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1 JOHDANTO 
Sipoon kunta laatii Pohjois-Paippisten osayleiskaavaa. Tavoitteena on tiivistää rakentamista kylän 

keskustassa. Verrattuna nykyisin voimassa olevaan yleiskaavaan ehdotus tiivistää rakentamista kylä-alueilla. 

Alue säilyy edelleen pientalovaltaisena. Osayleiskaavalla saattaa olla vaikutuksia mm. liito-oravan alueella.  

Lajia on tavattu lähialueilta ja se kuuluu myös alueella olevien Rörstrandin vanhan metsän sekä 

Kummelbergenin ja Järvenpään puolella olevan Lemmenlaakson Natura-alueiden lajistoon. Kaavoituksen 

tausta-aineistoksi lajin esiintymisestä alueella selvitettiin kesän 2016 aikana.  

Tyypillisintä liito-oravan elinympäristöä ovat melko tiheät vanhat kuusikot, joissa on kolohaapoja. Talvella 

liito-oravan pääravintoa ovat haavan silmut, ja liito-oravan papanat saavat siitä kirkkaan keltaisen värin. 

Papanoita kertyy yöpymis- ja ruokailupaikkojen alle. Helpointa niiden löytäminen on kevättalvella, kun lumi 

on jo hieman sulanut, eikä kasvillisuus vielä vaikeuta etsintää. Sopiva aika on maaliskuulta toukokuulle. 

Kesällä ravinto muuttuu ja samalla muuttuu myös papanoiden väri (Hanski ym. 2001, Sierla ym. 2004). 

Liito-orava on viimeisimmässä nisäkkäiden uhanalaisuustarkastelussa luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi 

lajiksi (Liukko ym. 2015). Liito-orava kuuluu Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IVa (92/43/ETY) 

lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49§ 

mukaisesti kielletty.  

Lain määräämän tiukan suojelun kohteena ovat liito-oravan pesäpuut (puussa kolo tai risupesä, jota liito-

orava käyttää lisääntymiseen tai päiväpiilonaan), sekä näitä puita ympäröivä suojaava puusto. Suojelu 

edellyttää myös, että kaikkia kulkuyhteyksiä tällaiseen paikkaan ei tuhota. Liito-oravakartoituksissa etsittävät 

papanapuut eivät automaattisesti tarkoita pesäpuuta, eikä toisaalta levähdyspaikkana käytettävän kolopuun 

alla ole välttämättä lainkaan papanoita. 

Raportti sisältää liito-oravakartoituksen tulokset, esiintymien kuvaukset ja suositukset maankäytön 

suunnitteluun. Työn on tehnyt FM Rauno Yrjölä. 

2 MENETELMÄ  
Liito-oravaa etsittiin Pohjois-Paippisten alueelta maalis-huhtikuussa keväällä 2016.  Pohjois-Paippisten 

alueella on paikoin runsaasti liito-oravalle soveltuvaa kuusi-haapa-sekametsää jäljellä. Yleiskaavaselvityksessä 

vuonna 2006 alueelta löydettiin liito-oravaa kahdesta esiintymästä: Kummelbergenin länsireunalta ja 

yksittäinen havainto Lindsvedintien eteläpuolelta, sekä Kaskelantien itäpuolelta pellon reunasta (Virrankoski 

ym. 2006). Tämän lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen tiedossa oli muutama havainto läheltä Järvenpään rajaa, 

Lemmenlaakson Natura-alueen lähistöltä. Nykyisin kohta on avohakkuu. 

Vanhat havaintopaikat sekä laajat alueet liito-oravalle soveltuvaa metsää kartoitettiin uudelleen keväällä 2016 

(kuva 3-1). Alueelta etsittiin liito-oravan jätöksiä ja sen mahdollisesti asuttamia, lain suojaamia kolopuita tai 

risupesiä.  Rörstrandin vanhan metsän aluetta sekä Kummelbergenin aluetta aiemman tiedossa olleen 

esiintymän ulkopuolelta ei kartoitettu.  

Liito-oravahavaintoja pyydettiin myös asukkailta, mutta yhtään havaintoa ei saatu.  
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Kuva 3-1. Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelta aiemmin löydetyt liito-oravan esiintymät (punaiset alueet sekä 

piste) ja keväällä 2016 tarkistetut metsäalueet (vihreä rasteri).. 

3 TULOKSET 
Vuoden 2016 kartoituksen tulos oli, että alueelta ei nyt löytynyt lainkaan merkkejä liito-oravasta. Kaikki 

vanhat esiintymät olivat tyhjiä tai hävitetty hakkuussa. Sopivaa elinympäristöä kyllä on runsaasti jäljellä, mutta 

kaikki laikut ovat tyhjiä. 

4 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 
 Alueelta ei löytynyt keväällä 2016 lainkaan liito-oravaa. On mahdollista, että laji joillakin metsäalueilla elää, 

mutta todennäköisesti Pohjois-Paippisten liito-oravakanta on tällä hetkellä hyvin pieni. Tätä puoltaa myös se, 

että vanhat esiintymät olivat tyhjentyneet. 

Suurin uhka lajin esiintymiselle alueella ovat avohakkuut, joissa sopiva elinympäristö käytännössä katoaa, 

vaikka hakkuille on jätetty mm. haapoja jäljelle. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan myös 

suojapuustoa ja kulkuyhteydet metsiköiden välille. 

Pohjois-Paippisten metsäalueet ovat pirstoutumassa erillisiksi metsäsaarekkeiksi.  Jostakin saarekkeesta liito-

orava katoaa, petojen, tautien tai sattuman seurauksena, uusia yksilöitä ei hevin tilalle tule, koska puustoiset 

yhteydet olemassa oleviin esiintymiin ovat huonot. 
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 Osayleiskaava ei heikennä liito-oravan esiintymistä alueella, koska se ei juuri tämän heikompi voi enää 

ollakaan. Sen sijaan kaavoituksella on mahdollista parantaa lajin esiintymisen mahdollisuuksia alueella, 

jättämällä metsäisiä yhteyksiä laajojen metsäalueiden välille sekä alueelta ulos muille alueille. 
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