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alueen luonnonsuojelutarkoituksiin. Löllänvuori sijaitsee Iitissä, Säyhteen kylässä, Selkojärven ja
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Myynnissä olleista
kiinteistöistä useat
ovat menossa kaupaksi
Kunnalle luvassa yli 350.000 euron myyntitulot
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Kymi Ring putosi
toistaiseksi pois
ministeriön rahoitussuunnitelmasta
•

VOlTIO RUOHON EN

KymiRingin moottorirata- ja ajoneuvokoulutuskeskushanke putosi toistaiseksi pois opetus· ja kulttuuriministeriön
rahoitussuunnitelmasta.
Päätöksen hankkeen tiputtamisesta teki ministeri Paavo ArbIllIDlIkI,ja siitä uutisoi ensinnä Kymenlaakson Radio viime keskiviikkona.

•

VOITTO RUOHON EN

litissä päätettiin panna myyntiin useita kiinteistöjä , joita
kunta ei omassa toiminnassaan tarvitse. Pääosa niistä
oli metsäpalstoja .
Kiinteistöjen myynti

kilpailutettiin, ja myyntitoi·
meksiannon sai Kaakkois-

Suomen Metsätilat Oy. Kolmesta myynti kohteesta ei
toistaiseksi ole saatu yhtään

tarjousta, ja yhdestä koh teesta tehty tarjous oli liian
al hainen . Näiden kohteiden

myyntiä jatketaan.
Kunnanhallituksen käsit-

telyssä oli äskettäin kauppojen hyväksyminen niistä koh-

teista,joissa tarjottu hinta oli
riittävä.
Eniten kunnan kassaan

tuo rahaa Säyhteellä olevista

kolmesta tilasta ja yhdestä
määräalasta jätetty ostotarjous , jossa Kaakkois-Suomen

neljä. jotka kaikki olivat hyvin lähellä toisiaan . Hyväk-

sytyksi tuli Päivi ja Jouni
Aallon tarjous 48.500 euroa.

uksia jätettiin neljä ja hyväksytyksi tuli Ossi Varpeniuksen 7.100 euron suuruinen
tarjous.

Ministeri perusteli päätöstä sillä, että hanke on ollut
listalla jo vuodesta 2009, mutta sinä aikana se ei ole edennyt. TaIle vuodelle sille oli valtakunnallisesti merkittävänä
hankkeena myönnetty 1,5 miljoonaa euroa, mutta raha jää
käyttämättä.
Valtion liikuntaneuvosto oli esittänyt hankkeen säilyttämistä listalla. Ministeri Arhinmäki ei pidä mahdottomana, etteikö hanke palautuisi listalle, jos sen rakentaminen
alkaa edistyä. Radiouutisten mukaan Arhinmäki totesi,
että kysei en suunnitelma tehdään joka vuosi, ja jos näyttää
siltä, että se lähtee etenemään ja sille on liikuntapoliittisia
perusteita, se voi paJata suunnitelmaan.

Ahtiala-nimisen tilan
ELY-keskus tarjoutui maksamaan niistä yhteensä 205.600 · noin 0,8 hehtaarin suuruiseseuroa . Se oli samalla ainoa ta määräalasta jätettiin kaksi
näistä kohteista tarjouksen tarjousta ja hyväksytyksi tuli
jättänyt.
Veikko Parkkosen tarjous,
1.250 euroa.
Metsälässä myynnissä oli
kunnan perinnöksi saama Pohjoisranta lI-nimisestä

Äänestyksen j ä lke e n
äänin 8-1 päätettiin myydä
Sääskjärven kansa koulusta
ja koulutonlista määräalat 01gan Tallillel Olga Temoselle
5.000 eurolla. Päätösehdotus
oli, että tarjous olisi hylätty
liIan alhaisena , mutta kun-

Ministerin oma painotus ensi vuodelle on hankkeissa,

tila, jossa on vanha omakotitalo tontteineen sekä peltoa.
Siitä jätettiin kuusi tarjousta , joista hyväksytyksi
tuli Päivi Väinölän jättämä
15.017 euron suuruinen tarjous.
Karrala-nintisestä tilasta

nanhallituksessa myyntiä pe-

jotka edistävät lasten ja nuorten liikuntaa ja matalan kynnyksen liikuntahankkeita.
KymiRingin projektipäällikkö Timo Polllola kertoo

Kaikkiaan nyt hyväksytjoista hyväksytyksi tuli Eija tyjen kauppojen myötä kunta
ja Jukka IIlukan tarjous saa tuloja hiukan yli 350:000
72.300 euroo.
euroa.
Samalla suunnalla ole- '

Kotisevalla oli myynnissä
noin 18,7 hehtaarin suuruinen

vasta Pohjoisranta-nimisestä
tilasta , jossa pinta-alaa on

määräala. Tarjouksia tehtiin

noin 0,1750 hehtaaria, tarjo-

tilasta sekä Metsäkoulunimisestä tilasta erotetusta
noin 13,67 hehtaarin määräalasta jätettiin viisi tarjousta ,

rusteltiin elinkeinopoliittisin
syin.

yhtiön tekevän vielä tämän vuoden puolella opetus- ja

kulttuuriministeriölIe uuden rahoitushakemuksen vuosille
2015 ja 2016, jolloin rakentamisen pitäisi olla käynnissä.
Ensi vuoden aikana pitäisi vllimistua alueen ympäristövaikUlusten arvioinnin sekä kaavoituksen, joka on edellytyksenä sille, että mitään voidaan ryhtyä rakentamaan.

----
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1. Taustoja
Iitin Säyhteen Löllävuoren alue työntyy niemenä Selkojärven ja Kotojärven väliin. Järvet ovat
yhteydessä toisiinsa lyhyen Selkojoen kautta. Alueen kesämökit sijaitsevat niemen pohjois- ja
länsireunassa. Kouvolan kaupungin ympäristösuunnittelija Hannu Friman teki 11.6.2009
maastokäynnin Haapasillanpohjan rantakaavassa rakennuspaikaksi merkitylle tontille. Asukas
Ilkka Peräsalo oli ilmoittanut alueella elävästä liito-oravasta, jonka ruokailujälkiä havaittiin
maastokäynnin yhteydessä. Koska Löllänvuoren alue vaikuttaa luontoarvoiltaan
mielenkiintoiselta, toivoi Peräsalo koko kunnan omistaman alueen tutkimista.

Hannu Friman ja luontokartoittaja Petri Parkko tekivät 2.7.2009 maastokäynnin Iitin
Löllänvuorelle. Alueella kierrettiin maastossa kiinteistö 142-417-1-462 sekä pieni osa
kiinteistön 142-417-1-332 pohjoisosaa.

Kuva 1. Lehto-orvokkia Löllänvuoren itäreunalla © Petri Parkko
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2. Alueen yleiskuvaus
Alueen pohjoisosassa on pieni luonnonsuojelulakikohteena (jalopuumetsä) rauhoitettu
luonnonsuojelualue. Löllänvuoren ympäristössä kasvillisuus on rehevää ja lehtomaista.
Metsissä kasvaa melko runsaasti mm. mustakonnanmarjaa, pienten jyrkänteiden alta löytyy
lehto-orvokkia (kuva 1). Löllänvuoren pohjoisrinteessä kasvaa hyvin runsaasti haapaa, ja
myös hieman lahopuuta esiintyy. Metsässä on tiheä kuusialikasvos, joten varjostuksen takia
aluskasvillisuus on niukkaa. Löllänvuoren laki on kuivaa kangasta, jossa kasvaa kitukasvuisia
mäntyjä sekä hieman katajaa. Laen puusto on luonnontilaista ja jäkäliköt ehyitä. Vuoren
itäreuna on jyrkänteinen.

Löllänvuorella elää EU:n alueella erityisesti suojeltu ja uhanalainen liito-orava Pteromys
volans. Linnuista mainittakoon direktiivilaji pyy, jonka poikasten ääntelyä kuultiin
maastokäynnillä sekä uhanalainen tiltaltti. Varttunutta metsää indikoivat alueella havaitut
puukiipijä ja töyhtötiainen.

