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1. Johdanto
Pirkkalan kunnan taajama-alueen liito-oravan esiintymisalueista on tehty yhteenveto keskustan
yleiskaavaa varten (Ramboll 2012). Työssä huomioitiin kaikki tiedossa olevat liito-oravahavainnot
(etenkin papanahavainnot) ja kolopuut taajama-alueella. Aineisto on pääosin vuosilta 2009–2012 ja
se on valtaosaltaan tallennettu nykyisen Pirkanmaan ELY-keskuksen tietokantaan. Tiedossa olevien
havaintojen perusteella Ramboll laati taajama-alueelle kartan, johon oli merkitty kaikki
olemassaolevat ja potentiaaliset liito-oravan elinalueet. Työ käsittää myös ns. ekologiset käytävät
eli niin liito-oravien kuin muunkin eliöstön liikkumiselle riittävät väylät Pirkkalan taajama-alueella.
Rambollin laatiman kartan perusteella Pirkkalan taajama-alue ja yksi sen ulkopuolinen alue jaettiin
12 lohkoon, joiden liito-oravatilanne selvitettiin keväällä 2019. Tietojen päivitys on tärkeää, koska
periaatteessa säädösten mukaan kaavoituksessa ei tarvitse huomioida liito-oravaa, jos havainnot
siitä ovat yli 5 vuotta vanhempia. Liito-orava on lyhytikäinen (keskimäärin vain 1–2 vuotta, Hanski
2016), joten päivitys taajama-alueen nykytilanteesta oli tarpeellinen.
Kuvassa 1 on esitetty keväällä 2019 läpikäydyt taajama-alueen osa-alueet I–XII. Nämä alueet
esitellään selvityksessä erikseen siten, että kultakin alueelta on esitetty keväällä 2019 olemassa
olevat liito-oravan esiintymisalueet ja myös sille suotuisat alueet. Kunkin alueen kohdalla on myös
arvioitu kartalla, miten liito-oravien on mahdollista liikkua alueella nykytiedon perusteella. Lopuksi
esitetään yhteenvetokartalla koko Pirkkalan taajama-alue ja miten ns. ekokäytävät toimivat kunnan
alueella nykyisin. Samassa tiivistelmäkartassa esitetään myös vuoden 2019 elinpiirit, vuonna 2019
läpikäydyt potentiaaliset elinpiirit ja myös muutama alue lähinnä taajama-alueen itäpuolelta, joista
ei ole tiedossa onko alueet tarkistettu vai ei.

2. Aineisto ja menetelmät
Kaikki Rambollin liito-oravalle soveltuvaksi elinalueeksi rajaamat alueet käytiin läpi 29.3.–
8.5.2019. Käytännössä tämä tarkoitti liito-oravan papanoiden etsintää puiden tyviltä. Samalla
merkittiin ylös liito-oravan päivälepoon tai lisääntymiseen soveltuvat oravan risupesät ja kolot.
Selvityksen tekijän aikaisemman kokemuksen perusteella liito-oravalle potentiaalinen elinympäristö
oli helppo havaita: se käsittää ikääntyvää lehtipuustoa (ravinto ja kolot), sekä tavallisimmin myös
vanhoja kuusia (suoja ja potentiaalinen oravan risupesä). Käytännön työssä papanoiden, kolojen ja
risupesien löytöpaikat merkittiin kartalle ja ne esitetään selvityksessä. Liito-oravan ydinalueiden
(missä laji todennäköisesti lisääntyy) ja potentiaalisten ydinalueiden tai elinpiirien puuston
pääpiirteinen lajirakenne kirjattiin ylös sekä myös puuston ympärysmitta rinnan (n. 150 cm)
korkeudelta mitattuna. Tämä arvio helpottaa puuston iän arviointia paremmin kuin kielelliset
kuvailut.
Jäljempänä esitettyjen karttasymbolien avulla kuvassa 1 rajatut alueilta rajattiin liito-oravan
esiintymispaikoilta sen ydinalueeksi ja elinpiiriksi arvioitu alue. Elinpiirillä tarkoitetaan alaa, mitä
liito-orava käyttää elämänsä aikana ja ydinalueella elinpiirin keskeistä osaa, josta on löydetty
runsaasti puita, joita liito-orava on jätöslöytöjen perusteella käyttänyt oleskelu- tai
ruokailupaikkanaan. Ydinalueelta on useimmiten löytynyt myös liito-oravalle sopiva risupesä tai
kolopuu. Tämän lisäksi rajattiin sellaiset alueet, jotka voivat soveltua liito-oravalle tai joista on
aikaisempia havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Tässä selvityksessä löydettyjen elinpiirien
lisäksi nämä alueet on oleellista tarkistaa säännöllisesti liito-oravan lyhytikäisyyden vuoksi –
vuonna 2019 todennäköisesti asuttu naaraan elinpiiri ei sitä ole välttämättä ensi vuonna, mutta
toisaalta onnistuneen lisääntymisen myötä uusi elinpiiri on saattanut syntyä ”uudelle”, liito-oravalle
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soveltuvalle alueelle. Lopuksi liitekarttoihin merkittiin sellaiset alueet, jotka eivät enää sovellu liitooravan elinalueeksi enää ollenkaan (rakentaminen) tai ei ainakaan lähitulevaisuudessa (hakkuut).
Liito-oravalle luonnonsuojelulain tarkoittamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei pyrittykään
määrittämään, mutta liitekartoille merkittiin ne väylät, jotka vuonna 2019 soveltuivat liito-oravan
kulkureiteiksi. Nämä on ilmoitettu kullakin alueella ”Elinpiirien väliset yhteydet” -yhteydessä.
Kuvat on ottanut Pekka Rintamäki, ellei toisin mainita. Selvityksen myötä niiden käyttöoikeudet
ovat Pirkkalan kunnalla. Liitekartat ovat Pirkkalan kunnan karttapalvelusta ja ilmakuvat
maanmittauslaitoksen avoin data.

Kuva 1. Pirkkalan taajama-alueen liito-oravan selvitysalueet 2019.
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Karttasymbolien merkitykset (merkinnät eivät ole kartoilla välttämättä soikioita):

Liito-oravan ydinalueeksi tulkittu alue. Tällaiselta alueelta on
löytynyt papanoita ja myös risupesä tai sopiva kolopuu.

Liito-oravan elinpiiriksi arvioitu alue. Tällaiseksi merkityllä alueella
liito-orava viettää pääosan elämästään ja se on laajempi kuin ydinalue.

Liito-oravalle soveltuva alue. Tällaiseksi merkityltä alueelta saattaa
olla aikaisempia havaintoja liito-oravasta tai alue on muutoin soveltuva
liito-oravalle ja se kannattaa tarkistaa säännöllisesti.
Vuonna 2019 tarkistettu alue, joka ei sovellu nykyisellään liito-oravalle.
Syynä voivat olla rakentaminen, hakkuut tai metsäalue on muutoin
luonteeltaan liito-oravalle nykyisellään soveltumaton elinalueeksi.

Väylät, jotka soveltuivat liito-oravan kulkureitiksi vuonna 2019.

X
O
P

Oravan risupesä.

