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Aineiston tuottamiseen on saatu tukea Euroopan Unionin LIFE Luonto -rahastosta. 
Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan Komissio 

tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.
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MATERIAALIN 
KÄYTTÄJÄLLE
Tämän materiaalin tarkoitus on antaa tietoa 
liito-oravasta, sen elintavoista ja elinympäristöstä 
sekä tarjota opetus- ja toimintavinkkejä näiden aiheiden 
käsittelyyn erilaisten ryhmien kanssa� Materiaalin on 
tuottanut Kuopion luonnontieteellinen museo, Suomen 
luontokeskus Haltia ja Jyväskylän kaupunki yhtenä 
Liito-orava-LIFE-hankkeen toimenpiteistä� Tavoitteena 
on lisätä tietämystä liito-oravasta ja sen elinympäristöjen 
merkityksestä, ja sitä kautta myös koko luonnon ja 
sen monimuotoisuuden arvostuksen kasvattaminen.

Tehtävät on ryhmitelty eri oppiaineiden ja toiminnalli-
suuden mukaan� Tehtäviä on kaikille ikäryhmille varhais-
kasvatuksesta peruskouluun ja toiselle asteelle� Toiston 
välttämiseksi niitä ei ole jaoteltu eri ikäryhmittäin, mutta 
joidenkin tehtävien kohdalla on annettu ikäsuositus� 
Opettaja voi itse muokata tehtäviä omalle ryhmälleen 
sopivaksi� Lopussa löytyvät tehtävissä tarvittavat liitteet� 
Tehtäviä ja ideoita voi käyttää myös muuhun ympäristö-
kasvatukseen esimerkiksi ulkoilu- ja luontoyhdistyksen 
toiminnassa�

Materiaali on tehty tukemaan nykyistä opetussuunnitel-
maa ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia� Tehtävät ovat 
toiminnallisia ja useat niistä voi toteuttaa ulkona� 

Iloisia ja opettavaisia hetkiä  
liito-oravan parissa!

Leena Rinta-Runsala ja Mari Wikholm  
Kuopion luonnontieteellinen museo 

Elina Pilke, Maria Salin ja Anna Haukka 
Suomen luontokeskus Haltia

Anne Laita 
Jyväskylän kaupunki 
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Liito-orava sopii hyvin osaksi monialaista 
oppimiskokonaisuutta (MOK).  
Kattoteemoja voivat olla esimerkiksi

 ✦ Metsä, puulajit, haapa
 ✦ Suomalaiset nisäkkäät, metsän eläimet, 

kolopesijät, eläinten vuorovaikutussuhteet
 ✦ Luonnon monimuotoisuus
 ✦ Uhanalaiset lajit, luonnonsuojelu
 ✦ Ihmisen vaikutus ympäristöön
 ✦ Viheralueverkosto, kaupunkialueen suunnittelu
 ✦ Lähiluonto, luonnon monikäyttö
 ✦ Lentäminen ja liitäminen (fysikaalisena ilmiönä)
 ✦ Lajien sopeutuminen ympäristöön, evoluutio

Materiaalin tehtävistä voi muodostaa eri pituisia kokonaisuuksia ja 
painottaa esimerkiksi ulkona oppimista tai taideaineita� Oppilaiden 
osallistaminen ja osallistuminen ovat nykyisessä opetussuunnitelmassa 
tärkeässä asemassa, ja se sisältyy parhaimmillaan kaikkiin opetuksen 
vaiheisiin� Vinkkejä osallistamiseen on esitetty tehtävien yhteydessä�

Liito-orava on muutakin kuin yksi eläinlaji� Sen elinympäristöön ja 
suojeluun liittyy monia muita ekologisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia� 
Kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi olemme keränneet 
monialaiset oppimistavoitteet yhteen seuraavassa kappaleessa� 
Tavoitteiden jälkeen on teemaehdotuksia liito-oravasta osana monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia�

LIITO-ORAVA OSANA 
MONIALAISIA 
OPPIMISKOKONAISUUKSIA
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MONIALAISET OPPIMISTAVOITTEET

TIETOTAVOITTEET 
 ✦ Liito-orava on yöaktiivinen nisäkäs, 

jolla on harmaa turkki, suuret silmät 
ja liitopoimu etu- ja takajalkojen 
välissä. Se on oravan lähisukulainen.

 ✦ Liito-orava elää usein varttuneessa 
kuusisekametsässä, jonka valtapuusto 
on yli 60-vuotiasta, halkaisijaltaan 
yli 30 cm. Se tarvitsee lehtipuita 
ravinnokseen ja kolopuun pesäkseen. 

 ✦ Liito-orava on luokiteltu Suomessa 
uhanalaiseksi lajiksi. Suurin syy 
uhanalaisuuteen on sopivien metsien 
väheneminen ja pirstaloituminen. 

 ✦ Liito-oravaa voidaan suojella säästämällä 
sille sopivia metsiä ja huolehtimalla 
riittävistä kulkuyhteyksistä. Auttaa 
voi myös säästämällä metsässä 
isoja haapoja ja muita lehtipuita.

 ✦ Liito-orava on ns. sateenvarjolaji. 
Sen asuttamassa metsässä on usein 
myös monia muita harvinaisia eliöitä: 
kasveja, sieniä, hyönteisiä, lintuja ja 
nisäkkäitä. Liito-oravan elinympäristöjä 
suojelemalla säilytetään myös muuta 
luonnon monimuotoisuutta. 

 ✦ Liito-oravan asuttamat metsät 
ovat myös tärkeitä ihmisten 
hyvinvoinnille. Virkistysmetsät ovat 
tärkeitä erityisesti kaupungissa, ja 
ne muodostavat viherverkoston.

TAITOTAVOITTEET
 ✦ Oppija osaa havainnoida ja tutkia 

ympäristöään ja tehdä havaintojensa 
pohjalta johtopäätöksiä esimerkiksi 
metsän soveltuvuudesta liito-oravalle.

 ✦ Oppija osaa kuvailla havaintojaan ja 
ympäristöään luontosanastoa käyttäen.

 ✦ Oppija osaa toimia luonnossa 
luontoa kunnioittaen.

 ✦ Oppija osaa ilmaista mielipiteensä 
ja perustella sen. Oppija osaa myös 
kuunnella toisen mielipidettä, 
vaikka se olisi erilainen.

 ✦ Oppija osaa ilmaista itseään 
taiteellisin keinoin.

 ✦ Oppija osaa arvioida liito-oravaan 
liittyvän uutisoinnin ja tiedon 
luotettavuutta ja tausta-asenteita.

ARVOTAVOITTEET
 ✦ Oppija pitää liito-oravan ja 

monimuotoisuuden säilymistä tärkeänä. 
Lajeilla ja luonnolla on itseisarvo, ja 
ne ovat myös elämän elinehto.

 ✦ Oppija ymmärtää, että ihminen ja luonto 
ovat vuorovaikutuksessa. Ihmisen 
toiminta voi saada aikaan muutoksia 
luonnossa. Muutokset luonnossa voivat 
puolestaan vaikuttaa ihmisten elämään.

 ✦ Oppijan asenne luonnossa liikkumiseen 
on luontoa kunnioittava

 ✦ Oppija ymmärtää luonnon virkistysarvon 
ja terveyshyödyn. Hän löytää oman 
tapansa nauttia luonnosta tai 
innostuu luonnossa olemisesta. 

 ✦ Oppija ymmärtää, miten yhteiskunnassa 
täytyy sovittaa yhteen asioita ja 
ottaa huomioon monia näkökulmia.
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TEEMAEHDOTUKSET

Seuraavassa on esitetty erilaisia teemoja, 
johon liito-orava on linkitetty. Perässä on 
ikäehdotus. Teema on pilkottu kolmeen osaan:
1. Ota selvää  (aihe, josta etsitään tietoa)
2. Toimi   (toiminnalliset vinkit aiheen käsittelyyn)
3. Kerro   (toiminnan esittelyä ja oppilaan omien kokemusten ilmaisua eri menetelmillä)

Näiden jälkeen on ehdotuksia omasta materiaalistamme sekä vinkkejä muihin verkosta löytyviin 
materiaaleihin�

LIITO-ORAVA LAJINA (VAKA – 6. LUOKKA)

Ota selvää: Minkälainen eläin liito-orava on? Mitä se syö ja missä se elää?

Toimi: Tutki lähimetsääsi tai muuta sopivaa metsää� Voisiko siellä asua liito-orava? 

Kerro: Liito-oravan asuntomainosnäyttely, kuvaesitys

Me tarjoamme: video- ja kirjallisuusvinkit, Liituri on kiituri -laulu, metsäbingo, liiturimetsä valokuvin, 
liito-oravan asuntomainos, Seppo-peli liito-oravasta
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MONIMUOTOISUUS JA 
UHANALAISET LAJIT (3.–8. LUOKKA)

Ota selvää: Miksi liito-orava on uhanalainen? Mitä muita 
uhanalaisia lajeja metsässä on, ja miksi ne ovat uhanalaisia? 
Mitä on monimuotoisuus?

Toimi: Tutki kuinka monimuotoinen lähimetsäsi on� Rakenna 
liito-oraville, linnuille ja hyönteisille koteja, joilla lisätään metsän 
monimuotoisuutta�

Kerro: Ripustakaa kodit metsään ja esitelkää toiselle luokalle 
tai vanhemmille luontopolun muodossa itse paikan päällä tai 
videoiden avulla�

Me tarjoamme: metsäbingo, pöntönrakennusohje 
liito-oravalle

Muualla verkossa: WWF pihan monimuotoisuus-
selvitys mobiilisti ja Naturewatch metsässä, lahopuutarha, 
hyönteishotellit, siilin talvipesä, Yle Uutisluokka: Mediat 
haltuun-opastusvideot� 

LÄHILUONTO JA VIHERVERKOSTO (3.–9. LUOKKA)

Ota selvää: Tarkastelkaa karttapalvelun ilmakuvista kotipaikkanne viheralueita/metsiä� Voitte 
merkitä kunkin lähinnä olevan tai tärkeimmän metsän� Ovatko metsät yhteydessä toisiinsa niin, 
että eläimet pääsevät liikkumaan helposti?

Toimi: Pohtikaa lempiluontopaikkaanne Metsäsuhde monitaiteisesti –tehtävän avulla (liite 11)� 
Suunnitelkaa ja toteuttakaa yksi tai useampi retki, jolla teette teille mieleisiä luontoaktiviteetteja� 
Retken eri vastuualueet (eväät, reitti, turvallisuus ym�) voi vaikka jakaa pienemmille ryhmille�

Kerro: Kokemuksien jakaminen ja vertaisarviointi yhdessä� Esimerkiksi miltä eri aktiviteetit ovat 
tuntuneet? Onko suhtautuminen metsään muuttunut?

Me tarjoamme: Metsäsuhde monitaiteisesti, metsäbingo, leikit

Muualla verkossa: Metsähallitus: Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!, 
Birdlife lintumateriaalit, luontokuntosali, luontotaidetehtävät
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MEDIALUKU- JA ARGUMENTOINTITAITO 
(7. – TOINEN ASTE)

Ota selvää: Etsi erilaisia uutisia tilanteista, joissa liito-orava ja maankäyttö ovat ajautu-
neet ristiriitaan� Mistä ristiriitatilanne on syntynyt ja miten sen voisi ratkaista? Miten arvioit 
uutisten luotettavuutta?

