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1  JOHDANTO 

Oulunkylän pohjoispuolella sijaitsevalle Patolan metsäalueelle on suunnitteilla 
maakaasun siirtoputki, jota varten metsään on raivattava noin 12 metrin levyinen 
puuton putkilinja. Patolan metsästä on etsitty liito-oravan jätöksiä keväällä 2016 
ja 2018 osana Helsingin kaupungin teettämiä inventointeja (Lammi & Routasuo 
2016, 2018). Merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella ei tuolloin todettu. Helmi-
kuussa 2019 Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön välitettiin tieto, 
että alueelta on hiljattain löytynyt liito-oravan jätöksiä. Ympäristösuojeluyksikkö 
varmisti jätöslöydöt maastokäynnillä ja laati tarkistusmuistion (Lahti 2019), jossa 
edellytetään liito-oravatilanteen tarkempaa selvittämistä. Helsingin liikenne- ja 
katusuunnittelun suunnitteluyksikkö tilasi tarvittavan selvityksen Ympäristösuun-
nittelu Enviro Oy:ltä. 

2  SELVITYSALUE JA MENETELMÄT 

Selvitysalue kattoi koko Patolan metsäalueen ja lisäksi sen itäpuolella olevan Hen-
rik Sohlbergin puiston (kuva 1). Selvitysalueen länsireunassa on lumen vastaanot-
topaikka, koirapuisto ja puistomainen vihrealue. Muu alue on varttunutta ja van-
haa kuusisekametsää ja männikköistä kalliometsää. Henrik Sohlbergin puisto on 
valoisaksi harvennettua lehtipuumetsää, jossa on myös vanhoja lehtipuita. Selvi-
tysalueen pinta-ala on 35 hehtaaria. 

Liito-oravan esiintyminen tarkistettiin 4.3.2019. Työ perustui liito-oravan ruokailu- 
ja pesäpuiden tyviltä löytyviin ulostepapanoihin. Selvitysajankohtana maastossa 
oli lunta keskimäärin noin 20 cm. Jätökset olivat helposti löydettävissä, sillä lumi 
oli sulanut useimpien puiden tyviltä ja metsärinteet olivat paikoin jo lähes lumet-
tomia. 

Maastotyöt tehtiin Sierlan ym. (2004) ohjeiden mukaisesti. Kaikki alueen kuusia ja 
lehtipuustoa kasvavat metsäiset osat kierrettiin ja liito-oravan papanoita etsittiin 
yli kymmenmetristen haapojen sekä isojen kuusten, raitojen ja kolopuiden tyviltä. 
Alueelta etsittiin lisäksi liito-oravan päivälepopaikoiksi ja lisääntymispaikoiksi so-
pivia kolopuita. Maastotöistä vastasi raportin kirjoittaja. 

Liito-oravan käyttämien puiden (puun tyvellä papanoita) sijainti määritettiin GPS-
paikantimella, jonka tarkkuus vaihtelee metsämaastossa noin ± 5–10 metrin ra-
joissa. Liito-oravalle sopivat kolot ja risupesät sekä puulaji, puun läpimitta ja muut 
myöhempää paikallistamista helpottavat tiedot merkittiin muistiin.  

Jätöslöytöjen ja metsän rakenteen perusteella selvitysalueelta rajattiin liito-ora-
vaesiintymien ydinalueet sekä lisääntymis- ja levähdyspaikat (ks. luku ”Määritel-
mät”). Havaintoaineiston perusteella ei ole mahdollista arvioida liito-oravien yksi-
lömääriä tai sukupuolta, mutta ne kertovat alueen, jossa liito-orava on talvella 
oleskellut. 
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Kuva 1. Selvitysalue (vihreä viiva) ja Oulunkylän ainoa aiemmin tunnettu liito-oravan elinalue (vihreä varjostus). 
Pohjakartat © Helsingin kaupunkimittausosasto 2018 

Määritelmät 

Elinpiiri. Liito-orava on paikkauskollinen laji, joka elää koko elämänsä sillä alueella, 
jonne se on syntymävuotensa syksyllä asettunut (Hanski 2016). Elinpiiri on alue, 
jota aikuinen liito-orava käyttää ruokailuun, lepoon, liikkumiseen ja pesimiseen. 
Elinpiiri voi sisältää useita ydinalueita. Urosten elinpiirit ovat tavanomaisessa met-
sämaastossa keskimäärin 60 ja naaraiden elinpiirit tavallisesti 6−8 hehtaaria. Uros-
ten elinpiirit voivat olla päällekkäisiä ja niillä voi elää useita naaraita. Kullakin naa-
raalla on oma elinpiirinsä (Hanski 2016).  