Kolopuu (tarpeen vaatiessa ne on voitu numeroida O1, O2, jne.)
Papanahavainto (tarpeen vaatiessa ne on voitu numeroida P1, P2, jne.).
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3. Tulokset
Tulokset on esitetty aluekohtaisesti kuvan 1 mukaisesti.
3.1 Pirkkala alue I Turri
Alue käytiin läpi 29.3. ja tarkistuskäynti liito-oravan ydinalueella 1.4. ja 27.5.2019.
Liitekartan 1 merkinnät:
Ydinalue ja elinpiiri
Liito-oravan ydinalueeksi tulkittiin Turrin länsipuolella sijaitseva kooltaan n. 1 hehtaarin kokoinen
kuusivaltaisessa metsä (kuva 2). Elinpiiriltä löytyi järeältä (puun ympärysmitta 150 cm rinnan
korkeudelta) haavan tyveltä n. 100 papanaa, ydinalueelta ikääntyneen (puun ympärysmitta rinnan
korkeudelta n. 150 cm) kuusen tyveltä 5 papanaa ja huomattavan vanhan kuusen (puun
ympärysmitta rinnan korkeudelta n. 200 cm) tyveltä n. 30 papanaa, sekä isokokoinen oravan
risupesä (kuvat 3 ja 4). Lisäksi elinpiiriltä löytyi yhden kuusen tyveltä yksi papana. Alue on
ikääntyvää kuusivaltaista sekametsää huomattavine kuusineen ja lisäksi risupesän itäpuolella on
rinnan korkeudelta mitattuna ympärysmitaltaan 100 cm haapametsikkö, joka on varmasti ollut
lisäämässä alueen houkuttelevuutta liito-oravalle. Koko Turrin varsin rajattu metsäalue (n. 8 ha)
tulkittiin liito-oravan elinpiiriksi vuonna 2019. Rambollin v. 2012 selvityksessä tältä alueelta ei
ollut tiedossa aikaisempia havaintoja liito-oravasta, mutta alue oli merkitty liito-oravalle
soveltuvaksi elinalueeksi. Turrin metsäalue soveltuvuutta myös tulevina vuosina liito-oravalle tukee
se, että alueella jo olemassa olevien vanhojen haapojen ohella ikääntyvää haavikkoa metsäalueen
keskellä. Se tulee jossain vaiheessa käpytikan suosimaksi ja sitä myötä liito-oravalle syntyy
pesäkoloja.

Kuva 2. Turrin länsipuolella sijaitsevan liito-oravan ydinalueen kuusikkoa 27.5.2019.
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Kuva 3. Turrin oravan risupesä, joka voi olla myös liito-oravan koti. Kuva © Vesa Vanninen.

Kuva 4. Liito-oravan papanoita haavan tyvellä Turrissa 1.4.2019. Kuva © Vesa Vanninen.
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Liito-oravalle soveltuva alue
Pienialainen n. 0,4 hehtaarin kokoinen, rinnan korkeudelta ympärysmitaltaan 80–120cm haavikko
paikoitusalueen ja kartanomaisen rakennuksen välissä. Haavikossa on ainakin yksi käpytikan kolo.
Rambollin vuoden 2012 selvityksessä alue oli merkitty liito-oravan elinalueeksi sen vuoksi, että
sieltä oli tiedossa jätöshavaintoja. 29.3.2019 liito-oravan papanoita ei löytynyt. Toukokuun lopulla
27.5.2019 osa potentiaalisesta liito-oravan haavikosta oli jäänyt Turrin satamana paikoitusalueen
laajennuksen alle (kuva 5).

Kuva 5. Osa liito-oravalle soveltuvasta elinalueesta jäi Turrin sataman paikoitusalueen
laajennuksen alle. Kuva on otettu 27.5.2019.
Elinpiirien väliset yhteydet Turrin alueella
1. Turrin liito-oravan elinpiirin osa, missä kuusivaltainen puusto on nuorempaa kuin ydinalueella.
Liikkumisväylänä alue on ravinnon hankintaan liito-oravalle täysin käyttökelpoinen.
2. Kuusivaltainen (ympärysmitta max. n. 100–130cm) rinne Turrin sataman eteläpuolella. Rinne on
täysin sopivaa liikkumisväyläksi ja levähdyspaikaksi liito-oravalle (kuva 6).
3. Rambollin vuoden 2012 raportissa alue on merkitty elinalueeksi ilmeisesti papanahavaintojen
perusteella. Vuoden 2019 maaliskuun lopun käynnin perusteella varttuva sekametsä voi sopia liitooravan elinpiirin osaksi, mutta ei ydinalueeksi.
4. Harvennettua, melko iäkästä kuusikkoa (rinnanympärys 100–150 cm), mutta alueella on vain
muutama haapa ja paikoin harmaaleppiä. Soveltuu mainiosti ekologiseksi käytäväksi ja
Soukonkallion alueen rakentamisen myötä tämä väylä olisi ehdottomasti säilytettävä (kuva 7).
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5. Alue on osin rakennettu, mutta Soukonkalliolta nähtynä ja ilmakuvien perusteella kulkuväylä oli
länteen ja itään puustollisesti vuonna 2019 täysin kunnossa.

Kuva 6. Turrin sataman paikoitusalueen viereinen rinnekuusikko 27.5.2019.

Kuva 7. Soukonkallion taajama-alue rakennusvaiheessa 27.5.2019. Kuvassa näkyvän
Kauppiaantien oikealla puolella näkyy säilynyttä metsäkaistaletta, joka on liitekartassa 1 merkitty
vihreällä nuolella ja numerolla 4. Kuvassa näkyvän kerrostalon takana on rinnemetsäalue
(liitekartassa 1 numero 2), josta on väylä Turrin liito-oravan elinpiirille.
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Tiivistelmä Turrista
Turrin eteläpuoli ja Soukonkallion alueet on rakennettuja tai rakenteilla. Ilahduttavinta oli liitooravan löytyminen Turrin metsäalueelta, mistä sinne on edelleen kulkuväylät Pirkkalan taajamaalueelta. Liito-oravan menestymistä alueella on syytä seurata ja tietysti huomioitava maankäytössä.

Liitekartta 1. Pirkkalan Turrin alueen liito-oravatilanne vuonna 2019. Alueen länsiosassa esiintyy
ja potentiaalisesti lisääntyy liito-orava. Punaisella soikiolla on merkitty liito-oravan mahdollinen
ydinalue (koko n. 1 ha) ja sinisellä kehyksellä liito-oravan mahdollinen elinpiiri (n. 8 ha). Vihreällä
soikiolla on merkitty alue, josta on aikaisempia havaintoja liito-oravan esiintymisestä, mutta
nykyalaisena (n. 0,4 ha) se ei soveltune enää liito-oravan ydinalueeksi. Punaiset numerot viittaavat
tekstiosioihin ja vihreät nuolet liito-oraville vuonna 2019 soveltuvia kulkureittejä alueella.
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3.2 Pirkkala alue II Haikanniemi
Alue käytiin läpi 24.4.2019.
Liitekartan 2 merkinnät:
Liito-oravalle soveltuva alue
Puistomainen alue, missä on iäkästä ja ikääntyvää koivua, kuusta, harmaaleppää ja jonkin verran
myös haapaa (kuva 8). Alueelta ei löydetty papanoita eikä risupesä/kolohavaintoja, mutta alue
ulkonaisesti soveltuu liito-oravalle. Rambollin vuoden 2012 yhteenvedossa alueelta on tiedossa
havaintoja liito-oravasta vuonna 2010. Alueen koko on tosin vain n. 0,8 ha.

Kuva 8. Haikanniemen urheilukentän luoteispuolinen
potentiaalinen liito-oravan suosima metsäalue 24.4.2019.
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Elinpiirien väliset yhteydet Haikanniemen alueella
Liitekartan 2 liito-oravan kulkuväylät 1 ja 2 ilmakuvaan merkittyinä. Itse potentiaaliselta
ydinalueelta tai ydinalueelle on edelleen ilmakuvan (kuva 9) todistama riittävä puustokäytävä
olemassa liito-oravalle. Potentiaalinen ydinalue on silti ainoa alueella, missä liito-orava saattaa elää
pysyvämmin.

