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1 Johdanto 
 

Tämä työraportti on kooste yleiskaavasuunnittelussa käytössä olleista luontoselvityksis-
tä ja muista lähtöaineistosta. Sen valmisteluun ei ole sisältynyt erillistä luontoinventointia 
maastotöineen. Raportti ei ole tyhjentävä esitys kaikesta Rauman kaupungin alueelta 
tehdyistä luontoselvityksistä tai rekisteritiedoista (Oiva, Uhex, maakuntaliitto ym.). Ra-
porttiin on koottu vain yleiskaavatasoisen suunnittelun kannalta oleellinen tieto ja esi-
merkiksi saariston osalta karttaliitteistä puuttuu vanhempien, vain paperimuodossa ol-
leiden selvitysten tietoja, koska saaristoon ei yleiskaavassa olla osoittamassa uutta 
maankäyttöä sataman laajentumista lukuun ottamatta.  
 
Rauman sataman laajentumista koskien on käynnissä ympäristövaikutusten arviointi-
menettely (YVA). YVA:n sisältyvien luontoinventointien tulokset ovat olleet tämän rapor-
tin laatimisessa käytettävissä. Tuloksia ei ole kuitenkaan esitetty tämän raportin kartta-
liitteissä. Sataman laajentumisalueen osalta ratkaisut tehdään YVA-selostuksen ja siitä 
saatavan yhteysviranomaisen lausunnon perusteella.  
 
Selvityksen on Rauman kaupungin toimeksiannosta ja Eriksson Arkkitehdit Oy:n alikon-
sulttina laatinut A-Insinöörit Suunnittelu Oy.  Työstä ovat vastanneet FM Merja Tyynis-
maa ja ins. AMK Minna Siiskonen sekä tekninen avustaja Satu Suuronen.  Rauman 
kaupungin puolesta työtä ovat ohjanneet kaupunkisuunnittelupäällikkö Juha Eskolin, 
kaavoitusarkkitehti Outi Virola ja ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen. Konsultti-
en puolesta työhön ovat osallistuneet maankäytön kytkentöjen osalta myös arkkitehdit 
Arja Sippola (Erikkson Arkkitehdit Oy) ja Minna Seppänen (A-Insinöörit Suunnittelu Oy). 
 
Työraportti karttoineen on ensisijaisesti valmisteluvaiheeseen tarkoitettu suunnittelijoi-
den työkalu. Sen avulla uusi maankäyttö voidaan sijoittaa niin, että luonnoltaan ja ympä-
ristöltään arvokkaat kohteet jäävät rakentamisen ulkopuolelle tai rakentaminen ja luon-
toarvot voidaan sovittaa yhteen. Tästä syystä liitekartoista voi puuttua esim. suojeluoh-
jelmassa esitetty alue, jos sama alue on jo lailla suojeltu. Tällaisia päällekkäisiä merkin-
töjä on pyritty välttämään karttojen luettavuuden parantamiseksi. Raporttiin kootun luon-
totiedon ja karttatarkastelun avulla on hahmoteltu myös kaava-alueen ekologisia yhteys-
tarpeita.  

 

2 Käytettävissä olleet paikkatietoaineistot 
 

Liitekartalla 1 on esitetty paikkatietomuodossa ollut valmis aineisto: 
• Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisten lajien rekisteritiedot Rauman kau-

pungin alueelta 
• Ympäristöhallinnon Oiva-palvelun paikkatietoaineistot (valuma-alueet purkupis-

teineen, pohjavesialueet, Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja luonnonsuoje-
luohjelma-alueet sekä valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet) 

• Maakuntakaava-aineisto (Satakuntaliitto 2009) sisältäen suojelu- ja luonnonsuo-
jelukohteiden lisäksi arvokkaat kallio- ja harjualueet 

• Rauman kaupungilta saatu paikkatietoaineisto, joka sisältää kaupungin eri aikoi-
na teettämien luontoselvitysten aineistoja sekä osin samoja kohteita kuin edellä 
mainituissa aineistoissa ja lisäksi myös luvuissa 3 ja 4 mainittuja kohteita. 

 
Liitekartassa olevat uhanalaisten lajien esiintymispaikat/elinympäristöt tulee pääsääntöi-
sesti jättää rakentamistoiminnan ulkopuolelle ja merkitä kaavassa suojeltavaksi. Mikäli 
kohteessa tehdään tarkistusinventointi, jossa todetaan, ettei laji enää esiinny paikalla, 
on tilanne toinen. Uhanalaisen lajin pistemäinen esiintymispaikka, voi tietyin edellytyksin 
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mahdollistaa myös osittaisen rakentamisen, jos sen ympärillä ei ole muita luonnon arvo-
kohteita, jotka yhdessä muodostavat laajemman kokonaisuuden. Esimerkkinä voi olla 
vaikka lintulaji, jonka uhanalaisuusluokitus on lievä (LC, NT). Tämä edellyttää kuitenkin 
aina kohteen arvon tarkistamista maastossa ja lajin säilymisen varmistavia kaavamää-
räyksiä.  
 
Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoissa (oiva) olevista kohteista Natura-alueet, luon-
nonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelma-alueet ja valtakunnallisesti arvokkaat kallio-
alueet ovat selkeitä ei-alueita uutta maankäyttöä ajatellen. Yhdyskunnan vedenhankin-
nan kannalta tärkeille pohjavesialueille ei tule osoittaa pohjaveden pilaantumisriskiä ai-
heuttavaa toimintaa kuten esim. teollisuutta, polttonesteiden jakelua ja varastointia tai 
jätevesien imeyttämistä maaperään.  
 
Maakuntakaava-aineiston mukaiset kohteet ovat lähtökohtaisesti ei-alueita. Ne sisältä-
vät sekä luonnonsuojelulain että muiden lakien (metsälaki, vesilaki) nojalla suojeltuja tai 
suojeltavia kohteita. Liitekarttaan 1 merkityt maakuntakaava-aineiston mukaiset kallio- ja 
harjualueet ovat vähintään seudullisesti arvokkaita. Näiden osalta uutta maankäyttöä 
voidaan tietyin edellytyksin osoittaa, mutta se edellyttää kohteen/alueen tarkempaa 
maastoinventointia ja todettujen arvojen säilymisen varmistavia kaavamääräyksiä.  
 

3 Rauman keskustan osayleiskaavan luontoselvitys 2001  
 

Rauman keskustan osayleiskaavaa varten on tehty perusteellinen luontoselvitys (Suun-
nittelukeskus Oy), joka valmistui loppuvuodesta 2001. Luontoselvityksen sisältö on 
huomioitu oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa ja oikeusvaikutuksetto-
massa yleiskaavassa, jotka molemmat on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.8.2003. 
Selvityksen keskeinen sisältö on esitetty Suunnittelukeskus Oy:n laatimissa kartoissa, 
jotka ovat tämän raportin liitteinä 2a, 2b ja 3 sekä seuraavan sivun kuvissa 1 ja 2.  
 
Selvityksen mukaiset arvokkaat luontokohteet on suositettu jätettäväksi rakenta-
misen ulkopuolelle, joissakin tapauksissa joko luonnonsuojelualueena tai ohjeellisena 
alueen osana, jolla luonnonympäristö säilytetään. Suurin osa kohteista on kuitenkin 
suositettu merkittäväksi lähivirkistysalueeksi: 

• VL: Lähivirkistysalue (kohteet 21-25, 32-40, 46-48, 59) 
• VL-1 ja VL-2: Lähivirkistysalue, jolla on merkittäviä ympäristöarvoja. Ennen 

alueella suoritettavia toimenpiteitä on varmistettava, että suojeluarvoja (liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat, muut luonnonsuojelulliset arvot ja luon-
non monimuotoisuus) ei vaaranneta.  

 
Vesistöt ja ranta-alueet on merkitty arvokkaiksi kohteiksi, mutta maankäyttösuositusta 
rannoille ei ole annettu. Sama koskee linnustoalueita, jotka tosin ovat pääasiassa myös 
muilla perusteilla arvokkaita kohteita lukuun ottamatta Petäjäksen niemen ranta-alueita 
sekä Pyynpään ja Syvärauman välistä aluetta.  
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Kuva 1. Arvokkaat luontokohteet. Lähde Suunnittelukeskus 2001. 

 
 
Kuva 2. Viheralueet ja -käytävät. Lähde Suunnittelukeskus 2001. 
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4 Rauman eteläisten rantojen luontoselvitys 
 
Edellistä vastaava selvitys on tehty myös Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavaa 
varten. Selvitys on valmistunut 1998 (T:mi Lampolahden luontoselvitys). Rantaosayleis-
kaava on oikeusvaikutteinen ja se on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.5.2001. 
Kaava-alueen rannat on tiheään rakennettu. Kesämökkien lisäksi siellä on myös vaki-
tuista asutusta.  
 
Selvityksessä on listattu yhteensä 62 kohdetta, jotka jakautuvat luontotyypeittäin seu-
raavasti: 

• kallioalueet 17 kpl  
• rantakalliot 6 kpl  
• korpijuotit 3 kpl  
• ojittamattomat suokuviot 5 kpl  
• saaret 9 kpl  
• merenrantaniitty + lehto -kohteet 11 kpl  
• flada + merenrantaniitty + lehto -kohteet 8 kpl  
• metsäkohteet 2 kpl  
• kedot 2 kpl  

 
Selvityksen mukaiset, kuvaan 3 ja liitekarttoihin 1 ja 4 merkityt kohteet ovat pääosin 
metsälain, luonnonsuojelulain tai vesilain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Muuta-
massa kohteessa suojeluperuste on uhanalaisten lajien esiintyminen. Kohteiden jou-
kossa on vain kolme pientä ojittamatonta suokuviota (10, 17, 22) ja yksi ikääntyvä 
mustikkatyypin kuusikko (57), joille ei ole aivan ilmeistä suojeluperustetta. Ojitta-
mattomien suokuvioiden osalta perusteena todetaan metsälain yleinen velvoite ylläpitää 
metsien hoidossa ja käytössä edellytykset metsien biologiselle monimuotoisuudelle 
ominaisten elinympäristöjen säilymiselle. Kohde 57 on pinta-alaltaan kuuden hehtaarin 
metsikkö, josta on mahdollisuus kehittyä vanhan metsän kohde niin haluttaessa.  
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Kuva 3. Rauman eteläisten rantojen luontoselvityksen kohteet. Sama kartta on A3-koossa raportin 
liitteenä 4. Selvityksen kohteet on merkitty myös liitekarttaan 1. 
 