Toimi: Jakakaa ryhmän kesken eri rooleja ja sovittakaa yhteen näkökulmia Suunnittelijan 
saappaissa -tehtävän mukaisesti�

Kerro: Pitäkää väittelytilaisuus tai kaupungin kokous tehtävän pohjalta

Me tarjoamme: Säilyykö yhteys? ja Suunnittelijan saappaissa -tehtävät

Muualla verkossa: Luotettavan tiedon metsästäjät, YLE: Vesitätkö keskustelun 
surkeilla väitteillä? – Näin tunnistat laiskan argumentoinnin ja keskustelet paremmin

YMPÄRISTÖNTUTKIMUS JA 
KANSALAISTIEDE (7. – TOINEN ASTE)

Ota selvää: Mikä merkitys ympäristön tutkimisella ja seuran-
nalla on? Mitä pitkäaikaisseurantoja Suomessa tehdään? Tutustu 
liito-oravakartoitukseen�

Toimi: Tee liito-oravakartoitus sopivassa metsässä

Kerro: Kirjaa havaintosi valtakunnalliseen Laji.fi-palveluun ja/tai 
lähettäkää havaintonne paikkakunnan ympäristönsuojelupalveluihin� 
Voitte myös ottaa tarvittaessa kantaa maankäyttöön tulostenne 
pohjalta�

Me tarjoamme: liito-oravan kartoituslomake ja täyttöohje

Muualla verkossa: Suomen Luonnonsuojeluliiton liito-oravan 
kartoitusopas, Laji.fi-sivusto, Ymparisto.fi:n lajien seuranta, iNaturalist/
projektit ja opettajan opas
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MIKÄ ON LIITO-ORAVA?

PERUSTIETOJA LIITO-ORAVASTA
Tieteellinen nimi: Pteromys volans

Paino: aikuinen koiras 100–160 g ja naaras 110–190 g

Pituus: ruumis 15–17 cm ja häntä 11-12 cm

Elinikä: keskimäärin 1–2 vuotta, vanhimmat havaitut yksilöt yli 7-vuotiaita

Liito-orava on harmaaturkkinen piilotteleva metsän asukki ja Euroopan ainut liitävä 
nisäkäs� Se liikkuu pääosin öisin ja katoaa nopeasti oksiston suojaan� Liito-oravalla 
on etu- ja takajalkojen välissä nahkainen liitopoimu, jonka levittäessään se pystyy 
liitämään puusta toiseen� Näin se liikkuu ketterästi metsän suojassa�

TIESITKÖ?
Liito-oravan tieteellinen nimi Pteromys tulee kreikan sanois-
ta pterón (siipi) ja mûs (hiiri). Jälkimmäinen osa volans tarkoittaa 
lentävää� Suomen kielessä liito-oravan vanha nimitys on siipiorava ja 
sitä kutsutaan myös lempinimellä lentävä rukkanen�

TIESITKÖ?
Ihminen hyödyntää ilmassa pysymiseen samaa tekniikkaa kuin 
liito-orava� Leveä ja litteä rakenne kannattelee liito-oravaa, lentoko-
netta, laskuvarjoa ja leijaa saman periaatteen mukaisesti� Liito-ora-
van kannusrustot toimivat myös samaan tapaan kuin lentokoneen 
siiven kärjen siiveke: se ohjaa ilmaa vähentäen turbulenssia ja 
parantaen liitämisen tehokkuutta�
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SUURET 
SILMÄT

Auttavat liidon 
hahmottamisessa ja 

hämärällä liikkumisessa

KANNUSRUSTO
Lisää liitopoimun pinta-

alaa ja ohjaa liitoa

LIITOPOIMUT
Tekevät vartalosta 

leveän ja litteän, jolloin 
ilma kannattelee 

eläintä paremmin

KYNNET
Terävillä kynsillä 

pystyy kiipeilemään 
hyvin puun rungolla

HÄNTÄ
Toimii peräsimenä 

liitoa ohjatessa

Kuva: Janus Ahonpää ja Leena Rinta-Runsala
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ASTU 
LIITO-ORAVAN 
METSÄÄN

LIITO-ORAVA VIIHTYY 
PARHAITEN VARTTUNEESSA 

Kuusisekametsässä, 
jossa on kolohaapoja.

Liito-orava tarvitsee 
liikkuakseen 

vähintään 10 metriä 
korkeaa puustoa. 

Pisin havaittu liito 
on ollut korkeasta 

puusta alamäkeen yli 
80 metriä.

Tuuheat kuuset antavat suojaa petoja 
ja säätä vastaan. Liito-orava tekee 

talviruokakätköjä tiheisiin oksistoihin.

Kuva: Janus Ahonpää
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Pesäkolo on useimmiten 
haavassa. Kesällä haavan lehdet 

ovat myös mieluista ravintoa.

Melu tai keinovalo eivät haittaa 
liito-oravaa ja se voi elää 

aivan ihmisasutuksen vieressä.

Myös muut lehtipuiden 
kuten leppien ja 

koivujen lehdet ja 
norkot ovat liito-oravan 

raVINTOA
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LIITO-ORAVAN ELINTAVAT

LIITO-ORAVA ON KASVINSYÖJÄ
Liito-oravan ravintoa ovat kesällä pääasiallisesti eri lehtipui-
den lehdet� Erityisesti se pitää haavasta, koivusta ja lepästä� 
Se voi lisäksi syödä myös pihlajanmarjoja, vaahteran siemeniä 
ja lehtikuusen neulasia� Lehtien pudottua liito-orava siirtyy 
talviravintoon, joka koostuu koivun ja lepän norkoista, haavan 
ja havupuiden silmuista sekä käpyjen siemenistä� Se myös 
kätkee norkkonippuja varastoihin selvitäkseen talven yli�

PAPANAT PALJASTAVAT KULKIJAN
Liito-oravan läsnäolon huomaa helpoiten sen talvisista 
papanoista� Papanat ovat muodoltaan säännöllisen liereitä ja 
pyöreäpäisiä, ja pituudeltaan 6–8 mm� Norkkojen siitepöly värjää 
papanat kellertäviksi ja ne on helppo havaita maantieteellisestä 
sijainnista riippuen huhti–kesäkuuhun asti� Kesäpapanat ovat 
pehmeämpiä ja maatuvat helpommin, joten niitä on vaikeampi 
havaita� Papanat ovat usein pesä- ja ruokailupuiden juurella�
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LIITO-ORAVALLA ON USEITA PESIÄ
Liito-oravan yleisin pesäpaikka on käpytikan tai pohjantikan kovertama kolo 
haavassa� Se voi myös asuttaa oravan vanhan risupesän tai ihmisen rakentaman 
pesäpöntön� Kolopesä suojaa liito-oravaa pedoilta, tuulelta ja tuiskulta� Pesän 
liito-orava vuoraa lämpimäksi naavalla ja kietoo häntänsä peitoksi� Liito-oravanaaras 
saa kerrallaan yleensä 2-3 poikasta ja sillä on keskimäärin neljä pesää, jolloin vaaran 
uhatessa se voi siirtää poikaset toisaalle turvaan� Myös ulkoloisten lisääntyessä on 
hyvä vaihtaa puhtaampaan pesään�

PETOLINNUT JA 
-NISÄKKÄÄT VOIVAT  
NAPATA LIITURIN
Liito-oravan yleisimpiä saalistajia ovat pöllöt, haukat, 
näätä, kärppä ja kotikissa� Kun pesäkolon suuaukko 
on tarpeeksi pieni, saalistajat eivät mahdu sisään, 
ja liito-orava pysyy turvassa� Se välttelee saalistajia 
myös liikkumalla hämärän aikaan ja piiloutumalla 
oksiston suojiin�

Kuvat: puu Janus Ahonpää, muut Leena Rinta-Runsala
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LIITO-ORAVAN VUOSI

KEVÄÄLLÄ
liito-oravan ensimmäinen 

kiima-aika on maaliskuun lopussa 
ja toinen huhti-toukokuun 

vaihteessa� Silloin koiras etsii 
naaraita ja useamman koiraan 

läsnä ollessa saattaa luvassa olla 
kiivas liitonäytös ja takaa-ajo� 

Ravintoa alkaa olla enemmän, kun 
lehdet puhkeavat puihin�

KESÄLLÄ
liito-orava syö lehtipuiden lehtiä� 

Se saa ensimmäisen poikueen 
huhti-toukokuun vaihteessa ja 
mahdollisesti toisen poikueen 

juhannuksen aikoihin� Naaras 
hoitaa poikasia yksin ja opettaa 

ne kesän aikana liitämään ja 
etsimään itse ravintoa�

SYKSYN
alkaessa poikaset ovat lähteneet 

etsimään omaa kotimetsää� Naaras-
poikaset lähtevät usein monen kilo-
metrin päähän, sillä ne eivät voi asua 

samalla alueella muiden naaraiden 
kanssa� Koiraspoikaset voivat jäädä 

myös pesän lähettyville�

TALVELLA
liito-orava on hereillä eikä nuku 
talviunta� Se etsii ravinnokseen 
lepän ja koivun norkkoja ja syö 
ruokaa talvivarastoistaan� Mitä 
lähempänä talvivarastot ovat 
sitä vähemmän sen täytyy 
liikkua ja se säästää energiaa�
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METSÄT MUODOSTAVAT 
VIHERVERKOSTON
Liito-orava on hyvin kömpelö maassa. Jotta liito-orava voi liikkua paikasta 
toiseen, se tarvitsee puustoisia kulkuväyliä. Näin se pääsee kotipesältään 
vaikkapa hyvälle ruokailualueelle ja toiseen pesäänsä vaaran uhatessa� 
Keväinen kiima-aika saa varsinkin koiraat liikkeelle� Löytääkseen kumppanin, 
ne voivat liikkua kymmenien hehtaarien alueella� Myös nuoret liito-oravat 
tarvitsevat puustoisen käytävän, kun ne lähtevät kotoaan etsimään omaa 
elinaluettaan� 

Kuva: Tupu Vuorinen

Kulkuväylät voivat olla esimerkiksi kaupunkialueella rantojen puustoisia 
suojavyöhykkeitä, tienvarsipuustoa tai jopa yksittäisiä puutarhan puita� 
Metsätalousmaalla sopiva kulkuväylä on vähintään kymmenen metriä 
korkeaa suojaisaa sekapuustoa, mutta myös varttuneemmat harvennetut 
metsät sopivat, kunhan puita on tarpeeksi lähellä toisiaan� Kun metsät ovat 
yhteydessä toisiinsa, ne muodostavat viherverkoston eikä mikään metsikkö 
jää yksin lajeineen eristyksiin�

liito-oravalle sopiva 
elinympäristö

kulkuyhteys
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LIITO-ORAVAN METSÄ 
ON MONIMUOTOINEN

Liito-orava on usein merkki monimuotoisesta metsästä. Se tar-
koittaa, että samassa metsässä asuu paljon lajeja: erilaisia lintuja, 
nisäkkäitä, selkärangattomia, kasveja, sieniä ja monia muita eliöi-
tä. Liito-orava on sateenvarjolaji, jota suojelemalla suojellaan myös 
isoa joukkoa muita lajeja. Liito-oravan asuttamassa metsässä on 
usein eri ikäisiä haapoja, suuria kuusia ja lahopuuta� Niiden kuorien 
alla, onkaloissa ja oksien suojassa viihtyvät monet muut lajit. 

Monimuotoisuus on elämän ehto� Luonto tarjoaa monia elintärkeitä 
asioita, joiden avulle me ihmisetkin voimme elää maapallolla� Se on 
myös ikään kuin luonnon vastustuskyky, joka auttaa sopeutumaan 
muuttuviin olosuhteisiin� Siksi sen säilyttäminen on tärkeää�

Liito-oravan metsässä viihtyvät sekä monet muut metsän lajit että 
me ihmiset� Lähimetsässä voi vaikkapa leikkiä, kerätä marjoja ja sieniä, 

retkeillä tai vain rauhoittua� 

Luonnolla on paljon hyvinvointivaikutuksia: se virkistää mieltä ja kehoa� 
Esimerkiksi jo 15 minuutin metsässä olo laskee verenpainetta ja 

kohentaa mielialaa� Verrattuna rakennetun ympäristön mielipaikkoihin, 
etenkin luonnossa olevat mielipaikat auttavat meitä elpymään arjen 

kiireistä ja murheista� Mitä lähempänä virkistysalueita ja metsiä on, sitä 
useammin ihmiset niissä ulkoilevat� Siksi on tärkeää säilyttää metsiä 

myös aivan asutuksen lähellä� 

Viereisen sivun kuva: Janus Ahonpää

MISSÄ ON SINUN 
MIELIPAIKKASI 
LUONNOSSA?