Kuva 9. Ilmakuva Haikanniemen potentiaalisesta liito-oravan suosimasta alueesta ja väylät sinne ja
sieltä pois.
Tiivistelmä Haikanniemestä
Alue on pienestä koostaan huolimatta mahdollinen liito-oravan lisääntymiselle (ns. ydinalue), mihin
viittaa aiemmat havainnot alueelta. Nykyisellään liito-oravalla on puustollisesti riittävät väylät
levittäytyä (dispersaali) uusille alueelle tai tälle kohteelle.
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Liitekartta 2. Pirkkalan Haikanniemeltä ei vuonna 2019 löydetty merkkejä liito-oravasta. Liitooravalle soveltuva alue on merkitty liitekarttaan vihreällä rajauksella. Punaiset numerot viittaavat
tekstiosioihin ja vihreät nuolet liito-oraville vuonna 2019 soveltuvia kulkureittejä alueella. Liitooravan odotettavissa oleva elinikä on vain 1–2 vuotta. Soveltuville uusille alueille saattaa siis tulla
mm. nuolilla merkittyjä reittejä pitkin jossakin muualla Pirkkalan taajama-alueella syntyneitä uusia
liito-oravanuorukaisia.
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3.3 Pirkkala alue III Haikka
Alue käytiin läpi 24.4.2019.
Liitekartan 3 merkinnät:
Liito-oravalle soveltuva alue
Haikanpuiston lähes 5 ha:n alue on vaikuttava puisto sillä muun lehtipuuston ohella siellä kasvaa
ikivanhoja tammia ja vaahteroita (kuva 10). Myös kuuset ovat vaikuttavan kokoisia. Alueen
käynnillä ei kiinnitetty erityistä huomiota koloihin, mutta risupesiä ei havaittu eikä liito-oravan
jätöksiä. Alue soveltuu kuitenkin erittäin hyvin liito-oravan elinalueeksi.

Kuva 10. Haikanpuisto 24.4.2019. Puistomainen metsäalue soveltuu liito-oravalle ja on
kuntalaisten ahkerassa käytössä oleva ulkoilualue.

Pari sataa metriä Haikanpuistosta itäkaakkoon Pienelänkujan itäpuolella ja Naistenmatkantien
pohjoispuolella sijaitsee haavikko (rinnan korkeudelta ympärysmitta n. 100 cm), missä on kolme
samanpaksuista kuusta (kuva 11). Alue (n. 1,2 ha) on merkitty liito-oravalle soveltuvaksi alueeksi
tulevaisuudessa. Nykyisellään se on tärkeä väylä liito-oravien levittäytyä Naistenmatkantien yli
Pirkkalan taajama-alueen eteläpuolelle, mm. Komperinmäen suuntaan.
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Kuva 11. Pieneläinkujan haapapuistikko 2019.
Elinpiirien väliset yhteydet Haikan alueella
1. ja 2. Haikanniemen suunasta tuleva reitti, missä kasvaa nuorehkoa lehtipuustoa ja myös kuusta.
Soveltuu kuitenkin liito-oravan väyläksi liikkua ja levittäytyä.
3. ja 6. Haikan suunnalta tärkeä yhteys Naistenmatkantien yli Komperinmäelle ja edelleen muualle
Pirkkalan taajama-alueen eteläpuolelle. Naistenmatkantien ylitys vaatii liito-oravalta n. 40 metrin
liidon ja se ei ole ongelma. On myös muistettava, että liito-orava ei ole täysin avuton maassa.
4. Lehtipuuvaltaista rantametsää Haikanniemen ja Loukonlahden välissä toimii ekokäytävänä liitooravallekin.
5. Lehtipuuta ja männikköä käsittävä reitistö Loukonlahden suuntaan. Liitekartan 3 kohdalla 5 on
pieni haavikko, jota ei kuitenkaan tulkittu soveltuvaksi liito-oravalle.
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Tiivistelmä Haikasta
Alue soveltuu liito-oravan elinalueeksi, vaikka alueelta ei ole aikaisempiakaan tietoja liito-oravan
varmasta esiintymisestä. Nykyisellään liito-oravalla on puustollisesti riittävät väylät levittäytyä
(dispersaali) Haikkaan tai sen kautta muualle tai muualta, sillä alueelta on yhteys Naistenmatkantien
eteläpuolelle mm. Komperinmäelle, missä vuonna 2019 oli liito-oravan elinpiiri.

Liitekartta 3. Pirkkalan Haikan alueelta ei vuonna 2019 löydetty liito-oravan papanoita. Liitooravalle soveltuvat alueet on merkitty liitekarttaan vihreällä soikiolla. Punaiset numerot viittaavat
tekstiosioihin ja vihreät nuolet liito-oraville vuonna 2019 soveltuvia kulkureittejä alueella. Liitooravan odotettavissa oleva elinikä on vain 1–2 vuotta. Potentiaalisille alueille saattaa siis tulla mm.
nuolilla merkittyjä reittejä pitkin jossakin muualla Pirkkalan taajama-alueella syntyneitä uusia liitooravanuorukaisia.
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Kuva 12. Haikan alueen ilmakuva vrt. liitekartta 3. Ilmakuvasta näkee, että myös maastossa vuonna
2019 havaittu metsiköiden sijoittuminen on myönteinen ajatellen liito-oravan levittäytymistä
alueelle tai sen kautta muualle Pirkkalan taajama-aluetta.
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3.4 Pirkkala alue IV Nikkilänniemi
Alue käytiin läpi 8.5.2019.
Liitekartan 4 merkinnät:
Liito-oravalle soveltuva alue
Nikkilänniemen rivitaloasutuksen pohjoispuolella sijaitseva puistomainen n 2,5 hehtaarin kokoinen
kuusikkoalue (kuva 13). Kuuset ovat pääosin vähintään 200 vuotta vanhoja, sillä rinnan korkeudelta
mitattuna useiden kuusien ympärysmitta oli yli 200 cm. Etenkin ikääntyvää lehtipuustoa on
kuusikossa niukalti, joskin alueen luoteisosassa Pyhäjärven rannan alueella enemmän. Koloja tai
risupesiä ei löytynyt eikä myöskään papanoita.

Kuva 13. Nikkilänniemen ikääntynyttä kuusikkoa 8.5.2019. Alue soveltuu liito-oravan elinalueeksi.
Elinpiirien väliset yhteydet Nikkilänniemen alueella
1.-3. Nikkilänniemen liito-oravalle soveltuvalle alueelle ja sieltä itään, länteen ja pohjoiseen on tällä
hetkellä toimivat lähinnä lehtipuuvaltaiset liikkumisväylät liito-oravalle.
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Tiivistelmä Nikkilänniemestä
Nikkilänniemi soveltuu liito-oravalle, mutta alueelta ei ole aikaisempiakaan tietoja liito-oravan
varmasta esiintymisestä. Alueen puistomaisessa kuusikossa ja sen reunoilla on hyvä antaa
lehtipuuston varttua. Varsinaisessa Nikkilänniemessä on n. hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue,
joka jäi epähuomiossa tarkastamatta vuonna 2019.

