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Tiivistelmä

T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen selvitti silmälläpidettävän (NT) ja rauhoitetun liito-oravan (Pte-
romys volans)  esiintymistä Fingridin sähköaseman suunnittelualueella toukokuussa 2018 Imatran
kaupungin toimeksiannosta. Selvitys toteutettiin papanakartoituksena kolmena päivänä, 1.5. ja 21.‒
22.5.2018.

Selvitysalueelta löydettiin liito-oravan luonnonsuojelulaissa (49 §) tarkoitetuksi lisääntymis- ja le-
vähdyspaikaksi  tulkittava  järeä  kolohaapa  ja  kolme  muuta  lajille  merkittäväksi  tulkittua  puuta.
Muita papanahavaintoja tehtiin 26 puun juurelta. Selvitysalueen ulkopuolella liito-oravan elinpiirejä
sekä  lisääntymis-  ja  levähdyspaikkoja  havaittiin  Kosken  koulun  ympäristössä  ja  Kuparintien
varrella.  Liito-oravan  lisääntymis-  ja  levähdyspaikkojen  hävittäminen  ja  heikentäminen  on
luonnonsuojelulain  nojalla  kiellettyä.  Sähköaseman  suunnitellut  maanrakennustyöt  eivät  hävitä
eivätkä merkittävästi  heikennä selvitysalueella  havaittua lisääntymis-  ja levähdyspaikkaa eivätkä
vaaranna  ruokailualueiden  ja  selvitysalueen  eteläpuolisten  kulkuyhteyksien  säilymistä.
Maanrakennustöissä  on  kuitenkin  huomioitava  kulkuyhteyksien  säilyminen  Ivontien  itäpuolella
sijaitsevaan metsikköön.
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1. Aineisto ja menetelmät

1.1. Selvitysalueen yleiskuvaus

Selvitysalue sijaitsee rajautuu lännessä Imatrankosken voimalaitosuomaan, pohjoisessa voimalaitos-

alueeseen ja Fortumin asuntoalueen itäpuolella nimeämättömään tiehen. Etelässä selvitysalueen ra-

jana on Villa Malmin piha-alueen eteläreuna. Selvitysalueen keskisosassa sijaitsevan Fortumin asu-

tusalueen länsi- ja itäpuolisen sekametsän puuston muodostavat varttuneet ja osin järeät kuuset ja

useat järeät männyt. Sekapuina on useita koivuja, raitoja ja haapoja, joista muutamat ovat järeähkö-

jä. 

Kuva 1.  Liito-oravan yhtenäisellä  sinisellä  viivalla  merkitty  selvitysalue Fingridin sähköaseman
suunnittelualueen ympäristössä Imatralla toukokuussa vuonna 2018. Sähköaseman rakennustöiden
suurpiirteinen vaikutusalue on merkitty punaisella katkoviivalla. Varsinaisen selvitysalueen lähei-
syydestä tarkastettiin lisäksi luontoselvityksessä vuonna 2011 todettuja liito-oravan havaintopaik-
koja, kuva 3.
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Asutusalueen ympäristön tasanteella puusto on pääasiassa kuusivaltaista, mutta voimalaitosuomaan

viettävässä rinteessä mäntyvaltaista. Etenkin kuusivaltaisella alueella on useita suuria koivupökke-

löitä (useita koloja) ja maapuita. Asutusalueen teiden varsilla kasvaa varttuneita ja järeitä puistoleh-

muksia ja tammia. Selvitysalueen eteläosassa sijaitsevan Villa Malmin eteläpuolelta on lähiaikoina

kaadettu useita suuria puita.

