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1. JOHDANTO 
 
Liedon kunta tilasi Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy:ltä liito-oravan esiintymistä 
ja lajille sopivia kulkuyhteyksiä koskevan selvityksen keväällä 2018. Liedon 
asemanseudulla kartoitettiin liito-oravan esiintymisalueet ja sille sopivat metsiköt 
Nautelankoskella sekä Vintalantien itäpuolisessa metsässä. Lisäksi kartoitettiin liito-
oravalle sopivat kulkuyhteydet Nautelankoskelta länteen. Samoin kartoitettiin 
kulkuyhteyksiä Nuolemon ja Vintalan välillä sekä Turun Kehätien-Suopohjan alueella. 
Toimeksiantoon sisältyi myös entisen Tarvasjoen kunnan alueelta tiedossa olevien liito-
oravahavaintojen kokoaminen yhteen kunnan toimittamien tietojen pohjalta. 
 
Selvityksen maastotyöt tehtiin huhti-toukokuussa 2018. Ne suoritti sekä tämän raportin 
kirjoitti FM (biologi) Turkka Korvenpää. 
 
 

2. LIITO-ORAVAN EKOLOGIAA 
 
Liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, joissa kasvaa haapaa sekä 
muita lehtipuita. Se ei yleensä asetu puhtaisiin lehtimetsiin tai voimakkaasti 
harvennettuihin metsiköihin. Laji karttaa myös taimikoita sekä puhtaita männiköitä. 
Koiraiden elinpiirit ovat selvästi naaraita laajempia, keskimäärin 60 hehtaaria, kun taas 
naaraiden elinpiirin keskikoko on noin 8 hehtaaria (Hanski ym. 2000). Elinpiirin ei 
välttämättä tarvitse koostua kokonaisuudessaan lajille sopivasta elinympäristöstä vaan 
tyypillisesti se muodostuu erillisistä pesimiseen ja ruokailuun soveltuvista metsiköistä, 
joiden välillä on liito-oravalle huonommin sopivia, mutta liikkumisen mahdollistavia 
metsiä tai puustoyhteyksiä. Koiraiden elinpiirit voivat mennä osittain päällekkäin, ja 
yhden koiraan elinpiirillä voi elää monta naarasta. 
 
Liito-orava syö kesällä lehtipuiden lehtiä ja muina vuodenaikoina norkkoja ja myös 
havupuiden silmuja. Niinpä se käyttää ruokailualueinaan sekametsien ohella myös mm. 
nuoria lehtimetsiä. Liito-orava pesii tavallisesti käpytikan tekemiin koloihin, mutta myös 
linnunpönttöihin, rakennuksiin ja oravan rakentamiin risupesiin. Tyypillisiä pesäpuita 
ovat haapa sekä risupesien kohdalla kuusi. 
 
Liito-orava liikkuu pääasiassa liitämällä puusta toiseen. Se pystyy liitämään jopa 40-50 
metrin matkoja, mikäli puusto on riittävän korkeaa. Parhaat kulkuyhteydet sopivat myös 
ruokailu- tai pesimäalueiksi, mutta liito-orava pystyy hyödyntämään liikkumisessaan 
myös yksittäisten puiden muodostamia puurivejä sekä esimerkiksi pientaloalueiden 
pihapuita. Laji ei ole ihmisarka. 
 
Liito-oravan on havaittu käyttävän liikkumiseen pääsääntöisesti yli kymmenmetrisiä 
puita (Virtanen ym. 2014). Kulkuyhteyksien suositeltavana leveytenä on pidetty 
vähintään 20-50 metriä ja yhteyden aukoissa puiden välisenä etäisyytenä korkeintaan 
20 metriä (Ramboll Oy ja Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2014). Parhaimmat yhteydet ovat 
tiheitä metsiköitä, joissa on myös lehtipuita. Tällaisissa metsiköissä liito-oravat ovat 
paremmin suojassa saalistajilta ja voivat käyttää niitä myös esimerkiksi ruokailuun. 
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Olennaista on se, että yhteys kestää myrskyt ja muodostuu eri-ikäisistä puista, jolloin 
vallitsevan puuston poistuessa yhteys ei katkea. 
 
