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1  JOHDANTO 

Jämijärven kunta on käynnistänyt Jämijärven rantaosayleiskaavan laatimisen. 
Kaava-alue käsittää Jämijärven, Mertiöjärven sekä Ainajärven vesi- ja ranta-alu-
eita. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 30,35 km2, josta noin 8,35 km2 on 
vesistöjä (A-Insinöörit Civil Oy 2020). 

Jämijärven rantaosayleiskaavaa varten on tehty luontoselvitys vuonna 2016 (Ala-
Risku 2016). Varsinais-Suomen ELY-keskus totesi lausunnossaan, että selvitystä 
tulisi täydentää liito-oravien osalta. Jämijärven kunta tilasi toukokuussa 2021 liito-
oravaselvityksen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Työn on tehnyt biologi, FM 
Marko Vauhkonen. Tässä raportissa esitetään työn toteuttaminen ja tulokset. 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

Lähtöaineistona oli käytettävissä Ala-Riskun (2016) luontoselvitysraportti, joka si-
sältää myös liito-oravatietoja sekä poiminta Suomen Lajitietokeskus/FinBIF:n 
(2021) tietokantaan tallennetuista liito-oravahavainnoista Jämijärven kunnan alu-
eelta. Lajitietokeskuksen aineisto sisältää myös ympäristöhallinnon tiedot liito-
oravan esiintymisestä. 

Liito-oravaselvitys kohdennettiin rantaosayleiskaavaehdotuksen (4.12.2020) mu-
kaisille uusille rakennuspaikoille (102 kpl) ja uusille rantasaunan paikoille (9 kpl) 
sekä niiden lähiympäristöön (luonnonoloista riippuen vähintään 100 metrin etäi-
syydelle). Rakennuspaikat saatiin paikkatietokantoina A-Insinöörit Civil Oy:ltä, joka 
on laatinut kaavaehdotuksen konsulttityönä. 

Liito-oravaselvityksessä hyödynnettiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatimaa en-
nustetta niistä yhden hehtaarin (100 m x 100 m) kokoisista pikseliruuduista, joissa 
liito-oravan elinympäristöiksi luokiteltuja eli soveltuvia alueita on yli 50 % toden-
näköisyydellä. Maastossa inventoitiin vain sellaiset uudet rakennuspaikat, jotka si-
jaitsevat Luken ennusteen pikseliruuduilla (ks. kuva 1). Ennuste saatiin paikkatie-
tomuodossa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Toimeksiantoon ei sisältynyt sel-
laisten saarien inventoiminen, joihin ei ole tieyhteyttä. 

Liito-oravaselvityksen maastotyöt tehtiin soveltaen ympäristöhallinnon julkaise-
mia ohjeita (Sierla ym. 2004, Nieminen & Ahola 2017). Maastotöissä käytettiin 
GPS-paikanninta (Garmin 62s), jolla kohteet ja havaintopaikat voitiin paikantaa 
riittävällä tarkkuudella. 

Maastoinventoinnit tehtiin toimeksiannon ajankohdasta johtuen vasta toukokuun 
lopulla, 21.–24.5.2021. Ajankohta on em. ohjeiden mukaan työhön soveltuva, 
mutta kasvillisuuden kehittyminen ja papanoiden hajoaminen heikentävät tulos-
ten laatua ja luotettavuutta loppukeväällä. Liito-oravan jätöksiä etsittiin erityisen 
huolellisesti karikkeen ja kasvillisuuden joukosta. 

Maastoinventoinnissa selvityskohteet käveltiin läpi ja liito-oravan jätöksiä etsittiin 
mahdollisten pesä-, suoja- ja ruokailupuiden tyviltä. Näitä ovat mm. kolopuut ja 
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kookkaat kuuset sekä lehtipuut, etenkin haavat ja lepät. Jätöslöydöt paikannettiin. 
Liito-oravan asuttamat metsiköt (reviirien ydinalueet) rajattiin puuston koostu-
muksen ja rakenteen sekä jätöshavaintojen perusteella kartalle. Näistä metsi-
köistä etsittiin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (kolopuut tai risupesät 
lähiympäristöineen), jotka merkittiin tai rajattiin kartalle. 

 

 
Kuva 1. Selvitysalueiden sijainti. Maastossa inventoitiin ne kaavaehdotuksen (4.12.2020) mukaiset uudet ra-
kennuspaikat (vihreät ympyrät) ja rantasaunan paikat (siniset ympyrät) lähiympäristöineen, jotka sijaitsevat 
Luken ennusteen mukaisilla ruuduilla (punainen rasteri). Rantaosayleiskaava-alueen raja on merkitty sinisellä 
viivalla. 

