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1 JOHDANTO 

 
Työn tarkoituksena oli selvittää Laihian Isokylälle suunnitellun pyrolyysilaitosalueen 
liito-oravatilannetta. Selvityskohteena olivat laitoksen reunat ja välittömät lähialueet. 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy tilasi selvityksen Biologitoimisto Jari Venetvaara 
Ky:ltä.  
 
Liito-orava (Pteromys volans) on uhanalainen, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu 
laji. Merkittävin syy liito-oravan uhanalaisuuteen on metsätalous. Laji kärsii 
kolopuiden, erityisesti vanhojen haapojen vähenemisestä. Liito-orava kuuluu EU:n 
luontodirektiivin liitteen II ja IV lajeihin ja se on Suomessa rauhoitettu 
luonnonsuojelulailla. Liito-oravia esiintyy eniten Länsi-Suomessa Vaasan 
rannikkoseudulla sekä Lounais-Suomessa. Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjois-
Pohjanmaalla liito-oravakanta on harvalukuisin. 
 
Liito-oravayhdistys norkko ry: "Liito-orava on siperialainen laji, jota esiintyy 
Suomessa laikuittaisesti Kemijoen eteläpuolella. Se on uhanalainen taantuva 
silmälläpidettävä laji. Kanta viime vuosina merkittävästi vähentynyt vanhojen 
sekametsien hakkuiden myötä. Parimäärien arviointi on vaikeata, arviot vaihtelevat 10 
000 ja 30 000 yksilön / parin välillä. Naarailla elinympäristön suuruus on 1-3 ha, 
koirailla suurempi. Elinympäristönä ovat vanhat kuusivaltaiset järeitä haapoja sekä 
leppää ja koivua kasvavat ikärakenteeltaan monipuoliset  sekametsät. Reviirit usein 
kallioiden juurilla, rinteissä ja pienvesistöjen varsilla. Myös rauhalliset suuripuiset 
puistot ja puutarhat kelpaavat, mikäli kolopuita on tarjolla. Pesäpaikkojen puuttuessa 
saattavat tulla sisälle rakennuksiinkin. Elintavoiltaan se on lähes äänetön hämärän ja 
yön eläin. Kiipeilee ketterästi puissa. Kieppuu hennoillakin oksilla syömässä. Liitää 
liitopoimunsa varassa pitkiäkin matkoja puusta toiseen. Liidot tavallisesti 40 metrin 
pituisia. Maassa se liikkuu kömpelösti ja yleensä vain muutamia metrejä, jos liito jää 
lyhyeksi. Pääravintona (noin 80-90 %) talvisin lepän ja koivun norkot, joita se kerää ja 
varastoi talveksi koloihin, pönttöihin ja isoille kuusen oksille. Norkkojen puutteessa 
syö myös silmuja. Kesäisin syö lepän ja haavan lehtiä sekä kukkia ja marjoja. Kerää 
syksyllä ja talvella varastoon pesäkoloon tai suurten kuusten oksille lepän  ja 
koivunnorkkoja. Pesii palokärjen tai muiden tikkojen tekemässä kolossa, yleensä 
haavassa, joskus kuusessa. Pesii myös pöntössä. Pesä vuorattu sammalilla ja naavalla. 
Käyttää usein 3-8 pesää, joista osa on tavallisen oravan tai rastaan tekemiä risupesiä. 
Kiimaleikit maalis-huhtikuussa. 1-2 pesuetta vuodessa. Ensimmäinen huhti-
toukokuussa ja toinen touko-kesäkuussa. Pesueeseen kuuluu yleensä 1-3 poikasta. 
Elää noin 3-5 vuotiaaksi. Lumijäljissä etujalkojen jäljet ovat kulkusuuntaan nähden 
vierekkäin edessä ja takajalkojen jäljet vierekkäin niiden takana (päinvastoin kuin 
esim oravalla). Liito-orava merkitsee reviiripuunsa papanoimalla puun juurelle 
kellanruskeita riisiryynin kokoisia pitkulaisia papanoita. Jäljet näkyvät selvimmin 
kevättalvella, jolloin myös lumi puiden juurilla voi olla virtsaamisesta 
keltaisena.  Kesällä ruokaillessaan se katkaisee lepän tai haavan lehden lehtiruodin ja 
syö lehden sitten enemmän tai vähemmän kokonaan. Ruokailupuiden alla saattaa olla 
kymmenittäin pudotettuja lehtiä, joissa lehtiruodin ympärillä on vaihteleva määrä 
lehtilapaa jäljellä. Elinpiirin tunnistaa papanoiden esiintymisestä elinpiirinsä 
suurimpien kuusten ja haapojen tyvellä. Se  on lähes varma merkki eläimen 
oleskelusta metsikössä. Syitä kannan  vähenemiseen Suomessa: metsätalouden 
aiheuttama muutos metsien ikärakenteessa ja puulajisuhteissa sekä lajille sopivien 
elinympäristöjen pirstoutuminen erillisiksi laikuiksi. Harvapuustoisissa talousmetsissä 
ja hakkuuaukoissa liito-orava joutuu helposti varsinkin viirupöllön saaliiksi." 
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2 ALUE JA MENETELMÄT 

