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1 JOHDANTO
Tämä liito-oravaselvitys on laadittu Kalajoen kaupungin Hiekkasärkkien liikuntapuiston
asemakaavoitusta varten. Alueelle on tehty aiemmin Kalajoen matkailun
ideasuunnittelua varten luontoselvitys (Pöyry Finland Oy 2010). Tällöin alueelle ei
tehty varsinaista liito-oravaselvitystä, mutta Keihäsojan varsi todettiin lajille
potentiaaliseksi elinympäristöksi puuston rakenteen ja lajiston vuoksi. Liito-orava elää
kuusivaltaisessa metsässä, jossa on lehtipuustoa ja kolopuita. Lisäksi Keihäsojan varsi
tarjoaa liito-oravan kulkureitiksi yhtenäisen metsäkuvion. Vuoden 2015 liito-
oravaselvitys keskittyi Keihäsojan alueelle. Muualla kaava-alueella metsät ovat
pääasiassa talouskäytössä olevia mäntyvaltaisia kuivia tai kuivahkoja kankaita. Nämä
eivät ole liito-oravalle potentiaalisia elinympäristöjä, joten ne jätettiin kartoituksen
ulkopuolelle.

Kuva 1. Kalajoen liikuntapuiston kaava-alueen rajaus
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2 LIITO-ORAVASELVITYS
Maastoinventoinnissa kaava-alueelle sijoittuva Keihäsojan varsi inventoitiin molemmin
puolin. Liito-oravan esiintymistä selvitettiin ns. papanakartoitusmenetelmän avulla.
Myös mahdollisten pesäpuiden olemassaoloon kiinnitettiin huomiota. Maastoinventointi
tehtiin 18.5.2015 ja inventoinnin suoritti FM biologi Ella Kilpeläinen. Kartoitusta varten
pyydettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta tiedot liito-oravahavainnoista
Kalajoen alueelta (Pohjois-Pohjanmaan ELY 6.5.2015).

Kartoituksessa tarkistettiin liito-oravalle potentiaalisten kuusien, koivujen ja haapojen
tyvet mahdollisten papanoiden osalta, samalla havainnoitiin mahdollisia risupesiä ja
kolopuita. Maastoselvityksen aikana tarkistettiin myös ELY-keskuksen tiedoissa ollut
lähin liito-oravahavainto, joka sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle Keihäsojan varteen.
Kartoitettu alue on esitetty kuvan Kuva 2 kartalla.

Kuva 2. Liito-oravaselvityksen kartoitusalue ja havainnot.
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3 TULOKSET
Keihäsojan varsi on lähes koko matkalta jyrkkien rinteiden reunustama. Ojan varrella on
paikoin kapea tasanne, jonne vesi näyttää tulva-aikaan nousevan. Jyrkät rinteet
puuttuvat kaava-alueen eteläreunassa vt 8 ja Kettukuruille johtavan tien väliseltä
alueelta, jossa on tehty puuston siistimistä (kuva kannessa). Keihäsojan varren puusto
koostuu pääosin havupuista (kuusi ja mänty), lisäksi siellä täällä on isojakin haapoja
sekä muita lehtipuita (Kuva 3). Puusto on paikoin tiheää. Kasvillisuus ilmentää monin
paikoin lehtomaisen kankaan lajistoa.

Kuva 3. Keihäsojan varren haapoja (kuva vasemmalla) ja kuusikkoa (kuva oikealla).

Kuten aiemminkin on todettu, alue on lito-oravalle potentiaalista elinympäristöä
puuston rakenteen vuoksi. Selvityksen yhteydessä alueelta ei kuitenkaan havaittu liito-
oravan papanoita, jotka ovat varmin tapa todeta lajin esiintyminen. Sen sijaan alueella
havaittiin runsaasti tavallisen oravan syönnösjälkiä (oravan perkaamia käpyjä).
Hiihtomajan kohdalla korkeassa männyssä havaittiin risupesä (Kuva 2 ja Kuva 4), joka
voisi olla liito-oravalle sopiva esim. levähdyspaikkana. Muita risupesiä tai kolopuita ei
selvityksen yhteydessä havaittu.
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Kuva 4. Risupesä Keihäsojan varressa.

Selvityksen yhteydessä käytiin tarkistamassa kaava-alueen lähin liito-oravahavainto.
ELY-keskuksen tietojen mukaan havainto on Meinalan alueelta Keihäsojan varrelta
(Kuva 2), se on kirjattu vuodelle 2013, mutta tarkempaa kuvausta havainnoista ei ole.
Alueelta ei löydetty liito-oravan papanoita, risupesiä tai kolopuita. ELY-keskuksen
tiedoissa on runsaasti havaintoja liito-oravasta myös muualta Kalajoen alueelta.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Kalajoen Liikuntapuiston kaava-alueella Keihäsojan varteen keskittyvässä liito-
oravakartoituksessa ei havaittu liito-oravan papanoita, joka on varmin merkki lajin
esiintymisestä. Alueelta löydettiin yksi risupesä korkealla männyssä hiihtomajan
kohdalla. Mikäli alueella esiintyisi liito-oravaa, voisi risupesä olla lajille sopiva
levähdyspaikka. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty.

Keihäsojan varsi on jyrkkine rinteineen ja lehtomaisine piirteineen luonnon
monimuotoisuuden kannalta paikallisesti arvokas alue. Alueella löydettiin merkkejä
mm. majavan toiminnasta (Kuva 5). Vaikka alueelta ei nyt liito-oravaa havaittukaan,
olisi alue hyvä säästää luonnontilaisen kaltaisena.
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Kuva 5. Majavan katkomia haapoja Keihäsojan varrella.

5 VIITTEET

Pohjois-Pohjanmaan ELY 6.5.2015: Uhanalaistiedot, liito-orava Kalajoki

Pöyry Finland Oy 2010: Kalajoen matkailun ideasuunnitelma-alueiden luontoselvitys.