 

3  TULOKSET 

3.1  Rakennuspaikkojen läheisyydessä todetut liito-orava-alueet 

Rantaosayleiskaava-alueella tehtiin kevään 2021 inventoinnissa havaintoja liito-
oravan esiintymisestä seuraavilla suunnitelluilla uusilla rakennuspaikoilla tai nii-
den läheisyydessä: 
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1. Jämijärvi, Rajakorpi W 

Jämijärven Rajakorvenselän lounaispuolisella ranta-alueella on ennestään tie-
dossa ollut liito-oravan esiintymisalue. Kohde oli asuttu myös keväällä 2021. 
Ranta-alueelle rajattiin kaksi ydinaluetta, joista läntisempi on uudistuskypsää–
varttunutta kuusikkoa. Sekapuuna kasvaa vähän koivua ja reunalla haapaa (kansi-
kuva). Itäisempi ydinalue kasvaa harvennettua, uudistuskypsää–varttunutta 
kuusta, koivua ja haapaa. 

Molemmilta ydinalueilta löydettiin liito-oravan jätöksiä useiden ruokailu- ja suoja-
puiden tyviltä (kuva 2). Kohteelta ei kuitenkaan löydetty lajin pesäpuuta. Se saat-
taa sijaita alueen ulkopuolella, sillä soveltuvaa puustoa on lähialueella monin pai-
koin. Läntisemmälle ydinalueelle on osoitettu yksi ja itäisemmälle ydinalueelle 
kaksi uutta rakennuspaikkaa. 

 

 
Kuva 2. Liito-oravan jätöslöydöt (vihreät ympyrät) ja arvioidut ydinalueet (sininen katkoviiva) 
kohteella Rajakorpi W. 

 

2. Jämijärvi, Karilannokka S 

Kierikankylässä sijaitsevan Karilannokan eteläpuolisella rantajaksolla kasvaa haa-
paa ja koivua sekä eteläosassa myös kuusta ja mäntyä. Puustoinen kaistale on ka-
pea, mutta liito-oravan jätöksiä löytyi keväällä 2021 useiden puiden tyviltä (kuva 
3). Rajatulta ydinalueelta ei löydetty lajin pesäpuuta. Peltojen välinen metsäkais-
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tale kuulunee samaan elinpiiriin. Liito-oravan kulkuyhteys on heikko ja katkonai-
nen rantaa pitkin sekä pohjoisen että etelän suuntaan. Ydinalueen rajalle on osoi-
tettu yksi uusi rakennuspaikka ja alueen läheisyyteen kaksi rakennuspaikkaa. 

 

 
Kuva 3. Liito-oravan jätöslöydöt (vihreät ympyrät) ja arvioitu ydinalue (sininen katkoviiva) koh-
teella Karilannokka S. 

 

3. Ainajärvi, Kuukkula 

Ainajärven Järvenpäänlahden koillisrannalla todettiin liito-oravan asuttama alue 
keväällä 2021. Rajattu ydinalue (kuva 4) on suurimmaksi osaksi uudistuskypsää 
kuusikkoa, jossa kasvaa sekapuuna vähän koivua ja mäntyä sekä idempänä joitakin 
haapoja. Osa ydinalueesta kuuluu Kuukkulan luonnonsuojelualueeseen, joka jat-
kuu itään päin. Luonnonsuojelualueen itäosa ja sen eteläpuolinen metsäalue eivät 
kuuluneet tämän työn selvitysalueeseen, mistä johtuen esitetty ydinaluerajaus 
saattaa olla todellista pienempi. Kohteelta ei löydetty liito-oravan pesäpuuta ja se 
sijaitseekin todennäköisesti muualla lähialueella. Rajatulle ydinalueelle on osoi-
tettu yksi uusi rakennuspaikka, jonka läheisyydessä havaittiin liito-oravan jätöksiä. 
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Kuva 4. Liito-oravan jätöslöydöt (vihreät ympyrät) ja arvioitu ydinalue (sininen katkoviiva) koh-
teella Kuukkula. Kaava-alueen raja on merkitty yhtenäisellä sinisellä viivalla. 