Liitekartta 4. Pirkkalan Nikkilänniemen alueelta ei vuonna 2019 löydetty liito-oravan papanoita.
Liito-oravalle soveltuva alue on merkitty liitekarttaan vihreällä kehysmerkinnällä kartan keskelle.
Punaiset numerot viittaavat tekstiosioihin ja vihreät nuolet liito-oraville vuonna 2019 soveltuviin
kulkureitteihin alueella. Liito-oravan odotettavissa oleva elinikä on vain 1─2 vuotta. Potentiaalisille
alueille saattaa siis tulla mm. nuolilla merkittyjä reittejä pitkin jossakin muualla Pirkkalan taajamaalueella syntyneitä uusia liito-oravanuorukaisia.
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Kuva 14. Nikkilänniemen alueen ilmakuva, johon on merkitty liito-oravan potentiaalinen ydinalue
ja vihreillä nuolilla liikkumisväylät. Ilmakuva ei ole tuore, mutta kuvaa tilannetta keväällä 2019.
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3.5 Pirkkala alue V Nuoliala
Alue käytiin läpi 24.4.2019.
Liitekartan 5 merkinnät:
Liito-oravalle soveltuva alue
Pellon ja harvahkon asutuksen keskellä oleva n. 3,5 hehtaarin kokoinen metsäalue (kuva 15).
Kuusivaltainen (rinnan ympäriltä ympärysmitta 100 cm – yli 150 cm), ikääntyvä ja luonnontilainen
metsä, jossa on myös jonkin verran haapaa ja muita lehtipuita. Alueelta ei löytynyt papanoita,
koloja tai risupesiä, mutta muutoin metsä sopii erinomaisesti liito-oravan elinalueeksi.

Kuva 15. Nuolialan metsäalueen pohjoispuolen
kuusikkoa haapoineen 24.4.2019.
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Alue, joka ei enää sovellu liito-oravalle
Liitekartassa 5 on mustalla soikiolla merkitty liito-oravan entinen ydinalue (kuva 16). Alueen
länsipuolella kuvan ottopaikalla on Pereentien vieressä jäljellä vielä kuusikkokaistale haapoineen
mutta 24.4.2019 liito-oravan jätöksiä ei alueelta löytynyt.

Kuva 16. Naistenmatkantien ja Läpikäytävänkujan välisen liito-oravan entinen ydinalue kuvattuna
Pereentien suunnasta 24.4.2019.
Elinpiirien väliset yhteydet Nuolialan alueella
1. Pieni metsikkö Nuolialan lounaispuolella, joka on aikaisemmin (Ramboll 2012) tulkittu osaksi
liito-oravan elinpiiriä. Vuonna 2019 metsiköstä ei löytynyt liito-oravan papanoita. Metsikön
reunassa on haapoja, joiden ympärysmitta rinnan korkeudelta oli n. 100 cm ja kuusia n. 150 cm
ympärysmitaltaan.
2. Pieni haapametsikkö kerrostalojen pihassa alueen 1 itäpuolella (kuva 17). Metsiköstä on
taannoisia liito-oravan papanahavaintoja, mutta 24.4.2019 niitä ei havaittu. Alue on todennäköisesti
ollut Naistenmatkantien ja Läpikäytävänkujan nyt rakenteilla olevan liito-oravan entisen ydinalueen
läheistä lajin elinpiiriä.
3. Rakenteilla (musta soikio liitekartassa 5) olevan alueen itäpuolella oleva hajanainen alue, missä
on jäljellä puustoa lähinnä Naistenmatkantien lähellä. Metsikön puusto sopii liito-oravalle
liikkumisväyläksi.
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Kuva 17. Nuolialan Simonpolun asutusalueen keskellä oleva pieni
haapametsikkö 24.4.2019. Osa liito-oravan elinpiiristä saattaa olla
aivan asutuksen piirissä – ihmisten välttämättä mitään siitä tietämättä.
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Tiivistelmä Nuolialasta
Nuolialan Naistenmatkantien ja Kreetankujan välinen alue asutuksineen oli 2010 -luvun
alkupuolella ehkä Pirkkalan taajama-alueen tunnetuin liito-oravan elinpiiri. Alue on nyt rakenteilla
ja keväällä 2019 liito-oravan esiintymisestä ei ollut merkkejä. Nuolialan alueella on kuitenkin
laajahko n. 3,5 ha:n metsäalue, joka soveltuisi hyvin liito-oravalle.

Liitekartta 5. Pirkkalan Nuolialan alueelta ei vuonna 2019 löydetty liito-oravan papanoita.
Potentiaalinen esiintymisalue on merkitty liitekarttaan vihreällä kulmiomerkinnällä kartan
keskelle. Punaiset numerot viittaavat tekstiosioihin ja musta soikio rakenteilla olevaan
alueeseen.
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3.6 Pirkkala alue VI Killo–Kalliomäki
Alue käytiin läpi 22.4.2019.
Liitekartan 6 merkinnät:
Liito-oravalle soveltuvat alueet
I Kalliomäen n. 8 ha:n metsäalue soveltuu hyvin liito-oravan elinalueeksi. Kuusivaltaisessa
metsässä on melko runsaasti (etenkin alueen eteläpuolella) iäkästä kuusta (ympärysmitta rinnan
korkeudelta 100–150 cm) ja myös haapaa ja leppää (80–100 cm) (kuvat 18 ja 19). Alueelta löytyi
myös yksi käpytikan vanha kolo haavassa, mutta ei papanoita. Kalliomäen etelä- ja itäosasta on
vanhoja liito-oravahavaintoja Pirkanmaan ELY-keskuksen tietokannassa.

Kuvat 18. ja 19. Vasemmalla olevassa kuvassa on Kalliomäen länsipuolelta kulkeva ulkoilureitti,
jonka varrella on runsaasti liito-oravalle sopivaa lehtipuustoa. Oikealla oleva kuva 19 on otettu
Kalliomäen eteläosasta, missä kasvaa runsaasti ikääntyvää kuusikkoa.
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II Killon itäpuolella oleva n. 3 ha:n kuusivaltainen metsä soveltuu liito-oravalle joskaan sieltä ei ole
tiedossa liito-oravan jätöshavaintoja. Alueen itäreunalla on liito-oravalle sopivaa haavikkoa (kuva
20), mutta muutoin metsän ikärakenne (kuusen ympärys rinnan korkeudelta maksimi 100 cm) ei
vielä suosi liito-oravaa (kuva 21). Liito-oravien liikkumisväylänä metsäalue on erinomainen.

Kuva 20. Killon koilliskulmalla sijaitseva metsikkö kuvattuna Silvonvainiolta 22.4.2019. Metsikön
kaakkoiskulmalla on kuvassa näkyvää haavikkoa.

Kuva 21. Killon koilliskulman kuusivaltaista metsää 22.4.2019.
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Elinpiirien väliset yhteydet Kalliomäen-Killon alueella
1. Potentiaalinen ja keväällä 2019 liito-oravien liikkumiselle soveltuva levittäytymisväylä.
Numeron 1 kohdalla puusto ja pajupensaikko on vielä riittävä liito-oravan liikkumiselle.
Silvonvainion lounaispuolelle voidaan kuitenkin istuttaa lisää puustoa päivitetyn asemakaavan sen
salliessa (ks. myös kuva 22).
2. Kallionmäen jatke eteläkaakkoon on merkitty vuoden 2012 (Ramboll) selvityksessä osaltaan
potentiaaliseksi liito-oravalle soveltuvaksi elinalueeksi. Tällä hetkellä puusto alueella on melko
harvaa, mutta soveltuu edelleen liito-oravien levittäytymiselle ja ehkä osaksi elinpiiriä (ks. myös
kuva 22).