 

3. MAASTOTYÖMENETELMÄT 
 

 
3.1 LIITO-ORAVAN ELINYMPÄRISTÖT LIEDON ASEMANSEUDULLA JA 
TARVASJOELLA 
 
Asemanseudun kartoitusalueella käytiin kaikki liito-oravalle mahdollisesti sopivat 
metsäkuviot huolellisesti läpi 11.4.2018, jolloin maasto oli jo täysin lumeton. Työssä 
keskityttiin erityisesti lehti- ja sekametsiin, kun taas kuivahkot mäntykankaat inventoitiin 
kevyemmin, sillä liito-oravat eivät asetu puhtaisiin männiköihin. Maastossa etsittiin 
merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Näistä merkeistä tavallisimpia ovat suurten 
haapojen tai kuusten tyviltä tyypillisesti löytyvät papanat sekä virtsaamisjäljet puiden 
rungoilla. Kun papanoita havaittiin, merkittiin muistiin puulaji, GPS:n antamat 
koordinaatit, arvio papanoiden määrästä, mahdollisten kolojen esiintyminen sekä 
tulkinta siitä, onko kyseessä pesäpuu. Lisäksi rajattiin liito-oravalle sopivat 
ruokailumetsiköt ja selvitettiin tarvittavia puustoyhteyksiä liito-oravan käyttämien 
metsiköiden välillä. 
 
Tarvasjoella ei tehty maastotöitä vaan koottiin aiemmat liito-oravahavainnot yhteen. 
 
 
3.2 LIITO-ORAVAN KULKUYHTEYDET 
 
Liito-oravalle sopivia kulkuyhteyksiä selvitettiin ilmakuvatulkinnalla, jota täydennettiin 
maastossa tehdyillä tarkistuksilla. Käytännössä selvitettävät alueet käveltiin kokonaan 
läpi. Liedon asemanseudun ja Turun kehätien – Suopohjan alueen yhteyksiä selvitettiin 
maastossa 24.5.2018 sekä Nuolemon ja Vintalan välisiä yhteyksiä 31.5.2018. 
 
 