3. Liito-oravan elinalue
Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) nisäkäslaji, jonka lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla kielletty. Tästä
syystä lajin elinalueiden kartoittaminen on tärkeää. Löllänvuorelta oli löytynyt liito-oravan
ulostepapanoita kesällä 2009 (Ilpo Hanski, suull.). Maastokäynnin 2.7.2009 yhteydessä
papanoita löytyi alueelta monesta paikasta:

Lisääntymis- ja levähdyspaikat
Lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi tulkittiin kolohaavat, liito-oravalle sopivat linnunpöntöt
sekä kuuset, joissa on oravan vanha risupesä.

Koordinaatit: KKJ 6759069:3451192
Pienen jyrkänteen alla kolohaapa, jonka alla papanoita (kuvat 1 ja 2)
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Koordinaatit: KKJ 6759215:3451248
Liito-oravalle sopiva pönttö, jonka alta ei löytynyt papanoita.

Kartta 1. Löllänvuoren liito-oravapisteet 2.7.2009

Muut papanapaikat

Koordinaatit: KKJ 6759303:3451031
Hieman papanoita suuren kuusen alla

Koordinaatit: KKJ 6759097:3451235
Hieman papanoita suuren kuusen alla
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Kuva 2. Liito-oravan elinaluetta Iitin Löllänvuorella. Kuvan oikeassa reunassa näkyvä
haapa on todennäköinen lisääntymispaikka © Petri Parkko

Kuva 3. Liito-oravan papanoita Iitin Löllänvuorella 2.7.2009 © Petri Parkko
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4. Uhanalaislajiston esiintymät
Tiltaltin Phylloscopus collybita reviirit
Tiltaltti on luokiteltu uhanalaisuudeltaan vaarantuneeksi (VU). Löllänvuorella lauloi 2.7.2009
kaksi tiltalttikoirasta.

Jänönsalaatin Mycelis muralis esiintymä (kartta x, kuva x)
Jänönsalaatti on luokiteltu Iitin seudulla alueellisesti uhanalaiseksi (RT). Löllänvuoren
esiintymä on kooltaan muutaman m²:n luokkaa.

Kuva 4. Jänönsalaatin lehti. Laji on alueellisesti uhanalainen. Iitti, Löllänvuori 2.7.2009
© Petri Parkko
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Kartta 2. Alueellisesti uhanalaisen jänönsalaatin kasvupaikka.

5. Arvokkaat elinympäristöt
Löllänvuoren lakiosa (kartta 3, kuvio 2)
Löllänvuoren laki on kitumaata, jossa puustona kasvaa vanhoja mäntyjä. Alueella ei näkynyt
merkkejä hakkuista.

Löllänvuoren itäreunan jyrkänne (kartta 3, kuvio 3)
Yli 10 metrin jyrkänne on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Jyrkänne on
mielenkiintoisesti lohjennut, jolloin siihen on muodostunut hyllyjä ja syvennyksiä. Jyrkänteen
alla kasvaa kymmenkunta runkolehmusta, joten se ei täytä luonnonsuojelulain vaatimuksia.
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Kartta 3. Löllänvuoren arvokkaita elinympäristöjä 1–3.

6. Muut arvokkaat elinympäristöt
Löllänvuoren pohjoisrinteen haapametsä (kartta 3, kuvio 1)
Alueella kasvaa satoja haapoja, joiden keskiläpimitta on n. 20 cm. Pensaskerroksessa kasvaa
mm. lehtokuusamaa ja punaherukkaa, kenttäkerroksessa mustakonnanmarjaa.
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Kuva 5. Harvinaisen maatähden itiöemä neulaskarikkeella © Petri Parkko

7. Päätelmät ja suositukset
Löllänvuori on varsin luonnontilaisena säilynyt metsäalue, jolta löytyy merkittäviä ja suojelun
arvoisia luontoarvoja. Alueelta olisi syytä tehdä luontoselvitys ainakin liito-oravan osalta.
Selvityksen jälkeen voitaisiin arvioida paremmin alueen suojeluarvoa ja rajausta. Mikäli
alueelle suunnitellaan rakentamista tai hakkuita, tulee liito-oravan esiintyminen, alueellisesti
uhanalaisen jänönsalaatin sekä arvokkaat elinympäristöt ottaa huomioon. Mieluiten jätetään
alue kokonaan hakkuiden ja rakentamistoiminnan ulkopuolelle. Löllänvuorta voitaisiin tarjota
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle Metso-ohjelmaan, jolloin sen suojelemisesta voisi
saada korvauksen.

Liito-oravaselvitys Iitin Löllänvuoren alueella
keväällä 2010
Timo Metsänen

25.6.2010

Luontoselvitys Metsänen
Heinolan Vanhatie 40B
15170 Lahti
www.metsanen.com
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JOHDANTO
Löllänvuoren alueelta on aikaisemmin tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä vuonna 2009
(Parkko, 2009 ja Friman, 2009). Tämän selvityksen tarkoituksena oli tarkastaa esiintymisen
nykytila ja rajata lajille soveliaat elinympäristöt. Raportissa käsitellään miten liito-oravia kartoitettiin,
kerrotaan yleisesti lajin biologiasta ja lainsäädännöstä koskien liito-oravaa, tulkitaan saatuja
tuloksia sekä annetaan suosituksia alueen käytölle, jotta liito-oravan esiintyminen voidaan
jatkossakin turvata alueella.
AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Kartoituksen tausta-aineistona käytettiin hyväksi vuoden 2009 maastokatselmuksen tietoja
löydetyistä papanapaikoista. Varsinainen maastotyö suoritettiin MRL:n mukaisesti noudattaen
Ympäristöministeriön julkaisun ”Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa”
inventointiohjeita. Inventointiin käytettiin yksi työpäivä 17.5.2010.
Maastotyöskentelyyn kuului liito-oravan ulostepapanoiden etsiminen suurien haapojen ja kuusien
juurilta sekä kolopuiden ja vanhojen oravan pesien etsiminen sekä liito-oravan ekologisten reittien
hahmottelu maastokartoille. Maastotöistä vastasi kokonaisuudessaan ympäristösuunnittelija (AMK)
ja luontokartoittaja (eat) Timo Metsänen. Tekijä on aikaisemmin tehnyt useita vastaavia selvityksiä
eri vuosina Etelä-Suomen alueella.
Koko alueen liito-oravalle soveliaat biotoopit käytiin läpi ja selvitystä voidaan pitää kattavana.
ALUEEN KUVAUS
Löllänvuori sijaitsee Iitin Säyhteessä, kylän eteläpuolella. Alue työntyy niemenä Selkojärven ja
Kotojärven väliin. Järvet ovat yhteydessä toisiinsa lyhyen vesiväylän Selkojoen kautta.
Löllänvuoren ympäristössä kasvillisuus on vaihtelevaa, rehevistä lehdoista karukkokankaisiin.
Metsissä kasvaa melko runsaasti mm. mustakonnanmarjaa. Löllänvuoren pohjoisrinteessä kasvaa
hyvin runsaasti haapaa, ja myös hieman lahopuuta esiintyy. Löllänvuoren laki on kuivaa kangasta,
jossa kasvaa kitukasvuisia mäntyjä sekä hieman katajaa. Laen puusto on luonnontilaista ja
jäkäliköt ehyitä. Vuoren itäreuna on jyrkänteinen (Parkko, 2009).
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LIITO-ORAVAN PERUSBIOLOGIA
Tuntomerkit
Liito-orava on tavallista oravaamme selvästi pienempi ja väriltään vaaleanharmaa, alta vaaleampi.
Mustat suuret silmät erottuvat selvästi. Korvat ovat pienet. Etu- ja takajalkojen välinen leveä
liitopoimu erottuu parhaiten eläimen liitäessä. Häntä on noin 10 senttimetriä pitkä ja aavistuksen
päältäpäin litistynyt. Naaraat (keskiarvo 164 g) ovat hieman koiraita (keskiarvo 137 g)
kookkaampia ja painavampia Pöntisen ja Mäkelän (1996, 103) tietojen perusteella.
Parhaiten liito-oravan olemassaolon huomaa suurten haapojen ja kuusien tyviltä löytyvistä
ulostepapanoista. Ne ovat väriltään keväällä kellertäviä ja muuttuvat kesää kohti mentäessä
tummemmiksi lehtiravinnon osuuden kasvaessa. Kooltaan papanat ovat noin riisinjyvän kokoisia.
Kesäaikaan liito-oravan olemassa olon voi huomata myös osittain syödyistä puiden lehdistä joissa
kovimmat lehtiruodot ovat jätetty syömättä.