Elinpiirin ydinalue. Liito-oravan elinpiirin osa, jossa naaras pystyy selviämään tal-
ven yli ja lisääntymään keväällä. Jokaiselta tämän selvityksen ydinalueelta on löy-
detty ainakin yksi liito-oravan käyttämä kolopuu ja lisäksi muita puita, joita liito-
orava on papanoiden perusteella käyttänyt ruokailu- tai oleskelupaikkanaan. Ydin-
alueiden puusto on kauttaaltaan liito-oravalle sopivaa.  

Lisääntymis- ja levähdyspaikka. Alue, jossa on liito-oravan pesäpuu tai lähekkäisiä 
pesäpuita ja niiden lähellä suojaa ja ravintoa tarjoavia puita. Lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkojen rajaamisessa on käytetty Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsäta-
lousministeriön (2015) ohjetta, joka suosittaa viranomaiskäyttöön pieniä, useim-
miten 0,1–0,3 hehtaarin laajuisia rajauksia. Lisääntymis- ja levähdyspaikaksi on 
tulkittavissa myös papanattomat kolopuut, jos niiden läheltä on löytynyt liito-ora-
van jätöksiä. Liito-oravan elinpiirillä on yleensä useita lisääntymis- ja levähdyspaik-
koja. 
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Pesäpuu. Kolopuu tai risupesä, jonka luona on todettu liito-oravan jätöksiä. Puu 
voi olla liito-oravan päivälepopaikka tai naaraan lisääntymispaikka myöhemmin 
keväällä. Naaraan lisääntymispaikka voi myös sijaita muualla kuin talvella käytössä 
olleella ydinalueella (Hanski 2016). Pesäpuiden löytäminen voi olla hankalaa 
(esim. sopiva puunkolo ei välttämättä näy maahan). Elinympäristökartoituksissa ei 
aina löydetä kaikkia pesäpuita. 

3  LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN ALUEELLA 

Liito-oravan jätöksiä löytyi Patolan metsän länsiosasta kahdelta metsäkuviolta, joi-
den välissä on liito-oravalle huonosti sopivaa myrskyjen harventamaa kalliomet-
sää. Metsäalueen keski- ja itäosasta ei löytynyt liito-oravan jätöksiä, mutta alu-
eella on lajille sopivaa metsää. Henrik Sohlbergin puisto ei ole liito-oravalle tyypil-
listä ympäristöä, vaikka laji toisinaan elääkin lehtipuumetsiköissä. Alueelta löytyi 
yksi kolopuu, mutta jätöksiä ei todettu. 

Eteläisempi ydinalue 

Patolan metsän eteläisempi liito-oravan ydinalue (kuva 2) on vanhaa kuusikkoa 
kasvavaa rinnettä, jossa on sekapuina kookkaita koivuja ja haapoja. Rinteen länsi-
päässä on myrskyn kaatama aukko, muu alue on tyypillistä liito-oravametsää. Alue 
on tarkistettu aiemmin keväällä 2016 ja 2018 jätöksiä löytämättä. Maaliskuun 
alussa paikalta löytyi liito-oravan papanoita lähes 30 puun tyveltä. Papanoiden 
määrä vaihteli muutamasta useaan sataan. Suurin osa liito-oravan käyttämiksi var-
mistuneista puista on järeitä kuusia. Papanoita näkyi lisäksi haapojen tyvillä. Liito-
oravat ruokailevat usein myös koivuissa, joita alueella on monin paikoin. Kookkai-
den koivujen tyvillä papanoita ei näkynyt mahdollisesti siksi, että niissä on tänä 
keväänä norkkoja vähän.  

Alueelta rajattiin jätöslöytöjen ja metsän rakenteen perusteella ydinalueeksi 4,5 
hehtaarin laajuinen metsäkuvio. Jätökset keskittyivät ydinalueen länsiosaan, poh-
joispäähän sekä metsän kaakkoisoreunassa kasvavien järeiden haapojen tuntu-
maan. Jätöksiä ei löytynyt ydinalueen keskiosasta, vaikka se on puustonsa puo-
lesta liito-oravalle sopivaa. Sopivaa metsää on myös ydinalueen itäpuolella, jossa 
jätöksiä ei näkynyt. Ydinalueen pohjoisreunassa olevan ulkoilutien pohjoispuolella 
on kallioista, tuulten harventamaa metsää. Jätöslöytöjen perusteella liito-orava oli 
vieraillut myös siellä. Harvapuustoista, lähinnä liito-oravan kulkureitiksi soveltuvaa 
metsää ei rajattu mukaan ydinalueeseen.   