 

5 URPO-radan liito-oravaselvitys 
 

Rauman satamaliikelaitos on teettänyt suunnitteilla olevan URPO-rautatielinjauksen ete-
läisen vaihtoehdon 3 alueella selvityksen liito-oravan esiintymistä keväällä 2009. Selvi-
tyksen on tehnyt Faunatica Oy ja sen tavoitteena oli paikantaa liito-oravien lisääntymis- 
ja levähdyspaikat sekä lajille soveliaat kulkureitit. 
 
Selvitysalueelta löytyi yhdeksän liito-oravan elinpiiriä, joista seitsemän sijaitsee selvitys-
alueen pohjoisosassa Äyhön ratapihan ja Peuralhon välisellä melko suppealla alueella. 
Yksi elinpiiri sijaitsee merenrannalla Maanpäässä ja yksi linjauksen kaakkoisosassa Ky-
länpäässä. Alueelta ei löytynyt sellaisia liito-oravalle soveltuvia metsäkohteita, joissa la-
jia ei havaittu. 
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Kuva 4. Kuvassa (lähde: Faunatica Oy) suunniteltu URPO-radan linjaus on merkitty violetilla vii-
valla ja liito-oravan elinpiirit punaisilla palloilla. Tarkemmat liito-oravan elinpiirien rajaukset ja pe-
säpuut ilmenevät raportista liitteenä olevasta raportista ”Rauman sataman URPO-rautatielinjauk-
sen liito-oravaselvitys vuonna 2009”. 
 

Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisten lajien paikkatietoaineistossa Rauman alueel-
la ei ollut kovin monta liito-oravaesiintymää. Rauman keskustan osayleiskaavan luon-
toselvityksessä oli muutamia liito-oravahavaintoja. Faunatican tekemän selvityksen va-
lossa on kuitenkin syytä olettaa, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja 
löytyy kaava-alueelta, missä vain on lajille soveliaita metsäkohteita. Kaavan laa-
dinnan yhteydessä onkin syytä tehdä myös liito-oravaselvitys uusilla maankäyttöalueilla, 
jos niillä on lajille sopivia elinympäristöjä.  Liito-orava suosii varttuneita kuusikoita, jotka 
tarjoavat järeitä kuusia ja kolohaapoja suoja- ja pesäpaikoiksi sekä lehtipuita kuten koi-
vuja, haapoja ja leppiä ruokailupuiksi. Ruokailupuustoa tarjoavat myös lehtipuutaimikot, 
peltojen ja hakkuiden reunat sekä järven- ja merenrantalepikot.  
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6 Muut lähteet  
 

Muut käytettävissä olleet lähteet: 

• Rauman pohjoissaaristo, pesivä linnusto 1980 - 1991. Raimo Sundelin ja Tapio 
Sarlund 1992. 

• Rauman pohjoissaaristo, kasvillisuus. Gumman Oy 1992. 
• Rauman keskisen saariston luontoselvitys 1995. Gumman Oy 1995. 
• Rauman keskinen saaristo, pesivä linnusto. Rauman kaupungin ympäristöviras-

to, Raimo Sundelin, 1996. 
 

Edellä mainittujen selvitysten tietoja ei ole tässä työraportissa hyödynnetty, koska niissä 
tutkitut alueet sisältyvät nykyisin olemassa oleviin Natura- ja muihin luonnonsuojelualu-
eisiin. Luonnonsuojelualueet samoin kuin luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvät alueet ja 
muut arvokkaat alueet ja lajiesiintymät on esitetty karttaliitteessä 1.  

Rauman Sataman laajentamiseksi on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenet-
tely. Arviointiselostus on jätetty yhteysviranomaiselle alkuvuodesta 2010. Ympäristövai-
kutusten arviointimenettelyssä on tutkittu neljää vaihtoehtoa (kuva 5). Sataman mahdol-
lisilla laajentumisalueilla on tehty erilaisia maastoinventointeihin perustuvia luontoselvi-
tyksiä (lepakko, liito-orava, linnusto, kasvillisuus ja kasvisto) vuosien 2007 – 2009 väli-
senä aikana. Tutkittujen alueiden merkittävimmät luontoarvot liittyivät pesimälinnustoon. 
Muutoin alueilta ei löytynyt huomionarvoisia luontokohteita tai lajeja. Pesimälinnustol-
taan merkittäviä olivat Saukonkarit, Ruuhiluodon länsi- ja luoteispuoliset luodot, Ruuhi-
luodonklopit, Vähä-Järviluoto sekä Hanskloppi ja sen koillispuolinen luoto. Näillä saarilla 
ja luodoilla oli lokkien ja tiirojen yhdyskuntia, joiden suojissa pesi myös muita lintulajeja. 
Selvitysalueilla pesi lisäksi kaksi luonnonsuojeluasetuksella uhanalaiseksi säädettyä la-
jia: selkälokki ja räyskä. Merkittävin havainto oli kuitenkin Ruuhiluodon alueella havaittu 
merikotkan pesintä. Merikotka on luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltava ja 
uhanalainen laji.  

