
Liito-oravatiedot Espoossa - 
paikkatietojen taulukkorakenteiden 
selitteet 
Espoon liito-oravahavaintojen ja liito-orava-alueiden paikkatietojen tallentamiseen tarkoitetut 
vakiintuneet rakenteet.  
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Papanahavainnot - paikkatietojen sarakkeet ja niiden sisältö 

Selitteitä 

- Papanapuu = puu, jonka alla on liito-oravan papanahavaintoja, mutta jossa ei ole pesää 

- Pesäpuu = puu, jossa kolo/risupesä/pönttö, jonka alla papanoita tai voidaan muilla 
perustein todeta pesäpuuksi (esimerkiksi näköhavainto, kun liito-orava menee koloon) 

- Kolopuu = puu, jossa kolo, mutta ei ulostehavaintoja tai muita näköhavaintoja, jotka 
viittaisivat siihen, että kolo olisi liito-oravan käytössä (kategoriaan voidaan merkata myös 
esim. linnunpöntöt, joista ei ole tehty havaintoja liito-oravista). Kolopuussa ei ole 
havaintohetkellä pesää. 

- Pöntötetty puu = puu, johon Espoon kaupunki on laittanut pöntön liito-oravaa varten, liittyen 
luonnonsuojelulain mukaisten poikkeamislupien ehtoihin. 

ID 

- KUVAUS 
o Juokseva numerointi alkaa aina ykkösestä, kun toimeksianto muuttuu. Helpottaa eri 

havaintojen erottamisessa tietoteknisesti, kun kaikilla havainnoilla on yksilöity 
kombinaatio vuoden, havainnoijan ja id:n ja viitteen mukaan.  

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o ”1”, ”2”, "3" 

- SARAKKEEN TYYPPI  
o kokonaisluku 

 

VUOSI 

- KUVAUS 
o Vuosiluku 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o ”2016” 

- SARAKKEEN TYYPPI  
o kokonaisluku 

 

TARKASTUSPVM 

- KUVAUS 
o Päivämäärä, jolloin havainto on maastossa tehty. 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o ”20.05.2015” 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o päivämäärä  

 

HAVAITSIJATAHO 

- KUVAUS 
o Jos havainto on tehty toimeksiannon pohjalta, tulee yrityksen virallinen nimi (Oy:t 

mukaan). Jos yksityishenkilö, käytetään ”-”-viivamerkkiä yksityisyyden suojan 
vuoksi. Havaitsijataho voi olla myös Espoon kaupunki. 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o ”Luontoselvitys Oy”, ”-” 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o merkki (100) 

 



PUULAJI 

- KUVAUS 
o Puulaji, kirjoitettava selkeästi auki, ei lyhenteitä. Jos on unohdettu laittaa puutyyppi, 

merkitään viiva ”-” 
- ESIMERKKISYÖTTÖ 

o ”Kuusi”, ”Haapa”, ”-”, "Tervaleppä" 
- SARAKKEEN TYYPPI 

o merkki (50) 
 

HALKAISIJA 

- KUVAUS 
o Puun halkaisija arvioituna senttimetreissä rinnankorkeudelta 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o "45", "55" 

- SARAKKEEN TYYPPI  
o kokonaisluku 

 

PAPANAMAARA 

- KUVAUS 
o Papanoiden määrän arvio absoluuttisena määränä. 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o ”5”, ”100”, ”500”, "0" 

- SARAKKEEN TYYPPI  
o kokonaisluku 

 

PESA 

- KUVAUS 
o Pesäpuu on puu, jossa kolo/risupesä/pönttö, jonka alla papanoita tai voidaan muilla 

perustein todeta pesäpuuksi (esimerkiksi näköhavainto, kun liito-orava käyttää 
pesää). Kartoittajan asiantuntemuksella tehty arvio. Jos kyseessä on kolo / pönttö / 
risupesä, jota ei voida maastokäynnin perusteella merkitä asutuksi tai käytetyksi 
pesäksi, sarakkeeseen merkitään "ei". Potentiaalinen pesä ei ole olemassa oleva 
pesä. 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o ”on” / ”ei” 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o merkki (10) 

 