Elintavat
Liito-orava on pääasiassa yöaktiivinen, mutta liikkuu tarvittaessa (muun muassa poikasten
ruokinta-aikaan) valoisassakin. Orava kiipeilee korkeallekin puiden latvoihin ja liitää sulavasti
puusta toiseen liitopoimunsa avulla. Liidot ovat yleensä 40 metriä mutta pisin mitattu liito on 78
metriä (MMM 2002, 4). Liito-orava elää keskimäärin 3-5 -vuotiaaksi.
Liito-orava on kasvissyöjä ja sen pääravintona ovat kesällä tuoreet lehdet (muun muassa koivu,
haapa, leppä ja pihlaja) sekä kukat, marjat, sienet ja siemenet. Alkusyksystä lähtien koivun ja
lepän norkot korvaavat tuoreen lehtiravinnon. Talvella orava syö havupuiden silmuja, sekä syksyllä
varastoimiaan lepän- ja koivunnorkkoja. Varastot ovat kuusten oksilla, useimmiten korkealla. Muita
varastointipaikkoja ovat linnunpöntöt, luonnonkolot, katkenneet kelon latvat, rastaanpesät yms.
Liito-oravan ravintoa ja ruokailutottumuksia ovat tarkemmin tutkineet Pertti ja Risto Sulkava (1993,
136-138).
Elinympäristö
Elinympäristönä liito-orava suosii vanhahkoja kuusivaltaisia sekametsiä joista löytyy riittävästi
kolopuita (usein haapa) ja pääravintokasveja koivua, haapaa ja leppää. Elinpiirin (elinpiirillä
tarkoitetaan tässä aluetta jolla orava liikkuu ja oleilee) koko vaihtelee mutta on naarailla
keskimäärin noin 8 hehtaaria ja koirailla 30 hehtaaria (MMM 2002, 4). Oravat saattavat liikkua
laajemmallakin alueella. Yhden koiraan elinpiiri käsittää usein useamman naaraan elinpiirin.
Koiraiden elinpiirit voivat olla myös päällekkäisiä. Monesti elinpiirillä on vielä niin sanottu ydinalue
tai ydinalueita, jossa orava erityisesti viihtyy. Ydinalueen koko on noin 10 prosenttia elinpiiristä
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(KHO 2003). Ydinalueella/alueilla on yleensä useita vaihtopesiä. Keskimäärin 6,5 pesää per orava,
joita se säännöllisesti käyttää (MMM 2002, 4).

Lisääntyminen
Liito-oravan kiima-aika on kevättalvella maalis- huhtikuun vaihteessa. Toinen kiima-aika on
huhtikuun lopussa. Keväiseen kiima-aikaan liittyy harvoin todistamaan päästy kilvoittelu koiraiden
välillä. Kilvoitteluun liittyy huimia liitoja, takaa-ajoja ja jopa tappelua. Voittaja pääsee parittelemaan
naaraan kanssa. Liito-orava ei ole pariuskollinen. Pesänsä liito-orava tekee mieluiten käpytikan tai
palokärjen vanhaan koloon tai vanhaan oravan risupesään, mutta kelpuuttaa nykypäivänä myös
linnunpöntöt ja rakennusten onkalot kolojen puutteen vuoksi. Orava vuoraa pesän naavalla tai
vastaavilla hyvin lämpöä eristävillä aineilla (höyhenet, villa, katajankuori). Liito-orava ei itse nakerra
kolojaan. Naaras synnyttää 1-4 poikasta runsaan kuukauden kuluttua parittelusta ja imettää niitä
pitkälle juhannukseen asti. Osa naaraista voi synnyttää myös toisen poikueen. Keskimääräinen
poikastuotto on 3,4 poikasta (SLL, 2004). Tuntiessaan olonsa ja poikasensa uhatuksi liito-orava
usein vaihtaa pesänsä paikkaa ja siirtää tarvittaessa poikasetkin.

Viholliset
Liito-oravan luontaisia vihollisia ovat näätä, isot pöllöt ja kanahaukka. Erityisesti aukean alueen yli
liitäessään liito-orava altistuu saalistukselle. Sen takia yöaktiivisuus on eduksi, karsien saalistajista
ainakin kanahaukan ja näädän pois. Myös maassa liikkuessaan liito-orava on vaarassa
kömpelyytensä takia. Usein liitonsa päätteeksi liito-orava siirtyy nopeasti lähelle puun runkoa ja
jähmettyy paikoilleen tarkkailemaan ympäristöä. Tällä hetkellä liito-oravan pahin uhka on kuitenkin
sen elinympäristöjen tuhoutuminen ja pirstoutuminen joka on pääasiassa nykyisen metsätalouden
aiheuttamaa.
Levinneisyys ja kannantiheys Suomessa
Suomessa laji esiintyy laikuittaisesti maan etelä- ja keskiosassa aina linjalle Oulu-Kuusamo,
kannan painopisteen ollessa etelässä. Väisäsen (2003,6) tietojen perusteella parhaimpia liitoorava-alueita ovat Päijät- ja Etelä-Häme. Hanskin tutkimuksien mukaan Suomen liito-oravakanta
oli 2000-luvun puolivälissä noin 143 000 naarasreviiriä (Hanski, I. 2006).
Kannan kehitys
Suomen liito-oravakanta on vähentynyt jatkuvasti siitä asti kun kantaa on ruvettu seuraamaan
(Siivonen 2003, D1-2). Antero Mäkelän (1999, 56-57) Alavudella suoritetun laajan
paikallistutkimuksen tulokset ovat karua luettavaa. Tutkimusaikana vuosina 1981-1998 liito-oravan
asuttamat paikat olivat vähentyneet 36-40 prosenttia. Mäkelän mukaan kanta olisi todennäköisesti
pienentynyt tutkimusalueella enemmänkin, ellei alueelle olisi sijoitettu sopivia pönttöjä. Kannan
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kehitys näyttää jatkuneen 1980- ja 90-luvulla edelleen laskusuuntaisena, sekä Hanskin (2001, 3839) että Mäkelänkin (2001, 34-35) mukaan, prosenttiosuuden ollessa 20-38%. Myös Hokkanen
(1997, 6-7) pitää kannan kehitystä "niin uhkaavana, että varman tiedon saaminen nopeasti on lajin
säilyttämisen ensimmäinen edellytys". Hänen mukaansa vähenemisvauhti on ollut 4-8 prosenttia
vuodessa 80- ja 90-luvuilla. Nykyisin lajin kannan vähenemisvauhdin ollessa 30 prosenttia 10
vuodessa, laji luokitellaan uhanalaiseksi. Edellä mainittujen tutkimusten perusteella, liito-oravan
poistamiseksi uhanalaisten lajien listalta ei ole mitään tieteellistä perustaa.