 
Kuva 5. Rauman sataman laajentamishankkeen YVA:ssa tutkitut laajennus- ja satamaratavaih-
toehdot. . 
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7 Yhteenveto yleiskaava-alueen arvokkaista luontokohteista 
 

Seuraavissa luvuissa on lyhyt yhteenveto liitekartan 1 kohteista. Numerot viittaavat kartan 
kohteisiin (n. 200 kpl). Sama kohde voi tulla mainituksi useammassa kohdassa, sillä esim. 
suojeluohjelmissa mainitut kohteet/alueet voivat olla myös luonnonsuolelulain tai muun 
lain nojalla suojeltuja tai ne voivat sisältyä myös Natura-alueverkostoon. Luettavuuden 
parantamiseksi päällekkäisyyksiä on jälkikäteen osittain poistettu, mistä syystä luettelois-
sa on puuttuvia numeroita. Jokaisella kartan numerolla on kuitenkin selite seuraavissa 
kappaleissa. 
 
Seuraavien kappaleiden luetteloissa mainitaan joidenkin arvokkaiden luontokohteiden 
suojeluperusteena joku seuraavista: metsälaki 10 §, luonnonsuojelulaki 20 § tai 49 § ja 
vesilaki 15 §. Alla olevassa taulukossa on lyhyt kuvaus kunkin lakipykälän keskeisestä si-
sällöstä: 
 

metsälaki 10 § luonnonsuojelulaki 29 
§ luonnonsuojelulaki 49 § vesilaki 15 § 

Metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että 
yleiset edellytykset metsien biologiselle 
monimuotoisuudelle ominaisten elinym-
päristöjen säilymiselle turvataan. Metsi-
en monimuotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeitä elinympäristöjä ovat: 

1) lähteiden, purojen ja pysyvän ve-
denjuoksu-uoman muodostavien 
norojen sekä pienten lampien välit-
tömät lähiympäristöt; 

2) ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet 
sekä lehtokorvet ja Lapin läänin ete-
läpuolella sijaitsevat letot; 

3) rehevät lehtolaikut; 
4) pienet kangasmetsäsaarekkeet 

ojittamattomilla soilla; 
5) rotkot ja kurut; 
6) jyrkänteet ja niiden välittömät alus-

metsät; sekä 
7) karukkokankaita puuntuotannolli-

sesti vähätuottoisemmat hietikot, 
kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuus-
toiset suot ja rantaluhdat. 

Jos edellä listatut elinympäristöt ovat 
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia 
sekä ympäristöstään selvästi erottuvia, 
niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet 
tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiir-
teet säilyttävällä tavalla. 

Seuraaviin luontotyyp-
peihin kuuluvia luon-
nontilaisia tai luonnon-
tilaiseen verrattavia 
alueita ei saa muuttaa 
niin, että luontotyypin 
ominaispiirteiden 
säilyminen kyseisellä 
alueella vaarantuu: 

1) luontaisesti syn-
tyneet, merkittävil-
tä osin jaloista 
lehtipuista koos-
tuvat metsiköt; 

2) pähkinäpensas-
lehdot; 

3) tervaleppäkorvet; 
4) luonnontilaiset 

hiekkarannat; 
5) merenrantaniityt; 
6) puuttomat tai 

luontaisesti vähä-
puustoiset hiek-
kadyynit; 

7) katajakedot; 
8) lehdesniityt; sekä 
9) avointa maisemaa 

hallitsevat suuret 
yksittäiset puut ja 
puuryhmät. 

 

Luontodirektiivin liit-
teessä IV (a) tarkoitet-
tuihin eläinlajeihin kuu-
luvien yksilöiden lisään-
tymis- ja levähdyspaik-
kojen hävittäminen ja 
heikentäminen on kiel-
letty. 

 

Toimenpide, 
joka vaarantaa 
enintään kym-
menen hehtaa-
rin suuruisen 
fladan tai kluuvi-
järven taikka 
muualla kuin 
Lapin maakun-
nassa enintään 
yhden hehtaarin 
suuruisen lam-
men tai järven 
säilymisen 
luonnontilaise-
na, on kielletty. 
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7.1 Natura-alueet 
 
1) Rauman saaristo FI0200073, 5350 ha (liitekartalla 1 kohde nro 1) 

 
 
Rauman saaristo on niin kutsuttu SCI -alue (Site of Community Importance). Se on yksi 
Natura-alueen tyyppi, joka tarkoittaa, että alueen suojeluperusteena ovat luontodirektii-
vin 79/409/ETY liitteen I luontotyypit ja liitteen II lajisto (harmaahylje).  