4. TULOKSET 
 
 
4.1 LIITO-ORAVAN ELINYMPÄRISTÖT LIEDON ASEMANSEUDULLA 
 
Selvitysalueelta löytyi kaksi lähekkäistä liito-oravan elinpiiriä (Liite 1). Toinen niistä 
sijaitsee Vintalantien itäpuolen metsäalueen eteläosassa pellonreunan melko 
varttuneessa sekametsässä, josta löytyi liito-oravan papanoita kaikkiaan seitsemän 
puun tyveltä (Taulukko 1, puut 1-7, Kuva 1). Viisi näistä puista oli järeitä kuusia ja kaksi 
haapoja. Useimpien papanapuiden tyviltä löytyi melko runsaasti papanoita. Kolopuita ei 
löytynyt kuten ei myöskään risupesiä, mutta muutaman järeän kuusen juurella havaittiin 
niin runsaasti papanoita, että kyseessä saattavat olla liito-oravan pesäpuut. Risupesän 
havaitseminen tiheän ja korkean kuusen oksistosta on vaikeaa. Joka tapauksessa 
pellonreunusmetsä on liito-oravien pysyvästi käyttämä, joten kyseessä on vähintään 
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laissa tarkoitettu levähdyspaikka. Liito-oraville hyvin sopivaa puustoa kasvaa vain 
kapealla vyöhykkeellä pellonreunamilla, jossa on pääosin nuorehkoa haavikkoa sekä 
sekapuina järeitä kuusia ja melko kookkaitakin koivuja. Idempänä puusto on 
harvennettu lähes puistomaiseksi, mikä on muuttanut metsän liito-oravalle huonosti 
sopivaksi. Liito-oravan elinpiiri rajautuu pohjoisessa harvennettuun varttuneeseen 
männikköön sekä kuusettuvaan varttuneeseen männikköön, jota on Vintalantien 
varressa. Toinen lajille sopiva metsikkö sijaitsee Vintalantien varressa hiukan 
pohjoisempana kallion ja maantien välissä. Siellä kasvaa jonkin verran haapaa 
havupuuston seassa. Tältä alueelta ei tehty havaintoja liito-oravan papanoista. Liito-
oraville sopivia ruokailumetsiköitä on myös metsästysmajan kaakkoispuolella 
pellonreunassa, jossa kasvaa haavikkoa sekä metsästysmajasta koilliseen kaivetun 
pienen lammen rannoilla ja Vintalantien sekä Vanha Tampereentien risteyksen 
viereisissä koivikoissa Aurajoen länsirannalla pumppaamon lähistöllä. Liito-oravat 
pystyvät helposti siirtymään todetulta elinalueeltaan Vintalantien itäpuolen 
ruokailumetsiköihin. Näiden yhteyksien säilyminen tulee turvata joko jättämällä 
yhtenäisiä metsäkaistaleita tai vähintäänkin yksittäisiä vähintään 10 metriä korkeita 
puita mahdollisten tulevien tonttien väleihin. Yhteydet pumppaamon viereisiin koivikoihin 
ovat selvästi heikommat. Liito-oravat pääsevät kuitenkin liikkumaan sinnekin 
omakotitalojen pihapuustoa käyttäen. Todettu liito-oravareviiri olisi hyvä jättää kokonaan 
rakentamatta ja mielellään myös metsänhoidon ulkopuolelle. 
 

 
 

Kuva 1. Liito-oravareviiri Vintalantien itäpuolella pellonreunan metsässä. 
 
Liito-oravia elää myös Nautelankosken luonnonsuojelualueella sekä heti sen 
eteläpuolella Aurajoen itärannalla. Luonnonsuojelualueella papanoita löytyi kaikkiaan 
kymmenen puun tyveltä (Taulukko 1, puut 8-17). Näistä yhdeksän sijaitsee joen länsi- ja 
yksi itärannalla. Joen länsiranta on liito-oravalle hyvin sopivaa varttunutta kuusikkoa. 
Eläimet pesinevät risupesissä, sillä havaittujen kolopuiden (yksi haapa ja yksi 
haapapökkelö) tyviltä ei löytynyt papanoita. Varsin kookkaiden ja tiheiden kuusten 
oksistosta ei pesiä kuitenkaan kyetty löytämään, vaikka papanoita havaittiin melko 
runsaasti usean kuusen tyveltä. Nautelankosken myllyn lähellä on eläinten 
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ruokailualueenaan käyttämä haavikko, jossa oli myös papanoita. Joen itärannan 
harmaaleppä-tuomilehto muodostaa niin ikään hyvän ruokailualueen. 
 
Taulukko 1. Papanahavainnot Liedon asemanseudulla. 
 
Puun nro Yhtenäiskoordinaatit Puulaji Papanamäärä Muuta 
1 6725161: 3251231 Kuusi Muutamia kymmeniä 

papanoita 
Mahdollisesti 
risupesiä 

2-3 6725158: 3251237 Kaksi kuusta Useita kymmeniä 
papanoita kummankin 
kuusen tyvellä 

Mahdollisesti 
risupesiä 

4 6725140: 3251258 Kuusi Muutama kymmenen 
papanaa 

Mahdollisesti 
risupesiä 

5 6725160: 3251249 Haapa Muutama kymmenen 
papanaa 

 

6 6725186: 3251203 Kuusi Muutama papana  
7 6725181: 3251198 Haapa Yli sata papanaa  
8-9 6725079: 3251019 Kaksi haapaa Toisen tyvellä 

kymmenkunta papanaa, 
toisen yksi papana 

 