Metsän käsittelyn vaikutus liito-oraviin
Metsien käsittelyn vaikutusta liito-oraviin ovat tutkineet Risto ja Pertti Sulkava (1998, 56-59).
Heidän tutkimuksensa johtopäätöksissä todetaan, ettei varovainen metsänkäsittely välttämättä
tuhoa liito-oravan elinpiiriä, kun hakkuissa huomioidaan lajille tärkeät puut, kuten isot haavat ja
kuuset. Toisaalta tekijät ovat sitä mieltä, että liito-orava häviää helposti myös koskemattomilta
kohteilta jos kulkuyhteydet, ekokäytävät alueiden välillä häviävät. Lajille täysin soveliaan metsän
ympäröivä alue voidaan hakata aukoksi jolloin kulkuväylät on menetetty useiksi kymmeniksi
vuosiksi. Elinkykyisen liito-oravakannan ylläpito vaatikin heidän mielestään laaja-alaista
talousmetsä- ja luonnonsuojelualueverkoston yhteissuunnittelua.
LIITO-ORAVA JA LAINSÄÄDÄNTÖ
Luontodirektiivi
Liito-oravia esiintyy Euroopan Unionin nykyisistä jäsenmaista vain Suomessa ja Virossa sekä
Latviassa. Laji mainitaan Euroopan Unionin luontotyyppien sekä luonnonvaraisten eläimistön ja
kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY liitteissä II ja IV. Liito-orava neuvoteltiin
suomalaisten toimesta mukaan liitteeseen IV, yhdessä naalin ja saimaannorpan kanssa Suomen
liittyessä EU:iin. (MMM 2002, 6-7., Hanski, 2006).
Liite II käsittelee EU:n tärkeinä pitämiä kasvi- ja eläinlajeja, sekä luontotyyppejä ja on ollut pohjana
Natura 2000 –verkostolle. Verkoston tavoitteena on turvata luontodirektiivin liitteeseen II kuuluvien
lajien tärkeimpiä elinympäristöjä, eikä niillä keskitytä lajin yksilöiden tai niiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkoihin turvaamiseen. (MMM 2002, 6-7.)
Luontodirektiivin liite IV puolestaan käsittelee tarkemmin lajiensuojelua. Liitteen artiklassa 12,
kohdassa 1 mainitaan että ”jäsenvaltion on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet direktiivin
liitteessä IV (a) olevia eläinlajeja koskevan tiukan suojelujärjestelmän käyttöönottamiseksi ja
kiellettävä näiden lajien tahallinen pyydystäminen, tappaminen, häiritseminen erityisesti niiden
lisääntymis-, jälkeläistenhoito-, talvehtimis- tai muuttoaikana, munien hävittäminen tai ottaminen
luonnosta sekä kiellettävä näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja
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hävittäminen.” Direktiivistä voidaan hakea poikkeuslupaa jos hankkeella ”on kansanterveyttä ja
yleistä turvallisuutta koskeva tai yleisen edun kannalta pakottava syy” tai ”poikkeukselle on
tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis-, uudelleenistuttamistarkoitus”. Näin on toimittu muun
muassa E18 -moottoritien rakentamishankkeessa. Poikkeuslupa myönnettiin seuraavilla
perusteilla: liito-oravien suojelun taso ei heikkene ja hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä, eikä
sitä voi toteuttaa muuten. (MMM 2002, 6-8.)

Luonnonsuojelulaki
Suomen luonnonsuojelulain 38 §:n mukaan tietyt lajit, pääsääntöisesti nisäkkäät ja linnut
(metsästyslaista johtuvin poikkeuksin), ovat rauhoitettuja. Liito-orava on luonnonsuojelulain 38 §:n
mukaisesti rauhoitettu laji. Seuraavassa pykälässä määritellään mitä rauhoittaminen tarkoittaa:
”kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden tahallinen tappaminen, pesien,
munien ja yksilöiden ottaminen haltuun, siirtäminen tai muu tahallinen vahingoittaminen sekä
tahallinen häiritseminen erityisesti eläinten lisääntymisaikana tai muutoin niiden elämänkierron
kannalta tärkeillä paikoilla.” Koska Suomen luonnonsuojelulaki ei mainitse artiklan 12.1 kohdassa
esiintyvää lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämistä ja hävittämistä niin se on lisätty lain
49.1 §:ään. ”Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettujen eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden
selvästi luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen
on kielletty.”(Finlex, 2003.)

Metsälaki
Metsälain (1093/1996) tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti
kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että talouskäytössä olevissa metsissä turvataan sekä
puuntuotannon kestävyys että metsien biologisen monimuotoisuuden säilyminen. (Finlex, 2003.)
Lain pykälässä 10 on määritelty metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä
elinympäristöjä. Niitä ovat muun muassa lähteiden, norojen ja lampien välittömät lähiympäristöt,
ruoho- ja heinäkorvet, rehevät lehtolaikut, rotkot ja kurut ja niin edelleen. Näiden kohteiden
aiheuttamaan taloudelliseen haittaan (vähäistä suuremmat lisäkustannukset ja taloudelliset haitat)
saa korvausta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain perusteella (ns. rahoituslaki)
(MMM 2002, 9).
Jos metsälain 10 §:n elinympäristössä tai välittömästi siihen rajautuen esiintyy liito-orava, otetaan
sen lisääntymis- ja levähdyspaikka mukaan kohteen rajaukseen. Kohteen tietoihin lisätään
maininta liito-oravasta. Mikäli liito-orava on metsän käytön rajoituksen ainoa peruste, ei rahoituslain
varoja ja metsätalouden ympäristötukea tulisi myöntää, koska rahoituslain 4 §:ssä on kielletty
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käyttämästä kyseisiä varoja luonnonsuojelulain 25 §:n mukaisiin määräaikaisiin rauhoituksiin.
(MMM 2002, 9.)

Lain tulkinta
Liito-oravan osalta lisääntymis- ja levähdyspaikan –termien tarkka määrittely on keinotekoista.
Niiden erottaminen ei ole tarpeen senkään vuoksi, että ne rinnastetaan laissa toisiinsa. Hämeen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi
tulkitaan käytännössä jokainen puu jonka alta löytyy papanoita (Lehtinen, 2010). MMM:n raportissa
lisääntymispaikaksi tulkitaan reviirillä olevat sopivat kolopuut (myös sellaiset joiden alla ei
välttämättä ole papanoita) sekä mahdollisesti löydetyt puut joissa on risupesä tai linnunpönttö.
Nämä puut tulee rauhoittaa suojapuustoineen (MMM 2002). Selviä yhtenäisiä ohjeita suojapuiden
määrälle tai suojavyöhykkeen säteelle ei vielä ole olemassa. Yleisiä suosituksia on olemassa
ainakin Tapiolla; Liito-orava ja hyvä metsänhoito sekä teoksessa Liito-orava (Pteromys volans)
biologia ja suojelu Suomessa.

HAVAINNOT JA KOHTEET
Liito-oravan papanoita löydettiin yhteensä 11 kohtaa selvitysaluetta. Ne keskittyivät Löllänvuoren
alueelle. Lisäksi yksi havaintopaikka sijaitsi etelässä lähellä taloa. Keltaisin palloin on merkitty
kaksi kolohaapaa ja länsipuolen kuusi, jossa oli linnunpönttö. Muut papanapuut on merkitty
liitekarttaan punaisin palloin. Havaintojen perusteella alueella on ainakin yksi naarasreviiri.
Karttaan on vihreällä vinoviivoituksella rajattu liito-oravalle sovelias alue. Rajaus on suuntaaantava ja sitä on syytä tarkentaa jos alueelle tai sen läheisyyteen suunnitellaan toimintoja, jotka
voivat hävittää tai heikentää liito-oravan elinympäristöä. Alueen koko on reilut 20 hehtaaria ja se
rajattiin papanahavaintojen ja alueen maastonmuotojen sekä puuston avulla. Löllänvuoren
korkeimman kohdan mäntykankaalla ei ole lajille kovin suurta merkitystä, mutta se sisällytettiin
rajaukseen. Todennäköinen reviirin ydinalue sijaitsee Löllänvuoren etelä- ja länsipuolella, johon
papanahavainnot keskittyivät. Toisaalta vuonna 2009 papanoita löydettiin myös kaakkoispuolelta,
joten varsinainen ydinalueen rajaus jätettiin tekemättä nyt.
On hyvä muistaa, ettei liito-oravan asuttamilta paikoilta aina edes keväällä löydy papanoita. Reviirit
voivat olla myös tilapäisesti autioita. Liito-oravat asuttavat ne usein uudestaan, varsinkin jos
puustoiset kulkuyhteydet ovat olemassa (Sierla 2004). Paras tapa suojella liito-oravaa onkin lajille
soveliaiden biotooppien suojelu siitä riippumatta, ovatko ne inventointiajankohtana asuttuja vai
eivät (Hanski 2001).
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SUOSITUKSET KUVIOIDEN KÄYTÖLLE