 
Selvitysalue sijaitsee Laihian Isokylän alueella, n. 7 km Laihialta Jurvan suuntaan. 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:n pyrolyysilaitoksen alueen pinta-ala on n. 1 ha. 
Liito-oravaa haettiin alueelta 23.1.2016. Aluetta ja sen välitöntä lähistöä käveltiin jalan 
kartoitusmenetelmällä etsien lajille sopivia elinympäristöjä. Maastotöistä ja raportista 
vastasi biologi, FM Jari Venetvaara. Ellei muuta mainita niin kaikki valokuvat © Jari 
Venetvaara. Sää maastotöiden aikana oli puoliaurinkoista ja tyyntä. Lämpötila vaihteli 
tutkimushetkellä -1°C ja -3°C välillä. Edellisestä lumisateesta oli kulunut 3 vrk ja 
edellisen vuorokauden matalin lämpötila oli ollut -26°C. 
 
 

 
Kuva 1. Pyrolyysilaitoksen selvitysalueen sijainti punaiset pallurat. Kartta © 
Maanmittauslaitos, karttapalvelu Karpalo 
 
 

3 TULOKSET 
 
Kartoitusalue oli suurimmaksi osaksi nuorta kasvatusmetsää, puiden pituus alle 6 m ja 
rungon halkaisija rinnan korkeudella alle 7 cm. Laitoksen välittömässä läheisyydessä 
oli myös edellistä varttuneempaa talousmetsää sekametsänä. Siellä puiden korkeus oli 
10 – 14 m ja enintään 16 m. Rungon halkaisija rinnan korkeudella oli 15 – 20 cm, 
enintään 30 cm. Lisäksi alueella oli mäntyrämesuota. Liito-oravalle potentiaalisia 
elinalueita löytyi kolmesta eri paikasta, nimittäin haapoja kasvavista paikoista, joissa 
oli sekametsää. Isoja haapoja ei löytynyt eikä suuria puita kahta erillistä kohtaa lukuun 
ottamatta (kuvaliite: kuvat 5 ja 6). Yhtään kolopuuta ei nähty. Papanoita ei löytynyt 
etsinnöistä huolimatta. Paras aika liito-oravakartoituksille olisi ollut maalis-huhtikuu, 
jolloin mahdolliset papanakasat erottuisivat hyvin lumien sulaessa kuusien ja haapojen 
juurilta. 
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Kuva 2. Kartoitusalue vihreä viiva ja tummempi punainen viiva liito-oravalle eräin 
edellytyksin sopivien elinpiiri-alueiden sijoittuminen, joilla liito-orava potentiaalisesti 
saattaisi joskus ruokailla, mutta epätodennäköisesti asuisi. Kiinteistöjen rajat 
vaaleamman punaisella. Kukin liito-oravalle potentiaalinen ruokailu-alue keltaisella 
juoksevalla numeroinnilla. Kuva © Maanmittauslaitos karttapalvelu Karpalo. 
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Kuva 3. Aluetta 1 punaisella rajauksella (kuva 2). Ojitettua korpea, jossa hieskoivuja 
enimmäkseen hyvin nuorten kuusten seassa. Ei kolopuita eikä vanhoja puita. 
Potentiaalista liito-oravan satunnaista ruokailualuetta. Mitään viitteitä ei liito-oravan 
läsnäolosta kuitenkaan saatu. 
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Kuva 4.  Aluetta 2 punaisella rajauksella (kuva 2). Haapoja, joiden korkeus 7 - 12 m ja 
rungon läpimitta rinnan korkeudella 12 – 16 cm. Joukossa nuoria kuusia. Potentiaalista 
liito-oravan ruokailualuetta. Liito-oravasta ei kuitenkaan saatu mitään viitteitä. 
 