10 6725079: 3251014 Haapa Parisenkymmentä 
papanaa 

 

11 6725061: 3251018 Haapa Kymmenkunta papanaa  
12 6725005: 3250922 Kuusi Parisenkymmentä 

papanaa 
 

13 6724999: 3250980 Kuusi Kymmenkunta papanaa  
14 6724963: 3250997 Haapa Muutama kymmenen 

papanaa 
 

15 6724963: 3250998 Haapa Kymmenkunta liito-oravan 
papanaa 

 

16 6724903: 3251006 Kuusi Muutama kymmenen 
papanaa 

 

17 6724798: 3251186 Kuusi Muutama papana  
18 6724700: 3251246 Kuusi Muutama papana  
19-20 6724665: 3251269 Kaksi haapaa Toisen tyvellä 

parisenkymmentä 
papanaa ja toisen tyvellä 
useita kymmeniä 
papanoita ja 
virtsaamisjälkiä 

Todennäköinen 
pesäpuu 

21 6724674: 3251290 Kuusi Kymmenkunta papanaa  
22 6724720: 3251321 Kuusi Muutama papana  
23 6724772: 3251329 Haapa Muutama papana  

 

Välittömästi luonnonsuojelualueen eteläpuolella joen itärannalla kasvaa lajille hyvin 
sopivaa varttunutta kuusikkoa ja sekametsää, jossa on jonkin verran järeää haapaa 
sekä koivua. Tältä alueelta liito-oravan papanoita löytyi yhteensä kuuden puun tyveltä 
(Taulukko 1, puut 18-23). Näistä yhden tyveltä löytyi sekä runsaasti papanoita että 
virtsaamisjälkiä, ja kyseistä puuta ympäröivät suojaa tarjoavat kuuset, minkä perusteella 
puu tulkittiin todennäköiseksi pesäpuuksi. Vintalantien varrella ja tieltä kohti Aurajokea 
virtaavan puron laaksossa kasvaa lisäksi ruokailualueeksi hyvin sopivaa lehtipuustoa. 
Reviiri rajautuu idässä pieneen hakkuuseen ja idässä sekä etelässä pientalojen 
pihoihin. Liito-oravalle kohtalaisen sopivaa metsää näyttäisi olevan myös Vintalantien 
itäpuolella, mutta tätä aluetta ei kartoitettu tarkemmin. Todettu liito-oravareviiri sekä 
siihen rajautuvat, karttaan merkityt, ruokailumetsiköt, olisi hyvä jättää kokonaan 
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rakentamatta. Alueen kuusikot ja sekametsät olisi hyvä lisäksi jättää metsänhoidon 
ulkopuolelle samoin kuin ainakin pääosa ruokailumetsiköistä. 
 

4.2 LIITO-ORAVAN ELINYMPÄRISTÖT TARVASJOELLA 
 
Tässä työssä ei tehty lainkaan maastokartoituksia entisen Tarvasjoen kunnan alueella, 
vaan ainoastaan koottiin yhteen Liedon kunnan toimittamat aineistot Tarvasjoelta 
tiedossa olevista liito-oravahavainnoista. Havainnot on lueteltu alla: 
 

1. Kallela, Salontien molemmin puolin Kauniston talosta pohjoiseen. Olemassa 
oleva liito-oravan reviiri, josta on tuoreita tietoja vuodelta 2015 (FCG Suunnittelu 
ja tekniikka Oy 2015) 

2. Kallela, Salontien eteläpuolella lähellä kunnanrajaa edellisestä reviiristä noin 300 
m itään. Mahdollinen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka järeytyvässä 
metsikössä (Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Iiro Ikosen 
maastokäynnistä laatima muistio vuodelta 2015). 

3. Ryönummi. Tiipiläntien itäpuolella Nummilan talosta kaakkoon (pistemäinen 
havainto, Varsinais-Suomen ELY-keskus 2016). 