Yleiset hoitosuositukset kohteelle

Selvityksen perusteella suositellaan ns. varovaisuusperiaatetta, koska metsänkäsittelyn
vaikutuksia liito-oravan esiintymiseen on tutkittu vielä varsin vähän. Varovaisuusperiaatteen
mukaan potentiaalisesti suurta vahinkoa aiheuttavaa toimintaa ei tule tehdä, mikäli kyseistä
toimintaa koskeva tieto on epävarmaa. Ohjeita liito-oravan reviirin metsänkäsittelyyn ovat tehneet
muun muassa Metsäkeskus Tapio ja WWF.
Liito-oravatyöryhmää mukaillen (Hanski 2001):
Liito-oravan elinalue säilytetään suunnilleen samalla puulajisuhteella, erirakenteisena
sekametsänä. Pinta-alan tulee olla riittävä turvaamaan lajin toimeentulo (keskimäärin vähintään 3
hehtaaria, lajille suotuisimmilla paikoilla usein huomattavasti laajempikin). Alue pidetään
suojelutoimin jatkuvasti lajille sopivana, metsäisenä. Aluetta ei tarvitse välttämättä totaalisesti
suojella. Alueita voidaan tarkasti suunnitellen käyttää myös metsätaloudessa. Tällöin kyseessä
ovat esimerkiksi varovaiset poimintahakkuut, joilla poistetaan arvokkaita mäntyjä alueilta. Isoja
mäntyjäkään ei tule poistaa jos niissä on koloja tai ne toimivat liito-oravan liikkumisreitin puina.
Hakkuita suoritettaessa tulee huomioida että alueen kaikki suuret haavat, muut mahdolliset
kolopuut, havaitut risupesät sekä liito-oravan ulosteillaan merkitsemät reviiripuut säilytetään
lähiympäristöineen koskemattomina vähintään 20 metrin säteellä. Alueen puulajisuhteet tulee
säilyttää liito-oravalle suotuisina. Lehtipuita ja suuria kuusia tulee suosia (=jättää kaatamatta). Liitooravan tärkeimmät ravintokasvit, haavat ja lepät jätetään aina kaatamatta, samoin osa koivuista
pihlajista ja muista mahdollisista lehtipuista. Puuston uudistamisessa suositaan luontaista
lehtipuiden uudistumista. Alueen täysikasvuisen metsän yhtenäisyyttä ei tule vaarantaa missään
vaiheessa, esimerkiksi teiden tai linjojen rakentamisella jotka voisivat pirstoa aluetta. Myös
yhteydet alueilta muihin lähiseudun metsiin tulee turvata. Hakkuissa tulee myös huomioida
myrskytuhojen vaara tärkeille puille ja jättää niille senkin vuoksi riittävä muu suojaava puusto.
Reviireillä tai alueilla, joita on jollakin tavoin heikennetty, voi kokeilla liito-oravalle soveltuvien
pönttöjen sijoittamista ja täten korvata elinpiirin heikentymistä. Lisäksi osittain hakattujen reviirien
puuston tulisi antaa kasvaa takaisin luonnontilaiseksi.
Ekologiset käytävät

Maastossa ja kartta-aineistoilta pyrittiin hahmottelemaan ns. ekologisia käytäviä, joita liito-oravat
todennäköisesti käyttävät liikkuessaan alueilta toisille. Tällaisina käytävinä toimivat mainiosti liitooravalle soveliaiksi biotoopeiksi rajatut alueet ja nykyinen reviiri. Lisäksi kartoille on piirretty
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todennäköisiä ylityspaikkoja teiden ja liito-oraville soveltumattomien metsäalojen kohdille.
Käytävien tulee olla riittävän leveitä ja korkeapuustoisia, jotta oravat pääsevät liikkumaan niitä
pitkin turvallisesti. Suosituksena voisi pitää esim. 30 metrin levyistä puustoista käytävää. Reittien ei
tarvitse olla täysin viivojen mukaisia ja vaihtoehtoisiakin yhteyksiä voi kartoilta ja maastosta hakea,
kunhan pidetään huoli että oravilla on hyvät yhteydet alueille ja pois niiltä, mielellään vähintään
kahta eri reittiä (liitekartta).
Kuviokohtainen huomio

Kuten edellä on jo todettu, löydetty lajin ydinalue sijaitsee alueella, jolla on laajalti liito-oravalle
soveliasta elinympäristöä. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota Selkojärven rannan
kulkuyhteyksien säilymiseen etelä-kaakkoon sekä länteen Haapasillanpohjassa.
MUITA HUOMIOITA ALUEEN LUONNOSTA
Liito-oravakartoituksen yhteydessä tehtiin myös muita luontotietohavaintoja. Yleisesti ottaen monet
liito-oravalle soveliaat kuviot ja nyt asutut reviirit vaikuttivat muiltakin luontoarvoiltaan rikkailta ja
niillä voi olla luonnonsuojelullista merkitystä. Liito-orava onkin ns. sateenvarjolaji, jonka
esiintyminen usein kuvastaa muita vanhan metsän arvoja.

Lepakot
Asiantuntija-arvion mukaan liito-oravalle sovelias alue soveltuu myös hyvin metsä- ja
rantaympäristöissä viihtyville lepakkolajeille. Itse Löllänvuori ja rannan rakennukset voivat toimia
lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoina samoin alueen useat kolopuut.
Kaikki Suomessa tavatut lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV a) lajeihin (kuten liito-orava).
Luonnonsuojelulain 49 § kieltää luontodirektiivin liitteen IV a) lajeihin kuuluvien yksilöiden
lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisen ja heikentämisen. Suomi on myös ratifioinut
EUROBATS -sopimuksen, jonka mukaan muuan muassa lepakoiden ruokailualueet tulisi ottaa
huomioon maankäytön suunnittelussa.
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Kuva 1. Löllänvuoren halkeillut kallio saattaa tarjota, jopa talvehtimispaikan lepakoille.© Timo
Metsänen

Linnut
Selvitysalueella havaittiin uhanalaisluokitukseen kuuluvista linnuista tiltaltti (VU) (2 yks.) ja
pikkusieppo (NT). Lisäksi havaittiin alueen länsiosassa pyy, joka on Lintudirektiivin I-liitteen laji.
Lintudirektiivin I-liitteen lajien suojelu perustuu pääasissa Natura2000-verkostoon, mutta lajien
esiintyminen tulisi huomioida alueella MRL:n hengen mukaisesti.
Löllänvuoren koillispuolella havaittiin myös erittäin uhanalaisen valkoselkätikan (CR) tuoreita
ruokailujälkiä. Eteläpuolella puolestaan havaiittin alueellisesti uhanalaisen pohjantikan (RT)
ruokailujälkiä.

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ja vesilain mukaiset kohteet
Selvitysalueen eteläosassa oleva lähdepuro/noro on luonnontilaisen kaltainen, vaikkakin
varsinainen lähde on sijoitettu kaivoon. Uoman loppuosa on luokiteltavissa metsälain
tarkoittamaksi erityisen tärkeäksi elinymparistöksi ja mahdollisesti myös vesilain mukaiseksi
kohteeksi.
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Kuva 2. Vanha kaivon rengas on sammaloitunut ja siitä lähtee lyhyt laskupuro/noro.© Timo Metsänen

Kohde tulisi huomioida alueen maankäytönsuunnittelussa. Metsälain 10§ kohteiden ominaispiirteitä
ei saa muuttaa niin, että ne vaarantuisivat. Kohde on rajattu suunnilleen turkoosilla värillä
liitekartaan.
YHTEENVETO JA JATKOSELVITYSTARPEET
Selvityksessä Löllänvuoren alueelta löytyi ainakin yksi liito-oravareviiri, joka sijaitsi vuonna 2010
pääasiassa Löllänvuoren etelä- ja länsipuolella. Alue on kooltaan, puuston rakenteeltaan ja
aikaisempien havaintojen perusteella lajin pysyvä reviiri. Liito-oravalle sovelias elinympäristö
vaikutti jatkuvan kaakkoon Selkojärven etelärantaa ja kenties edemmäksikin. Tällä alueella olisi
myös hyvä inventoida lajia.
Alueella havaittiin myös uhanalaisluokitukseen kuuluvia lintulajeja ja valkoselkätikan ruokailujälkiä.
Kohteella on todennäköisesti myös vähintään paikallisesti merkittäviä linnustoarvoja.
Lisäselvitykset antaisivat paremman kuvan alueen merkityksestä ja mahdollisesti myös vihjeitä
siitä esiintyykö valkoselkätikka jossain lähialueilla.
Metsärakenteensa ja luontoelementtejensä perusteella Löllänvuoren alueella on myös lepakoille
soveltuvia saalistusalueita ja mahdollisia päiväpiiloja. Alueelle on suositeltavaa tehdä
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lepakkokartoitus, jotta lepakoille tärkeät kulkureitit ja saalistusalueet voidaan huomioida alueen
maankäytönsuunnittelussa.
Lisäksi alueelta löydettiin metsälain erityisen tärkeäksi elinympäristöksi luokiteltavissa oleva
puro/noro.
LIITTEET
Kartta.
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alarinteellä kuusikkoa ja ylärinteellä männikköä. Pentti Taipaleella on tarkat
muistitiedot metsänhoitotoimista, joihin myös Antti Oijala on osallistunut Selkolan
metsäoppilaitoksen aikana ja Markku Sakari Meriluoto vierailevana kouluttajana.

