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Ekosysteemit tuottavat aineellisia ja aineettomia 
palveluja, joista monet ovat ihmisille elintärkeitä ja 
myös taloudellisesti arvokkaita.

Happi, vesi ja ravinto ovat esimerkkejä tällaisista 
luonnon antimista, ekosysteemipalveluista. Olem-
me niistä täysin riippuvaisia. Tärkeitä ovat myös 
maaperän kyky puhdistaa vesiä ja hajottaa jätteitä. 

Monimuotoisuus voi säilyä vain ekologisesti toimi-
vassa ympäristössä. Siihen kuuluvat tuottajat eli 
vihreät kasvit, kuluttajat eli eläimet ja ihmiset sekä 
hajottajat, jotka palauttavat ravinteet kiertoon.

Erilaiset viheralueet ovat olennainen osa viihtyisää 
asumis- ja ulkoiluympäristöä. Ne tarjoavat monen-

laisia virkistäytymismahdollisuuksia sekä edistävät 
asukkaiden henkistä ja fyysistä terveyttä. 

Tietyt ekosysteemipalvelut voivat tulla merkittäviksi 
ympäristön muuttuessa. Esimerkiksi ilmaston läm-
penemisen myötä korostuvat tulvien torjunta ja ve-
sien imeytys – ekosysteemipalvelut, joita tuottavat 
niin maaperä, vesistöt, kosteikot, nurmet, metsät 
kuin viljelymaatkin.

Turvaamalla luonnon monimuotoisuus turvataan 
myös ekosysteemipalvelut. Monimuotoinen, terve 
luonto on kestävä, ja se toimii puskurina ympäris-
tönmuutoksia vastaan. 

Myrskytuulet nostavat merivettä alaville viheralueille.



Helsingin vaihteleva maa- ja kallioperä, laaja merialue 
saaristoineen sekä erilaiset pienvedet luovat perustan 
elollisen luonnon monimuotoisuudelle. Ilmasto vaikuttaa 
oleellisesti siihen, mitkä eliölajit tulevat toimeen ja 
menestyvät alueella.

Luonnonolot Helsingissä
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Töölönlahti.





Maaperän yleiskartta.

Helsingin maisemassa vuorottelevat 
kalliot, kivikot, moreenimaat, hiekka ja 
savi. Tyypillisiä näkymiä ovat pienet 
kalliomäet ja savipeitteiset kallioperän 
murroslaaksot. Siellä täällä avautuu 
laajempia savitasankoja. Tuomarinkylän 
kartano on rakennettu savikoiden ympä-
röimälle moreenikummulle.
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Viipurin rapakivialueelta, josta ne ovat kulkeutuneet 
itätuulten ajamien jäävuorten mukana. 

Helsingissä on myös useita Itämeren vaiheista ker-
tovia rantamerkkejä, kuten muinaisia rantakivikoi-
ta eli pirunpeltoja. Vanhimmat niistä sijaitsevat 60 
metrin korkeudella nykyisestä merenpinnasta. 

Vulkaniitteja ja kalkkikiveä Itä-Helsingissä
 
Itä-Helsingin erikoisuuksia ovat vulkaaniset kivilajit 
ja niihin liittyvät kalkkikivet. Laava- ja tuhkasyntyi-
siä kivilajeja on etenkin Vuosaaren kallioperässä. 

Laavasta syntyneen amfiboliitin tyynylaavarakenne 
osoittaa, että laava on purkautunut mereen. 

Vulkaanisesta tuhkasta syntyneen kivilajin, tuffiitin, 
välikerroksina on kalkkikiveä, jota on aikanaan lou-
hittu. Pohjois-Vuosaaressa on vieläkin näkyvissä 
useita pieniä kalkkilouhoksia. 

Kallioperän kalkkipitoisuus lisää kasviston ja sa-
malla myös eläimistön monimuotoisuutta.

Savialueita pohjoisessa

Savi ja siltti ovat hienorakeisia maalajeja, joita 
esiintyy alavilla paikoilla tasankoina ja laaksojen 
täytteinä. Savi- ja silttialueet ovat usein niittyinä tai 
lehtoina, ja monet niistä on otettu viljelyyn. 