Alueella todettiin kaksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa (kuva 2). Län-
tisemmässä on vanhan kuusikon reunassa kasvava kolohaapa, jonka läheltä löytyi 
liito-oravan jätöksiä. Kaksi viikkoa aiemmin papanoita oli näkynyt myös kolohaa-
van alla (Lahti 2019). Kolopuun lähellä metsäalueen reunassa on liito-oravan suo-
simaa lehtipuuvaltaista ruokailupuustoa – haapojen lisäksi koivuja, leppiä ja raitoja 
(kuva 3). Ydinalueen lounaispuolen jätöslöydöt ovat metsän reunassa kasvavien 
lehtipuiden tyviltä. Lisääntymis- ja levähdyspaikan pinta-ala on 0,09 hehtaaria. 
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Kuva 2. Liito-oravan jätöslöydöt, ydinalueet ja lisääntymis- ja levähdyspaikat Patolan metsässä. Suunniteltu 
putkilinja (maaliskuu 2019) on merkitty kuvaan katkoviivalla. 

Itäisemmällä lisääntymis- ja levähdyspaikalla näkyi papanoituja kuusia, haapoja 
sekä kolohaapa, jonka tyvellä hangella oli paljon liito-oravan papanoita. Yhden 
kuusen latvuksessa on risupesä, joka voisi sopia liito-oravan päivälepopaiksi. Jä-
töksiä löytyi myös ydinalueen pohjoispuolelta ulkoilutien reunassa kasvavien yk-
sittäisten haapojen tyviltä (kuva 4). Lisääntymis- ja levähdyspaikan pinta-ala on 
0,24 hehtaaria. 

Ydinalueen eteläosassa on yksi liito-oravalle sopiva kolohaapa. Sen luona jätöksiä 
ei todettu. Alueen kaakkoiskulmassa oli runsaasti papanoita suurimpien kuusten 
tyvillä (kuva 5). Liito-orava oli kenties ruokaillut metsän reunassa kasvavissa jä-
reissä haavoissa. Haapojen alle oli työnnetty viereisen pysäköintikentän lumia, 
eikä hangella näkynyt papanoita. 

Pohjoisempi ydinalue 

Pohjoisempi ydinalue sijoittuu metsän reunaosiin noin 150 metrin päähän suun-
nitellusta putkilinjasta (kuva 2). Ydinalueen eteläpäässä on vanhaa pihapuustoa, 
mm. pihtoja ja douglaskuusia. Itäreunassa on vanhaa kuusikkoa kasvava rinne-
lehto ja pohjoisreunassa entisen pellon laiteilla kasvavia haapoja ja kuusia. Kuusik-
korinne (kuva 6) on tarkistettu vuonna 2016 ja 2018 jätöksiä löytämättä. Nyt jä-
töksiä näkyi rinteessä usean suuren kuusten ja rinteen alaosassa kasvavien haa-
pojen luona. Koko ydinalueella papanoituja puita – lähinnä kuusia ja haapoja – 
todettiin yli 40.  
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Kuva 3. Liito-ora-
van ruokailupuus-
toa eteläisimmän 
lisääntymis- ja le-
vähdyspaikan lä-
hellä.   

Kuva 4. Itäisin li-
sääntymis- ja le-
vähdyspaikka ul-
koilutieltä nähtynä. 
Tien vieressä kas-
vavat kolme haa-
paa jäisivät putki-
linjan alle, mutta 
kauempana sijait-
seva pesäpuu ja 
ruokailupuut säily-
vät.  

Kuva 5. Liito-ora-
van papanoita kuu-
sen tyvellä eteläi-
semmän ydinalu-
een kaakkoiskul-
massa.  
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Ydinalueen pinta-ala on 1,4 hehtaaria. Alueen eteläpuolella on lumenvastaanot-
topaikka, länsipuolella on varttuvaa koivikkoa kasvavaa entistä peltoa ja itäpuo-
lella männikköistä kalliomaastoa, jollaisessa liito-orava ei viihdy. Pohjoispuolella 
on tiiviisti rakennettu pientaloalue. Lumenvastaanottopaikan itäpuolitse on liito-
oravalle sopiva kulkuyhteys eteläisemmälle ydinalueelle. Liito-oravan pääsee liik-
kumaan alueiden välillä myös lumenvastaanottopaikan länsipuolelta. Ydinalueet 
saatavat kuulua samaan liito-oravan elinpiiriin. 