Laaja metsäalue itse Löllänvuoren lounaispuolella Hiiriöispellon‐Kotojärven
Haapasillanpohjan‐Satulakiventien välissä (Löllänpelto ym., om. Jaakko Koiviston
perikunta) hakattiin 2010 osaksi avoimeksi. Parhaillaan korjattiin energiapuuta.
Selkolantien mutkainen mäki hakkuualueen eteläpuolella on Tuhkamäki, minkä
lähistöllä sijaitsee tervahauta. Nimistöstä päätellen aluetta on kaskettu.
Korkea Tuhkamäki Satulakiventien jyrkän nousun päällä on geologisesti
deltamuodostuma. Melko tasaisella laella tien itäpuolella kasvaa hoidettu varttunut
männikkö, mikä on syntynyt luontaisesti 1970‐luvun alun yliskuuhakkuun jälkeen.
Männikössä on kasvanut kangasvuokkoja, mutta viime vuosilta ei ole löytöjä.
Varsinaiselle Löllänvuoren alueelle nousee metsäoppilaitoksen suunnasta parikin
vankkaa polkua, joista toinen tapaa em. männikön itäisellä deltarinteellä. Männikön
takana Satulakiventien ja Löllänvuoren lakialueen välissä sijaitsee melko tasainen, alava
laakso, missä esiintyy kosteita painanteita (kartassa vaaleansinisellä soistuma / suo).
Kosteusvaikutteisessa ylänkölaaksossa kasvaa komea, kerrosrakenteinen metsä. Se on
saattanut syntyä vuoden1870 pitäjienlaajuisen metsäpalon tai kaskitulen leviämisen
jälkeen ja ollut nuoruusvaiheessaan joka tapauksessa metsälaitumena, sijaitseehan
lähistöllä kaksi suurehkoa karjatilaa, Eerola ja Punalammi, missä vieläkin on lypsykarja.
Kosteassa ylänkölaaksossa huomiota herättävät jyhkeät hongat, joita kasvaa lähekkäin
kauttaaltaan laakson reunoille asti. Pitkät puut ovat korkealle silokylkisiä, vasta latvus
levittäytyy aluspuuston ylle. Niin upeita honkia näkee enää harvoin missään.
Valtapuiden ikä lienee ainakin alun toistasataa vuotta, sillä tyvirungon peittää jo
rosoinen kilpikaarna. Hongat saattavat olla syntyneet 1800‐luvun jälkipuoliskolla,
todennäköisesti vuoden 1870 metsäpalon jälkeen.
Myöhemmästä metsälaidunnuksesta ja etenkin sen päättymisestä ehkä viime sotien
jälkeen kielii, että jättihonkien alle on syntynyt vaihteleva kuusen ja lehtipuiden
vallitsema metsä. Joukossa erottuu yksittäisiä, todella vanhoja, järeitä hieskoivuja,
mitkä ovat lähes ylispuuhonkien ikäistä kulonjälkeistä puusukupolvea.
Muhevassa laaksomaassa kuuset ovat vallanneet honkien alla lähes kaiken muun
kasvualan puulajille tyypilliseen tapaan. Kuusia on kaiken ikäisiä ja kokoisia, mutta
kaikki selvästi mäntyä ja koivua alemmissa latvuskerroksissa – tyypillinen kulon
jälkeinen sukkessiokehitys siis täydennettynä sillä, että metsälaidunnuksen jälkeen
suunnilleen puolen vuosisadan aikana kuusia myös on varttunut alikasvokseksi, paikoin
tiheiköksi asti.
Miellyttävää väljyyttä metsänkuvaan luovat kosteat painanteet tässä laajassa laaksossa
tai oikeastaan deltan ylävällä rinnetasanteella. Kosteikot erottuvat talvellakin erilaisia
lehtipuuraippoja kasvavina, lumenkin taivuttamina ja murtamina. Ainakin
sulamisaikaan alueella tavataan puoliavoimia vedenviipymäpaikkoja, suoranaisia
allikoita, varmaan myös runsaina sadekausina.

Vanhan koskemattoman metsän näkyä lisää olennaisesti lahoava puu monessa
muodossa vuosikymmenten käsittelemättömyyden seurauksena. Uljaimpia ovat
yksittäinen vankka kelohonka, minkä tyveä palokärki on vähän koettanut veistää. Tikan
kuorimajälkiä näkyy siellä täällä kuolevien puiden rungolla. Lukuisia ovat myös
tuulenkaadot täällä ylänkömaalla, ne luovat valoaukkoja, rytöä ja murrosta polulle.
Lehtipuita on sortunut lumen alla. Näkyy myös järeitä pökkelöitä korkeina kuin tornit
kääpäisin kyljin. Herkimmin ovat latvustaakan alla katkenneet muutamat nuoret
männyt.

Kerrosrakenteista vanhaa lahopuustoista metsää Löllänvuoren päällyställä soistuneessa
ylänkölaaksossa.
Löllänvuoren lakea kohden polun suunnassa lehtomainen metsä karuuntuu ja maa
muuttuu lopulta kallioperäksi. Rinne vie Löllänvuoren rantalaelle. Äkkiä eteen avautuu
Selkojärven maisema kauas idän puolelle Harramaanjärven suuntaan, järvien välissä
kuitenkin korkea metsäharjanne, Kärmesniemen Huuhkajakallio. Rinne laskee
suoranaisena jyrkänteenä alas rantaan vaikeakulkuisena polvekkein ja louhuin.
Väljän vuorenpäällysmetsän kitukasvuiset männyt ovat alun toistasataavuotiaita.
Kaskeamisen levittämä tuli tai vuoden 1870 jättiläiskulo on puuhkaissut täälläkin,
mutta kalliomännythän sen kestävät. Lakimetsä on laajalti täynnä merkkejä ankarista
kasvuoloista: keloja, pökkelöitä, konkeloita, maahan sortunutta lahoavaa puuta
monessa muodossa. Mahdollisesti ilves oli käynyt etsimässä lepopaikkaa parhaalta
näköalatasanteelta, kuten sen tapa on. Löllänvuoren järvi‐ ja metsänäköala on koko
seudun uljaimpia, erämainen kerrassaan.

Näköaloja Löllänvuorelta vanhasta, järeästä ja lahopuustoisesta kallionpäällysmetsästä
Selkojärvelle.
Löllänvuoren rantalaen läntiselle sivulle jää avara metsäinen lakialue loivapiirteisellä
kallionselänteellä. Viehättävä vanha mäntymetsä yhdessä yksittäisten kivien ja
kallionpoimujen sekä kosteiden painanteiden kanssa on sen verran väljä, että se
soveltuisi metsolle sekä soidin‐ että pesimäympäristöksi, Löllänvuori
kokonaisuudessaan myös talviseksi hakoamispaikaksi kitukasvuisine kalliopetäjineen.
Pyitä ja teeriä Löllänvuorella ainakin elelee.