Liitekartta 6. Pirkkalan Kalliomäen-Killon alueelta ei vuonna 2019 löydetty liito-oravan papanoita.
Liito-oravalle soveltuvat alueet on rajattu karttaan vihreällä rajauksella (I ja II liitekartassa ja
tekstissä). Punaiset numerot viittaavat tekstiin ja vihreät nuolet liito-oravien mahdollisiin
kulkureitteihin (ks. myös kuva 22).
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Kuva 22. Kalliomäen-Killon alueen ilmakuva havainnollistaa yhden ongelman Pirkkalan liitooravien levittäytymisessä Pirkkalan taajama-alueella. Taajama-alueen jakaa pohjoiseen ja eteläiseen
osa-alueeseen Naistenmatkantie, joka näkyy kuvan yläosassa. Nuolialan alueelta liito-orava pystyy
siirtymään ”liitoteitse”, mikäli puusto säilyy nykyisellään. Kalliomäen kaakkoiskulmalta liito-orava
kyllä pystyy peltoakin pitkin maassa siirtymään n. 115 metriä, mutta se saattaa olla hidaste
levittäytymiselle. Pensaikkoinen ojanvarsikin on liito-oravalle suotuisa verrattuna avoimeen
alueeseen.
Tiivistelmä Kalliomäki-Killo -alueesta
Kalliomäen-Killon alueelta on vanhoja tietoja liito-oravan esiintymisestä ja etenkin Kalliomäen alue
on sopiva lajin lisääntymiselle.
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3.7 Pirkkala alue VII Komperinmäki
Alue käytiin läpi 5.4. ja 27.5.2019.
Liitekartan 7 merkinnät:
Ydinalue ja elinpiiri
Komperinmän metsikkö on ideaali liito-oravalle: runsaasti haapaa (rinnan ympärys vähintään 100
cm), harmaaleppää (80–120 cm) ja kuusta (yli 100 cm) (kuvat 23 ja 24). Aikaisemmin (Ramboll
2012) alueelle on merkitty pieni liito-oravan elinalue. Keväällä 2019 metsiköstä löytyi kahden
kuusen ja 3 haavan tyveltä yhteensä n. 300 papanaa ja lisäksi yksi koivupökkelö, jossa oli vanha
käpytikan kolo. Näiden tietojen perusteella Komperinmäki katsottiin olevan liito-oravan ydinalue.
Ydinalueen pinta-ala on n. 2 ha ja koko arvioidun elinpiirin pinta-ala n. 8 ha.

Kuvat 23. ja 24. Komperinmäen kuusikkoa ja lehtomaista lehtipuumetsää 27.5.2019.

Kuva 25. Vanha kolohaapa Komperinmäen lounaispuolella
27.5.2019.
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Liito-oravalle soveltuvat alueet
Komperinmäen liito-oravan ydinalueen lisäksi alueella on kolme liito-oravalle soveltuvaa aluetta,
joista I ja II määriteltiin kuuluvan osaksi Komperinmäen liito-oravan elinpiiriä.
I Komperinmäeltä n. 150 m lounaaseen on vähän yli hehtaarin kokoinen metsikkö (kuva 26), jossa
kasvaa harmaaleppää, haapaa ja kuusta (rinnan ympärys vähintään 100 cm). Metsikkö on myös
aikaisemmin tulkittu liito-oravalle soveltuvaksi. Kevään 2019 kahdella käynnillä papanoita ei
löytynyt, mutta sen sijaan kolme kolopuuta (kuva 25). Metsässä pesii käpytikka, mutta keväällä
2019 liito-oravan papanoita ei löydetty. Alue tulkittiin kokonaisuudessaan kuuluvaksi
Komperinmären liito-oravan elinpiiriin.

Kuva 26. Komperinmäen lounaispuolella oleva liito-oravalle sopiva metsikkö 27.5.2019 (liitekartta
7, I).
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II Kurikan ja Killon välillä oleva huomattavan edustava n. 11 hehtaarin kokoinen
luonnonsuojelualue, jossa kasvaa ”ikivanhoja” kuusia ja liito-oravaa ajatellen myös lehtipuustoa,
etenkin haapaa (kuvat 27 ja 28). Alueelta ei löydetty keväällä 2019 papanoita eikä myöskään koloja
tai risupesiä, mutta alueen laajuuden vuoksi liito-orava saattaa esiintyä tässä Komperinmäkeen
yhteydessä olevassa metsässä. Aikaisemmilta vuosilta (Ramboll 2012) alueelta on löydetty
merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Suojeltu alue on erittäin tärkeä linkki pohjoisen ja eteläisen
Pirkkalan taajama-alueen yhdistäjänä Komperinmäen ja Killon länsipuolen kautta.

Kuvat 27. ja 28. Pirkkalan Kurikan ja Killon välinen ”nimetön” luonnonsuojelualue huhtikuussa
2019. Alue soveltuu hyvin liito-oravalle, koska siellä kasvaa ikimetsäisen kuusikon lomassa myös
potentiaalisia kolohaapoja liito-oravalle (liitekartta 7, II)..
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III Komperinmäen alueen VII koilliskulmalla Killon länsipuolella oleva liito-oravalle soveltuva
metsikkö, jonka pinta-ala on n. 1,4 ha (kuva 29). Metsiköstä on käytännössä suora yhteys Killon ja
Kurikan väliselle luonnonsuojelualueelle ja edelleen mm. Komperinmäkeen. Alueella on sopivasti
iäkkäitä (rinnan ympärys vähintään 150 cm) kuusia ja myös haavikkoa (ympärysmitta n. 100 cm).
Alueelta ei löytynyt kolopuita, risupesiä tai papanoita, mutta alue on potentiaalinen ydinalue tai
elinpiirin osa.

Kuva 29. Killon länsipuolella oleva liito-oravalle soveltuva metsikkö
(liitekartta 7, III).
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Elinpiirien väliset yhteydet Komperinmäen alueella
1. Komperinmäeltä on riittävä yhteys sen lounaispuolella olevaan metsikköön (I) ja tietysti myös
Kurikan ja ja Killon väliselle luonnonsuojelualueelle (II). Komperinmäeltä on myös potentiaalinen
yhteys Naistenmatkantien pohjoispuolelle Haikan suuntaan (ei merkitty liitekarttaan 7).
2. Komperinmäeltä ja sen lounaispuolen potentiaaliselta liito-oravan elinalueelta (I) on tällä hetkellä
yhteys Kurikkaan, mikä näkyy myös melko tuoreesta ilmakuvasta (kuva 30).
3., 4. ja 5. Näiden levittäytymisväylien kohdalla on hakkuuaukea, josta on kuitenkin jo sen verran
kauan, että nykyisellään liito-orava pystyy hyödyntämään sitä levittäytymisessään (kuva 30)
Luonnonsuojelualueen eteläosasta on yhteys myös Vadelma- ja Koivistonkorpien suuntaan (7).
6. Luonnonsuojelualueen suunnalta on suora yhteys potentiaaliselle ydinalueelle (III) ja myös
Naistenmatkantien eteläpuolella tällä hetkellä olevan haavikon kautta Haikan suuntaan.