4. Ryönummi. Tiipiläntien länsipuolella Suurilantien varressa (pistemäinen havainto, 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 2016). 

5. Uitonkulma. Aurantien koillispuolella lähellä kunnanrajaa (pistemäinen havainto, 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 2016). 

6. Liedonperä. Mälläänmäestä noin 700 m luoteeseen Takatalontien varrella 
(pistemäinen havainto, Varsinais-Suomen ELY-keskus 2016). 

7. Tarvasjoen kirkonkylä. Kujanpään lähellä (pistemäinen havainto, Varsinais-
Suomen ELY-keskus 2016). 

8. Killala. Munkkienpellon länsipuolen metsässä (pistemäinen havainto, Varsinais-
Suomen ELY-keskus 2016). 

9. Killala. Vapoloukkaan talon itäpuolella (pistemäinen havainto, Varsinais-Suomen 
ELY-keskus 2016). 

10. Rahkalankulma – Jauhola. Roununmäen pohjoispuolella pellonreunan metsässä 
(pistemäinen havainto, Varsinais-Suomen ELY-keskus 2016). 

11. Hungerla. Lampon talon pohjoispuolella (pistemäinen havainto, Varsinais-
Suomen ELY-keskus 2016). 

12. Liiparla. Takapellonmäen eteläpuolella (pistemäinen havainto, Varsinais-Suomen 
ELY-keskus 2016). 

13. Hihna – Paappala. Paapankallion lounaispuolella (pistemäinen havainto, 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 2016). 

14.  Mäentaka. Isoniittu -nimisen pellon pohjoispuolella (pistemäinen havainto, 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 2016). 

15.  Takamaa. Rahkasuon kaakkoiskärjessä pellonreunan metsässä (pistemäinen 
havainto, Varsinais-Suomen ELY-keskus 2016). 
 

Yllä lueteltujen pistemäisten havaintojen lähialueilla on hyvä tehdä liito-oravakartoitus 
ennen maankäytön muutoksia tai hakkuita. 
 
4.3 LIITO-ORAVAN TARVITSEMAT KULKUYHTEYDET 
 
Alla käsitellään aluekohtaisesti liito-oraville sopivia, olemassa olevia kulkuyhteyksiä 
sekä esitetään joitakin suosituksia niiden ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. 
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Tämänhetkiset parhaat yhteydet on merkitty keltaisilla viivoilla raportin liitekarttoihin 
(Liitteet 2-4). Ne kulkevat liito-oravien elinympäristöiksi parhaiten sopivien metsiköiden 
kautta. Osa näistä metsiköistä on tällä hetkellä liito-oravien asuttamia, mutta tätä ei 
tässä työssä tarkemmin selvitetty. Lisäksi karttoihin on merkitty lajille heikommin 
soveltuvat metsiköt, joita liito-orava voi käyttää kulkuyhteyksinään sekä muutamia 
kulkuyhteyksiä katkovia esteitä. 
 
4.3.1 Liedon asemanseutu 
 
Vintalantien itäpuolen metsäalueelta sekä Nautelankosken alueen liito-oravareviireiltä 
on melko hyvät kulkuyhteydet aina moottoritielle asti. Liito-oravat voivat hyödyntää 
Nautelankoskenpolun ja Nautelankoskentien varren puita siirtyessää lännen suuntaan, 
vaikka yhteydet ovatkin suojattomia ja hyvin kapeita, vain yhden puurivin muodostamia. 
Liedon aseman taajaman pihoissa kasvaa puita, joita käyttäen eläimet voivat siirtyä 
pientalojen keskellä sijaitseviin metsäsaarekkeisiin. Sen sijaan Turku-Tampere rata 
aukeine reunamineen ja eritoten johtimineen muodostaa suhteellisen vaikeasti 
ylitettävän, mutta tuskin kokonaan ylitsepääsemättömän esteen (Kuva 2). Radan 
länsipuolella Poppelikujan varressa kasvava puurivistö tarjoaa yhteyden kohti 
moottoritietä. Poppelikujasta länteen kasvaa laajalti liito-oravien kulkuyhteyksiksi hyvin 
sopivia metsiä. 
 

