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1. Johdanto 
 
Puuppolan Haukkamäestä ( kaavassa Matinmäki)on tehty Puuppolan osayleiskaavan 
luontoselvityksen yhteydessä liito-oravaselvitys vuonna 2001 (Hänninen-Valjakka 2001), jolloin 
alueelta löydettiin liito-oravaesiintymiä ja 2005  alueelle vireille tullutta asemakaavaa varten (Tiina 
Lappalainen. Sen lisäksi että nyt tehdyssä selvityksessä päivitettiin tiedot, on myös pyritty 
hahmottamaan esiintymiin liittyvien ravintokohteiden sijaintia. Ravintokohteista ( esim. lepikot) 
eivät useinkaan löydy tai on vaikea löytää vähiä papanoita, joten niiden äärellä olevat paljon 
käytetyt suojakuuset ovat osoituksena ravintokohteen merkityksestä. 
 
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. Direktiivin ja LSL:n tavoitteena on 
säilyttää liito-oravan lisääntymismahdollisuudet alueella. Liito-oravanaaraan lisääntymisen 
onnistumisen kannalta ovat oleellisia pesäpuut, niiden läheiset suoja- ja ravintopuut ja/tai riittävät 
kulkuyhteydet niiden välillä. Uusimmassa kotimaisessa uhanalaisuusselvityksessä liito-orava on 
luokiteltu valtakunnallisesti vaarantuneeksi lajiksi (Rassi ym. 2010).  
 
Kevään 2011 liito-oravaselvityksen tavoitteena on ollut arvioida liito-oravan esiintymisen 
nykytilanne Matinmäessä, kartoittaa sopivia pesäpuita ja ruokailualueita sekä arvioida löydösten 
perusteella liito-oravien suojaksi asemakaavaan vaadittavan luo-alueen (luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue) rajausta. Laadintaa on helpottanut huomattavasti 
se, että alueelta on peräti kaksi aiempaa selvitystä. Selvitysalueen laajuus on noin 23,5ha.  
Jätöspuut ja muut havainnot paikannettiin GPS –laitteella (Trimble GeoXT), josta koordinaatit 
siirrettiin MapInfo –paikkatieto-ohjelmaan karttaesitysten laatimista varten.  
 
2. Selvitysalue ja menetelmät 
 
Asutuksen, teiden (VT 4 ja Matinmäentie) ja viljelysalueiden rajaamalla Matinmäellä on jäljellä 
laajalti varttuneita kuusimetsiä (kuva 1.), joissa on enimmäkseen varsin vähän haapaa, leppää ja 
koivua. Vuoden 2001 selvityksen jälkeen on tehty laaja avohakkuu metsäpalstalla. 
 
Matinmäen alueella on myös laajoja mäntytaimikoita. Hakkuualueille on paikoin kasvanut 
harmaaleppäkuvioita, joista on tullut liito-oravan ravintokohteita. Alueen keskellä oleva liito-
oravaesiintymä on kaikissa kolmessa selvityksessä pysynyt samassa paikassa, muissa esiintymissä 
on tapahtunut muutoksia johtuen yhden kolopuun kaatumisesta ja uusien ravintokohteiden 
kehittymisestä. 
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Matinmäessä tehtiin liito-oravaselvitys 20. , 23. 
ja 24.5.2011. Liito-oravaselvityksessä on 
keskitytty liito-oravalle potentiaalisesti sopiviin 
elinympäristöihin, joita ovat varttuneet kuusikot 
ja sekametsät. 
 
Kuva 1. Tyypillistä Matinmäen varttunutta 
kuusikkoa 
 
 
 Kaikkien suurten haapojen ja erityisen suurten 
tai tiheiden ja reunakuusten alta on etsitty 
papanoita. Tehtyjen löydösten ympäriltä on 
tutkittu kaikkien kuusten juuret. Liito-oravan 
asuttamista metsistä on etsitty myös pesäkoloja 
(haapa ja koivu) ja risupesiä.  
 
3. Liito-oravahavainnot 
 
Selvitysalueelta löydettiin yhteensä n.70 liito-oravan jätöspuuta (kuusia ja kolottomia haapoja), 
edellisessä selvityksessä pesäpuuksi sopivaksi todetuista kolokoivusta yksi oli kaatunut toinen 
pökkelö. Isoja haapoja ja koivuja on kuusikossa paikoitellen enemmänkin, mutta pääosasta 
varttuneen kuusikon alutta ne puuttuvat. Harmaaleppää on niukasti pensaskerroksessa.  
 

Todettujen liito-oravaesiintymien 
ydinosa on pysynyt samana kaikissa 
selvityksissä. Alueella on 
suojakuusten lisäksi haapaa ja leppää 
ravintokohteiksi. Tämän alueen 
pohjoispuolella on reunakuvio, jossa 
on suojakuusia ja vessapuu, sekä 
joitakin isoja haapoja. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Kulkuyhteyssuosituksissa merkittyjä väyliä ei tarvitse nimenomaisesti säilyttää, riittää että alueiden 
välillä on lähekkäin sijaisevien puiden, mielellään kuusten, muodostamia lyhyehköjä reittejä. 
 
Suosituksena on, että alue säilytetään mahdollisimman puustoisena, siten että kulkuyhteys- ja 
suojapuita jää luo-alueiden välillekin. Luo- alueiden ulkopuolellakin haapoja ja 
harmaaleppäkasvustoja pitää säästää, jotta ne ajan mittaan korvaisivat rakentamisen yhteydessä 
menetettävät.  
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Kulkuyhteyspuita tulee säilyttää paitsi todettujen esiintymien välillä myös alueelta etelään, länteen 
ravintokohdealueille ja pohjoiseen Matinmäentien yli. 
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