Liitekartta 7. Komperinmäen alueen pohjoispuolelta löytyi vuonna 2019 runsaasti merkkejä liitooravan esiintymisestä alueella. Punaisella kehyksellä on merkitty Komperinmäen arvioitu liitooravan ydinalue ja sinisellä kehyksellä arvioitu naaraan elinpiiri. Vihreät nuolet kuvaavat
olemassaolevia liito-oravan liikkumisväyliä ja vihreillä kehyksillä rajatut alueet I, II ja III
soveltuvat liito-oravan elinalueiksi.
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Kuva 30. Ilmakuva Komperinmäen liitekartan 7 alueesta. Alue sijaitsee Killon ja Kurikan. Kuvassa
keskellä mustalla rajauksella luonnonsuojelualueen länsipuolella oleva hakkuualue, joka on
nykyisin sen verran metsittynyt, että liito-orava voi hyödyntää sitä alueelta toiselle siirtymiseen.
Tiivistelmä Komperinmäen alueesta
Komperinmäeltä löytyi liito-oravan ydinalue ja nykyisellään valtaosa liitekartan 7 alueesta soveltuu
niin liito-oravan lisääntymiseen kuin levittäytymiseen alueelta tai alueelle. Olisi hyvä jos
Komperinmäki saataisiin liitettyä olemassa olevaan luonnonsuojelualueeseen.
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3.8 Pirkkala alue VIII Kurikka
Alue käytiin läpi 18.4.2019.
Liitekartan 8 merkinnät:
Liito-oravalle soveltuva alue
Liito-oravalle soveltuva n. 10 hehtaarin alue on rajattu liitekarttaan 8. Alue on varttuvaa
kuusimetsää, missä on rinnanympärykseltään yli 150 cm:n kuusia, mutta pääosa kuusista on vielä
suhteellisen nuoria (rinnanympärys 80-100cm, kuva 31). Lehtipuustossa on melko nuorta koivua,
mutta etenkin alueen itäosassa kuntoradan reunustoilla yli 100 cm haapoja. Alue ei nykyisellään
oikein vielä ole riittävän iäkästä liito-oravan ydinalueeksi ja elinpiiriksi. Rambollin (2012)
raportissa alueelle oli merkitty liito-oravan elinalueita ja runsaasti kolopuita, mutta
Metsämäenkaarta ei silloin oltu vielä rakennettu. Aluetta kierrellessäni tapasin n. 15 vuotaan
alueella asuvan nuorukaisen, joka kertoi, että ei ole koskaan keneltäkään kuullut, että alueella
esiintyisi liito-oravaa. Alueelta ei löydetty liito-oravan jätöksiä eikä risupesiä tai kolopuita.
Liitekarttaan 8 on mustalla rajattu hakkuualue, joka näkyy myös Komperinmäen kuvassa 30.
Hakkuusta on jo sen verran aikaa, että taimikko sopii liito-oravalle siirtyä paikasta toiseen.
Elinpiirien väliset yhteydet Kurikan alueella
Liitekarttaan 8 ja kuvaan 32 on merkitty mahdolliset liito-oravan kulkuväylät. Huolestuttavinta on
se, että erityisesti ilmakuvasta 32 näkee, että liito-oravien elinpiirien välinen yhteys on Kurikan
suunnalta lounaaseen, etelään ja kaakkoon huono tai jopa erittäin huono. Tällä saattaa olla
merkitystä sille, miten hyvin liito-orava voi levittäytyä lännestä tai idästä Kurikan alueen läpi.
Mikäli Vähä-Naistenjärven ja Kurikan välistä aluetta ei rakennetta liito-orava pystynee siirtymään
esimerkiksi kuntoradan reunapuita pitkin länteen ja edelleen Vähäjärven suuntaan. Itään päin
Kalliomäen suuntaan levittäytyminen onnistuu Vadelmakorven kautta.
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Kuva 31. Kurikan varttuvaa kuusivaltaista metsää 18.4.2019.
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Tiivistelmä Kurikan alueesta
Aluetta kannattaa seurata. Koivistonkorven alue jäi vuonna 2019 puutteellisesti selvittämättä.

Liitekartta 8. Kurikan liito-oravalle soveltuva alue on rajattu vihreällä värillä. Sillä värillä on
rajauksessa myös Kurikan ja Killon välinen suojelualue, joka on edellä käsitelty Komperinmäen
yhteydessä. Mustalla värillä on kehystetty hakkuualue, joka tosin on jo nyt taimettunut liito-oravalle
riittäväksi liikkua. Vihreillä nuolilla on merkitty liito-oravalle sopivat kulkuväylät. Punaisilla
kysymysmerkeillä on merkitty maastokohteet, joiden kohdalla liito-oravan kulku voi hankaloitua tai
jopa estyä ainakin jos aluettaa rakennetaan Postin terminaalin suunnasta(ks. myös kuva 32).
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Kuva 32. Liito-oravan lounainen, eteläinen ja kaakkoinen levittäytyminen. Suoraan eteläkaakkoonkaakkoon on liito-oravalla jo mahdollisia vaikeuksia levittäytyä. Kuvan eteläreunassa näkyvän
Vähä-Naisten pohjoispuolelta on väylää Vähäjärven suuntaan länteen ja toisaalta Postin terminaalin
pohjoispuolisen Vadelmakorven kautta on vielä väylä Kalliomäen suuntaan itään.
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3.9 Pirkkala alue IX Vadelmakorpi
Alue käytiin läpi 18.4.2019.
Liitekartan 9 merkinnät:
Liito-oravalle soveltuva alue
Vadelmakorven kuusivaltaisella alueella on ympärysmitaltaan yli 150 cm:n kuusia ja myös yli 100
cm haapoja esiintyy (kuva 33). Pääosa kuusikosta on nuorempaa, mutta siitä huolimatta alue
vaikuttaa houkuttelevalta liito-oravalle, vaikka papanahavaintoja ei tehtykään. Rambollin (2012)
selvityksessä alue oli merkitty liito-oravalle soveltuvaksi, mutta jätöshavaintoja, kolotietoja tai
oravan risupesiä alueella ei toistaiseksi ole havaittu. Alueen pinta-ala on n. 4,5 hehtaaria, joten se
sopisi hyvin liito-oravan elinpiiriksi. Liitekartan 9 vihreän nuolen 3. Linnakalliontien välissä on
varttuvaa (ympärysmitta n. 80 cm) kuusikkoa, joka ei vielä sovellu liito-oravalle lisääntyä.
Elinpiirien väliset yhteydet Vadelmakorven alueella
Vadelmakorven alueelta on puuyhteys Koivistonkorpeen ja siitä edelleen länteen päin Vähäjärven
suuntaan (vihreä nuoli 1.), pohjoiseen luonnonsuojelualueen ja Komperinmäen suuntaan (vihreä
nuoli 2.) ja itään Kalliomäen suuntaan (vihreä nuoli 3.).

Kuva 33. Vadelmakorven kuusikkoa 18.4.2019.
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Liitekartta 9. Vadelmakorven liito-oravalle soveltuva n. 4,5 hehtaarin alue on rajattu vihreällä
värillä. Vihreillä nuolilla on kuvattu liito-oravien mahdolliset liikkumisväylät Vadelmakorpeen tai
sieltä pois (ks. teksti). Vuonna 2019 väylät oli olemassa länteen, pohjoiseen ja itään. Liitekartan
alareunassa häämöttää laaja Postin terminaalialue, joka vaikeuttaa liito-oravan liikkumista etelään
tai etelästä.
Tiivistelmä Vadelmakorven alueesta
Aluetta kannattaa ehdottomasti pitää silmällä. Alueen pohjoispuoliselta Komperinmäeltä on
luonnonsuojelualueen kautta suora kulkuyhteys Vadelmakorpeen.
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3.10 Pirkkala alue X Hannunsuo
Alue käytiin läpi 30.4.2019.
Liitekartan 10 merkinnät:
Liito-oravalle soveltuva alueet
Rambollin (2012) raportissa Hannunsuon suunnan alueelle oli merkitty kaksi liito-oravalle
soveltuvaa aluetta, joista Eskolantien varrella oleva alue oli osaksi rajattu liito-oravan elinalueeksi.
Liitekartalla 10 on mustalla kehyksellä rajattu ja punaisella I -merkillä ilmoitettu Hannunsuon liitooravalle soveltuva elinalue, jota ei enää ole olemassa (kuva 33).