Esimerkiksi Viikin ja Haltialan pellot on raivattu ta-

Maaperän toiminta heikkenee kaupunkiympäristössä

Maaperä toimii eliöiden elinympäristönä, kasvualustana ja leviämisreittinä. Lisäksi maaperä 
hajottaa orgaanista ainesta sekä sitoo typpeä ja hiiltä. Se kerää, suodattaa ja säilyttää pohjavettä. 
Maaperä myös puskuroi happamuutta ja epäpuhtauksia sekä sitoo kasvihuonekaasuja.

Nämä toiminnot vaikeutuvat tai estyvät, kun maaperän luonnollista rakennetta häiritään tai se 
eristetään muusta luonnosta esimerkiksi asfaltilla, rakennuksilla tai muilla keinotekoisilla kerroksil-
la. Myös tiivistyminen heikentää maaperän toimintaa.

saisille savimaille. Myös Vantaanjoki on muovannut 
uomansa alavaan, pehmeään savimaahan. 

Eloperäisiä maalajeja

Turve, lieju ja muta ovat nuoria eloperäisiä maala-
jeja. 

Turvetta muodostuu kosteisiin painanteisiin, usein 
savikoiden pinnalle. Tällaisissa maastonkohdissa 
on yleensä soita. 

Liejua ja mutaa syntyy eloperäisen aineksen ker-
rostuessa vesistöihin. Maan kohotessa näille alu-
eille syntyy yleensä ensin ruovikoita ja myöhemmin 
lehtoja. 

Eloperäisiä maalajeja on hävitetty rakentamisen 
yhteydessä ja metsittämisen vuoksi. Jäljellä on 
muun muassa laajahko Viikin turve- ja liejualue 
sekä muutamia pieniä soita. 

Täyttömaat – erikoisia elinympäristöjä

Täyttömaita tehdään rakennuskelpoisen maa-alan 
lisäämiseksi ja ylijäämämaan sijoittamiseksi. Hel-
singissä on täytetty merenlahtia, rantoja ja soita. 
Lisäksi on tehty täyttömäkiä. 

Suuria täyttömaa-alueita ovat esimerkiksi Kluuvi, 
Länsisatama, Arabianranta ja Vuosaarenlahti sekä 
Paloheinän, Malminkartanon ja Vuosaaren täyttö-
mäet.
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Erilaisia vesiympäristöjä
Itämeressä on sekä meren että järvien piirteitä, sil-
lä suolaiseen meriveteen sekoittuu jokien tuomaa 
makeaa vettä. 

Veden suolapitoisuus vaihtelee Helsingin edustal-
la lahtien perukoiden melkein nollasta promillesta 
avomeren syvänteiden lähes seitsemään promil-
leen. Tämä näkyy vaihteluna eliölajistossa.

Myös Helsingin laaja saaristoalue ja rikkonainen 
rantaviiva luovat monimuotoisuutta sekä veden-
alaiseen että vedenpäälliseen luontoon. Saaristo 
on sisäosistaan suojainen, mutta ulkosaaristossa 
olot voivat olla hyvinkin karut. 

Meren lisäksi Helsingin luontoa rikastuttavat mo-
nenlaiset muut vesiympäristöt.

Laajojen savialueiden halki virtaava Vantaanjoki 
laskee Vanhankaupunginlahteen. Vantaanjoen ala-
juoksulla on lukuisia koskia: Pikkukoski, Vanhan-
kaupunginkoski, Pitkäkoski, Niskalankoski ja Ruu-
tinkoski. Vantaanjoen pisin sivuhaara, Keravanjoki, 
yhtyy Vantaanjokeen Helsingin ja Vantaan rajalla.

Lisäksi kaupungin alueella virtaa 25 puroa. Lähtei-
tä ja lähteikköjä on noin 30 ja lampia noin 40. 

Töölönlahteen johdetaan merivettä vedenlaadun parantamiseksi.
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Yli tuhat kasvilajia

Helsinki sijaitsee pohjoisen havumetsävyöhykkeen 
eteläisimmässä osassa – seudulla, jolle ovat tun-
nusomaisia luonnonvaraiset jalot lehtipuut. 

Sijainti mantereisen idän ja mereisen lännen vaihet-
tumisvyöhykkeessä monipuolistaa kasvistoa. Lajis-
tossa on edustajia kummastakin.