 
 
Kuva 2. Turku-Tampere -rautatie muodostaa melko tehokkaan esteen liito-oraville. 
 
Liito-oravien kulkuyhteyksiä voidaan turvata huolehtimalla siitä, että 
Nautelankoskenpolun, Nautelankoskentien ja Poppelikujan puurivistöjä ei uudisteta 
kerralla vaan nykyisiä puita korvataan vaiheittain uusilla siten, että yksittäisten, 
vähintään noin 10 metriä pitkien, puiden väliset etäisyydet eivät kasva yli 20 metriä 
pitkiksi. Liedon asemanseudun mahdollisessa täydennysrakentamisessa olisi hyvä 
huolehtia siitä, että nykyiset metsäsaarekkeet säilyvät ainakin osittain ja niin, että 
olemassa olevat metsikköyhteydet eivät katkea. Vanha Tampereentien pyörätien 
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vieressä kasvavien mäntyjen olisi hyvä antaa kasvaa korkeammiksi, mikä helpottaa tien 
ylitystä. 
 
4.3.2 Nuolemo-Vintala 
 

Hämeentieltä on hyvät kulkuyhteydet aina Ankan muuntoasemalle johtavalle 
voimalinjalle asti. Voimalinja leveine johtoaukeineen ja johtimineen muodostanee 
käytännössä ylittämättömän esteen liito-oraville (Kuva 3). Sen sijaan linjan 
pohjoispuolella kasvaa laajalti liito-oravan pysyviksikin elinympäristöiksi sopivia 
varttuneita kuusivaltaisia metsiä, joiden lisäksi siellä on lajille vähemmän sopivia, mutta 
kuitenkin kulkuyhteyksiksi kelpaavia metsiköitä. Ainoastaan Liesanmajan 
pohjoispuolella sijaitseva hakkuuaukea on tällä hetkellä hieman hankalasti ylitettävä, 
mutta sillekin on jo paikoin ehtinyt kasvaa jonkin verran uusia usean metrin korkuisia 
puita, joita käyttäen aukean ylittäminen on mahdollista. Väljäntien länsipuolen 
kallioisessa mäkimaastossa kasvaa männikköä, joka on liito-oravien kannalta 
huonolaatuista elinympäristöä.  Mäen itärinteillä esiintyy sekapuuna jonkin verran 
kuusta, joten itärinne muodostaa joka tapauksessa toimivan kulkuyhteyden. Alhon talon 
länsi- ja pohjoispuolella sekä Kulmalan talon itäpuolella on laajalti liito-oraville hyvin 
sopivaa varttunutta kuusikkoa. Alhon ja Posontien välisellä metsäalueella kasvaa 
paikoin toki myös nuorempaa metsää, mutta sekin toimii hyvänä kulkuyhteytenä. Sen 
sijaan Posontien reunat ovat kokonaan puuttomia, mikä katkaisee liito-oraville sopivat 
yhteydet. 
 
Alueen maankäytössä ja metsänhoidossa tulee huolehtia olemassa olevien 
kulkuyhteyksien säilymisestä. Posontien varteen voisi istuttaa puita, mikäli liito-oravan 
liikkumismahdollisuuksia Vintalan suuntaan halutaan parantaa. 
 