Jätösten perusteella liito-orava on käyttänyt pesäpuunaan alueen eteläpäässä ole-
vaa linnunpönttöä. Sen ympäristöstä rajattiin lisääntymis- ja levähdyspaikaksi 
douglaskuusia, pihtoja ja muita havupuita kasvava pikku metsikkö, jonka pinta-ala 
on 13 aaria (kuva 7). Jätöslöytöjen runsaus ydinalueen pohjoispuoliskossa viittaa 
siihen, että alueella saattaa olla muitakin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Puissa 
ei kuitenkaan näkynyt koloja, eikä muita mahdollisia pesäpaikkoja. 

Kuva 6. Pohjoisem-
man ydinalueen 
kuusikkorinnettä, 
josta ei ole aiemmin  
löytynyt merkkejä 
liito-oravasta. 

Kuva 7. Liito-ora-
van lisääntymis- ja  
levähdyspaikka 
pohjoisemman 
ydinalueen etelä-
päässä. Kuvan va-
semmassa reu-
nassa näkyy Tuusu-
lanväylän meluval-
lia. 
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4  JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Patolan metsästä rajattiin kaksi liito-oravan ydinaluetta, joiden välissä on liito-ora-
van liikkumisen mahdollistavaa metsää. Pohjoisempi ydinalue on noin 150 metrin 
päässä suunnitellusta maakaasuputkilinjasta. Putken rakentaminen ei vaikuta alu-
eella elävään liito-oravaan.  

Suunniteltu putkilinja kulkee eteläisemmän liito-oravan ydinalueen läpi runsaan 
200 metrin matkan ja siirtyy sen jälkeen metsäalueen läpi johtavan ulkoilutien var-
teen (kuva 2). Ydinalueen lounaispäässä linja sijoittuu osan matkaa myrskytuulten 
voimakkaasti harventamalle metsäalueelle. Idempänä ydinalueella on varttunutta 
kuusisekametsää. Ulkoilutien varsi ydinalueen itäpuolella on melko harvapuus-
toista ja paikoin kallioista. Liito-oravalle sopivaa metsää on putkilinjan kohdalla 
vasta Patolan metsän itäreunassa Siltavoudintien tuntumassa, jossa linjaus ylittää 
kapean, vanhan kuusikon. 

Maastossa todetut lisääntymis- ja levähdyspaikat jäävät sivuun putkilinjalta. Lin-
jaus sijoittuu läntisemmän lisääntymis- ja levähdyspaikan kohdalla harvapuustoi-
seen metsärinteeseen (kuva 8) ja itäisemmän lisääntymis- ja levähdyspaikan koh-
dalla ulkoilutien reunaan. Putkilinjan rakentaminen ei hävitä tai heikennä liito-ora-
van lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.  

Putkilinjan kohdalta häviää kolme liito-oravan käyttämäksi varmistunutta haapaa. 
Niissä ei ole risupesiä eikä maahan asti näkyviä koloja. Puut on tulkittavissa liito-
oravan ruokailupuiksi. 

 

 

 
Kuva 8. Putkilinjan kohta ydinalueen lounaispäässä. 
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Liito-oravan ydinalueiden pinta-ala Patolan metsässä on noin kuusi hehtaaria. 
Liito-oravalle hyvin sopivaa metsää on Patolan alueella yli kymmenen hehtaaria. 
Putkilinjan kohdalta raivattavaa metsää on ydinalueella noin 0,2 hehtaaria, joten 
vaikutukset kokonaispinta-alaan ja liito-oravalle sopivaan ruokailupuustoon jäävät 
vähäisiksi. Putkilinjan kohdalle raivattava 12 metrin levyinen puuton aukko ei hei-
kennä liito-oravan tarvitsemia kulkuyhteyksiä, sillä puusta toiseen liitämällä liik-
kuva liito-orava pystyy ylittämään huomattavasti leveämpiä puuttomia alueita.  

Maakaasuputken rakentaminen ei käytettävissä olevien tietojen perusteella hei-
kennä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja eikä uhkaa liito-oravan säily-
mistä Patolan metsän alueella. Haitallisilta vaikutuksilta vältyttäisiin kokonaan, jos 
putkilinja siirrettäisiin ydinalueiden kohdalla lumen vastaanottopaikan puolelle. 
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