Helsingissä kasvaa puut, pensaat ja vesikasvit mu-
kaan lukien yli tuhat luonnonvaraista putkilokasvila-
jia. Arto Kurton ja Leena Helynrannan 1990-luvulla 
tekemissä kartoituksissa löytyi 1 108 lajia. Lajimää-
rä on suurempi kuin ympäröivissä maaseutukunnis-
sa. 

Helsingissä tavattavista kasvilajeista noin 40 pro-
senttia on alkuperäisiä. Saaristo on luonnontilaisin, 
siellä on suhteellisesti eniten alkuperäisiä lajeja. 
Keskusta-alue on muuttunut eniten.

Alkuperäiseen lajistoon kuuluvat muun muassa kaik-
ki tavalliset luonnonvaraiset metsäpuumme.

Tulokkaat ovat lisänneet kasvilajien määrää 

Samalla, kun Helsingistä on hävinnyt alkuperäistä 
kasvilajistoa, lajimäärää ovat kasvattaneet tulok-
kaat. Tulokkaat keskittyvät kantakaupunkiin ja sen 
liepeille.

Muinaistulokkaat, kuten ketoneilikka, kirjopillike, lu-
tukka ja harakankello, saapuivat ihmisen mukana 
jo ennen 1600-luvun puoliväliä. Muinaistulokkaita 
on noin 11 prosenttia Helsingin kasvilajistosta. 

Osa vakiintuneista tulokaslajeista on tullut alueelle 
jo satoja vuosia sitten esimerkiksi laivoissa viljan 
mukana tai teitä ja rautateitä pitkin – myös ihmi-
sen tietoisesti levittäminä, kuten kauniisti kukkivat 
idänsinililja ja varjolilja. Tahattomasti levinneitä ovat 
muun muassa ojakärsämö, peltokanankaali ja ke-
vättaskuruoho. Helsingin kasvilajiston alkuperä. 

Alkuperäisten lajien osuus Helsingin kasvilajistosta 
neliökilometriruuduittain.
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Helsinkiin, muun muassa Suomenlinnaan, tuli uu-
sia lajeja venäläisen sotaväen mukana 1800-luvul-
la ja 1900-luvun alussa. Näitä venäläistulokkaita 
ovat esimerkiksi valkoailakki, harmio, idänhierakka 
ja peltokierto.

Vakiintuneita tulokkaita on yhteensä  noin 33 prosent-
tia kasvilajistosta.

Useita vieraslajeja

Vieraslajilla tarkoitetaan alueen ekosysteemiin alun 
perin kuulumatonta lajia, joka on ylittänyt luontaiset 
leviämisesteet ihmisen tietoisella tai tahattomalla 
myötävaikutuksella.

Monet vieraslajit ovat yleisiä koristekasveja. Ne 
saattavat syrjäyttää alueen alkuperäiset kasvit, jo-
ten niiden viljelyä tulisi välttää – tai ainakin on huo-
lehdittava siitä, etteivät ne pääse leviämään luon-
toon. 

Vieraslajeja ovat esimerkiksi jättipalsami, jättiput-
ket, kurtturuusu, lupiini, terttuselja, idänkanukka, 
japanintatar, karhunköynnös, punalehtiruusu, pa-
juangervo, rohtoraunioyrtti, pajuasteri ja vesirutto. 
Niitä ei pitäisi päästää varsinkaan arvokkaille luon-
tokohteille ja luonnonsuojelualueille.

Muinaistulokkaiden suhteellinen osuus Helsingin 
kasvilajistosta neliökilometriruuduittain. 

Jättipalsami on levinnyt luontoon, muun muassa 
moniin rantalehtoihin.
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Arvokkaita kasvikohteita

Helsingistä on hävinnyt kasvilajeja etupäässä ra-
kentamisen vuoksi, mutta vaikutuksensa on ollut 
myös avointen alueiden sulkeutumisella, metsien 
käytöllä, kemiallisilla aineilla sekä kannan tai esiin-
tymäalueen pienuudella. Joidenkin lajien olemas-
saoloa voi uhata kasvipeitteen kuluminen. 

Helsingin arvokkaat kasvikohteet sijaitsevat pää-
asiassa laajojen viheralueiden yhteydessä, rannoil-
la ja saaristossa. 

Metsäisistä arvokohteista monet ovat lehtoja, kor-
pia ja tervaleppäluhtia. 

Niittyjä ja ketoja on enimmäkseen kallio- ja ranta-
alueilla, mutta myös maa- ja merilinnoitteilla. 