Löllänvuoren läntisen lakialueen vanhaa kerrosrakenteista havumetsää, missä esiintyy
järeitä pökkelöitä ja muuta lahopuuta.
Löllänvuoren laelta laskeutuu melko jyrkästi luoteen–pohjoisen suuntaan alueen
erikoisuus, laajalle järviympäristöön näkyvä haavikko. Kautta rinteen maa on lehtoinen.
Itse haavikon synty voi olla sama vanha kulo kuin muuallakin Löllänvuorella, sellaisen
jäljiltähän haapa usein maan valtaa. Täällä pohjoisella puolella haavikon lähtökohta
saattaa olla myös huhtakaski: lihavan maan kuusikon kaskikierron jälkeen maa on
jäänyt luonnon valtaan ja luonto on haavan tuonut tälle selvästi kauas ympäristöstään
erottuvalle rinteelle.
Syntyaikojen jälkeen haapametsässä on tapahtunut paljon. Entinen puhdas haavikko,
minkä vielä itsekin muistan soutuveneestä Selkojärveltä katseltuna, on kyllä kasvanut
pituutta valtaisasti, mutta saanut ajan myötä seurakseen entisen valtapuun kuusen. Niin
olisi käynyt luontaisestikin tällä tuoreella varjorinteellä, mutta kuusta myös istutettiin
1964 ja täydennettiin 1969. Riveissä näyttää kuusia vieläkin kasvavan, nyt nuoren
metsän vaiheessa jättipitkien haapojen alla. Yksi taimikonhoitokerta on tehty, siinä
hieman haapaylispuustoakin väljentäen. Sen jälkeen metsässä ei ole tehty mitään lähes
puoleen vuosisataan.
Ankara kasvukilpailu on verottanut sekä haaapoja että kuusia, mitkä eivät ole yltäneet
sellaiseen pituuskasvuun, minkä lehtomultainen maa muuten sallisi. Ylärinteelläkin
haavat toki ovat tukevia, mutta järeytyvät silmissä alaspäin mennessä. Kuusenlatvukset
ovat karsineet haapojen alarungon paljaaksi korkealle asti. Niinpä haapojen latvus on
kapea ja tupsumainen, ja puut kasvavat latvusyhteydessä toisiinsa.

Kosteassa, viileässä kellari‐ilmastossa, pohjoisten tuulten ja varjon vaikutuksessa,
haapojen rungolla kasvaa röyheitä sammalia, varmaan muutakin erikoista
päällyskasvillisuutta. Rinteellä esiintyy sinivuokkoa, ja haapa‐kuusisekametsän pitäisi
kelvata myös liito‐oravalle. Selkolassa laji on nähty kauan sitten. Ainakin haavikon
laiteilta löytyy varmasti koloja tikkojen pesimäsijoiksi.

Yläkuva: Liitooravan asuttama haapametsä Löllänvuoren pohjoisrinteen laelta
Selkojärven suuntaan. Alakuva: Liitooravan kiipeily ja virtsaamisjälkiä järeän haavan
juurella Löllänvuoren lakialueen vanhassa metsässä.

Löllänvuoren haavikkorinne laskeutuu suoraan Selkojoen rannan huvilatielle, mikä on
koverrettu jokseenkin taiten vierun kylkeen korkeuskäyrän suuntaisesti.
Satulakiventien uusin jatke vie Selkojoen yläpuolella Selkojärven rantaan asti.
Huviloiden rajoilla on säästetty huolellisesti järeitä metsälehmusryhmiä, isoja tuomia
sekä raitoja. Siihen on muodostettu pieni luonnonsuojelualue. Salmelan puolella on
vielä rakentamaton rantaosuus, missä kasvaa erityisen järeitä hieskoivuja ja muita
lehtipuita, mutta kunnan maa rajoittuu tiehen.
Löllänvuoren päälläkin on suuria siirtolohkareita, mutta itse Satulakivi erottuu
Kotojärven rannassa kuin kaksikyttyräisen kamelin selkä, satulanotko keskellä.
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Vastaanottaja Ilkka Peräsalo
<ilkka.perasalo@kolumbus.fi> , Timo
Metsänen
<timo.metsanen@metsanen.com> ,
FRIMAN HANNU
<HANNU.FRIMAN@kouvola.fi> , Ilpo
Hanski <ilpo.hanski@helsinki.fi> ,
Jokinen Simo <simo.jokinen@elykeskus.fi> , Mattila Paula
<paula.mattila@ely-keskus.fi> , Pentti
Taipale
<pentti.j.taipale@dnainternet.net> ,
Pentti Toivanen <pentti.toivanen@iitti.fi>
, Repo Seppo
<seppo.repo@metsakeskus.fi> , Sanna
Vornanen <sanna.vornanen@mhy.fi> ,
Veikko Haimila <veikko.haimila@iitti.fi>
Lähetetty
19.2.2014 15:08:39
Lähettäjä
Markku Sakari Meriluoto
<markku.meriluoto@tieokas.fi>
Aihe
Re: VS: Iitin Säyhteen Löllänvuori
Hei kaikille!

Jämäkkä kiitos teille kaikille Löllänvuoren pelastajille!
Toisaalta, jos tällaisen joukon voimalla lopputulos ei
olisi ollut näin hieno, ihme sekin.

Ratkaisun parhaita puolia on varmasti kokonaisuus:
näköetäisyydellä - melkein liitomatkan päässä Selkojärven takana sijaitsee samankaltainen
Kärmesniemen luonnonsuojelualue, ennen
METSO-aikaa syntynyt.

Kun siis tänään joka tapauksessa mitalikahveja
juodaan, sopinee samalla kohottaa myös Löllänvuoren
taistelun ja voiton kunniaksi.
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Huomaan ennen ratkaisua kirjoittaneeni, että "... olen
valmis järjestämään kunnan päättäjille, toimihenkilöille
ja asukkaille sekä alueen viestimille Löllänvuorelle
retkeilyn, missä asiantuntijoiden opastuksella
perehdytään alueen luonnonarvoihin ja merkittävään
lajistoon."

Yhteistyötarjous on voimassa etenkin nyt, kun
Löllänvuoren luonnonarvot on turvattu. Toivon
ajatuksia, miten Löllänvuoresta kesän korvalla
yhteisesti kerrottaisiin. Helposti tavoitettava paikka
sijaitsee Iitin ja Nastolan, Säyhteen ja Uudenkylän
rajalla ja sopii uutta hallintoa odotellessa
tutustuttavaksi myös täältä länsisuunnasta. - Tv.
MaMe

PS. Linkki on päivitetty, kuviakin loppuun lisätty:
http://www.tieokas.fi/Lvuori.pdf

Mattila Paula [paula.mattila@ely-keskus.fi] kirjoitti:
Hei,
tiedoksi, että Kaakkois-Suomen ELY-keskus on viime
viikolla ostanut Iitin kunnalta Säyhteen Löllänvuoren
alueen valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin
(METSO_ohjelma).
Asiasta on tänään julkaistu lyhyt tiedote, joka löytyy
ELY-keskuksen internet-sivuilta:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/iitin-lollanvuoriluonnonsuojelualueeksi-kaakkois-suomenely-keskus-#.UwRP_kw8KUk
terveisin
Paula Mattila
Paula Mattila, diplomi-insinööriko
puh. 040 778 9902
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Salpausselänkatu 22, Kouvola

2/6

31.8.2014 10:05

Saunalahti Sähköposti

https://webmail.saunalahti.fi/wm/msg_print?d=1409468648268...