 

4. Jämijärvi, Leveälahti SE 

Leveälahden kaakkoisrannan metsäalueella kasvaa uudistuskypsää kuusikkoa ja 
sekapuuna koivua sekä vähän haapaa ja raitaa. Rajatulta ydinalueelta (kuva 5) löy-
dettiin liito-oravan jätöksiä, mutta ei lajin pesäpuuta. Pesäpuu saattaa sijaita muu-
alla lähialueella, jota ei inventoitu. Rajatulle ydinalueelle on osoitettu yksi uusi ra-
kennuspaikka, jonka läheisyydessä havaittiin liito-oravan jätöksiä. 
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Kuva 5. Liito-oravan jätöslöydöt (vihreät ympyrät) ja arvioitu ydinalue (sininen katkoviiva) koh-
teella Leveälahti SE. 

 

3.2  Muut liito-orava-alueet 

Rantaosayleiskaava-alueelta on aiempia liito-oravatietoja (Ala-Risku 2016, Suo-
men Lajitietokeskus/FinBIF 2021) seuraavilta kohteilta: 

5. Jämijärvi, Majanlahti, Katajiston ja Kuusiston tilojen länsipuoli: Edelleen liito-
oravan asuttamaa aluetta keväällä 2021. Metsäalueelle ei ole osoitettu uusia ra-
kennuspaikkoja, joten sitä ei inventoitu tarkemmin. Rantaosayleiskaavaehdotus ei 
vaikuta liito-oravan elinmahdollisuuksiin tai kulkuyhteyksiin kohteella. 

6. Jämijärvi, Sauvalahti, Kivelän tilan itä–koillispuoli: Ei jätöslöytöjä keväällä 2021. 
Sauvaniementien eteläpuolelle on osoitettu yksi uusi rakennuspaikka. Tontti on 
liito-oravalle sopivaa, mutta ei optimaalista elinympäristöä (kuusta, muutama 
koivu ja yksi mänty sekapuuna). Lähialueella kasvaa liito-oravan ruokailupuiksi so-
pivia haapoja. Maastossa ei löydetty lajille sopivia pesäpuita. Rantaosayleiskaava-
ehdotus ei vaikuta merkittävästi liito-oravan elinmahdollisuuksiin tai kulkuyhteyk-
siin kohteella. 

7. Mertiöjärvi, Kurkilahden luoteispuoli: Metsäalueelle ei ole osoitettu uusia ra-
kennuspaikkoja, joten sitä ei inventoitu maastossa. Ilmakuvan perusteella alueella 
on edelleen liito-oravalle soveltuvaa metsää. Rantaosayleiskaavaehdotus ei vai-
kuta liito-oravan elinmahdollisuuksiin tai kulkuyhteyksiin kohteella. 
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8. Jämijärvi, Teevalansalmen koillispuoli: Jämijärven luusuan eli Jyllinjoen niskan 
etelärannalta on aiempia liito-oravahavaintoja. Metsäalueelle ei ole osoitettu uu-
sia rakennuspaikkoja, joten sitä ei inventoitu maastossa. Ilmakuvan perusteella 
aiemmalla havaintopaikalla ei enää ole liito-oravalle soveltuvaa metsää. Ranta-
osayleiskaavaehdotus ei vaikuta liito-oravan elinmahdollisuuksiin tai kulkuyhteyk-
siin kohteella. 

9. Ainajärvi, Järvenpäänlahti E: Lahden itäpuolelta on aiempia liito-oravahavain-
toja. Metsäalueelle ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja, joten sitä ei inventoitu 
maastossa. Ilmakuvan perusteella alueella on edelleen liito-oravalle soveltuvaa 
metsää. Rantaosayleiskaavaehdotus ei vaikuta liito-oravan elinmahdollisuuksiin 
tai kulkuyhteyksiin kohteella. 

10. Jämijärvi, Niemenmaa: Niemenmaanlahden pohjoisrannalta on aiempi liito-
oravahavainto. Alueelle ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja, joten sitä ei in-
ventoitu maastossa. Ilmakuvan perusteella kohteella on enää hyvin vähän liito-
oravalle soveltuvaa metsää. Rantaosayleiskaavaehdotus ei vaikuta liito-oravan 
elinmahdollisuuksiin tai kulkuyhteyksiin kohteella. 

11. Jämijärven saaret: Jämijärven saarista on aiempia liito-oravatietoja Palosaaren 
itäpäästä, Huopansaaren etelärannalta sekä Uimaluodon länsirannalta. Saaret ei-
vät sisältyneet kevään 2021 inventointiin. Kaikkia em. saaria erottaa mantereesta 
noin 60–100 metriä leveä salmi, jonka liito-oravat ovat ylittäneet joko liitämällä 
tai jäätä pitkin loikkimalla. Ilmakuvien perusteella em. saarissa on edelleen liito-
oravalle soveltuvaa elinympäristöä. 

