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Viite: Lausuntopyyntönne 6.2.2015; dnro: YM2/501/2015 
ASIA: WWF:n lausunto Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön ohjeen 
luonnoksesta ”Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittäminen ja turvaaminen 
metsien käytössä” 
 
Ympäristöministeriö on pyytänyt WWF Suomelta lausuntoa ohjeluonnoksesta Liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittäminen ja turvaaminen metsien käytössä.  
 
WWF Suomi kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: 
 
Yleistä 
 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Tutkimuksin1,2,3 on osoitettu, että 
nykyisen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevan viranomaismenettelyn 
vaikuttavuus on heikko ja nykyiset toimet ovat riittämättömiä turvaamaan liito-oravan 
elinympäristövaatimukset. Alle 150 metrin etäisyydellä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
keskipisteestä tehdyt avohakkuut heikentävät merkittävästi paikan ekologista 
toiminnallisuutta. 
 
Liito-oravan elinpaikkojen suojelulla on suuri merkitys myös uhanlaisen metsälajiston 
suojelussa ylipäänsä, sillä liito-orava on niin kutsuttu sateenvarjolaji4, jonka asuttamat alueet 
ovat sopivia elinympäristöjä myös monille muille lajeille. Valtionneuvoston vuonna 2012 
hyväksymän luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian päätavoite on 
pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja lajien uhanalaistumiskehitys Suomessa 
vuoteen 2020 mennessä. Kuten strategiassa todetaan, metsien lajiston uhanalaistumiskehitys 
on tehdyistä toimenpiteistä huolimatta edelleen jatkunut. Strategian tavoitteeseen 
pääsemiseksi tehokkailla toimenpiteillä on kiire. Strategiassa on määritelty, että luonnon 
monimuotoisuutta koskevan päätöksenteon tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan 
tieteelliseen tietoon ja varovaisuusperiaatteen noudattamiseen. Tämän tulee näkyä myös 
lausunnolla olevan liito-orava-ohjeen kohdalla. 

                                                 
1 Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkarajausten vaikuttavuus lajin suojelukeinona. Suomen ympäristö 33/2012.  
   https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38778/SY_33_2012_Liito-orava.pdf?sequence=1  
2 Santangeli, A., Hanski, I. K. & Mäkelä, H. 2013: Integrating multi-source forest inventory and animal survey data to assess 

nationwide distribution and habitat correlates of the Siberian flying squirrel. – Biol. Conserv. 157: 31-38.  
3 M. Jokinen, S. Mäkeläinen & O. Ovaskainen, 2014: ‘Strict’, yet ineffective: legal protection of breeding sites and resting 

places fails with the Siberian flying squirrel. Animal Conservation. DOI: 10.1111/acv.12157 
4 Hurme, E., Mönkkönen, M., Sippola, A.L., Ylinen, H., Pentinsaari, M., 2008. Role of the Siberian flying squirrel as an umbrella 

species for biodiversity in northern boreal forests. Ecol. Ind. 8, 246–255. 
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Edellä todettuun nähden on erittäin valitettavaa, että lausunnolla oleva uusi ohje ei oleellisesti 
muuta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen metsien käsittelyä. Ohje ei näin ollen tule 
johtamaan nykyistä oleellisesti parempaan menettelyyn liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen turvaamisessa, eikä siten ole WWF:n näkemyksen mukaan 
luonnonsuojelulain ja sen taustalla olevan EU:n luontodirektiivin eikä myöskään luonnon 
monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian vaatimusten mukainen. 
 
Kohta I YLEISTÄ 
 
Ehdotamme lisättäväksi tutkimustietoon perustuvan kappaleen liito-oravan ekologiasta ja 
uhanalaisuudesta. Tämä perustelisi ohjeen merkitystä sekä lisää ymmärrystä siitä, mitkä tekijät 
ovat liito-oravalle olennaisia. Ehdotuksemme lisättäväksi kappaleeksi: 
 
Liito-orava elää puissa ja käyttää lehtipuita ravinnokseen. Liito-oravalle tärkeitä metsän rakennepiirteitä 

ovat peitteinen varttunut puusto, haavan ja muiden lehtipuiden runsaus, kolopuut ja suojaa tarjoavat 

suuret kuuset sekä metsäiset käytävät laajempien metsäalueiden välillä. Naaraiden reviirit ovat toisista 

erillään, ja niiden laajuus on keskimäärin noin 8 hehtaaria. Reviirillä on useita pesäpaikkoja, joista kaikki 

eivät ole yhtä aikaa asuttuina. Koiraiden elinpiirit ovat keskimäärin noin 60 hehtaarin laajuisia, ulottuen 

usein useampien naaraiden reviireille. Liito-orava on luokiteltu vaarantuneeksi kannan pienenemisen 

takia. Uhanalaisuuden syynä ovat metsien uudistamis- ja hoitotoimet. 