MITÄ METSÄ 
SINULLE 

MERKITSEE?
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LIITO-ORAVA ON VAARASSA HÄVITÄ

Liito-oravaa tavataan Euroopan Unionin alueella varmuudella enää 
Suomessa ja Virossa� Liito-oravien määrä on Suomessa vähentynyt 
jo usean vuosikymmenen ajan� Viimeisimmän uhanalaisuusarvion 
mukaan vuonna 2019 liito-oravan kanta on pienentynyt arviointia 
edeltävien kymmenen vuoden aikana yli 30 %� Tämän takia sen 
uhanalaisuusluokitus on vaarantunut (VU)� Maailmanlaajuisesti liito-
orava on vielä silmällä pidettävä laji (NT), mutta monessa maassa sen 
vähenemiseen on jo havahduttu tai populaatiokoon muutoksista ei ole 
tarpeeksi tietoa�

Suomessa liito-oravaa esiintyy pääasiassa Oulu–Kuusamo -linjan 
eteläpuolella� Runsain kanta on Länsi- ja Lounais-Suomessa� Esiintyminen 
on kuitenkin laikuittaista ja levinneisyysalueen sisällä on myös paljon tyhjiä 

alueita� Suomen kanta ei saa merkittävää täydennystä Venäjältä�

Maailmanlaajuinen levinneisyyden kartta 
piirretty Schraderin (2011) ja IUCN:n aineiston pohjalta. 
Suomen kartta: Suomen luonnonsuojeluliitto
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Suurin syy liito-oravan ahdinkoon on sopivien metsien 
väheneminen ja eristäytyminen toisistaan� Liito-
oravalle sopivat metsät ovat myös taloudellisesti 
arvokkaita, jolloin niihin kohdistuu paljon 
hakkuupaineita� Myös erilaiset rakennushankkeet ovat 
paikallisesti vähentäneet liito-oravalle sopivia metsiä�

Avohakkuun jälkeen kestää useita vuosikymmeniä, 
että liito-orava voi elää jälleen kyseisessä metsässä� 
Toinen metsänhoitoon liittyvä ongelma on lehtipuiden, 
erityisesti haavan, vähäisyys ja lahopuiden poisto� 
Tällöin liito-oravan ruokailu- ja pesäpaikat ovat vähissä� 
Jäljelle jääneet metsät ovat usein toisistaan eristyneitä 
saarekkeita, mikä vaikeuttaa liito-oravien liikkumista ja 
lisää paikallisen sukupuuton riskiä�

Kuva: Janus Ahonpää
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MITEN LIITO-ORAVAA 
VOIDAAN SUOJELLA?
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luon-
nonsuojelulaissa rauhoitettuja� Laissa määrätään, että 
pesäpuu ja sitä ympäröivät suojapuut täytyy säilyttää� 
Lisäksi kulkuyhteys pesäpuulle on turvattava� Usein lain 
minimivaatimukset eivät riitä liito-oravan säilymiseen, 
vaan elinpiiri autioituu hakkuutoimien jälkeisinä vuosina� 

Liito-oravien selviämisen kannalta olennaista on tar-
peeksi suurten, sopivien metsälaikkujen ja niiden välisten 
puustoisten kulkuyhteyksien säilyminen� Tätä elinympä-
ristöverkostoa ei saisi heikentää liikaa metsänhoitotoi-
milla tai rakentamisella� Metsän kasvaminen liito-oravalle 
sopivaksi kestää todella kauan, ja siksi ennakoiva ja 
riittävän laaja maankäytön suunnittelu on avainasemassa� 
Tällöin maisemassa on koko ajan riittävästi sopivaa 
metsää ja kulkuyhteyksiä�

Rehevä puronotko kuusineen 
ja lehtipuineen sopii liiturin 

lisääntymisalueeksi. 
Puron reunojen jättäminen 

puustoisiksi vaaditaan 
myös pienvesien suojelun 

lainsäädännössä.

Osassa metsää, 
esimerkiksi tässä kuivalla 
mäntykankaalla voidaan 

tehdä aukkohakkuita, 
niin että kulkuyhteydet 

kuitenkin säilyvät
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Liito-oravan huomioivat metsänhoitotoimet ovat luonnonhoidon 
toimia, jotka ylläpitävät myös muuta metsän monimuotoisuutta sekä 
kaupungeissa että talousmetsissä� Toimista hyötyvät muuan muassa 
monet varttuneen kuusisekametsän lajit ja riistalajit.  

Käytännön metsätoimissa suositaan sekapuustoisuutta� Tämä tar-
koittaa sitä, että harvennuksissa lehtipuita ei poisteta liikaa. Hakkuissa 
säästetään isot lehtipuut, erityisesti haavat, jolloin pesäkoloja ja 
ravintoa riittää paremmin. Toinen liito-oravalle tärkeä asia on riittävä 
metsän peitteisyys: korkeita ja suojaavia puita tarvitaan onnistu-
neeseen ja turvalliseen liitoon� Eri-ikäisrakenteinen metsänhoito on 
potentiaalinen vaihtoehto liito-orava-alueilla�

Heikentyneitä elinympäristöjä ja yhteyksiä voidaan paikata pesäpön-
töillä ja istutuksilla� Ne eivät kuitenkaan korvaa varsinaisten elinympä-
ristöjen säästämistä�

Varsinkin kosteammissa ja 
rehevimmissä osissa metsän on 

hyvä jäädä peitteisemmäksi. Tässä 
osassa on tehty poimintahakkuuta, 

jossa eri kerroksiin on jäänyt 
suojaavaa puustoa ja pensaita. 

Samalla metsä säilyy suotuisampana 
myös liito-oravalle.

Kuva: Jari Kostet
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LIITO-ORAVA-AIHEINEN 
KIRJALLISUUS JA NETTILINKIT

KIRJALLISUUS
Kynsijärvi E� & Pöntinen B�  
Liituri 
Maahenki 2013

Hanski, I�  
Liito-orava - Biologia ja käyttäytyminen 
Metsäkustannus Oy 2016

Pöntinen, B�  
Liito-orava - Flygekorren 
Benjam Pöntinen 2001

Kemppainen J�K�  
Juha-Karhun kaksi kesää (osio liito-oravasta) 
HS-Kirjat 2010

Kuisma T� & Nevakivi L�  
Lapsen oma metsäkirja 
Minerva Kustannus 2020

VIDEOT
YLE AREENA (voimassa toistaiseksi)

Tuhat kuvaa liito-oravasta (28 min) 
Mandart, 2003 
https://areena.yle.fi/1-243272

Salaperäinen ja uhanalainen liito-orava (25 min) 
Tutkittu juttu –sarja, 2015 
https://areena.yle.fi/1-50095025

Liito-oravan poikaset hoidossa Pälkäneellä 
(1 min) 
Yle Uutiset Pirkanmaa, 2017 
https://areena.yle.fi/1-4167922

Koiria kokeillaan käyttää apuna liito-oravien 
kartoituksessa – näin koira työskentelee 
metsässä (1 min) 
Yle Uutisten uutisvideot, 2019 
https://areena.yle.fi/1-50319434

YOUTUBE-VIDEOT JA KANAVAT

Yhteistyötä liito-oravan eteen – Liito-orava-
LIFE-hankkeen esittelyvideo 
Metsähallitus Parks & Wildlife Finland 2020 
https://www�youtube�com/
watch?v=LDp61ojqe2M

Metsien liitelijä liito-orava (2 min) 
Suomen Luonto, 2016 
https://www�youtube�com/
watch?v=_64MVBHAyw8

Liito-oravaemo yrittää saada vilkkaan poikasen 
pesään (4 min) 
WWF Luontolive, 2018 
https://www�youtube�com/watch?v=LrlQy7MRtV8

Tallenteita liito-oravan pesäkamerasta 
Kuopion luonnontieteellisen museon kanava, 2020 
https://www�youtube�com/user/kulumus

Kohtalona liito-orava – luontokuvaaja Benjam 
Pöntinen kertoo tarinoita liito-oravasta (43 min) 
Haltia Suomen luontokeskus, 2020 
https://www�youtube�com/watch?v=grk7D78L1Zc

RADIO-OHJELMAT
YLE AREENA (voimassa toistaiseksi)

Salaperäinen liito-orava (12 min) 
Juha Laaksosen luontoretki, 2019 
https://areena.yle.fi/audio/1-50289671

Onko liito-oravasta tullut 
kaupunkisuunnittelijan pahin painajainen? 
(13 min) 
Radio Suomen päivä, 2019 
https://areena.yle.fi/audio/1-50244148

https://areena.yle.fi/1-243272
https://areena.yle.fi/1-50095025
https://areena.yle.fi/1-4167922
https://areena.yle.fi/1-50319434
https://www.youtube.com/watch?v=LDp61ojqe2M
https://www.youtube.com/watch?v=LDp61ojqe2M
https://www.youtube.com/watch?v=_64MVBHAyw8
https://www.youtube.com/watch?v=_64MVBHAyw8
https://www.youtube.com/watch?v=LrlQy7MRtV8
https://www.youtube.com/user/kulumus
https://www.youtube.com/watch?v=grk7D78L1Zc
https://areena.yle.fi/audio/1-50289671
https://areena.yle.fi/audio/1-50244148
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NETTILINKIT
Liito-orava-LIFE-hankkeen verkkosivut 
(Metsähallitus Luontopalvelut) 
https://www.metsa.fi/projekti/liito-orava-life/   

Ympäristöhallinnon verkkosivut liito-oravasta 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/
Lajit/Lajiensuojelutyo/Yksittaisten_
lajien_suojelu/Liitooravan_suojelu

Suomen luonnonsuojeluliiton kartoitusopas 
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/06/
Liitis-kartoitusopas-A5-WEB-aukeamat�pdf   

Tapion metsänkäyttäjän neuvontamateriaali ja 
liito-oravasimulaattori 
https://tapio.fi/oppaat-ja-tyovalineet/liito-
oravan-huomioon-ottaminen-metsankayton-
yhteydessa-neuvontamateriaali/ 

Liito-orava-peli (LIFE Luonto) 
http://wwwi.ymparisto.fi/flash/liito_oravapeli/ 

WWF pihan monimuotoisuusselvitys mobiilisti: 
https://wwf.fi/opettajille/
opetusmateriaalit/?id=helppo-pihan-
monimuotoisuusselvitys-mobiilisti�%2F 

Naturewatch metsässä: 
https://wwf.fi/app/uploads/m/o/
l/3evqlizej5bb3grxwnnvm4e/nw_metsassa_y9�pdf 

Lahopuutarha: 
https://www.sll.fi/2019/07/03/
perusta-lahopuutarha/ 

Hyönteishotellit: 
https://mappa.fi/haku.
php?lang=fi&q=hy%C3%B6nteishotelli 

Siilin talvipesä: 
https://www.siilikiikarissa.fi/
talvipesan-rakentaminen 

Yle Uutisluokka 
Mediat haltuun-opastusvideot: 
https://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/
opettaja_nailla_ohjeilla_teet_hyvan_videon__
katso_yle_uutisluokan_opetusvideot/9347161 

Metsähallitus 
Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!: 
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407 

