälkeen
havaintoja ei useista selvityksistä huolimatta ole tehty. Alueen pohjoispuolella on tehty
mittavia hakkuita, jotka ovat todennäköisesti vaikuttaneet kielteisesti alueen
kytkeytyneisyyteen ja yleiseen sopivuuteen lajille.
Yleiskaavassa edellytetään, että alueelle rakentamista suunniteltaessa tulee hakea lupa
asemakaavasta poikkeamiseen. Tällöin tulee selvittää, onko alueella lain tarkoittamaa
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Tämän selvityksen perusteella alueella ei
ole keväällä 2021 lain tarkoittamaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ja siten
liito-oravan esiintymisestä johtuvaa estettä asemakaavasta poikkeamiseen ja
yleiskaavan mukaiseen maankäyttöön ja rakentamiseen ei ole.
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