Oma erityinen kasvillisuutensa on kalkkiperäisillä 
alueilla ja lintujen rehevöittämillä ulkoluodoilla. 

Monipuolinen nisäkäslajisto 

Helsingin eläimistö on monilajinen ja runsas. Esi-
merkiksi lintujen ja jyrsijöiden yksilötiheydet voivat 
olla kaupunkialueella paljon suurempia kuin ympä-
röivällä maaseudulla. 

Helsingissä on tavattu 46 nisäkäslajia eli valtaosa 
Etelä-Suomen lajistosta. Monet kookkaat nisäkkäät 
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Helsingin luontotietojärjestelmään kuuluu 235 
arvokasta kasvisto- ja kasvillisuuskohdetta.
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Runsas linnusto

Helsingin yli 120-lajiseen pesimälinnustoon kuuluu 
asutuksen seuralaislajeja sekä saariston, kosteik-
kojen, metsien ja peltojen lintuja. Vain soita, karu-
ja järviä ja yhtenäisiä metsäalueita tarvitsevat lajit 
puuttuvat. 

Yleisin lintulaji Helsingissä on västäräkki ja runsas-
lukuisin peippo. Uhanalaisia lajeja on tavattu 35, 
joista seitsemän pesii alueella.

Helsingin saaristolinnusto on runsaslajinen, paljol-
ti monien luotojen rauhoituksen ja pesimäaikaisen 
maihinnousukiellon ansiosta. Saariston arvolajei-
hin kuuluu räyskä. 

Harmaalokki on joillakin luodoilla syrjäyttänyt mui-
ta lajeja. Harmaalokkeja on 2000-luvulla hävitetty 
vaarantuneen selkälokin suojelemiseksi, ja toimen-
piteet näyttävät tehonneen.

Valkoposkihanhi on uusi saaristolaji. Sen kanta on 
saavuttamassa huippunsa Helsingin edustalla, ja 
leviäminen jatkuu itään ja länteen. 

Harmaahaikara on uusi pesivä laji Helsingissä, ja 
myös merimetson pesintä on odotettavissa lähi-
vuosina.

Peltolinnuston tärkeimpiä tukialueita ovat Viikki, 
Haltiala ja toistaiseksi Malmin lentokenttä. Pesimä-
ajan ulkopuolella pellot ovat merkittäviä muuttavien 
lintujen ruokailualueita.

Kaikki Suomen tikkalajit – erittäin uhanalainen val-
koselkätikka mukaan lukien – ovat ainakin yrittäneet 
pesiä Helsingin alueella; ovathan metsät lajistoltaan 
monipuolisempia ja myös iältään vaihtelevampia 
kuin maaseudulla. 

Vaateliaisiin metsälintuihimme kuuluvat myös pik-
kusieppo, töyhtötiainen, tiltaltti, pyy ja kanahauk-
ka.

Töyhtötiainen pesii tikankoloissa tai kovertaa itse kolon lahoon puuhun. Se syö sekä hyönteisiä että siemeniä.





Kyy (kuvassa) ja rantakäärme ovat harvinaisia saariston ja joidenkin itähelsinkiläisten esiintymiensä ulkopuolella.

Matelijat ja sammakkoeläimet ahtaalla

Helsingin alkuperäisistä matelija- ja sammakkoeläin-
lajeista yksikään ei ole hävinnyt, mutta kaikki ovat 
taantuneet. Sammakko ja vesilisko pystyvät vielä 
asuttamaan uusia paikkoja, mutta muiden matelijoi-
den ja sammakoiden levittäytyminen on vähäistä. 

Vaskitsa on Helsingin harvinaisin ja heikoimmin tun-
nettu matelija. Sen, samoin kuin melko yleisen sisi-
liskonkin, levinneisyys on pirstaleinen. Rupikonna 
näyttää vähenevän nopeasti, ja luontodirektiivinkin 
suojeleman viitasammakon tunnetuista elinpaikois-
ta pääosa on luonnonsuojelualueilla.

Monet eläinlajit ovat kaupunkilaistuneet

Nisäkäs- ja lintulajien runsaus Helsingissä johtuu 
ennen kaikkea siitä, että tarjolla on paljon erilaisia 
elinympäristöjä, joskin yleensä pieninä laikkuina. 