Kuva 33. Hannunsuon aluetta 30.4.2019 kuvattuna alueen pohjoiskulmasta länteen.
Eskolantien länsipuolisella alueella (liitekartta 10 mustalla kehyksellä alue II) ei liito-oravaa enää
esiinny (kuva 34).
Kummaltakaan alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravasta.
Molempien tarkastettujen alueiden kautta liito-oravat pystyvät edelleen liikkumaan. Kehä- tai
valtatie 3:n (Pyhäjärventie) ylittäminen on liitämällä lähes mahdotonta (matkaa yli 60m), mutta ei
ole mahdotonta, että liito-oravat siirtyvät maatapitkin siltojen ali.
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Kuva 34. Eskolantien länsipuolista aluetta 30.4.2019.

Tiivistelmä Hannunsuon alueesta
Hannunsuon alueet eivät ole enää soveltuvia liito-oravalle elinpiiriksi.
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Liitekartta 10. Hannunsuon molemmat alueet tarkastettiin 30.4.2019. Nykytilassa ne eivät sovellu
liito-oravalle elinalueeksi.
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3.11 Pirkkala alue XI Seiväskorpi
Alue käytiin läpi 2.4.2019.
Liitekartan 11 merkinnät:
Liito-oravalle soveltuva alue
Seiväskorven länsipuolinen alue oli Rambollin (2012) selvityksessä rajattu liito-oravalle
soveltuvaksi. Silloisessa arviossa soveltuviksi alueiksi katsottiin myös liitekartan 11 nykyiset I ja II
kohdilla olevat metsät (ks. myöhemmin), Soveltuvan alueen koko on n. 2 ha ja puusto on pääosin
vanhaa kuusimetsää (rinnanympärys yli 150 cm). Seiväskorven metsän reunassa on myös vanhoja
haapoja. Liito-oravan papanoita ei löydetty eikä koloja tai risupesiä. Liito-oravan kannalta metsässä
ainakin lähellä Seiväskorven aluetta on se, että se voi olla jopa liian tiheä liito-oravalle.
Muut alueet
I Seiväskorven länsipuolinen alue on pääosin varttuvaa kuusimetsää (rinnanympärys n. 80 cm),
missä on myös jonkin verran iäkkäämpää kuusta (120 cm) ja myös haapoja (n. 90 cm, kuva 34).
Haapoja kasvoi harvakseltaan lähellä itse Seiväskorpea liitekartalla merkinnän I ja Seiväskorven
välissä. Seiväskorven etelä- ja lounaispuolella (vihreän nuolen kohdalla) kuusimetsä oli länsipuolta
jonkin verran iäkkäämpää, mutta harvennettua. Seiväskorpeen työntyvä metsäniemeke oli
harvapuustoinen käsittäen kuitenkin useita yksittäisiä jyhkeitä haapoja (130 cm tai yli).
Kokonaisuudessaan Seiväskorven länsi-, lounais- ja eteläpuoli ei tunnu soveltuvan liito-oravan
ydinalueeksi, mutta mahdollisesti osaksi sen elinpiiriä. Liito-oravan jätöksiä ei havaittu, eikä koloja
tai risupesiä. Rambollin (2012) raportissa alue on merkitty liito-oravalle soveltuvaksi elinalueeksi.

Kuva 34. Harvaa haavikkoa ja taustalla varttuvaa kuusikkoa Seiväskorven lounaispuolella
(alue I) 2.4.2019.
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II Seiväskorven läntisen liito-oravalle soveltuvan alueen ja Vähä-Naistenjärven välinen alue on
lähinnä varttuvaa kuusivaltiasta metsää. Kuusten ympärysmitta vaihtelee aivan taimista 20-80
cm:iin. Lehtipuusto käsittää lähinnä koivua. Alue ei sovellu ainakaan liito-oravan ydinalueeksi.
Rambollin (2012) raportissa alue on osaksi merkitty liito-oravalle soveltuvaksi elinalueeksi.
III Liitekartan 11 koillispuolella olevan, mustalla kehystetyn hakkuualueen lounaispuolella on
metsäaluetta, missä on pääosin kuusta (ympärysmitta enimmillään n. 100 cm). Lehtipuustoa on
vähän, lähinnä koivua. Ei sovellu toistaiseksi liito-oravan ydinalueeksi.
IV Seiväskorven pohjoispuolinen alue on pääosin melko nuorta (rinnanympärys 20-80 cm)
kuusikkoa (kuva 35). Alueella on myös yksittäisiä iäkkäämpiä kuusia (n. 130 cm), mutta haapoja
niukalti. Kuten lähes kaikki muutkin Seiväskorven alueet tämäkin on vasta kehittymässä liitooravalle sopivaksi elinympäristöksi. Rambollin (2012) raportissa alue on merkitty liito-oravalle
soveltuvaksi elinalueeksi.
Alue, joka ei enää sovellu liito-oravan elinalueeksi
Liitekarttaan 11 on merkitty Seiväskorven alueen koillisosassa oleva alue, joka on Rambollin
(2012) yhteenvedossa merkitty liito-oravalle soveltuvaksi alueeksi. Alueella on tehty joitakin vuosia
sitten hakkuu ja se ei enää sovellu liito-oravalle.

Kuva 35. Seiväskorven pohjoispuolella sijaitsevaa kuusikkoa 2.4.2019 (alue IV).
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Elinpiirien väliset yhteydet Seiväskorven alueella
1. Seiväskorven eteläpuolelta on puuväylä Takamaan suuntaan ja myös edelleen itään Kurikan
suuntaan. Kehätien (Pyhäjärventien) ylittäminen ei liito-oravalta onnistune liitämällä, mutta
mahdollisesti siltojen alitse.
2. ja 3. Seiväskorven itäpuolisen liito-oravalle soveltuvan metsän itäpuolinen puusto mahdollistaa
nykytilanteessa liito-oravan liikkumiseen alueella.
4. ja 5. III ja IV metsäalueilta on puustoväylät Vuorenhaan – Vähäjärven suuntaan ja myös Kurikan
eteläpuolelle.
Tiivistelmä Seiväskorven alueesta
Vuonna 2019 ainoa liito-oravalle soveltuva alue sijaitsee Seiväskorven itäpuolella.