(Birdlife) lintumateriaalit: 
https://www.birdlife.fi/opettajille/
lintumateriaaleja-opettajille/ 

Luontokuntosali: 
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/
perheliikunta/luontokuntosali�html 

Luontotaidetehtävät: 
https://mappa.fi/haku.php?lang=fi&-
q=luontotaide&filter%5B%5D=unde-
fined&filter%5B%5D=undefined 

Luotettavan tiedon metsästäjät: 
http://www.mediataitokoulu.fi/
luotettavantiedonmetsastajat�pdf 

YLE: Vesitätkö keskustelun surkeilla väitteillä? 
– Näin tunnistat laiskan argumentoinnin ja 
keskustelet paremmin: 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/28/
vesitatko-keskustelun-surkeilla-
vaitteilla-nain-tunnistat-laiskan 

Suomen Luonnonsuojeluliiton liito-oravan 
kartoitusopas: 
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/06/
Liitis-kartoitusopas-A5-WEB-aukeamat�pdf 

Laji.fi-sivusto: 
https://laji.fi/ 

Ymparisto.fi:n lajien seuranta: 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/
Lajit/Lajiensuojelutyo/Yksittaisten_
lajien_suojelu/Liitooravan_suojelu 

iNaturalist/projektit ja opettajan opas: 
https://www�inaturalist�org/pages/opettajan+opas 

Puun korkeuden mittaaminen 
keppimenetelmällä: 
https://smy.fi/wp-content/
uploads/2014/06/Puun-korkeuden-mittaus-
keppimenetelm%C3%A4ll%C3%A4.pdf

https://www.metsa.fi/projekti/liito-orava-life/
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajiensuojelutyo/Yksittaisten_lajien_suojelu/Liitooravan_suojelu
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajiensuojelutyo/Yksittaisten_lajien_suojelu/Liitooravan_suojelu
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajiensuojelutyo/Yksittaisten_lajien_suojelu/Liitooravan_suojelu
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/06/Liitis-kartoitusopas-A5-WEB-aukeamat.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/06/Liitis-kartoitusopas-A5-WEB-aukeamat.pdf
https://tapio.fi/oppaat-ja-tyovalineet/liito-oravan-huomioon-ottaminen-metsankayton-yhteydessa-neuvontamateriaali/
https://tapio.fi/oppaat-ja-tyovalineet/liito-oravan-huomioon-ottaminen-metsankayton-yhteydessa-neuvontamateriaali/
https://tapio.fi/oppaat-ja-tyovalineet/liito-oravan-huomioon-ottaminen-metsankayton-yhteydessa-neuvontamateriaali/
http://wwwi.ymparisto.fi/flash/liito_oravapeli/
https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=helppo-pihan-monimuotoisuusselvitys-mobiilisti.%2F
https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=helppo-pihan-monimuotoisuusselvitys-mobiilisti.%2F
https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=helppo-pihan-monimuotoisuusselvitys-mobiilisti.%2F
https://wwf.fi/app/uploads/m/o/l/3evqlizej5bb3grxwnnvm4e/nw_metsassa_y9.pdf
https://wwf.fi/app/uploads/m/o/l/3evqlizej5bb3grxwnnvm4e/nw_metsassa_y9.pdf
https://www.sll.fi/2019/07/03/perusta-lahopuutarha/
https://www.sll.fi/2019/07/03/perusta-lahopuutarha/
https://mappa.fi/haku.php?lang=fi&q=hy%C3%B6nteishotelli
https://mappa.fi/haku.php?lang=fi&q=hy%C3%B6nteishotelli
https://www.siilikiikarissa.fi/talvipesan-rakentaminen
https://www.siilikiikarissa.fi/talvipesan-rakentaminen
https://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/opettaja_nailla_ohjeilla_teet_hyvan_videon__katso_yle_uutisluokan_opetusvideot/9347161
https://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/opettaja_nailla_ohjeilla_teet_hyvan_videon__katso_yle_uutisluokan_opetusvideot/9347161
https://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/opettaja_nailla_ohjeilla_teet_hyvan_videon__katso_yle_uutisluokan_opetusvideot/9347161
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407
https://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/
https://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/perheliikunta/luontokuntosali.html
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/perheliikunta/luontokuntosali.html
https://mappa.fi/haku.php?lang=fi&q=luontotaide&filter%5B%5D=undefined&filter%5B%5D=undefined
https://mappa.fi/haku.php?lang=fi&q=luontotaide&filter%5B%5D=undefined&filter%5B%5D=undefined
https://mappa.fi/haku.php?lang=fi&q=luontotaide&filter%5B%5D=undefined&filter%5B%5D=undefined
http://www.mediataitokoulu.fi/luotettavantiedonmetsastajat.pdf
http://www.mediataitokoulu.fi/luotettavantiedonmetsastajat.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/28/vesitatko-keskustelun-surkeilla-vaitteilla-nain-tunnistat-laiskan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/28/vesitatko-keskustelun-surkeilla-vaitteilla-nain-tunnistat-laiskan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/28/vesitatko-keskustelun-surkeilla-vaitteilla-nain-tunnistat-laiskan
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/06/Liitis-kartoitusopas-A5-WEB-aukeamat.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/06/Liitis-kartoitusopas-A5-WEB-aukeamat.pdf
https://laji.fi/
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajiensuojelutyo/Yksittaisten_lajien_suojelu/Liitooravan_suojelu
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajiensuojelutyo/Yksittaisten_lajien_suojelu/Liitooravan_suojelu
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajiensuojelutyo/Yksittaisten_lajien_suojelu/Liitooravan_suojelu
https://www.inaturalist.org/pages/opettajan+opas
https://smy.fi/wp-content/uploads/2014/06/Puun-korkeuden-mittaus-keppimenetelm%C3%A4ll%C3%A4.pdf
https://smy.fi/wp-content/uploads/2014/06/Puun-korkeuden-mittaus-keppimenetelm%C3%A4ll%C3%A4.pdf
https://smy.fi/wp-content/uploads/2014/06/Puun-korkeuden-mittaus-keppimenetelm%C3%A4ll%C3%A4.pdf
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TOIMINTAVINKKEJÄ 
LIITO-ORAVA-AIHEISEEN 
OPETUKSEEN
Tehtävät on jaoteltu oppiaineiden ja toiminnan mukaan� Tehtävät on kuvattu lyhyesti ja niiden 
kohdalla on maininta, jos se sopii erityisesti jollekin ikäryhmälle� Tehtävien liitteet, kuten mallit 
ja käsikirjoitukset, ovat lopussa� 

OSALLISTAVAT TEHTÄVÄT 
SUUNNITTELUUN JA REFLEKTOINTIIN

MITÄ HALUAISIT OPPIA LIITO-ORAVASTA?
Katsokaa video liito-oravasta (ehdotuksia sivulla 24)� Mitä kysymyksiä video herätti? Mitä 
haluaisit tietää liito-oravasta? Niputtakaa heränneistä kysymyksistä aihepiirejä, joista muotoillaan 
lopulliset kysymykset� Jäsentelyyn voi käyttää liito-oravan muotoisia kartonkipaloja (liite 1), säh-
köistä alustaa (Padlet, Wordart, Mentimeter) tai taulua� Voitte muotoilla kysymysten perusteella 
myös oppimistavoitteet�

NELIKENTTÄ 
Nelikentällä voi kerätä tietoa oppilaiden asenteista, tiedoista ja mielipiteistä, ja se sopii myös 
reflektointiin. Nelikentän voi tehdä hiekkakentälle tai sähköiselle alustalle tai koota vaikka oksista 
maahan� Kullakin oppilaalla on jokin luonnonmateriaali, kuten käpy, jonka hän asettaa haluamaansa 
kohtaan�

Akseleina esimerkiksi: X=tiedän paljon – en tiedä ollenkaan ja Y=haluan oppia lisää – en halua oppia 
lisää�

Aiheena voi olla pelkkä liito-orava tai ohjaaja voi esittää myös kysymyksiä:

 ✦ mitä liito-orava syö?
 ✦ milloin liito-oravan voi havaita?
 ✦ missä liito-orava pesii?
 ✦ miten liito-orava liitää/kuinka pitkän matkan liito-orava voi liitää?
 ✦ nukkuuko liito-orava talviunta?

Vastauksista voidaan koota aiheet, jotka oppilaita kiinnostavat eniten ja huomata myös minkälai-
nen asenne oppilailla on asiaa kohtaan� Tätä voi hyödyntää opetuksen sisällössä�
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MIELIPIDEJANA
Mielipidejanan voi perustaa vaikkapa kahden puun väliin� Toisessa päässä on SAMAA MIELTÄ ja 
toisessa ERI MIELTÄ. Puujanaa voi käyttää alkutehtävänä, kertaukseen, palautteeseen ja reflek-
tointiin� Väittämät voivat liittyä liito-oravaan ja luontoon suhtautumiseen, oppilaan työskentelyyn 
opetuksen aikana tai opetuksen arviointiin�

Liito-oravaan liittyviä väitteitä on esimerkiksi liitteessä x�

KÄPYPALAUTE
Mietitään, mitä kaikkea metsä meille antaa� Mitä sinä tykkäät eniten tehdä metsässä ja mikä on 
sinulle metsässä tärkeintä? Kerätään vastauksista 5-7 teemaa tai voit käyttää ehdotettuja kuvai-
luja� Kiinnitä kuvaukset esimerkiksi lapulla sankoihin�

 ✦ metsässä on paljon eläimiä/metsä on monen eläimen koti
 ✦ metsässä on kaunista
 ✦ metsä on luonnontilainen
 ✦ metsässä voi kerätä marjoja ja sieniä ja metsästää
 ✦ metsästä saa puutavaraa 
 ✦ metsässä on helppo retkeillä/liikkua
 ✦ metsässä on rentouttavaa ja hiljaista

Kaikilla sama määrä käpyjä, esimerkiksi 10–20� Osallistujat jakavat käpynsä sen mukaisesti, mikä 
on heille tärkeää� Jos jollekin on kaikista tärkeintä, että metsässä on kaunista, hän laittaa kaikki 
käpynsä tähän yhteen sankoon� Kuvauksien sijaan myös kävyillä voidaan valita kiinnostuksen 
kohteita, antaa palautetta ja arvioida omaa toimintaa�

KÄSITYÖT

LIITO-ORAVAHEIJASTIN
Käytä liito-oravaheijastimeen liitteenä 1 tai 2 (pääosa) olevaa sabluunaa� Myös sorminukkekaavaa 
(liite 3) voi muokata heijastimen malliksi� Piirrä sabluunan avulla liito-orava heijastinkankaalle ja 
leikkaa se irti� Leikkaa esim� askarteluhuovasta sen kokoinen pala, että liito-orava mahtuu siihen 
ja reunojen yli menee noin sentti� Liimaa ja/tai ompele heijastinliito-orava taustakankaalle ja anna 
tarvittaessa kuivua� Tee ripustusreikä reikäpihdeillä niin, että se menee sekä heijastinkankaan että 
huovan lävitse� Aseta reikään sirkkarengas ja paina se kiinni siihen tarkoitetuilla pihdeillä� Kiinnitä 
hakaneula tai muu ripustin reiästä�
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SORMINUKKE
Kolmen sormen sorminukke kaavan liitteessä 3� Leikkaa askarteluhuovasta tai muusta kankaasta 
kaavan muotoinen pala� Ompele pistoin reunoja myöten� Ommel reunassa jää näkyviin eikä työtä 
ei tarvitse kääntää� Kiinnitä silmiksi napit tai mustaa askarteluhuopaa�

KÄSINUKKE
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen sivuilla (www.kierratyskeskus.fi) on valmis kaava ja 
työohje liito-oravakäsinuken valmistukseen Lennu Liito-oravan materiaalipaketissa� Ohje löytyy 
hakemalla sivustolta tai hakukoneella� Käsinukke on suuritöinen, joten se ei sovi alakoulun oppilas-
työksi, mutta kätevä opettaja tai nuori ompelee sen kohtuullisella työllä�

LIITO-ORAVAN PÖNTTÖ
Mitat ja mallikuva liitteessä 4� Materiaaliksi tarvitset höyläämätöntä lautaa, palan vesivaneria sekä 
ruuveja tai nauloja� Työkaluista tarvitset porakoneen tai vasaran, mittausvälineet ja sahan� Pöntön 
voi myös sorvata pölliin, mutta siihen tarvitset erikoisvälineitä� Huomioi, että pöntön ripustukseen 
tarvitset maanomistajan luvan�

ASKARTELU JA KUVATAIDE

LIITO-ORAVA JA MUUT METSÄN HAHMOT 
PAPERIKIRPPUINA
Paperikirpun ohjeita löytää helposti netin hakukoneilla� Kirppu tunnetaan myös muun muassa 
nimillä linnunnokka ja ennustuskone� Tarvitset paperia, sakset sekä kyniä piirtämiseen ja kirjoit-
tamiseen� Sisälle voi laittaa kysymyksiä liito-oravasta, esimerkiksi MISSÄ ASUU? tai RAVINTO ja 
vastaus taitettavan kulman sisäpuolelle� Paperikirppua voi käyttää oppilaita kiinnostavien asioiden 
keräämisessä ja kertauksessa� Voitte askarrella liiturin kaveriksi muita sen kanssa samassa met-
sässä eläviä lajeja, ja näin tutustua metsän monimuotoisuuteen�

LIITO-ORAVA KARTONGISTA
Käytä liitteen 1 sabluunaa ja leikkaa liito-oravan siluetti kartongista� Eläimen voi värittää, siihen 
voidaan koota tietoa ja ne voidaan kerätä vaikkapa yhteiseen metsämaisemaan� 
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KOLOSTA KURKKAAVA LIITO-ORAVA
Leikkaa liitteen 2 mukaisella sabluunalla harmaansävyisestä kartongista liito-oravahahmo� Piirrä 
sille naama ja muut tarvittavat piirteet� Leikkaa ruskeansävyisestä kartongista puun runko tai 
käytä A4-kokoista palaa pystysuorassa� Piirrä puun runkoon sopivan kokoinen ympyrä, joka on 
pesäkolon suu� Varmista, että liito-oravan päästä tuleva varsi tulee paperin alalaidan yli, jotta sitä 
pystyy liikuttelemaan� Leikkaa ympyrä reiäksi, josta liito-orava kurkkaa� Leikkaa puunrunkoa tum-
memmasta paperista tausta suuaukolle� Jätä alareuna liimaamatta, jotta liito-oravaa voi liikutella� 
Leikkaa kartongista liito-oravahahmon kiinni pitävä suikale� Laita suikaleen molempiin päihin 
liimaa, älä laita liimaa keskelle� Aseta suikale varren päälle niin, että varsi liikkuu pystysuunnassa�

 

LIITO-ORAVAORIGAMI
Netin hakukoneella ja YouTubesta löytyy kuvallisena ja videona taitteluohje origamille� Paperi 
kannattaa olla melko jäykkää, mutta ei kartonkia� Valmistuneet liito-oravat voi värittää ja piirtää 
yksilöllisesti� Voitte kokeilla myös liito-kilpailua!

LIITO-ORAVAN ASUNTOMAINOS
Kun olette oppineet, mitä liito-orava tarvitsee elinympäristöltään, tehkää liito-oravaa houkutte-
leva asuntomainos� Kerro esimerkiksi sijainnista, pesäpaikasta, naapurustosta ja ruokailumah-
dollisuuksista� ”Haavan latvuskerroksessa upealla rantanäköalalla, ruokailumahdollisuudet yhden 
liidon päässä!”
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LEIKIT 

LIITO-ORAVAT VAIHTAVAT KOLOA
Leiki mieluiten ulkona, jossa on puita� Leikki toimii samalla periaatteella kuin puunvaihtohippa, 
mutta leikkijät ovat liito-oravia� Alussa valitaan leikkijöistä 1-2 keskelle� Muut leikkijät valitsevat 
kukin leikkialueelta turvapuun� Jos puita on paljon, leikkiin kuuluvat puut voi merkitä kuitunauhalla� 
Kun keskellä oleva(t) huutavat ”liito-oravat vaihtavat koloa”, leikkijät lähtevät turvapuustaan ja 
yrittävät päästä turvaan toiseen merkittyyn puuhun samalla, kun keskellä olevat yrittävät päästä 
vapautuneeseen turvapuuhun� Ilman puuta jääneet siirtyvät keskelle huutamaan� Liito-oravat 
lähtevät liikkeelle auringon laskettua ja ne lepäävät päivisin� Vetäjä voi rytmittää tällä leikkiä�

PETOHIPPA
Sama kuin edeltävä leikki, mutta keskellä olijat ovatkin liito-oravia saalistavia petoja (esimerkiksi 
näätiä ja pöllöjä), jotka yrittävät ottaa liito-oravia kiinni� Kiinni jääneet liito-oravat voivat muuttua 
hipoiksi, jolloin hipat lisääntyvät tai petohipoilla voi olla ennalta sovitut varastokolot, joihin saaliiksi 
saadut leikkijät viedään� Leikki loppuu, kun kaikki ovat jääneet kiinni�

TERVAPATAA LIITO-ORAVIEN PESÄKOLOILLA
Piirretään Tervapata-leikin mukainen ympyrä, jonka kehälle jokainen piirtää oman pesäpaikkansa� 
Valitaan yksi leikkijöistä ensimmäiseksi kiertäjäksi� Kiertäjä koputtaa olalle ja kysyy: ”onko liituri 
kotona?”� Jos koputettava vastaa kyllä, kiertäjä ja koputettava lähtevät juoksemaan vastakkaisiin 
suuntiin� Viimeisenä takaisin pesäpaikkaan ehtineestä leikkijästä tulee seuraava kiertäjä� 
Koputettava voi vastata myös ei, jolloin hänen täytyy keksiä, missä liituri on� Vastauksen täytyy 
olla sellainen, mikä sopii liiturin elintapoihin� Se voi olla esimerkiksi syömässä lehtiä, tekemässä 
talvivarastoa tai harjoittelemassa liitämistä!

SEKAMETSÄ- TAI LEHTIPUUSALAATTI
Hedelmäsalaatti-leikin mukaisesti, mutta hedelmien tilalla on eri puita� Voitte valita oman lähimet-
sänne puita ja samalla käydä ne läpi ennen leikkiä� Sekametsän tavallisimmat puulajit ovat kuusi, 
mänty, koivu ja haapa� Kaikkien osallistujien paikanvaihtamiseen voi huutaa vaikkapa ”sekamet-
säsalaatti!”� Leikkiä voi käyttää myös liito-oravan ruokapuiden opetteluun esimerkiksi talvella, kun 
lehtiä ei ole saatavilla� Tällöin voi käyttää esimerkiksi Ulkoluokka-sarjan lajikortteja� 

TUO MINULLE
Sekametsän käsitettä voi havainnollistaa myös Tuo minulle –leikin mukaisesti� Ryhmä on jaettu 4-6 
hengen joukkueisiin ja ohjaaja huutaa yksi kerrallaan eri puulajeja, esimerkiksi ”tuo minulle koivu”� 
Nopeimmin oikean puun tuonut joukkue saa pisteen� Huomioi, että oksien ja lehtien keräämiseen 
tarvitaan maanomistajan lupa� Ohjeista osallistujia keräämään näyte maasta tai aiheuttamatta 
puille turhia vaurioita�
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LIITURIEMO
Liito-oravaemon tehtävänä on opettaa poikasilleen, mistä löytyy ruokaa tai pesäpaikka, ja miten 
suojaudutaan pedoilta� Leikissä ohjaaja toimii emona� Aluksi ohjaaja näyttää sanoihin liittyvät 
liikkeet� Itse leikissä ohjaaja sanoo vihjesanoja haluamassaan järjestyksessä ja tahdissa, ja leikkijät 
toteuttavat liikkeen mahdollisimman nopeasti�

Ohje:

 ✦ Suojaa = mene kuusen luokse
 ✦ Näätä = mene kyyryyn piiloon
 ✦ Nälkä = mene lehtipuun luokse
 ✦ Kolo = tee käsivarsilla ympyrä pääsi ympärille ja kurkkaa sieltä ulos

TEHTÄVIÄ ULKONA

METSÄBINGO
Liitteenä 5 on ruudukko, jossa on erilaisia metsän lajeja ja rakenteita� Tutki metsää ja merkitse 
ensiksi rasti kohtiin, jotka löydät ympäriltäsi� Pohdi seuraavaksi, mitä ruudukosta löytyviä asioita 
liito-orava tarvitsee elinympäristössään, ja merkitse ne ympyröillä� Montako rastitettua asiaa sait 
myös ympyröityä? Pohdi havaintojesi perusteella, voisiko liito-orava elää tutkimassasi metsässä�

RUOKARUUDUKKO
Liitteenä 6 on ruudukko liito-oravalle tärkeistä ravintopuista� Kuinka monta tunnistat ja löydät 
ympäristöstäsi? Mitä osia kustakin puusta liito-orava hyödyntää?

LIITURIMETSÄ VALOKUVIN 
Kun olette oppineet, mitä liito-orava tarvitsee elinympäristöltään, lähtekää tutustumaan sopivaan 
metsään� Ottakaa kuvia liito-oravalle tärkeistä asioista, kuten suojaavista puista, ruokapuista, 
pesäpaikoista ym� Kuvista voi esimerkiksi koota näyttelyn tai opastuskierroksen� Tehtävän voi 
tehdä myös esimerkiksi Metsäbingon jälkeen�

LIITOMATKAN MITTAUS
Liito-oravan tavallinen liitomatka on 50 metriä ja ennätys noin 80 metriä� Arvioikaa valitsemanne 
matka ensiksi yksitellen tai yhdessä lähtemällä samalta viivalta askelia laskien� Tarkastakaa sitten 
mittanauhalla� Ohjaaja on voinut myös mitata matkan etukäteen ja paljastaa sen arvioinnin 
jälkeen� Liitäkää matka juosten tai käyttäkää älypuhelimen peiliä tai tavallista peiliä, jolloin näette 
liitomatkan ”ilmassa”� Luokka-asteesta riippuen tehtävän yhteydessä voi harjoitella esimerkiksi 
mittausta, mittayksiköitä ja kertotauluja� 

Vinkki! Katso myös Liitomatikkaa-tehtävä (liite 14).
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LIITO-ORAVAKARTOITUS
Liitteessä 7 on kartoituslomake ja sen täyttöohjeet� Tämä kartoitus on vaativampi ja tarkempi 
kuin edelliset ruudukkotehtävät. Havainnot voi siirtää lomakkeelta Laji.fi-järjestelmään tai olla 
yhteydessä kunnan ympäristöpalveluihin�

TOIMINNALLINEN LIITO-ORAVAKÄVELY
Valmiin, pieniä tehtäviä sisältävän liito-oravakävelyn käsikirjoitus on liitteessä 8� Tehtävissä 
tutustutaan liito-oravan elintapoihin ja siihen, mitä se tarvitsee elinympäristössään� Tehtävissä voi 
käyttää muutamia tarvikkeita, mutta ne eivät ole pakollisia� Voit toteuttaa kaikki käsikirjoituksen 
tehtävät tai valita niistä ympäristöösi ja ryhmällesi sopivimmat� Sopii myös opastukseksi muuhun 
kuin varsinaiseen kouluopetukseen�

SEPPO-PELI LIITO-ORAVASTA
Toiminnalliset tehtävärastit metsän tutkimiseen� Peli pelattavissa Seppo�io-sivustolla koodilla 
C1C81E. Osa tehtävistä on samoja kuin toiminnallisessa liito-oravakävelyssä.