 

 
Kuva 5. Aluetta 3 punaisella rajauksella (kuva 2). Painanne mäntysekametsässä. 
Muutama isompi kuusi ja pieniä haapoja sekä hieskoivuja. Potentiaalista ruokailu-
elinympäristöä liito-oravalle. Lajista ei kuitenkaan saatu havaintoja eikä läsnäolosta 
mitään  viitteitä. 

 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tehdyllä maastokäynnillä ei saatu mitään viitteitä liito-oravan läsnäolosta saati 
havaintoa liito-oravasta Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen alueella eikä sen 
välittömässä läheisyydessä. Myöskään siellä ei ole potentiaalisesti kunnollisia liito-
oravan elinympäristöjä niiden pieni-alaisuuden ja nuoren puuston rakenteen vuoksi. 
Alue on enimmäkseen hyvin nuorta kuivaa mäntysekametsää tai nuorta kuivaa 
mäntysekametsää sekä mäntyrämettä.  Paras aika liito-oravakartoituksille on maalis-
huhtikuu lumien sulaessa, jolloin papanakasat olisivat erottuneet hyvin suurten 
kuusten ja haapojen juurilta, mutta myös selvitysajankohtana olisi havaintoja lajista 
saatu. 
 

 
Suojelun taso 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Mikäli alueella olisi ollut liito-orava ja 
lähdettäisiin vaarantamaan tai kaventamaan lajin mahdollista esiintymistä Laihian 
Isokylän alueella, ei liito-oravakannan kokonaismäärä käytännössä muuttuisi Laihialla 
tai Vaasan seudulla. Liito-oravaa esiintyy lähes koko maassa ja lajin runsaus vaihtelee 
harvasta melko runsaaseen. Vaasan seudulla lajista on paljon havaintoja ja Isokylää 
lähellä Laihialla erityisesti esim. Konnonperäntien varrella Jokikylässä. Tällöin lajin 
suotuisan suojelun taso toteutuisi pyrolyysilaitoksen suunnittelualueella Isokylässä. 
Suomen liito-oravakannan koko on tällä hetkellä noin 143 000 naarasta. Lajin kanta 
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on viime vuosina pienentynyt. Tulokset sisältyvät vuonna 2006 valmistuneeseen liito-
oravan kannan koon arviointiraporttiin. 
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LIITE 1 LIITO-ORAVAN LEVINNEISYYS SUOMESSA 

 
 
Liito-oravan levinneisyys, ©Hanski 2006: Yleistys liito-oravatiheyksistä eri puolilla Suomea. 
Kartta perustuu Hanskin raportin kuvan 6 peruskarttakohtaisiin asutusprosentteihin. Vihreät alueet 
kuvaavat tiheimmän kannan alueita, näistä tummimmilla alueilla kanta on tihein, harmaa kuvaa 
harvemman kannan alueita. Valkoiset alueet ovat harvan kannan tai tyhjiä alueita. Vaaleimman 
harmaat epämääräiset alueet ovat vesistöjä. Huomaa että Oulujärven pohjois- ja koillispuolella on 
alueita joita ei kartoitettu. 
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LIITE 2  VALOKUVALIITE 
 
Karttapohja @ Maanmittauslaitos, karttapalvelu Karpalo 
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