Alueella tavattavat luontodirektiivin luontotyypit ovat: 

• Rannikon laguunit*   1 % 
• Riutat   1 % 
• Rantavallit   <1 % 
• Kivikkorannat   1 % 

*priorisoitu luontotyyppi 

• Kasvipeitteiset merenrantakalliot <1 % 
• Ulkosaariston luodot ja saaret 2 % 
• Merenrantaniityt*  <1 % 
• Itämeren hiekkarannat  <1 % 
• Pikkujoet ja purot  <1 % 
• Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt <1 % 
• Luonnonmetsät*  1 % 
• Maankohoamisrannikon primäärisuk- 
 kessiovaiheiden luonnontilaiset metsät* 1 % 
• Lehdot   <1 % 
• Hakamaat ja kaskilaitumet  <1 % 
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Suojelutilanteesta voidaan todeta, että valtio omistaa jonkin verran alueita, mm. Susika-
rin ja Kallan, mutta näistä ei ole vielä tehty suojelualueita. Yksityisiä suojelualueita on 
melko paljon, mm. Omenapuumaa. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla, ve-
silailla tai kaavoituksella.  

 

2) Rauman diabaasialue FI0200002, 76 ha (liitekartalla 1 kohde nro 2) 

 

 
 

Alue on SCI-alue ja se käsittää Sorkan kylässä kallioita, lehtoja ja ketoja. Luonnonarvo-
jen perustana on alueen kallioperässä oleva diabaasi.  

Alueella tavattavat luontodirektiivin luontotyypit ovat: 

• Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* <1 % 
• Alavat niitetyt niityt  <1 % 
• Silikaattikalliot   45 % 

*priorisoitu luontotyyppi 

• Lehdot   35 % 
• Hakamaat ja kaskilaitumet  <1 % 

 
Pramin ja Mäentaustan lehdot kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan (LSO), sekä yhdessä 
Rannanvuoren eteläjyrkänteen kanssa Satakunnan seutukaavan luonnonsuojelualuei-
siin (SL-alue ). Osa Rannanvuoresta kuuluu seutukaavan ympäristöarvoja omaavaan 
maa- ja metsätalousalueeseen (MY1-alue). Huikunvuori on seutukaavassa arvokkaana 
kallioalueena (ak-alue). 

Pramin ja Mäentaustan lehdot, osa Huikunvuoresta ja Rannanvuoren etelä-lounaisrinne 
suojellaan luonnonsuojelulailla. Rannanvuoren ja Huikunvuoren muiden osien käyttöä 
rajoitetaan maa-aineslailla. Itäosan perinnebiotoopit toteutetaan sopimuksella maan-
omistajan kanssa 
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3) Salajärven korpi FI0200191, 2 ha (liitekartalla 1 kohde nro 3) 
 
 

 
 
 

Kyseessä oleva SCI-alue on osin Euran kunnan puolella. Se on pieni, ojittamaton dia-
baasialueen korpinotkelma, jota ympäröivät hoidetut nuoret mäntymetsät. Alueen eteläi-
sin osa on melko avoin ja vetinen korpialue, jolla kasvaa muutama suuri paju. Muilta 
osiltaan alue on luhtaista ruoho- ja heinäkorpea, jonka puuston muodostavat mättäillä 
kasvavat nuoret tervalepät, kuuset ja hieskoivut. Alueen keskiosassa puustoa on har-
vennettu voimakkaasti ja kaadetut rangat on jätetty maahan. Muilta osin puusto on 
luonnontilaista ja ryteikköistä. 

Alueella tavattavat luontodirektiivin luontotyypit ovat: 

*priorisoitu luontotyyppi • Puustoiset suot * 100 % 

 

Alueen suojelua ei ole vielä toteutettu. Alue kuuluu maakuntakaavan SL-alueeseen. 
Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla. 
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4) Otajärvi FI0200031, 581 ha (liitekartalla 1 kohde nro 3) 

 

 

Otajärvi on tyypiltään sekä SCI- että SPA-alue eli sen suojeluperusteena on sekä luon-
todirektiivin liitteen I luontotyypit että lintudirektiivin liitteen I lajien esiintyminen alueella. 
Otajärvi on  valuma-alueeltaan suhteellisen suuri ja lintujärveksi harvinaisen kookas las-
kettu järvi Ihodejoen latvoilla. Järvelle on ominaista sen eri osien kuuluminen eri järvi-
tyyppeihin eli se on tyypiltään yhdistelmäjärvi, jossa on piirteitä järvikorte-ruoko- ja ul-
pukka-järvikaislayhdyskunnista. 

Otajärvi on linnustollisesti yksi Suomen parhaista lintuvesistä lajidiversiteetiltään ja pa-
rimäärältään. Järvi on hyvin matala ja keskisyvyys on noin metri. 