YHTEISTOIMINNALLISET TEHTÄVÄT

SÄILYYKÖ YHTEYS?
Draamaharjoituksessa (liite 9) oppilaat eläytyvät metsän eri lajeiksi, ja saavat haasteeksi keksiä 
ratkaisuja, kun metsän läpi suunnitellaan moottoritie� Miten varmistetaan, että lajin eri populaatiot 
(yhdessä elävät ryhmät) kykenevät olemaan vuorovaikutuksessa keskenään? Tarvitset halutessasi 
pukeutumisrekvisiittaa� 

SUUNNITTELIJAN SAAPPAISSA
Tässä ryhmätehtävässä harjoitellaan eri näkökulmien yhteensovittamista ja keskustelutaitoja, kun 
kuvitteelliselle alueelle halutaan rakentaa ostoskeskus� Eri näkökulmia voivat edustaa esimerkiksi 
paikalliset asukkaat, kunnallishallinto, yritykset ja luonnonsuojelun asiantuntijat� Yhteenvetona 
voidaan järjestää kokous tai väittely� Yksi osallistujista tai ryhmän ohjaaja on pääsuunnittelija, joka 
tekee lopullisen ratkaisuehdotuksen� Käsikirjoitus tehtävään on liitteessä 10�
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MUUT

METSÄSUHDE MONITAITEISESTI
Liito-orava tarvitsee elinympäristöltään suojaa, ruokaa ja kulkuyhteyksiä� Mitä sinun lähiluonnos-
sasi on ja mitä se sinulle merkitsee? Liitteen 11 tehtävissä pohditaan omaa luontosuhdetta sanoin 
ja kuvin� 

OIKEIN VAI VÄÄRIN?
Liitteessä x on esitetty kymmenen väitettä� Ohjaaja kertoo väitteet yksi kerrallaan� Oppilas nostaa 
peukun ylös, jos on samaa mieltä, laskee peukun alas, jos on eri mieltä� Toisena vaihtoehtona oppi-
las kurottaa kädet ylös korkealle, jos on samaa mieltä ja menee alas kyykkyyn, jos on eri mieltä� Jos 
oppilas ei tiedä/osaa sanoa, ei tarvitse tehdä mitään� Voidaan käyttää esimerkiksi kertaukseen, 
alkutietojen kartoitukseen tai tietovisan muodossa�

LIITO-ORAVALAULU ”LIITURI ON KIITURI”
Liituri on kiituri –laulun on säveltänyt ja sanoittanut Juuso Happonen� Sanat ja nuotit liitteessä 13� 
Laulu on myös YouTubessa ja TikTokissa� 

LIITOMATIKKAA
Kuinka pitkälle liito-orava pystyykään liitämään ja kuinka korkeaa puustoa tarvitaan tien ylityk-
seen? Liitteessä 14 on laskutehtävä, jota voit myös jatkaa ulkona mittaamalla sopivan liitopuun!

LIITO-ORAVAHAVAINTOJEN TALLENTAMINEN
Suomalaisten tekemiä liito-oravahavaintoja vaikkapa oman kaupungin alueelta voi selata Suomen 
Lajitietokeskuksen Laji.fi -palvelussa. Tietokantaan voi myös tallentaa omia havaintoja yksittäisinä 
kirjauksina tai retken muodossa� Yksi helppokäyttöinen käyttöliittymä havaintojen tallentamiseen 
on mobiilisovelluksenakin toimiva iNaturalist, josta havainnot siirtyvät myös Laji.fi-tietokantaan. 
Ohjeet havainnon kirjaamiseen löytyvät Laji.fi-sivustolta kunkin välineen kohdalta. iNaturalistissa 
voit perustaa myös havainnointi- tai kartoitusprojektin esimerkiksi koululuokalle (katso kohta 
Opettajan opas)�
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TULOSTETTAVAT TEHTÄVÄT

RISTIKKO LIITO-ORAVASTA
Liite 15� Ristikko ja sokkelo liito-oravasta Ratkaise sanat vihjeiden avulla�

SOKKELO
Liite 15� Ristikko ja sokkelo liito-oravasta Auta liito-orava takaisin pesäkoloonsa� Varo petoja!

VÄRITYSKUVA
Liite 16� Värityskuva
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TEHTÄVIEN LIITTEET
Liite 1� Liitävän liito-oravan sabluuna

Liite 2� Kurkkaavan liito-oravan sabluuna

Liite 3� Sorminukkekaava

Liite 4� Pöntönrakennusohje liito-oravalle

Liite 5� Metsäbingo

Liite 6� Ruokaruudukko

Liite 7� Liito-oravan kartoituslomake ja täyttöohje

Liite 8� Toiminnallinen liito-oravakävely

Liite 9� Säilyykö yhteys?

Liite 10� Suunnittelijan saappaissa

Liite 11� Metsäsuhde monitaiteisesti

Liite 12� Oikein vai väärin? –väittämät

Liite 13� Liito-oravalaulu

Liite 14� Liitomatikkaa

Liite 15� Ristikko ja sokkelo liito-oravasta

Liite 16� Värityskuva
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Liite 1. Liitävän liito-oravan sabluuna
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Liite 2. Kurkkaavan liito-oravan sabluuna
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Liite 3. Sorminukkekaava
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Liite 4. Pöntönrakennusohje liito-oravalle
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Liite 5. Metsäbingo
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Liite 6. Ruokaruudukko

 

Kuvat: Milja Laine ja Laila Nevakivi 

HAAPA HARMAALEPPÄ KOIVU 

TERVALEPPÄ PIHLAJA VAAHTERA 

MÄNTY KUUSI LEHTIKUUSI 
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Liite 7. Liito-oravan kartoituslomake ja täyttöohje

 

Puulajit

Kytkeytyneisyys

Koordinaatit Puulaji Papanaluokka Pesärakenne Muuta

Arvioi ja perustele havaintojesi pohjalta, sopiiko tutkimasi metsä liito-oravan asuinpaikaksi tai onko se 
asuttu. Pohdi, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kartoitukseesi ja sen luotettavuuteen.

HAVAINNOT

LIITO-ORAVAN KARTOITUSLOMAKE
Nimi

SääPaikka

Ikärakenne Erirakenteisuus

Päivämäärä

METSÄN YLEISKUVAUS
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Liito-oravan kartoituslomakkeen täyttöohjeet 

Paikka: kirjoita riittävällä tarkkuudella esimerkiksi Petosenlampi pohjoispuoli, Kuopio. 

Sää: Voi vaikuttaa kartoitustulokseen (erityisesti sade), lyhyt kuvaus esimerkiksi +15, pouta. 

METSÄN YLEISKUVAUS 

Puulajit: Listaa havaitsemasi puulajit ja merkitse niille karkeat prosentuaaliset osuudet. Plusmerkillä voit laittaa 
alle 10 % osuudet. Tämän perusteella voit arvioida metsän sekapuustoisuutta ja metsätyyppiä. Esimerkiksi 
kuusi 60 %, koivu 30 %, mänty 10 %, leppä+. Kuusisekametsä. 

Ikä: Arvioi metsän keski-ikää eli minkä ikäistä valtaosa puustosta on. Arvioi tai mittaa rungon halkaisija rinnan 
korkeudelta: taimikko (alle 10 cm), nuori metsä (noin 10-20 cm) vai varttunutta (yli 20 cm). Huomioi myös 
kasvupaikan tuomat erot. Esimerkiksi metsikön eteläosa varttunutta kuusikkoa, pohjoisreunassa nuorta 
männikköä. 

Erirakenteisuus: Onko metsässä eri ikäisiä ja eri kokoisia puita? Onko suurimpien puiden lisäksi alispuita 
(korkeus 2–5 m) ja pensaskerrosta (0,5–2 m)? Arvioi erirakenteisuutta koko metsikön tasolla. Esimerkiksi 
valtaosa isoja vanhoja kuusia, alispuina kohtalaisesti koivua, paikoitellen pensaskerroksessa runsaasti nuorta 
haavan vesakkoa. 

Kytkeytyneisyys: Onko metsä eristyksissä muista metsäalueista vai lähteekö siitä eri suuntiin puustoisia 
yhteyksiä, joita pitkin liito-orava pääsee liikkumaan? Voit tarkastella ilmakuvaa karttasovelluksella ja 
havainnoida metsän reunoja maastossa. Esimerkiksi hyvin puustoinen metsäalue jatkuu pitkälle länteen, 
etelään on kapea mutta puustoinen kaistale seuraavaan isompaan metsikköön, idässä metsikkö rajautuu 
asutusalueeseen, jossa harvakseltaan puita. 

Koordinaatti: Kirjaa ylös karttasovelluksesta tai GPS-laitteesta saatu luku sekä käyttämäsi 
koordinaattijärjestelmä. Sen syöttämällä esimerkiksi selaimen karttapalveluun löydät pisteen uudestaan. 
Esimerkiksi N=6968625.000 E=532623.500 ja koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN 

HAVAINNOT 

Puulaji: Määritä havaintoon liittyvä puulaji. Esimerkiksi minkä puun juurella olet havainnut papanoita tai 
pesärakenteen. 

Papanaluokka 0-3: Arvioi papanoiden määrä, älä laske tarkkaan. 0 = ei papanoita, 1= 1-10 papanaa, 2=useita 
kymmeniä papanoita, 3= yli sata tai satoja papanoita. 

Pesärakenne: Kirjoita havaitsemasi pesärakenne. Se voi olla kolo rungossa, oravan risupesä (usein isossa 
kuusessa) tai rakennettu (tarpeeksi suuri) pönttö. Myös pesärakenne esimerkiksi kolopuu ilman papanoita 
puun juurella on hyvä havainto! 

Muuta: Kirjoita mahdollisia muita huomionarvoisia asioita, esimerkiksi lajihavainnot 

Miten lähteä liikkeelle? 

Silmäile metsäaluetta ensiksi kokonaisuutena ja muistele mitä liito-orava tarvitsee elinympäristöltään. Voit 
myös katsoa ilmakuvan ennakkoon. Täytä ensiksi metsän yleiskuvaus. Sen jälkeen etsi metsän suurimmat 
kuuset ja lehtipuut sekä mahdolliset kolopuut. Tarkista ainakin näiden ja lähipuiden tyveltä papanat. Jos 
papanoita ei löydy, arvioi voisiko metsikkö sopia liito-oravalle. Tällainen tunnistaminen on myös olennaisen 
tärkeää, sillä kaikki metsiköt eivät ole joka vuosi asuttuja, mutta ovat tärkeitä esimerkiksi nuorten liito-oravien 
lähtiessä etsimään omaa kotimetsää. 