PL 1041, 45101 Kouvola
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
-----Alkuperäinen viesti----Lähettäjä: Markku Sakari Meriluoto
[mailto:markku.meriluoto@tieokas.fi] Lähetetty: 12.
marraskuuta 2013 8:42
Vastaanottaja: Ilkka Peräsalo; Timo Metsänen;
FRIMAN HANNU; Ilpo Hanski; Mattila Paula; Pentti
Taipale; Repo Seppo; Sanna Vornanen; Jokinen Simo
Aihe: Iitin Säyhteen Löllänvuori
Arvoisa vastaanottaja,
kiitos yhteistyöstä Löllänvuoren asiassa. Seuraavassa
tiedoksesi avoin kirje Iitin kunnan tekniselle johtajalle
Veikko Haimilalle ja hänen vastauksensa. Myyntiesite
on linkissä
http://www.mhy.fi/ksmt/myytavat_kohteet/metsatilat/iitti
/fi_FI/MetsaKanaoja/
Tietoaineisto eli kolme luontoselvitystä on linkissä
http://www.tieokas.fi/Lvuori.pdf
Pyydän, että käytännön syistä tietoaineisto
kokonaisuutena voisi pysyä käytettävissä toistaiseksi,
koska erillisten liitetiedostojen lähettäminen
tarvittaessa esimerkiksi toimittajille on hankalaa.
Kiitän yhteistyöstä, minkä toivon edelleen jatkuvan
avoimesti Löllänvuoren luonnonarvojen turvaamiseksi.
-Ystävällisin tervehdyksin MaMe
Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
Onnenlaakso
Puutarhatie 24 A 18
FIN-16100 UUSIKYLÄ ASEMA
m. +358 45 651 9808
markku.meriluoto(at)tieokas.fi
www.tieokas.fi
Y-tunnus 1516503-5
Alv.rek.
Tieokas on itsenäinen, riippumaton ja puolueeton
asiantuntijayritys ja rekisteröity tavaramerkki.
Kotkat eivät lennä parvissa. - Mannerheim
*****
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AVOIN KIRJE VEIKKO HAIMILALLE:
Lähetetty: 11. marraskuuta 2013 8:00
Vastaanottaja: Veikko Haimila
Aihe: Löllänvuori
Iitin kunta
Tekninen johtaja Veikko Haimila
Avoin kirje
Tervehdys!
Taannoin tapasimme rautatieretkellä Suurensuon
rataoikaisun paalulaattatyömaalla. Uudella ratalinjalla
porhaltavat nyt Allegrot ja muut kahtasataa eikä
kukaan huomaa, että kiskojen alla on eräs aikamme
mittavimmista ja kalleimmista rautateiden taidetöistä.
Tässä kuussa valmistuu Mankalan
raiteenvaihtopaikka, merkittävä uudistus, minkä
rakennustyön olen dokumentoinut valmisteilla olevaa
kirjaani varten.
Nyt ajankohtainen on Säyhteen Löllänvuori. Puoleeni
on eri tahoilta käännytty, jotta Löllänvuoren
luonnonarvot turvattaisiin. Siinä tarkoituksessa olen
koonnut tietoaineiston:
http://www.tieokas.fi/Lvuori.pdf
Löllänvuoren luonnonarvot tuntevat nyt kaikki
luonnonsuojelun, metsätalouden ja ympäristöhallinnon
vastuuviranomaiset, neuvontajärjestöt sekä johtavat
asiantuntijat ja muut Löllänvuoren kohtalosta
kiinnostuneet. Oma tietämykseni periytyy paikan
pitkäaikaisesta tuntemuksesta retkeilijänä sekä
ammatillisesti luonnonhoidon valtakunnallisena
kouluttajana ja tiedontuottajana Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapion palveluksessa Helsingissä.
Iitin kuntakin tuntenee Löllänvuoren luonnonarvot,
koska Kymenlaakson MHY (Kausala) on saanut
kaiken kokoamani aineiston ja pyynnön tiedottaa sen
kunnalle.
Minua asiantuntijana ja edustamiani tahoja huolettaa,
onko Löllänvuoren luonnonarvot ja merkitys
paikkakuntalaisten virkistysalueena otettu huomioon
myyntitilanteessa. Myyntiesitteessä mainitaan alueella
esiintyvän luonnonarvoja. Rasitteeksi on merkitty
suojeltu luontotyyppi (Löllänvuoren lehmusmetsikkö).
Sen rajaus kuitenkin vain hieman hipaisee myytävää
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aluetta.
Ratkaisevasti merkityksellisempiä ovat kautta
Löllänvuoren luonnonarvot, mitkä johtuvat
luonnonsuojelulaista, metsälaista, metsäsertifioinnista,
mahdollisesti muinaismuistolaista ja kenties vielä
jostakin muusta sekä niistä aiheutuvat rajoitteet
hakkuisiin ja muuhun toimintaan. Myyntiesitteen
perusteella vaikuttaa kuin myyjä ei tuntisikaan
Löllänvuoren luonnonarvoja, vaan tarjoaa
Löllänvuoren ostettavaksi kuin tavallisen
talousmetsän. Toivottavasti näin ei ole, ainakaan
tämän viestin jälkeen.
Kaikki Löllänvuori-asiaan liittyvät viranomaiset tuntevat
tarkoin alueen luonnonarvot oheisen aineiston pohjalta
ja seuraavat myyntitilanteen etenemistä ja ovat
tarvittaessa valmiit puuttumaan asian kulkuun siten,
että lakisääteiset ja muut luonnonarvot säilyvät.
Ostaja varmasti löytyy ja tavan mukaan laadituttaa
välittömästi maksimaalisen hakkuu- ja
uudistussuunnitelman ja alkaa toteuttaa sitä. Jos vasta
tässä vaiheessa ostajan tietoon tulevat em.
huomattavat hakkuurajoitteet, ostajalle syntynee
oikeus purkaa kauppa ja myyjälle
kaupanpurkuvelvoite. Tällaisesta seuraa väistämättä
kielteistä julkisuutta kaikille myyntiosapuolille
tosiasioiden peittelystä.
Siksi on ensiarvoisen tärkeää viimeistään tässä
vaiheessa, kun ostajat vielä valmistelevat tarjoustaan,
päivittää myyntiesitteen tiedot kaikista lakisääteisistä
ja hyvän metsänhoidon edellyttämistä rajoitteista
oheisen tietoaineiston mukaisesti. Luonnonsuojelu- ja
metsäviranomaiset antavat apua, jotta palstan
todellinen, nyt esitetystä huomattavasti poikkeava
hakkuuarvo saataisiin selville.
Palstan hinta tietysti määräytyy kysyntämarkkinoilla ja
voi kohota jopa hintapyyntöä korkeammaksi. Tämä ei
kuitenkaan poista myyjän velvoitetta antaa
myyntikohteesta oikeita tietoja. Ostaja voi toki olla
myös luonnonsuojelumyönteinen ja omasta
tahdostaan säilyttää Löllänvuoren luonnonarvot ja
Säyhteen kyläläisten marja- ja sienimaat. Lisäksi
kannattaa ottaa huomioon, että metsäyhtiöt karttavat
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visusti hakkaamasta esimerkiksi kohdetta, mikä
käytännössä on kokonaan luonnonsuojelulain
tarkoittama liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue.
Sellaisesta hakkuusta päätyy oikeuskäsittelyyn ja jopa
pääkaupungin lehtien palstoille.
Tarvittaessa olen valmis järjestämään kunnan
päättäjille, toimihenkilöille ja asukkaille sekä alueen
viestimille Löllänvuorelle retkeilyn, missä
asiantuntijoiden opastuksella perehdytään alueen
luonnonarvoihin ja merkittävään lajistoon. Esimerkiksi
maamme johtava liito-oravatutkija on luvannut olla
käytettävissä juuri laajan liito-oravaesiintymän vuoksi.
Löllänvuoren luonnonsuojelullista arvoa lisää
Selkojärven vastakkaisella puolen sijaitseva
Kärmesniemen luonnonsuojelualue, minkä valtio
hankki aikoinaan selvitysteni perusteella.
Olen yksityisenä asiantuntijana valmis kaikkeen
rakentavaan yhteistyöhön tavoitteena, että
Löllänvuori-asia saa kaikkia osapuolia tyydyttävän
myönteisen, hyvästä päätöksenteosta esimerkiksi
kelpaavan ratkaisun.
*****
VEIKKO HAIMILAN VASTAUS:
Lähettäjä Veikko Haimila <veikko.haimila@iitti.fi>
Kopio Seppo Pätynen <seppo.patynen@iitti.fi>
Lähetetty 11.11.2013 10:03:41
Terve,
Kiitokset viestistä ja liitetiedostosta. Välitin sen
varmuuden vuoksi vielä välittäjällemme, KaakoisSuomen Metsätilat Oy:lle joka on MHY.n omistama
yhtiö. Ymmärtääkseni vietissäsi mainitsemasi tiedot
ovat olleet välittäjän tiedossa, mutta varmistin vielä
asian. terv. Veikko
Saunalahti Sähköposti
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