 
Lisäksi – viitaten luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian 
vaatimukseen, että päätösten tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen 
tietoon ja varovaisuusperiaatteen noudattamiseen – tekstiin tulee lisätä lyhyt referaatti 
tutkimuksista (ks. viitteet kohdassa Yleistä), joissa on arvioitu nykyisen liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdyspaikkojen määrittämis- ja turvaamismenettelyn vaikuttavuutta. 
 
Kohta III METSIEN KÄSITTELY 
Ehdotamme seuraavia muutoksia , jotta lisääntymis- ja levähdyspaikkojen laatu säilyy metsien 
käsittelyssä:  
 

 Lähtökohtaisesti pienialaisiksi määritellyt lisääntymis- ja levähdyspaikat kohdassa a) Liito-oravan 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen huomioon ottaminen hakkuissa tulee jättää kokonaan 

käsittelyn ulkopuolelle. 

 
 Kohdan b) Liito-oravan huomioon ottaminen lisääntymis- ja levähdyspaikan lähiympäristössä 

määrittelemällä alueella ei tule tehdä avohakkuita, sillä 150 metrin säteellä lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen keskipisteestä tehtyjen avohakkuiden on todettu heikentävän merkittävästi 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ekologista toiminnallisuutta. Alueella tulee suositella 

käytettäväksi peitteisen metsänhoidon menetelmiä. Lisäksi kaikki kolopuut sekä haavat ja lepät 

tulee säästää. Kappale on hyvä aloittaa kyseisen kohdan viimeisellä lauseella hieman 

muotoillen: ”Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus turvaa liito-oravan kulkuyhteydet. Alueen 

kolopuut sekä haavat ja lepät säästetään aina.” 
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 Lisäksi on syytä lisätä uusi kohta c) Liito-oravan huomioon ottaminen maisematason 

suunnittelussa, jossa huomioidaan liito-oravan ekologia, erityisesti liikkuminen reviiriltä toiselle. 

Ymmärrämme, että velvoittavan ohjeen antaminen on vaikeaa, mutta asia on syytä nostaa esiin 

ymmärryksen lisäämiseksi maisematason suunnittelun tärkeydestä.  

Kohta IV TIETOJEN VAIHTO LIITO-ORAVAN HAVAITUISTA LISÄÄNTYMIS- JA 
LEVÄHDYSPAIKOISTA 
 

 Alakohdasta b) muu tiedon vaihto seuraava kirjaus tulee poistaa: ”Vastaavasti ELY-keskuksen 

tulee viipymättä päivittää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa koskeva tieto, mikäli 

alueella ei enää ole sen saaman ja varmistaman tiedon mukaan liito-oravan lisääntymis- tai 

levähdyspaikkaa ja poistaa tieto havaintotietokannasta merkitsemällä paikka hävinneeksi.” 

Tämä on oleellista, koska liito-oravan reviirillä on useita pesäpaikkoja, joista kaikki eivät ole yhtä 

aikaa asuttuina. Asuttamattoman reviirin hävittäminen kaventaa liito-oravan mahdollista 

elintilaa.   

Kohta VII VAPAAEHTOISTEN SUOJELUKEINOJEN SOVELTUMINEN LIITO-ORAVAN 
LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKKOJEN SUOJELUUN 
Kohdan teksti kannattaa aloittaa kappaleen viimeisellä lauseella ”Maanomistaja voi ELY-
keskuksen asiantuntijan kanssa halutessaan selvittää mahdollisuudet neuvotella laajemman 
alueen suojelusta liito-oravan lisääntymis ja levähtämispaikan rajauksen sijaan.” Ja jatkaa 
seuraavasti: ”Liito-oravan esiintyminen indikoi luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaasta paikasta.” 
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