 

Alueella tavattavat luontodirektiivin luontotyypit ovat: 

• Luontaisesti runsasravinteiset järvet 89 % 
• Luonnonmetsät*  1 % 
• Metsäluhdat*   5 % 

*priorisoitu luontotyyppi 

• Puustoiset suot*  <1 % 
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Alueella tavattavat lintudirektiivin liitteen I lintulajit ovat: 
• kalatiira 
• kaulushaikara 
• kuikka 
• kurki 
• lapintiira 
• laulujoutsen 
• liro 
• luhtahuitti 
• mehiläishaukka 
• mustakurkku-uikku 
• niittysuohaukka 
• palokärki 
• pikkulepinkäinen 
• pikkulokki 
• räyskä 
• ruskosuohaukka 
• sinirinta 
• sinisuohaukka 
• suokukko 
• uivelo 
• vesipääsky 
• viirupöllö 

 
Otajärven rannoilla on yksityisiä suojelualueita sekä valtion suojelutarkoituksiin hankki-
mia alueita. Suojelu on vielä toteuttamatta vähäisillä osilla rantoja sekä yksityisillä vesi-
alueilla. Koko alue suojellaan luonnonsuojelulailla. 

 

7.2 Luonnonsuojeluohjelma-alueet 
 

Nro Suojeluohjelma Kohteen nimi 
7 Vanhojen metsien suojeluohjelmat Mustanperän metsä 
9 Lehtojensuojeluohjelma Reksaaren rantalehto 
10 Lehtojensuojeluohjelma Pramin lehdot 
11 Lehtojensuojeluohjelma Simasalon diabaasilehto 
12 Rantojensuojeluohjelma Rauman saaristo 
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7.3 Yksityisten maalla olevat suojelualueet 

 
Nro Kohteen nimi 
13 Hinnon ja Saaren luonnonsuojelualue 
14 Köyhittenperän luonnonsuojelualue 
15 Karkun luonnonsuojelualue 
16 Koivukarin luonnonsuojelualue 
17 Voitkan luonnonsuojelualue 
18 Vasikkakarin luonnonsuojelualue 
19 Lukkarinsuon luonnonsuojelualu 
20 Saukonkarien luonnonsuojelualue 
21 Otajärven Karron luonnonsuojelualue 
22 Otajärven Tuomistonrannan luonnonsuojelualue 
23 Annanportaan lehto (luonnonsuojelualue) 
26 Mestilän yhteismetsät luonnonsuojelualue 
27 Otajärven Lassilan luonnonsuojelualue 
28 Otajärven Yli-Karron  luonnonsuojelualue 
29 Otajärven Ylitalon luonnonsuojelualue 
31 Saarnijärven luonnonsuojelualue 
32 Lukkarisen ikimetsä 
33 Kauklaisten ja Saarnijärven luonnonsuojelualue 
34 Kauklaistenjärven luonnonsuojelualue 
35 Otajärvi, Yht.vesialue Kodisjoki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

7.4 Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet 
 

 Nro Kohteen nimi 
40 Rannanvuori 
41 Huikunvuori 
42 Pitkäjärven kallioalue 
43 Kattilavuori 
44 Salajoenvuori-Punnivuori 

 
 
 
 
 

 

7.5 Maakunnallisesti/seudullisesti arvokkaat kallioalueet 
 

Nro Kohteen nimi 
45 Isovuori-Pähkinämäki 
46 Ellinkulmanmäki-Saarenmäen kalliot 
47 Tarvolanjärvi-Monna 
48 Haapasaarenlahti 
49 Huknummi 
50 Vähänniitynmäki 
51 Narvijärven kalliot 
52 Salajoenvuori-Punnivuori 
53 Kattilavuori 
54 Päivätönmäki 
55 Rajasuonkallio 
56 Kauklainen 
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57 Huikunvuori ym. 
58 Limonvuori ym. 
59 Murtamo 
60 Hummatus 
61 Kokkovuori 
62 Lapinjoenvarren kalliot 
63 Tuitinjärven kalliot 
64 Täpölänvuori 
65 Koilahti 
66 Pärkänmäki 
67 Kokrinkallio 
68 Sammalahdenmäki 
69 Konka 
70 Isokallio 
71 Kylmäkorpi 
72 Sääksmäki ym. 
73 Iso-Saarnummenjärvi-Sääksmäki 
74 Pitkäjärven kallioalue 
75 Kylmäkorvenkallio 
76 Noitajärven kalliot 
77 Soukainen 
78 Varustanvuori 
79 Unaja itäinen 
80 Tervaronvuori 
81 Hirvonmaa 
82 Kaljasjärven kallio 
83 Päträmäki 

 
 

7.6 Vähintään seudullisesti arvokkaat harjualueet 
 

Nro Kohteen nimi 
85 Kaukola 
86 Säikänniemi-Nurmes 

 
 

7.7 Luonnonsuojelulain tai muun lain nojalla suojeltu tai suojeltava alue, alle 
10 ha 

 
 

Nro Kohteen nimi 
90 Pärkänmäki 
91 Kattilavuoren rinnelehto 
92 Ihamo 
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7.8 Luonnonsuojelulain tai muun lain nojalla suojeltu tai suojeltava alue, yli 10 
ha 

 
 

Nro Kohteen nimi 
94 Kalattila 
95 Sammallahdenmäki 

 
 

7.9 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltava alue, alle 10 ha 
 
 

Nro Kohteen nimi 
96 Annanportaan lehto 
97 Kumaraisten lehto 

 

7.10 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltava alue, yli 10 ha 
 
 

Nro Kohteen nimi 
98 Unajanlahti 
99 Laakonmatala 

 
 

7.11 Pohjavesialueet 
 

Entisen Rauman kaupungin alueella (pois lukien entinen Lappi ja Kodisjoki) ei ole mer-
kittäviä pohjavesimuodostumia. Rauman kaupungin vedenhankinta perustuu pintave-
teen. Monnan I-luokan pohjavesialue (liitekartalla 1 kohde nro 100) on ainut alue ja se 
on poistettu pohjavesialueluokituksesta syksyllä 2009.  