Huom! Jos löydät papanoita, voit ilmoittaa niistä kuntasi ympäristöpalveluihin tai alueelliseen ELY-keskukseen. 
Voit myös kirjata havainnon Laji.fi-palveluun. 
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Liite 8. Toiminnallinen liito-oravakävely 
Toteutetaan ulkona� Paras paikka sekametsä, jossa ainakin jonkin verran isoja puita� Valmistaudu 
ohjaajana tutustumalla metsään ja katso sopivat paikat tehtäville (esimerkiksi isot puut, kolot, 
liitomatkan verran tilaa ym�)� Voit tehdä kaikki tai vain osan kävelyn pikkutehtävistä� 

Tarvikkeet (kaikki eivät ole välttämättömiä) 
• laite, jolta voidaan katsoa introvideo tai kuva liito-oravasta 
• taskupeili tai älypuhelin 
• ravintoruudukkoja tulostettuna (liite 6) 
• metrin narunpätkä tai mittanauha 
• pikkupussi, jossa 3 sokeripalaa (n� 5 g) ja toinen pussi, jossa on n� 3,5 kg painoa 
• istuinalustoja osallistujille 

Kävelyn kulku 

1. Lentävä rukkanen - virittäytyminen aiheeseen. Liito-orava on Euroopan ainoa liitävä nisäkäs� 
Se liikkuu pääosin yöllä puiden oksistoiden suojassa� Liito-oravan erityistuntomerkki on sen 
liitopoimut� Sitä kutsutaan myös siipioravaksi ja lentäväksi rukkaseksi� 

• Tehtävä: mitä haluaisit tietää liito-oravasta? (sivu 26) Voidaan 
tehdä myös ennakkotehtävänä ennen kävelyä� 

• Kysymyksiä: Mitä aisteja käytät yöllä? Mitä muita eläimiä on liikkeellä öisin? 
• Liitopoimun havainnollistaminen, ihmisellä se olisi ranteen ja nilkan välissä� Tehdään 

yhdessä pari harjoitushyppyä (X-hyppymäisesti) ennen kuin lähdetään matkaan� 

2. Mestariliitäjä – liitomatkan mittaus. Liito-orava lähtee pesästään auringonlaskun jälkeen� Se 
katsoo ensiksi tarkkaavaisesti ympärilleen, jotta reitti on selvä� Sitten se ponnistaa, levittää 
raajansa äärimmilleen ja liitää (ei räpytä)� Laskeutuessa se kääntää ruumiinsa pystysuoraan, 
jolloin liitopoimut toimivat jarruna� Sitten se tarraa kynsillään puun rungosta kiinni� Tässä 
kohdassa on hyvä olla liitomatkan verran näkyvyyttä eteenpäin� Liito-oravan ennätysliitomatka 
on noin 80 metriä ja perusmatka 50 metriä� 

• Kysymyksiä: Kuinka pitkän matkan liituri voi liitää? Mitä muita 
liitäviä asioita keksit (luonnollisia tai ihmisen keksintöjä)? 

• Tehtävä: Liitomatkan mittaus (sivu 31) 

3. Mahassa kurnii jo! – liito-oravan ravinto. Liito-orava on onnistuneesti lähtenyt liikkeelle, 
mutta nyt pitäisi löytää ruokaa, mistähän sitä löytyisi? Yö on liiturille turvallisinta aikaa ruokailla, 
sillä on pimeää� Se syö kesällä pääosin lehtipuiden lehtiä ja talvella norkkoja ja siemeniä� Tässä 
kohdassa on hyvä olla lehtipuita� 

• Tehtävä: Ravintoruudukko (sivu 42 ja liite 6) 

4. Suojaan säältä ja pedoilta – liito-orava suosii suuria kuusia. Ruokailtuaan useamman tunnin 
yöllä, liito-orava palaa pesäänsä ennen auringonnousua� Liito-orava on alttiina vaaroille, 
erityisesti pöllö saattaa napata sen öisessä metsässä� Kuusien tuuheat oksat antavat suojaa 
ja niiden väliin on myös hyvä piilottaa norkkonippu talvivarastoksi� Tässä kohdassa hyvä olla 
mahdollisimman suuria kuusia� Jos mahdollista menkää ihan kuusen oksien alle�  

• Kysymyksiä: Havaitsetteko eroa edelliseen paikkaan (suojaisaa, 
hämärää, ehkä viileämpää)� Näkisikö pöllö teitä kuusen suojasta? 

• Tehtävä: Etsikää mahdollisimman isoja kuusia ja voitte myös laskea 
ne� Voitte käyttää sylimittaa tai mittanauhaa/narua� Löydättekö 
kuusen, jonka ympäri kätenne yksin ja parin kanssa eivät ylety? 
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5. Kolopesä kullan kallis – takaisin päiväunille aamun koittaessa. Liito-oravalla on useita pesiä, 
jotta se voi vaihtaa paikkaa tarvittaessa� Liito-oravan mieluisin lepopaikka on kolo haavan 
rungossa� Liito-orava voi pesiä myös oravan risupesässä tai ihmisen tekemässä pöntössä� Lii-
to-orava vuoraa pesän naavalla� Nyt pitäisi löytää hyvä paikka päiväunille� Tässä kohdassa hyvä 
olla kolopuu tai pönttö, jos metsästä sellainen löytyy� Jos lähettyvillä on kolo, pyydä ryhmää 
etsimään se ennen kuin paljastat sen paikan� Voitte etsiä myös naavaa� 

• Kysymyksiä: Mikä lintu on liito-oravan hyvä kaveri kolon 
rakentamisessa? Mitä hyötyä kolosta on?  

• Tehtävä: Jokainen etsii oman kolon metsästä (sopiva paikka, jossa voi 
rauhassa istua, seistä tai maata yksin rauhoittuen), aivan kuten liito-orava ja 
muut yöeläimet nukkuvat jossain rauhassa päiväsaikaan� Jokainen on hetken 
omassa rauhassa, kuuloetäisyydellä, kuunnellen ja katsellen ympäristöä� 
Halutessaan voi sulkea hetkeksi silmät ja rentoutua oikein kunnolla� Ohjaaja 
antaa äänimerkin, kun on aika palata takaisin� Pohditaan yhdessä miltä 
tuntui olla omassa kolossa ja minkälaista on levätä metsässä päivällä� 

6. Pienen pienet poikaset – liituriemo saa 2–3 poikasta huhti-toukokuun vaihteessa ja mahdol-
lisen toisen poikueen juhannuksen aikoihin. Poikaset painavat syntyessään vai 5–7 grammaa� 
Kuukauden ikäisenä ne tulevat ulos pesästä ja alkavat tutkia ympäristöä� Useimmat poikaset 
lähtevät etsimään omaa kotimetsää synnyinkesänsä lopussa� 

• Tehtävä: kolme sokeripalaa on pientä liito-oravapoikasta 
vastaava paino� Vastasyntynyt vauva on noin 3,5 kg painoinen� 
Jokainen osallistuja voi kokeilla, miltä painot tuntuvat�
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Liite 9. Säilyykö yhteys? 
Monimuotoisuuden säilymistä voidaan edistää turvaamalla eliöiden kulkuyhteydet� Tehtävässä 
eläydytään metsän eri lajeiksi, ja keksitään ratkaisuja, kun metsän läpi suunnitellaan moottoritie� 
Miten varmistetaan, että lajin eri populaatiot (yhdessä elävät ryhmät) kykenevät olemaan vuoro-
vaikutuksessa keskenään? Tarvitset halutessasi pukeutumisrekvisiittaa�

1. Ryhmiin jako 

Ohjaaja jakaa jokaiselle lapun, jossa on jokin neljästä eläimestä (hirvi, liito-orava, kyy, (aitoristi)
hämähäkki)� Osallistujat eivät saa näyttää lappuaan toisille, vaan kukin miettii itse, miten oma eläin 
käyttäytyy� Osallistujat lähtevät liikkeelle käyttäytyen oman eläimensä tavoin ja yrittävät tunnistaa 
lajikumppaninsa� Saman lajin edustajat kokoontuvat laumaksi� HUOM! Eläimet eivät osaa puhua 
ihmisten kieltä! 

2. Eläinpatsas 

Heti, kun lauma/ryhmä on kokonainen, sille annetaan suullisesti seuraava tehtävä� Ryhmällä on 2 
minuuttia aikaa tehdä patsas, joka esittää ryhmälle annettua lajia� Kun patsas on valmis, muiden 
tehtävä on yrittää arvata, mikä laji on kyseessä� Yrittäkää siis tehdä patsaasta mahdollisimman 
aidon näköinen�  

3. Tienkierto 

Ohjaaja laittaa päällensä tierakennusmestarin kypärän + liivin tms� ja kertoo:  

”Hyvät aktiiviset kansalaiset, tämän metsän poikki on päätetty rakentaa moottoritie� Olen kuullut, 
että olette kiinnostuneita eri eläinten elinmahdollisuuksista alueella� Erityisesti teitä taitaa 
huolettaa se, että lajin eri populaatiot (yhdessä elävät ryhmät) kykenevät olemaan vuorovaikutuk-
sessa keskenään� Miten asia voitaisiin ratkaista? Teillä on nyt 3 minuuttia aikaa suunnitella, miten 
populaatioiden vuorovaikutus säilyy� Tässä on kartta tiesuunnitelmasta” 

Tämän jälkeen rakennusmestari kuuntelee kaikkien ratkaisuehdotukset� 

4. Jatko tienkiertoon (lisätehtävä) 

Ratkaisujen jälkeen rakennusmestari ilmoittaa: ”Voi ei, rakennusbudjetti puolittui juuri! Teidän täy-
tyykin suunnitella kaikille eläimille sopiva yhteisratkaisu!  Ja aikaa on kovin vähän, vain 3 minuuttia�” 

Tämän jälkeen rakennusmestari kuuntelee uuden ratkaisuehdotuksen� 

5. Purku 

Oppimistarina� Muodostetaan piiri ja tuotetaan yhdessä tarina tämän harjoituksen kokemuksista� 
Kukin saa sanoa yhden sanan ja seuraava jatkaa yhdellä uudella sanalla lausetta� Lisäksi ohjaaja voi 
kysyä osallistujilta, millainen oma rooli oli ryhmässä�
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POPULAATIO A

POPULAATIO B
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Liite 10. Suunnittelijan saappaissa 
Ennakkotehtävänä voi tehdä Käpypalaute-tehtävän� Johdatellaan osallistujia siihen, miten eri 
ihmisille eri asiat ovat tärkeitä ja pienelläkin joukolla saadaan monta eri mielipidettä� Oikeissa tilan-
teissa sovitetaan yhteen moninkertaisesti enemmän näkökulmia sekä laissa säädettyjä asioita�  

1� Tutustukaa tehtävän kuvitteelliseen karttakuvaan ja selventäkää kaikille kartan värien ja 
kuvioiden merkitykset� Kuvailkaa, mitä erilaisia maankäyttömuotoja alueella on (asutus, teollisuus, 
maa- ja metsätalous, virkistys���)� Tutustukaa mittakaavaan� 

2� Alueelle halutaan rakentaa ostoskeskus� Miettikää myös, mitä muuta ostoskeskus tarvitsee 
(parkkialueet, perustukset, uudet tieväylät?)� Karttaan on merkitty 5 vaihtoehtoa paikaksi ostos-
keskukselle� Jos tulostat kartan, kauppakeskus voi olla vaikkapa legopalikka� 

3� Valitkaa yksi osallistujista tai ryhmän ohjaaja pääsuunnittelijaksi, joka tekee yhteenvedon ja 
päätöksen rakennuspaikasta tehtävän lopuksi� 

4� Arpokaa muut osallistujat vähintään neljään osaan: kunnallishallinto, yrittäjät, paikalliset 
asukkaat ja luonnonsuojelun asiantuntijat� Ohjaaja tai ryhmän kesken voi keksiä myös tarkempia 
rooleja (kaavoittaja, kauppias, rakentaja, ulkoilija, lapsiperheellinen, biologi)� Kukin ryhmittymä voi 
tehdä kyltin itselleen� 

5� Jokainen ryhmittymä miettii ensiksi omasta näkökulmastaan kunkin rakennuspaikkavaihto-
ehdon hyvät ja huonot puolet� Missä ette voi joustaa ja mikä on neuvoteltavissa? Kirjatkaa huo-
mioitavat asiat ja esille tulleet perustelut ylös� Lopuksi päättäkää yhdessä ryhmittymän kesken, 
mikä on teidän mielestänne paras paikka, ja mikä huonoin vaihtoehto� Tehtävään ei ole yhtä oikeaa 
vastausta! 