1.2. Selvitysmenetelmät

Liito-oravaselvitys toteutettiin papanakartoituksena 1.5. ja 21.‒22.5.2018 (Nironen ja Lammi 2003;

Nieminen 2017). Ulostepapanoiden löytämiseksi selvitysalueen suurimpien kuusten ja lehtipuiden

tyvet  tarkastettiin.  Liito-oravan  esiintymisen  kokonaiskuvan  tarkentamiseksi  joitakin  alueita

tarkistettiin  myös  varsinaisen  selvitysalueen  ulkopuolella,  kuten  vuoden  2011  liito-orava

selvityksessä todettuja havaintopaikkoja Fortumin voimalaitosalueen ympäristössä sekä Kuparintien

länsi- ja itäpuolen metsäalueilla (Kuitunen 2011). Kosken koulun ympäristössä tehtiin vuonna 2018

erillinen  liito-oravaselvitys  (Kuitunen  2018).  Liito-oravan  luonnonsuojelulaissa  (49  §)  mainitun

lisääntymis- ja levähdyspaikan kriteerinä pidettiin papanoita kolopuun juurella. Suuri määrä (>100)

papanoita puun juurella ilman havaintoa mahdollisesta lisääntymis- ja levähdyspaikasta (esim. kolo,

vanha  oravanpesä,  pönttö)  tulkittiin  muuksi  liito-oravalle  tärkeäksi  paikaksi.  Papanahavaintojen

(papanoiden määrä, puulaji, luonnehdinta puun koosta karkeasti asteikolla ”nuori/varttunut/järeä”)

ja  muiden liito-oravalle  tärkeiden  kohteiden  sijainnit  tallennettiin  gps-laitteeseen.   MMM Karri

Kuitunen teki selvityksen maastotyöt.

2. Tulokset

Liito-oravan papanoita  löydettiin  varsinaiselta  selvitysalueelta  yhteensä 30 puun juurelta.  Puista

yksi tulkittiin lisääntymis- ja levähdyspaikaksi (järeä haapa, jossa ainakin kaksi vanhaa käpytikan

koloja  ja  laajempi  halkeamainen onkalo;  kuvat  4‒6) ja  kolme suuren papanamäärän  perusteella

muuksi liito-oravalle tärkeäksi paikaksi (kuva 2 ja papanaesiintymä A kuvassa 3). Lisäksi papanoita

löydettiin varsinaisen selvitysalueen ulkopuolelta Kuparintien itä- ja länsipuolelta (papanaesiintymä

B; kaksi lisääntymis- ja levähdyspaikkaa) ja Kosken koulun ympäristöstä (papanaesiintymä C; yksi

lisääntymis-  ja  levähdyspaikka,  Kuitunen  2018).  Yksittäinen  papana  löydettiin  kuusen  juurelta
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myös lounasravintola Voiman ja Imatrankoskentien välisestä metsiköstä (kuva 3). Kuparintien ja

Fortumin voimalaitoksen ympäristössä havaittiin papanaesiintymiä jo vuonna 2011 tehdyssä liito-

oravaselvityksessä (Kuitunen 2011).

Kuva 2. Liito-oravan papanahavainnot (yhteensä 30 kohdetta) Fingridin sähköaseman suunnittelu-
alueella vuonna 2018. Selvitysalueen rajaus on merkitty yhtenäisellä sinisellä viivalla. Sähköase-
man rakennusalueen suurpiirteinen sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla.
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Kuva 3. Liito-oravan papanahavainnot Fingridin sähköaseman suunnittelualueen ympäristössä (A),
Kuparintien varrella (B) ja Kosken koulun ympäristössä (C) vuonna 2018. Liito-oravan mahdolli-
sia  kulkureittejä  papanaesiintymien  A ja  B välillä  on  merkitty  punaisilla  nuolilla.  Ilmakuva  ©
CNES/ Airbus, DigitalGlobe 2018
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Kuvat 4.‒6. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi tulkitun haavan koloja ja halkeamia (ylä-
kuvat) sekä kellertäviä, riisinjyvän muotoisia ulostepapanoita puun juurella  (alakuva).
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3. Tulosten tarkastelu