 Entisen Lapin kunnan alueella on kolme I-luokan pohjavesialuetta: 

 Kirkonkylä 0240601 (liitekartalla 1 kohde nro 101) 

Pohjavesialue on pinta-alaltaan 0,82 km2, muodostumisalueen pinta-ala on 0,57 km2. 
Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 400 m3/d. Alue on osa luode-kaakko -
suuntaista pitkittäisharjua, joka on soiden ja kallioden reunustama. Harjun pintaosan ai-
nes on karkeaa hiekkaa. Syvemmällä esiintyy karkeaa soraa. Vettä johtavien maalajien 
kerrospaksuus on alle 10 metriä. Osa alueen pohjavedestä muodostuu ympäröivillä kal-
lioalueilla. Kallionpinta ohjaa pohjaveden virtausta. Alueella on yksi vedenottamo. 

Katona 0240603 (liitekartalla 1 kohde nro 102) 

Pohjavesialue on pinta-alaltaan 0,42 km2, muodostumisalueen pinta-ala on 0,25 km2. 
Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 100 m3/d.Alue on osa luode-kaakko -
suuntaista soiden ja kallioiden reunustamaa pitkittäisharjujaksoa. Kerrospaksuudet ovat 
alueella pienet, lisäksi alueelta on otettu runsaasti soraa. Aines on hyvin lajittunutta 
hiekkaa ja soraa. Harjun ytimen kohdalla aines on karkeaa. Alueella on yksi vedenotta-
mo. 
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Karhunselkä 0240602 (liitekartalla 1 kohde nro 103) 

Pohjavesialue on pinta-alaltaan 0,33 km2, muodostumisalueen pinta-ala on 0,14 km2. 
Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 300 m3/d. Karhunselän pohjavesialue on 
kapea pitkittäisharju. Muodostuman aines on hyvin pyöristynyttä ja lajittunutta kivistä 
hiekkaa ja kivistä soraa. Aluetta reunustavat savikot ja kalliopaljastumat. Harjun keski-
osa on saven peitossa. Kerrospaksuudet vaihtelevat 10-15 metriin. Alueelta on otettu 
melko runsaasti soraa ja karkea ydin on pääosin kaivettu pois. Muodostuma on vettä 
ympäristöstään keräävä. Pääosa pohjavedestä muodostuu harjun länsi- ja itäpään kal-
lioalueilla. Pohjaveden pinta on 3-4 metriä maanpinnan alapuolella. Pohjavesi virtaa La-
pinjokeen. 

 

7.12 Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavan luontoselvityksen kohteet 
 

Nro Nimi Erityispiirteet Suojeluperuste 
110 Kinnasperä-

Hontkarta 
Syntymässä  oleva flada, merenrantaniittyvöitä, terva-
leppälehtoja, tervaleppäluhtajuotteja, kallioketo, runsas 
vesilinnusto, kuolleita tervaleppiä, avovesilampareita 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 §, vesilaki 
15 § 

111 Anttilan suo Luonnontilaisen kaltaista suota, reunoilla tupasvillarä-
mettä ja isovarpurämettä, keskellä sararämettä,  kan-
gasmetsäsaareke, vaateliasta kasvilajistoa, avainbio-
tooppi 

Metsälaki 10 § 

112 Humalkarinlah-
ti-Suvikari 

Maankohoamisrantaa, kolmen fladan ja kluuvin sarja, 
rantalehtoja, merenrantaniittyjä, runsas humalakasvus-
to, maapuita, lahopuita, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

113 Kukoisten ja 
Varesniitun 
kallioalueet 

Harvapuustoinen kalliopaljastuma-alue, kilpikaarnaisia 
lakkapäämäntyjä, keloja, maapuita, monipuolinen 
sammallajisto ja jäkälälajisto, soistumia, luhtaa, avain-
biotooppeja 

Metsälaki 10 § 

114 Myllyniitun kal-
lioalue 

Valoisa, harvapuustoinen luonnontilaisen kaltainen 
alue, kitukasvuisia, kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, 
monipuolinen sammallajisto ja jäkälälajisto, notkojen 
soistumissa isovarpurämettä, eteläisen kallion etelä-
puoli palanut, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

115 Mudaistenpe-
rän kallioalue 

Valoisa, luonnontilaisen kaltainen kallioalue, kitukas-
vuisia, kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, rotkomaisia 
kalliojyrkänteitä, miltei suoraan mereen laskeva jyrkän-
ne, monipuolinen sammallajisto ja jäkälälajisto, soistu-
mia, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