PESATYYPPI 

- KUVAUS 
o Pesätyyppiin on 4 vaihtoehtoa, esim. risupesä on ”risu”. Jos pesätyyppi ei ole 

risupesä, kolopesä tai pönttö, se on muu. Jos näkyvää pesätyyppiä ei ole, kohtaan 
merkitään "-" 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o ”Risu” / ”Pönttö” / ”Kolo” / "Muu" / "-" 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o merkki (30) 

 



PESANKORKEUS 

- KUVAUS 
o Pesän arvioitu korkeus metreissä. Jos kyseessä kolopuu ilman todennettua pesää, 

niin kolon korkeus. 
- ESIMERKKISYÖTTÖ 

o "23", "10" 
- SARAKKEEN TYYPPI 

o kokonaisluku 
 

LISATIETO 

- KUVAUS 
o Vapaaehtoinen kenttä, joka jätetään suurimmaksi osaksi tyhjäksi. Tähän voi 

kirjoittaa, jos kohteessa tai ympäristössä on jotain omasta mielestä mainitsemisen 
arvoista. Jos puu on kaadettu, lisätään teksti "KAADETTU" 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o ”yksinäinen vino kuusi” 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o merkki (254) 

 

VIITE 

- KUVAUS 
o Selvityksen täydellinen nimi, ei päivämääriä. Jos havainto on asukashavainto tai 

esim. luontokartoittajan vapaa-ajalla tekemä havainto, niin se on hyvä merkitä. 
- ESIMERKKISYÖTTÖ 

o "Espoon liito-oravien kokonaisselvitys", "Miilunkorpi, luontoselvitykset länsi 2015", 
"asukashavainto", "Luontokartoittajan tekemä havainto" 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o merkki (254) 

 

KUNTA 

- KUVAUS 
o Kunnan numero: Espoo 49, Helsinki 91, Vantaa 92 ja Kauniainen 235, kunnan 

numerokoodit löytyvät internetistä. 
- ESIMERKKISYÖTTÖ 

o "49", "235" 
- SARAKKEEN TYYPPI 

o kokonaisluku 
 

MITTAUSTARKKUUS 

- KUVAUS 
o Tarkkuustasoksi laitetaan joko "GPS", "muu" tai "tarkkuusmitattu". "Muu" tarkoittaa 

arviota paikasta ilman laitteistoa, esim. sähköposti-ilmoitus, jossa kuvaillaan sijainti. 
Erittäin vanhoissa saattaa on merkintä +- 100 m, mutta sitä ei laiteta enää uusiin. 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o "GPS", "muu", "tarkkuusmitattu" 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o merkki (30) 

 



Aluerajaukset - paikkatietojen sarakkeet ja niiden sisältö 

Espoossa liito-oravan alueet luokitellaan ydinalueeksi, alueeksi ja soveltuvaksi alueeksi 
asiantuntijan arvion mukaan.  

- YDINALUE = todettujen tai mahdollisten pesäpuiden lähiympäristö suojapuustoineen, voi 
sisältää myös papanapuita. Sisältää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan.  

- ALUE = liito-oravan käyttämä elinalue lajille parhaiten elämiseen soveltuva metsäalue, 
josta on löytynyt liito-oravan jätöksiä. Alueet ovat metsiköitä, joita liito-orava todistettavasti 
on käyttänyt ennen kartoituskäyntiä. Alueen sisältä ei ole kartoituskerralla havaittu 
lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.  

- SOVELTUVA = metsä, jossa on liito-oravalle sopivaa puustoa (mm. kookkaita kuusia ja 
haapoja), mutta josta ei ole löytynyt liito-oravan jätöksiä. Voi olla myös erillään liito-oravan 
elinympäristöstä tai ydinalueesta. 

 

ID 

- KUVAUS 
o Juokseva numerointi alkaa aina ykkösestä, kun toimeksianto muuttuu. Helpottaa eri 

havaintojen erottamisessa tietoteknisesti, kun kaikilla havainnoilla on yksilöity 
kombinaatio vuoden, havainnoijan ja id:n ja viitteen mukaan.  