Fingrid Oyj suunnittelee uuden sähköaseman rakentamista Fortumin voimalaitosalueen eteläpuolel-

le liito-oravan asuttaman metsäalueen pohjoisreunaan (kuva 2). Maanrakennustöiden seurauksena

liito-oravametsikön pohjoisreunan puustoa tulee pieneltä alalta todennäköisesti tuhoutumaan. Liito-

oravaa suojellaan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskiellolla sekä lajin

yksilöitä koskevalla rauhoituksella. Luonnonsuojelulain (49 §) mukaan kiellettyä on

• lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen,

• yksilöiden tahallinen tappaminen tai pyydystäminen,

• pesien  ja  yksilöiden  ottaminen  haltuun,  siirtäminen  toiseen  paikkaan  tai  muu  tahallinen

vahingoittaminen ja tahallinen häiritseminen, erityisesti  eläinten lisääntymisaikana, niiden

elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. 

Suunnitelmien mukaisten maanrakennustöiden vaikutukset eivät kuitenkaan tuhoa tai merkittävästi

heikennä selvitysalueella havaittua liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa, joka sijaitsee noin

170 metriä operaatioalueesta lounaaseen. Lisääntymis- ja levähdyspaikan ympäristössä on varsin

runsaasti lehtipuustoa, kuten koivuja ja haapoja, joten maanrakennustöiden ei voida katsoa myös-

kään vaarantavan liito-oravan ruokailualueiden säilymistä. Fortumin asutusalueen länsipuolinen lii-

to-oravametsikkö  on  nykyiselläänkin  varsin  pienialainen,  noin  3,6  ha.  Tästä  syystä  erityisesti

suurten  kuusten,  mäntyjen  ja  lehtipuiden  tarpeetonta  kaatamista  tulee  välttää  sähköaseman

rakennuspaikan välittömässä ympäristössä. Puustoisen yhteyden säilymisellä on merkitystä erityi-

sesti Vuoksen ranta-alueella selvitysalueelta etelään ja edelleen kaakkoon sekä toisaalta operaatio-

alueelta itään ja kaakkoon, Kuparintien varrella sijaitsevien metsäalueiden suuntaan (kuva 3). Suun-

nitellut  maanrakennustyöt  eivät  katkaise  liito-oravien  kulkuyhteyttä  selvitysalueen  eteläpuolella.

Operaatioalueen itäpuolella Ivontien varressa on huolehdittava, että kulkuyhteys tien itäpuolen met-

säalueelle säilyy. Liito-orava pystyy liitämään 20–30 metriä leveiden aukeiden alojen yli. Puuston

korkeus ja maaston korkokuva vaikuttavat kuitenkin liidon pituuteen. Kulkuyhteyspuiksi tulisi vali-

ta ylimmän latvuskerroksen puita, jotka mahdollistavat pitkän liidon. Tällöin kulkuyhteyspuiden tu-

lisi olla korkeintaan puun pituuden etäisyydellä toisistaan (Maa- ja metsätalousministeriö & ympä-

ristöministeriö 2016).
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4. Johtopäätökset

Selvityksen perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset:

1. Selvitysalueella sijaitsee luonnonsuojelulailla (49 §) rauhoitettu liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikka, kolme muuta liito-oravalle merkittävää puuta ja vähintään 26 muuta liito-
oravan käyttämää puuta.

2. Selvitysalueella  havaitun  liito-oravan elinpiirin  lisäksi  lisääntymispaikkoja  ja  muita  lajin
käyttämiä puita  havaittiin  selvitysalueen kaakkoispuolella  Kuparintien varrella  ja luoteis-
puolella Kosken koulun ympäristössä.

3. Suunnitellut maanrakennustyöt eivät hävitä tai merkittävästi heikennä selvitysalueella havai-
tun lisääntymis- ja levähdyspaikan säilymistä, eivätkä vaaranna lajin ruokailualueita ja  kul-
kuyhteyttä selvitysalueelta etelään ja edelleen kaakkoon. 

4. Maanrakennustöiden  yhteydessä  tulee  varmistaa,  että  liito-oravan  kulkuyhteys  selvitys-
alueelta Ivontien itäpuoliseen metsikköön säilyy.
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