 
 
Kuva 3. Voimajohto estää tehokkaasti liito-oravien kulkua. 
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4.3.3 Kehätie-Suopohja 
 
Liito-oravat pystyvät ylittämään Kehätien Alhontien pohjoispään kohdalta. Siellä tien 
kummallakin reunalla kasvaa tähän riittävän korkeaa puustoa. Kehätien ja 
Muurassuontien välinen metsikkö on lajille hyvin sopivaa varttunutta sekametsää, jossa 
kasvaa järeitä haapoja. Kehätien vastakkaisella puolella puusto on nuorempaa, 
lyhyempää ja mäntyvaltaista. Liito-oravat pystyvät liikkumaan Alhontien ja 
Tuulissuontien välissä rakennettujen alueiden keskellä sijaitsevia metsiköitä pitkin. Sen 
sijaan Tuulissuontien pohjoispuolella kulkeva voimalinja muodostaa johtoaukeineen ja 
johtimineen melko tehokkaan esteen. Voimalinjasta pohjoiseen kulkuyhteydet ovat taas 
hyviä, sillä osa metsistä on jopa liito-oravan pysyväksi elinympäristöksi sopivia. 
Kulkuyhteys lähes katkeaa Nallintien itäpuolen entiseen peltoon, mutta pellon 
länsireunalla kasvaa kapea puustokaistale, jota pitkin liikkuminen on mahdollista. 
Lisäksi pellon länsireunalle on istutettu kuusia, jotka tulevaisuudessa parantavat 
yhteyttä. Myös pellon itäpuolella omakotitalojen pihoissa on liito-oravan liikkumista 
helpottavia puita. Tästä pohjoiseen Lankilanmäen suuntaan on yhtenäinen 
metsäyhteys, jonka eteläosa tosin koostuu nuorista metsistä. Luolakallion 
pohjoispuolella kasvaa varttunutta kuusivaltaista metsää, joka soveltuu erittäin hyvin 
liito-oravan elinympäristöksi ja jossa on asuttu liito-oravareviiri. Myös Silvolan ja 
Vuorenpään talojen suuntaan on olemassa toimiva kulkuyhteys. Alueella on erikokoisia 
metsäsaarekkeita, joiden väliset pellot ovat niin kapeita, ettei niiden ylitys tuota liito-
oraville ongelmia. Kulkuyhteyden heikoin kohta sijaitsee Metsärannantien 
pohjoispuolella, jossa puusto on pellon eteläpuolella nuorta. Muutoin puusto on 
kaikkialla yli 10 metriä korkeaa Haapakankareen länsipuolella sijaitsevaa taimikkoa 
lukuun ottamatta. Tämän taimikon ja pellon välissä on kuitenkin kaistale varttunutta 
metsää, joka sopii erittäin hyvin liito-oravalle. Kyseinen metsä jatkuu Vuorenpään 
länsipuolelle, jossa sijaitsee melko laaja varttunut kuusikko. Kuusikossa on asuttu liito-
oravan elinpiiri. 
 
Kehätien ja Muurassuontien välinen metsikkö on tärkeää säästää rakenteeltaan 
nykyisenkaltaisena ja Kehätien vastakkaisella puolella sijaitsevien metsiköiden puuston 
– tai ainakin osan siitä -  olisi hyvä antaa kasvaa kookkaammaksi. Muuallakin olisi 
maankäytön suunnittelussa hyvä huomioida liito-oravan kulkuyhteyksien säilyminen. 
Kaikkialla ei välttämättä tarvita yhtenäisiä metsäyhteyksiä, kunhan mihinkään ei pääse 
syntymään aukkoja, joissa vähintään 10 metriä korkeiden puiden väliset etäsyydet 
ylittävät 20 metriä. 
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Liite 1. Liito-oravan esiintyminen Nautelankosken alueella. (Pohjakartta Maanmittauslaitos 6/2018) 
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Liite 2. Liito-oravan kulkuyhteydet Liedon asemanseudulla. (Pohjakartta Maanmittauslaitos 6/2018) 
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Liite 3. Liito-oravan kulkuyhteydet: Nuolemo - Vintala. (Pohjakartta Maanmittauslaitos 6/2018) 
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Liite 4. Liito-oravan kulkuyhteydet: Kehätie – Suopohja. (Pohjakartta Maanmittauslaitos 6/2018) 
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Liite 5. Tarvasjoen liito-oravahavainnot. (Pohjakartta Maanmittauslaitos 6/2018) 
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