4  YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

Jämijärven rantaosayleiskaavan liito-oravaselvityksessä todettiin keväällä 2021 
neljä kohdetta, joilla laji esiintyy suunnitellulla uudella rakennuspaikalla tai sellai-
sen läheisyydessä (alaluku 3.1). 

Kohteille rajattiin minimipinta-alaiset elinpiirin ydinalueet puuston rakenteen ja 
jätöshavaintojen perusteella. Yhdeltäkään alueelta ei löydetty liito-oravan pesä-
puita, joita lähiympäristöineen koskisi luonnonsuojelulain 49 § 1 mom:n mukainen 
hävittämis- ja heikentämiskielto. Liito-oravan pesäpaikat sijaitsevat tyypillisesti 
niissä elinpiirin osissa, joihin jätöshavainnot ovat keskittyneet, joten ns. varovai-
suusperiaatteen vuoksi kaavaehdotusta tulisi muuttaa ko. kohteiden osalta. 

Kohteella Rajakorpi W (kuva 6) läntisemmän ydinalueen yksi uusi rakennuspaikka 
voitaisiin siirtää lännen tai luoteen suuntaan, samalla kiinteistöllä sijaitsevan pel-
lon reunalle. Itäisemmän ydinalueen rakennuspaikoille tulisi tutkia vaihtoehtoista 
sijaintia idempää, samaan kiinteistöön kuuluvan Rajakorven tilakeskuksen koh-
dalta tai sen itäpuolelta. Rannan suuntainen kulkuyhteys on liito-oravien kannalta 
heikko ja aukkoinen sekä ydinalueiden länsi- että itäpuolella. Olennaista on säilyt-
tää kulkuyhteys ydinalueilta etelän suuntaan Vihuntien yli. 
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Kuva 6. Kohde Rajakorpi W: Liito-oravan ydinalueet on rajattu sinisellä katkoviivalla. Kaavaehdotuksen mukai-
set uudet rakennuspaikat on merkitty punaisilla ympyröillä ja uusi rantasaunan paikka sinisellä ympyrällä. Liito-
oravan elinmahdollisuuksien kannalta paremmat alueet uusille rakennuspaikoille on rajattu punaisella katko-
viivalla. 

 

Kohteella Karilannokka S voidaan siirtää kuvassa 7 näkyvistä uusista rakennuspai-
koista keskimmäisintä niin, ettei sen tontti sijoitu rajatulle liito-oravan ydinalu-
eelle. Kohteelta on liito-oravien kannalta heikko ja aukkoinen kulkuyhteys molem-
piin suuntiin rantapuustoa pitkin. Reviirin säilymisen kannalta on tärkeää, että ku-
vaan 7 merkitty puustoinen kulkuyhteys peltojen väliselle metsäalueelle säilyy. 

Kohteella Kuukkula tulisi tarkastella mahdollisuuksia uuden rakennuspaikan siirtä-
miseksi pois ydinalueelta. 

Kohteella Leveälahti SE uusi rakennuspaikka tulisi siirtää aivan kiinteistön pohjois-
päähän, jos muuta vaihtoehtoa ei ole. 

Tähän selvitykseen ei sisältynyt sellaisten Jämijärven saarien inventoiminen, joihin 
ei ole tieyhteyttä. Uusia rakennuspaikkoja on osoitettu Palosaareen, Huopansaa-
reen, Iso- ja Pikku-Koivuseen, Uimaluotoon sekä Majasaareen ja Mäntysaareen. 
Ilmakuvien perusteella suurin osa ko. rakennuspaikoista sijoittuu pellolle, hakkuu-
alueelle tms. liito-oravalle sopimattomaan ympäristöön. Kaavaan voidaan sisällyt-
tää em. saarien rakennuspaikkojen osalta kaavamääräys, jonka mukaan mahdolli-
nen liito-oravan esiintyminen tulee arvioida ennen rakennusluvan myöntämistä. 
Arviointi ei välttämättä edellytä keväällä tehtävää maastoinventointia, sillä useissa 
tapauksissa voidaan jo ilmakuvatarkastelun perusteella todeta, ettei rakennuspai-
kalla ole liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä ja siten ei myöskään lajin lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja. 
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Kuva 7. Kohde Karilannokka S: Liito-oravan ydinalue on rajattu sinisellä katkoviivalla. Kaavaehdotuksen mukai-
set uudet rakennuspaikat on merkitty punaisilla ympyröillä. Liito-oravalle tärkeä kulkuyhteys on merkitty pu-
naisella katkoviivalla. 
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