Monet nisäkkäät ja linnut ovat ajan myötä sopeutu-
neet kaupunkioloihin eivätkä enää pelkää ihmisiä 
ja kaupunkimelua yhtä paljon kuin aikaisemmin.
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Kesykyyhky, tervapääsky ja varpunen ovat vanhoja 
tuttuja kaupunkilintuja. Niiden rinnalle ovat tulleet 
esimerkiksi varislinnut, valkoposkihanhi ja sepel-
kyyhky sekä katoilla pesivät harmaa-, kala- ja sel-
kälokit. 

Vuodesta 2005 alkaen Helsingin kantakaupungis-
sakin on todettu huuhkajan reviirejä, mikä ennakoi 
alueelle uutta pesimälajia. Huuhkaja on tehokas 
saalistaja, joten sen yleistyminen saattaa vaikuttaa 
muiden kaupunkieläinten kantoihin ja käyttäytymi-
seen. 

Myös kettukannan voimistumisella ja levittäytymi-
sellä kohti keskustaa voi olla vaikutusta saalisla-
jeihin. Kärppäkin on runsaslukuinen ja merkittävä 
kaupunkipeto.

Merialueella erikoislaatuinen vesieliöstö 

Merialueen eliöstö koostuu merilajeista ja makean 
veden lajeista. Makeaa vettä suosivat lajit viihtyvät 
lahtialueilla ja rannikon tuntumassa, suolaisen ve-
den lajit ulompana merellä.









Paljon pienialaisia kaupunkimetsiä

Noin viidesosa (4020 ha) Helsingin maapinta-alas-
ta on metsää, mutta metsän määrä vaihtelee paljon 
kaupunginosittain. 

Metsäisimpiä alueita ovat Pohjois- ja Itä-Helsinki. 
Laajimmat metsäalueet sijaitsevat Keskuspuistos-
sa, Viikissä, Kivikossa, Mustavuoressa, Uutelassa 
Santahaminassa ja Villingissä. 

Useimmat kaupunkimetsät ovat pienialaisia, ja ne 
sijaitsevat rakennettujen alueiden sisällä. Monin 
paikoin metsät ovat kasvilajistoltaan muuttuneita. 
Alkuperäisen metsälajiston joukossa saattaa kas-
vaa nokkosta, pujoa ja erilaisia nurmiheinälajeja.

Monimuotoista metsäluontoa 

Helsingissä on monentyyppisiä metsiä, ravinteisis-
ta lehdoista karukkokankaisiin ja kalliometsiin. Ylei-
simpiä ovat tuoreet ja lehtomaiset kangasmetsät. 

Kuusivaltaisia lehtomaisia kangasmetsiä on eniten 
Pohjois-Helsingissä. Itä-Helsingissä taas vallitse-
vat karumpien paikkojen metsätyypit, kuten kuivah-
kot ja kallioiset kangasmetsät. Niiden pääpuulajina 
on mänty. 

Helsingin lehdot ovat pienialaisia. Niissä kasvaa 
jalopuulajeja, joista vaahtera on yleisin ja runsain. 
Varsinaisia jalopuumetsiä ja harjumetsiä on Helsin-
gissä vain muutamia hehtaareja. 

23

Itä-Helsingin saaristoa.

Ramsinniemenlehdon rehevimmät osat sijaitsevat Vartiokylän-
lahden rannalla.
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Ramsinkannaksen puro. Purot ovat tärkeitä ekologisten 
yhteyksien muodostajia.

pynyt. Kalastossa muutos ei ole ollut yhtä selvä, 
joskin eräät rehevien vesien kalalajit, kuten lahna 
ja pasuri, ovat vähentyneet puhdistuneilla alueilla. 
Silakat ovat palanneet kutemaan lähemmäs ranto-
ja. 

Myös Helsingin saaristoalueet ovat rehevöityneet, 
ja rehevöityminen jatkuu. Ilmiö liittyy Suomenlah-
den tilan muutoksiin, ja se näkyy niin planktonissa, 
pohjaeläimistössä kuin kalastossakin. 

Happikato on ympärivuotinen ongelma meren syvän-
teissä. Monin paikoin pohjaeläimiä ei ole lainkaan; 
pohjat ovat kuolleita.
 