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o ”1”, ”2”, "3" 

- SARAKKEEN TYYPPI  
o kokonaisluku 

 

VUOSI 

- KUVAUS 
o Vuosiluku 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o ”2016” 

- SARAKKEEN TYYPPI  
o kokonaisluku 

 

TARKASTUSPVM 

- KUVAUS 
o Päivämäärä, jolloin havainto on maastossa tehty. 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o ”20.05.2015” 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o päivämäärä  

 

HAVAITSIJATAHO 

- KUVAUS 
o Jos havainto on tehty toimeksiannon pohjalta, tulee yrityksen virallinen nimi (Oy:t 

mukaan). Jos yksityishenkilö, käytetään ”-”-viivamerkkiä yksityisyyden suojan 
vuoksi. Havaitsijataho voi olla myös Espoon kaupunki. 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o ”Luontoselvitys Oy”, ”-” 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o merkki (100) 

 



ALUETYYPPI 

- KUVAUS 
o Alueet luokitellaan ydinalueeksi, alueeksi ja soveltuvaksi alueeksi asiantuntijan 

arvion mukaan. YDINALUE = todettujen tai mahdollisten pesäpuiden lähiympäristö 
suojapuustoineen, voi sisältää myös papanapuita. Sisältää liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdyspaikan. ALUE = liito-oravan käyttämä elinalue lajille parhaiten elämiseen 
soveltuva metsäalue, josta on löytynyt liito-oravan jätöksiä. Alueet ovat metsiköitä, 
joita liito-orava todistettavasti on käyttänyt ennen kartoituskäyntiä. Alueen sisältä ei 
ole kartoituskerralla havaittu lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. SOVELTUVA = 
metsä, jossa on liito-oravalle sopivaa puustoa (mm. kookkaita kuusia ja haapoja), 
mutta josta ei ole löytynyt liito-oravan jätöksiä. Voi olla myös erillään liito-oravan 
elinympäristöstä tai ydinalueesta. 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o "Ydinalue", "Alue", "Soveltuva" 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o merkki (100) 

 

ALUEKUVAUS 

- KUVAUS 
o Alueesta annetaan muutamalla sanalla kuvaus 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o esim. "Varttunutta kuusivaltaista metsää, paljon haapaa" 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o merkki (254) 

 

KOKO 

- KUVAUS 
o Alueen koko hehtaareina (MapInfo: "Päivitä sarake" --> CartesianArea(obj, "sq km") 

* 100) 
- ESIMERKKISYÖTTÖ 

o "1.54" 
- SARAKKEEN TYYPPI 

o liukuluku, desimaaliluku 
 

VIITE 

- KUVAUS 
o Selvityksen täydellinen nimi, ei päivämääriä.  

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o "Espoon liito-oravien kokonaisselvitys", "Miilunkorpi, luontoselvitykset länsi 2015" 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o merkki (254) 

 

KUNTA 

- KUVAUS 
o Kunnan numero: Espoo 49, Helsinki 91, Vantaa 92 ja Kauniainen 235, kunnan 

numerokoodit löytyvät internetistä. 
- ESIMERKKISYÖTTÖ 

o "49", "235" 
- SARAKKEEN TYYPPI 



o kokonaisluku 
 

MITTAUSTARKKUUS 

- KUVAUS 
o Tarkkuustasoksi laitetaan joko "GPS", "muu" tai "tarkkuusmitattu". "Muu" tarkoittaa 

arviota paikasta ilman laitteistoa, esim. sähköposti-ilmoitus, jossa kuvaillaan sijainti. 
Erittäin vanhoissa saattaa on merkintä +- 100 m, mutta sitä ei laiteta enää uusiin. 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o "GPS", "muu", "tarkkuusmitattu" 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o merkki (30) 

 

LISATIETO 

- KUVAUS 
o Vapaaehtoinen kenttä, joka jätetään suurimmaksi osaksi tyhjäksi. Tähän voi 

kirjoittaa, jos kohteessa tai ympäristössä on jotain omasta mielestä mainitsemisen 
arvoista. 

- ESIMERKKISYÖTTÖ 
o "Pesäpaikka asuttu ensi kertaa 2017, aiemmin vain satunnaisia papanalöytöjä." 

- SARAKKEEN TYYPPI 
o merkki (254) 
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