6� Lopuksi pidetään koko ryhmän kokoava keskustelu, esimerkiksi kunnalliskokous tai raken-
nushankkeen esittelytilaisuus� Jokainen ryhmittymä saa alkupuheenvuoron, jossa esittelevät 
ehdotuksensa� Pääsuunnittelija kirjaa keskustelun aikana kunkin paikkavaihtoehdon kannatuksen� 
Lopuksi pääsuunnittelija tekee ratkaisuehdotuksen ja äänestetään�  
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Näkökulmia tehtävän tueksi 

Rakentaminen 
• Onko tieliittymä valmis? 
• Minkä kokoinen ostoskeskus on ja onko sille tarpeeksi tilaa? 
• Minkälainen maasto ja maaperä rakentamiseen?

Liikenne 
• Miten liikenne ohjataan? 
• Mikä on asiakaskunta? Paikalliset vai halutaanko houkutella myös ohiajavia? 
• Lisääntyykö melu ja liikenne asutusalueilla? 

Työllisyys 
• Paljonko ostoskeskus työllistää ja lisää liikevaihtoa? 
• Jääkö jonkun toisen elinkeino hankkeen alle? 

Luonto ja virkistys 
• Jääkö arvokasta luontoa alle? 
• Säilyvätkö eläinten kulkuyhteydet? Esimerkkilajina liito-orava! 
• Aiheutuuko vesistöille ja kosteikoille haittaa? 
• Säilyykö asukkaiden virkistysalueet?
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Liite 11. Metsäsuhde monitaiteisesti
Pajan suunnittelu 
Riikka Viinikanoja ja Sari Siltavuori/Sanataidekoulu Aapeli    

Tutustukaa ensiksi liito-oravaan esimerkiksi videovinkkien (sivu 24), väittämien (liite x) ja mate-
riaalin tieto-osion avulla� Kiinnittäkää huomiota liito-oravan elinympäristöön� Millaisessa metsässä 
se elää ja mitä se tarvitsee? Entä mitä tarkoitetaan viherverkostolla? 

Sanataidetehtävä: Oma lähiluonto ja ympäristö 

Kirjoita sanoja muistiin listaksi ranskalaisilla viivoilla: 
• Mitkä ovat sinulle suojaan, pesään, ravintoon ja liikkumiseen liittyviä paikkoja? 
• Mistä lähiluonnosta löytyy sinun lempiluontopaikkasi? 
• Minne menet usein? Millainen on reittisi sinne? 
• Miksi? Millainen on olosi siellä? 
• Mitä siellä näkyy? Kuuluu? 
• Miltä siellä tuntuu ja tuoksuu? 

Koko ryhmän sanat voi halutessaan kerätä taululle tai Wordart-sanapilviohjelmaan� 

Kuvataidetehtävä: Kartta lempiluontopaikkaani 

Tarvikkeet:
Piirustuspaperia tai pahvia karttapohjiksi� Hyödynnä kierrätysmateriaalia (esim� avatut karton-
kipakkaukset kuten teepussirasiat)� Lyijykyniä, kumeja, värityskyniä� 

Tehtävä:
Piirrä pohjaan kartta, kuinka pääset kotikolostasi lempiluontopaikkaasi� Kartassa näkyy alkupiste 
ja loppupiste, teitä ja taloja� Piirrä karttaan lisäksi alussa listaamiasi asioita ja merkitse sinne kul-
kemasi reitti� Hahmottele kevyesti lyijykynällä, viimeistele huopakynällä� Korosta sinulle tärkeitä 
asioita� Lopuksi kaikkien kartat liitetään yhteen nitojalla, yksi kerrallaan, yhdeksi suureksi luokan 
yhteiseksi luontosuhdetiedostoksi ja kiinnitetään seinälle� 

Kaavaruno 

Kaavarunossa on valmis kaava, ja sen voi tehdä yksin, parin kanssa tai pienessä ryhmässä� 
Täydennä kaavarunoon haluamasi sanat ohjeen mukaan� Kursivoituna on esimerkki� Lopuksi runot 
luetaan� 

Lempiluontopaikassani… (runon aloitus) 
• luetelkaa miltä siellä näyttää 
• tuoksuu 
• tuntuu 
• paikat (luettele lempipaikat) 

Siellä olen… (tunne) (runon lopetus) 

Lempiluontopaikassani 
on kaunista, hämyistä ja rauhallista, 
tuoksuu raikkaalle metsämaalle, 
tuntuu turvalliselta ja iloiselta. 
Neulamäen metsälampi, 
siellä olen onnellinen

Improaforismi 

Ohjaaja pyytää osallistujilta liito-oravaan liittyviä sanoja (adjektiivi, substantiivi, paikka, verbi), 
joista muodostuu seuraavalla kaavalla aforismi� 

Liituri on  ________________________   ________________________   _________________________ � 
 adjektiivi substantiivi missä 

Sen tehtävä on  _____________________________________________________________________ � 
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Liite 12. Oikein vai väärin? –väittämät
Liito-orava osaa uida   

• EI tiettävästi, uiminen on vaikeaa liitopoimujen takia  

Liito-orava on todella nopea juoksija  
• EI ja KYLLÄ, maassa kömpelö, mutta runkoa pitkin kiipeää 

nopeasti ja on sitäkin nopeampi liitäjä   

Liito-orava voi liitää 75 metrin matkan  
• KYLLÄ, havaittu ennätys 80 metriä  

Liito-orava hohtaa pimeässä  
• EI, mutta amerikkalainen serkku kyllä  

Liito-oravat viestivät toisilleen laulamalla  
• EI, liito-oravat kommunikoivat vikinällä ja ultraäänillä  

Ihmisillekin tekee hyvää viettää aikaa metsässä  
• KYLLÄ, luonnolla on monia hyvinvointivaikutuksia kuten verenpaineen 

lasku, mielialan koheneminen ja rentoutuminen  

Liito-orava jarruttaa liidossa menemällä pystyasentoon ilmassa  
• KYLLÄ, liitopoimut toimivat ilmanvastuksena ja hidastavat vauhtia  

Liito-orava tekee pesän kiven koloon  
• EI, puun koloon, oravan vanhaan risupesään tai pönttöön  

Liito-oravia asuu Suomessa/paikkakunnallasi  
• KYLLÄ Suomessa� Oman paikkakuntasi tilannetta voit 

katsoa esimerkiksi Laji.fi-palvelusta ja kysyä paikalliselta 
luonnonsuojeluyhdistykseltä tai kunnan ympäristöpalveluilta�  

Liito-oravan kotimetsää suojelemalla suojellaan monia, monia muita lajeja 
• KYLLÄ, liito-oravan asuttamassa metsässä on usein eri ikäisiä haapoja, suuria kuusia ja 

lahopuuta� Niiden kuorien alla, onkaloissa ja oksien suojassa viihtyvät monet muut lajit�
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Liite 13. Liito-oravalaulu
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Liite 14. Liitomatikkaa
Pääsääntönä on, että liito-orava pystyy liitämään kolme kertaa sen matkan, miltä korkeudelta se 
ponnistaa liitoon� 

Merkitään  
a=liidon lähtöpisteen korkeus 
b=liitomatkan pituus maata pitkin 
c=varsinainen liito-oravan kulkema liitomatka 

1. Piirrä kuva ja merkitse siihen muuttujat a–c. Kirjoita yhtälö muuttujien suhteesta toisiinsa�  

2. Laske 
• a� Kuinka leveän tien liito-orava voi ylittää liitämällä, jos sen 

reunoilla on korkeintaan 15 metristä puustoa?  
• b� Kuinka korkeaa puustoa tarvitaan, jotta liito-orava 

voisi ylittää 60 metriä leveän metsäaukean? 
• c� Mikä on varsinainen liito-oravan kulkema matka, kun se hyppää liitoon 

27 metrin korkeudesta? Arvioi tapahtuman todennäköisyyttä� 

Tehtävää voi jatkaa ulkona mittaamalla oikean puun korkeus keppimenetelmällä ja laskea, mihin 
asti liito yltää!  
https://smy.fi/wp-content/uploads/2014/06/Puun-korkeuden-mittaus-keppimenetelm%C3%A4ll%C3%A4.pdf

Ratkaisu

1.  3a=b (ja a²+b²=c²) 

2.   a=15 ja b=3×15=45 V: enimmillään 45 m leveän tien yli 

b.  b=60 ja a=60/3=20 V: vähintään 20 metriä korkeaa puustoa 

c.  a=27 b=3a=81 
27²+81²=c²
729+6561=c²
c=√7290
c=85,38 

V: Teoreettisesti se liitää itse noin 85 metrin matkan.  

Pisin havaittu liito on ollut 80 metriä maata pitkin mitattuna� Jos liito-orava on lähtenyt 27 metrin 
korkeudesta alamäkeen, 81 metrin liito maata pitkin mitattuna on mahdollinen, mutta harvinai-
sempi tapahtuma�

https://smy.fi/wp-content/uploads/2014/06/Puun-korkeuden-mittaus-keppimenetelm%C3%A4ll%C3%A4.pdf
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Liite 15. Ristikko ja sokkelo liito-oravasta

  

 

1. 1. Liito-oravan etu- ja takajalan välissä

2. 2. Tällaisessa metsässä on sekä havupuita että lehtipuita

3. 3. Nämä puun juurella kertovat liito-oravan läsnäolosta

4. 4. Voit itse rakentaa tällaisen liito-oravan pesäpaikaksi

5. 5. Lintu, joka usein kovertaa liito-oravan asuttaman kolon

6. 6. Ruokakätkö lumisen vuodenajan varalle

7. 7. Metsän petonisäkäs, joka voi napata liito-oravan

8. 8. Liito-oravan punertavaturkkinen tutumpi sukulainen

9. 9. Kun laji on vaarassa hävitä, se on…

10. 10. Liito-oravan talviruokaa

11. 11. Havupuu, joka antaa liiturille suojaa

12. 12. Liito-oravan haviseva lempipuu

13. 13. Liito-oravan liitoa ohjaava peräsin

14. 14. Lehtipuu, jonka norkkoja ja lehtiä liito-orava syö

15. 15. Liito-oravan pesän pehmuste

Pystysuora ratkaisusana on liito-oravan yksi lempinimi
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1. L i i t o p o i m u 1. Liito-oravan etu- ja takajalan välissä

2. s E k a m e t s ä 2. Tällaisessa metsässä on sekä havupuita että lehtipuita

3. p a p a N a t 3. Nämä puun juurella kertovat liito-oravan läsnäolosta

4. p ö n T t ö 4. Voit itse rakentaa tällaisen liito-oravan pesäpaikaksi

5. k Ä p y t i k k a 5. Lintu, joka usein kovertaa liito-oravan asuttaman kolon

6. t a l v i V a r a s t o 6. Ruokakätkö lumisen vuodenajan varalle

7. n ä Ä t ä 7. Metsän petonisäkäs, joka voi napata liito-oravan

8. o R a v a 8. Liito-oravan punertavaturkkinen tutumpi sukulainen

9. U h a n a l a i n e n 9. Kun laji on vaarassa hävitä, se on…

10. n o r K k o 10. Liito-oravan talviruokaa

11. K u u s i 11. Havupuu, joka antaa liiturille suojaa

12. h A a p a 12. Liito-oravan haviseva lempipuu

13. h ä N t ä 13. Liito-oravan liitoa ohjaava peräsin

14. l E p p ä 14. Lehtipuu, jonka norkkoja ja lehtiä liito-orava syö

15. N a a v a 15. Liito-oravan pesän pehmuste

Pystysuora ratkaisusana on liito-oravan yksi lempinimi
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Liite 16. Värityskuva

Kuva: Janus Ahonpää
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