Liitekartta 11. Seiväskorven n. 2 hehtaarin liito-oravalle soveltuva alue on rajattu vihreällä
kehyksellä sen itäpuolelle. Seiväskorven alueen liito-oravalle nykyisin soveltumaton hakkuu- tai
taimikkoalue on merkitty liitekarttaan mustalla kehyksellä. Muita alueen metsäalueita ei ole rajattu,
mutta ne on merkitty liitekarttaan I – IV ja selostettu tekstissä. Elinpiirien väliset vuonna 2019
olemassa olevat liito-oravan yhteydet on merkitty punaisilla numeroilla 1. – 5. ja selostettu
tekstissä.
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3.12 Pirkkala alue XII Vuorenhaka
Alue käytiin läpi 2. ja 5.4.2019 ja sen jälkeen n. 10 kertaa linnusto- ja kasvillisuusselvitysten
yhteydessä.
Liitekartan 12 merkinnät:
Ydinalue ja elinpiiri
Vuorenhaan kasvillisuudeltaan monipuolinen metsäalue on selvästi rajattu alue. Länsi- ja
lounaispuolella on asutusta ja itä-, kaakkois- ja pohjoispuolella kuntorata. Alueen kasvillisuutta on
käsitelty erikseen Vuorenhaan kasvillisuusselvityksessä (Rintamäki 2019a). Liito-oravalle alue on
ideaali: runsaasti haapaa rinnanympärykseltään 80–150 cm, samankokoista kuusta ja myös leppää.
Vuorenhaassa pesii varmuudella käpytikka vuosittain ja joinakin vuosina mahdollisesti myös
palokärki. Käpytikan kolot ovat erityisesti liito-oravien suosiossa, koska mahdollinen uhka näätä on
liian isokokoinen päästäkseen niihin sisään. Rambollin (2012) selvityksessä Vuorenhaan alue on
merkitty liito-oravalle soveltuvaksi alueeksi, mutta muuta tietoa (kolopuut tai jätöshavainnot)
alueelta ei ollut.
Alueelta löytyi tuoreita merkkejä liito-oravasta seuraavasti liitekarttaan 12 merkittyinä:
P1 (kuva 36): alueen lounaispuolella n. 10 yksilön ryhmä iäkkäitä haapoja (rinnanympärys n. 120150 cm), joiden tyvillä oli yhteensä n. 100 liito-oravan papanaa. Tikankoloja haavoissa ei havaittu,
mutta ne olivat osaksi niin kuusten peittämiä, että tarkistus ei ollut kattava. Haaparyhmästä n. 50
metriä kaakkoon tavattiin yksi oravan risupesä (liitekartalla merkintä X).
P2 (kuva 37): Vuorenhaan läpi kulkevan leveän polun vieressä kasvava iäkäs (rinnanympärys 165
cm kuusi), jonka tyvellä oli n. 30 papanaa.
P3: Vuorenhaan lehtovyöhykkeeniäkäs (rinnanympärys n. 130 cm) haapa, jonka tyvellä oli n. 10
liito-oravan papanaa.
Liito-oravat
O1 (kuva 38): liito-oravalle luonnollisesti haavan vanhan oksan kohdalle syntynyt liito-oravalle
sopiva kolo.
O2: Vuorenhaan laen itäreunalla oleva rauhoitettu kolomänty, missä on useita liito-oravalle
potentiaalisia koloja.
O3: Vuorenhaan lehdossa oleva vanha käpytikan kolo, jonka lisäksi vuonna 2019 tuli uusi
käpytikan kolo lisää.
Liitekarttaan 12 on merkitty punaisella rajauksella arvioitu liito-oravan ydinalue (n. 1,5 ha) vuonna
2019. Ydinaluetta oli hyvin hankala määritellä Vuorenhaan tapauksessa, koska koko elinpiiriksi
rajattu alue voi Vuorenhaan tapauksessa olla myös kokonaisuudessaan ydinaluetta. Elinpiiriksi
liitekarttaan rajattiin kuitenkin sinisellä kompakti Vuorenhaan alue, jonka pinta-ala (n. 8 ha) sopii
hyvin liito-oravanaaraan elinpiiriksi.
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Kuva 36. Liitekartan 12 P1 alue, missä vanhojen haapojen tyvellä papanoita.

Kuva 37. Liitekartan P2 alue, missä iäkkään kuusen tyvellä papanoita.
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Kuva 38. Vuorenhaan haapaan luonnostaan syntynyt kolo liito-oravalle. Kuva @ Erja Pitkänen.

Elinpiirien väliset yhteydet Vuorenhaan alueella
Vähäjärveltä on lounaaseen ilmakuvassakin (kuva 39) näkyvä puuyhteys Linnakorpeen ja edelleen
sieltä esimerkiksi Komperinmäelle, jossa oli myös vuonna 2019 liito-oravan elinpiiri. Yhteys
muihin ilmansuuntiin ei ole niin ilmiselvä, mutta ilmakuvan perusteella asutuksesta huolimatta
Vuorenhaasta näyttäisi olevan mahdollinen yhteys myös Turrin alueelle. Liito-oravan kohdalla on
muistettava, että se ei karta ihmistä. Voisi melkein sanoa päin vastoin, sillä kaavoituksessa pyritään
säilyttämään ikääntyviä puita asumalähiöissä ja nämä mahdollistavat liito-oravan liikkumisen ja
jopa lisääntymisen aivan taajama-alueiden kupeessa tai sen alueella. Myöskin riski tulla
saalistetuksi (lehto- ja viirupöllö, huuhkaja, näätä) on pienempi taajamissa ja niiden lähimetsissä.
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Kuva 39. Kolme Pirkkalan taajama-alueen aluetta, missä liito-orava ilmeisesti lisääntyi vuonna
2019. Ilmakuvan perusteella voi tulkita, että ne eivät ole isoloituneita toistaan, vaan niiden välillä
on yhteys.
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Tiivistelmä Vuorenhaan alueesta
Vuorenhaan alue on Pirkkalan taajama-alueen keskellä sijaitseva Pirkkalan asukkaille tärkeä
virkistysalue. Alue on käytännössä luonnontilainen ja monipuolisen kasvillisuuden lisäksi alueella
on monipuolinen pesimälinnusto (Rintamäki 2019a,b). Liito-oravan viihtyminen alueella edelleen
puoltaa alueen säilyttämistä luonnontilaisena.

Liitekartta 12. Vuorenhaan alue, mihin on merkitty liito-oravan elinpiiri sinisellä kehyksellä ja sen
ydinalue punaisella rajauksella. Alueen liito-oravan papanalöydöt on merkitty P1 – P3 ja alueen
kolopuut merkinnöillä O1 – O3. Merkintä X kartalla tarkoittaa oravan risupesän sijaintia vuonna
2019.
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4. Yhteenveto
Pirkkalan taajama-alueen laajassa liito-oravaselvityksessä löydettiin todennäköisiä liito-oravan
elinpiirejä Turrista, Komperinmäeltä ja Vuorenhaasta. Kaikista näistä löytyi myös koloja ja/tai
risupesiä, jotka mahdollistavat liito-oravan lisääntymisen. Lisäksi selvityksessä päivitettiin tieto
siitä, että Pirkkalan taajama-alueella on useita mahdollisia liito-oravan elinalueita. Liito-orava
naaras elää keskimäärin vain 1 – 2 vuoden ikäiseksi ja siksi Pirkkalan taajama-alueen potentiaaliset
liito-oravan elinpiirit olisi selvitettävä säännöllisesti, jopa vuosittain.
Oheisessa tiivistelmäkartassa I on merkitty vuonna 2019 todetut ydinalueet ja mahdolliset alueet,
jotka olisi syytä tarkistaa säännöllisesti. Nuolilla kuvataan liito-oravalle vuonna 2019 mahdollisia
kulkureittejä, laajemmin ns. ekologisia käytäviä. Aluekohtaisesti on tarkasteltu
yksityiskohtaisemmin, mitä ongelmia liikkumisväylillä saattaa olla. Lisäksi tiivistelmäkarttaan I on
merkitty alueet, joista Rambollin (2012) selvityksessä ei ollut merkintää, mutta jotka saattavat sopia
liito-oravalle. Myös Naistenmatkanlahden alueelta ei ole ainakaan päivitettyä tietoja liito-oravan
mahdollisesta esiintymisestä.
Oikeastaan ainoa mahdollinen ongelma liito-oravalle voi olla tulevaisuudessa se, että kuinka sen on
mahdollista levittäytyä taajama-alueelta kehätien 3:n ulkopuolelle tai päin vastoin. Yksi
mahdollisuus on se, että ne kulkevat siltojen alitse maata pitkin, mutta tällaisesta käyttäytymisestä
ei ole tietoa.

Tiivistelmäkartta I. Pirkkalan taajama-alueen liito-oravan elinpiirit vuonna 2019 (punainen
soikio), liito-oravalle soveltuvat alueet vuonna 2019 (vihreät soikiot) ja alueet, joilla liito-orava
saattaa esiintyä taajama-alueella (siniset soikiot). Vihreillä nuolilla on merkitty liito-oravan(kin)
mahdolliset kulkureitit taajama-alueella vuonna 2019. Aivan lähekkäisten alueiden välille nuolia ei
pantu, koska yhteys on ilmeinen.
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