Vantaanjoki on tärkeä monelle eliölajille

Vantaanjoki ympäristöineen lisää merkittävällä ta-
valla etenkin linnuston, kalaston ja kasvillisuuden 
monimuotoisuutta Helsingissä. 

Kalaston ja pohjaeliöstön perusteella Vantaanjoki 
on pääosin hyvässä kunnossa savisameudestaan 
huolimatta. Esimerkiksi kalojen laji- ja yksilömäärät 
kasvavat yläjuoksulta alajuoksulle tultaessa.

Kosket, joista osa sijaitsee luonnonsuojelualueilla, 
ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 
arvokkaita alueita. 

Joen pääuoma Vanhankaupunginlahdelta Hyvinkään 
Kaltevan kylälle asti on ehdolla Natura-alueeksi.

Purot ovat luonnon käytäviä

Metsäalueiden, niittyjen ja peltojen halki virtaavat 
purot tarjoavat suotuisia elinympäristöjä monelle 
eliölajille. Lisäksi vesieläimet käyttävät niitä kulku-
reitteinä.

Veden virtaama ja laatu vaihtelevat puroissa, kos-
ka niiden valuma-alueet ovat pieniä ja vedenpidä-
tyskyky heikko. Kaupunkiympäristössä virtaaman 
vaihteluja lisää se, että sadevesien kokoojaviemä-
rit laskevat usein puroihin. 

Veden laatu Helsingin merialueella.

Erinomainen

Välttävä

Hyvä

Huono

Tyydyttävä















Pienetkin luontokohteet tärkeitä 

Ekologinen verkosto koostuu eliöiden elinympäris-
töistä ja niitä yhdistävistä ekologisista käytävistä. 
Eri lajit ja eliöryhmät vaativat ympäristöltään erilai-
sia ominaisuuksia, joten verkostot ovat laji- tai ryh-
mäkohtaisia.

Helsingissä ekologiset yhteydet katkeavat monin-
paikoin. Luonnonsuojelulailla rauhoitettuja alueita 
on vähän esimerkiksi muihin pohjoismaisiin pää-
kaupunkeihin verrattuna. Ne ovat myös pienikokoi-

sia, suurin osa alle kolme hehtaaria. Laajimmatkin 
metsäalueet ovat erillään muista metsäalueista. 

Luonnon pirstoutumisen haittoja voidaan vähentää 
säästämällä arvokkaita luontokohteita ja turvaamal-
la niiden väliset yhteydet.

Tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä pie-
netkin kohteet, kuten purot, puronvarret, pientareet 
ja johtokadut, saattavat olla tärkeitä. Niillä voi olla 
merkitystä sekä elinympäristöjen että lajiston säily-
misen kannalta. 
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Helsingin luonnonsuojelualueet (780 ha) ja luon-
totietojärjestelmän arvokkaat kohteet. Arvokkaisiin 
kohteisiin kuuluu kasvi-, lintu- ja lepakkokohteita 
sekä geologisia kohteita.



Verkostot tukevat toisiaan 

Luonnonsuojelualueet, arvokkaat luontokohteet ja 
muut viheralueet muodostavat kokonaisuuden, joka 
parhaimmillaan toimii sekä ekologisena verkostona 
että virkistysalueverkostona, samanaikaisesti.

Vantaanjokivarsi sekä Haltialan metsät ja pellot ovat 
hyvä esimerkki alueista, joilla verkostot tukevat toi-
siaan. Yhteydet jatkuvat kauas merenrannoille ja 
saaristoon. 

Rannat ja saaristo muodostavat hyvän ekologisen 
verkoston vesi- ja rantalajistolle, samalla kun ne 
ovat erittäin tärkeitä kaupunkilaisten virkistäytymi-
sen kannalta. 
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Pientareet ja johtokadut

Teiden ja katujen pientareet sekä sähkölinjo-
jen johtokadut yhdistävät niittyjä, ketoja ja mui-
ta viheralueita toisiinsa – eikä niiden merkitys 
ole vähäinen: teitä ja katuja on Helsingissä yli 
1 200 kilometriä ja sähkölinjojen johtokatuja 
yli 40 kilometriä. Johtokatuja pidetään niiton 
avulla avoimina niittyinä noin viiden kilometrin 
matkalla.

Tikli viihtyy erilaisissa ihmisen muokkaamissa ympäristöissä. 
Ruokailupa kat voivat sijaita kaukana pesästä.