116 Mudaistenpe-
rän korpijuotti 

Luonnontilainen rehevä korpijuotti, ruokoluhtaa, sa-
niaislehtoa, eteläkärjessä luhtaista saranevaa, kaak-
koiskulmassa pieni vetinen tervaleppäkorpilaikku, koil-
liseen pistävässä nipukassa saniaiskorpijuotti, avain-
biotooppeja, suojeltu luontotyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

117 Lumikallion 
kallioalue 

Luonnontilaisen kaltainen kallioalue, kilpikaarnaisia 
lakkapäämäntyjä, keloja, maapuita, monipuolinen 
sammallajisto ja jäkälälajisto, notkoissa soistumia, 
itäreuna hiljattain palanut, rantajyrkänne, jossa ravin-
teikasta kivilajia, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

118 Mudaisten kal-
lioalue 

Valoisa harvapuustoinen luonnontilaisen kaltainen 
kallioalue, kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, keloja, 
maapuita, monipuolinen sammallajisto ja jäkälälajisto, 
soistumia, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 
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119 Mudaistenno-
kan kallioalue 

Valoisa harvapuustoinen luonnontilaisen kaltainen 
kallioalue, kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, monipuoli-
nen sammlalajisto ja jäkälälajisto, pari tapionpöytä-
kuusta, soistumia, pohjoisessa rantajyrkänne, jossa 
ravinteikasta kivilajia, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

120 Mudaisten ja 
Tenhonperän 
kalliot 

Valoisa harvapuustoinen luonnontilaisen kaltaisia kalli-
oita, kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, osa iäkkäitä,  
monipuolinen sammallajisto ja jäkälälajisto, soistumia, 
jyrkänne, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

121 Mudaisten iso-
varpuräme 

Luonnontilainen ojittamaton isovarpurämekuvio, päissä 
saranevajuotit 

 

122 Tenhonperän 
kallioalue 

Valoisa harvapuustoinen luonnontilaisen kaltainen 
alue, kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, keloja, maapui-
ta, monipuolinen sammallajisto ja jäkälälajisto, kallio-
halkeamassa erikoinen mänty, soistumia, jyrkänne, 
avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

123 Annankari-
Tenhonperän 
ranta 

Mereinen kalliosaari, haavikkoa, lintuluotoja, ruovikkoa, 
merenrantaniittyä, tervaleppälehtoa, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

124 Kortelanlahden 
lintuluoto 

Puuton heinittynyt kari, lintujen pesimäalue  

125 Tenhon kallio-
alue 

Valoisa harvapuustoinen luonnontilaisen kaltainen 
kallioalue, kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, monipuoli-
nen sammallajisto ja jäkälälajisto, soistumia, pohjois-
reunalla jyrkkä kallioseinämä, erikoinen mänty, avain-
biotooppeja 

Metsälaki 10 § 

126 Kortelan pikku-
keto 

Suurruohottuva katajaketo, laidunnus päättynyt, olkien-
läjitystä, kivienkasaamista 

 

127 Pinonokan ojit-
tamattomat 
soistumat 

Luonnontilaisia ojittamttomia soita, ruohoisia sararä-
meitä, lakkapäisiä vanhoja mäntyjä, koivuja runsaasti 

 

128 Rahkeen kallio-
alue 

Harvapuustoinen luonnontilaisen kaltainen alue, kilpi-
kaarnaisia lakkapäämäntyjä, monipuolinen sammalajis-
to ja jäkälälajisto, ohutturpeisia kalliosoistumia, joilla 
ravinteista minerotrofista suolajistoa, notkoissa isovar-
purämeitä, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

129 Aironperä Monipuolinen merenranta-alue, merenrantaniittyä, 
ruokoluhtaa, tervaleppälehtoa, tervaleppävaltainen 
luhtajuotti, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

130 Unajansalmi Meren ja maan mosaiikkimainen alue, tervaleppäleh-
toa, suurruoholehtoa, ruokoluhtaa, merenrantaniittyä, 
kuivaa lehtoa, avoin rantakallio, linnustollisesti merkit-
tävä alue, avainbiotooppeja, suojeltu luontotyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

131 Pukkalan kata-
jakedot 

Pellonlaiteella pylväsmäisiä katajia, välissä kuivia niitty-
jä, jotka ovat heinittymässä, koska laidunnus on loppu-
nut, aikaisemmin alueella kasvanut Satakunnassa 
uhanalainen ketopiippo, suojeltu luontotyyppi 

Luonnonsuojelu-
laki 29 § 

132 Lillonkarin kal-
lioalue 

Kaksiosainen valoisa harvapuustoinen luonnontilaisen 
kaltainen alue, vanhoja kilpikaarnaisia lakkapäämänty-
jä, monipuolinen sammallajisto ja jäkälälajisto, soistu-
mia, joissa isovarpurämeitä, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

133 Anttilan sara-
räme 

Luonnontilainen suo, pääosin kangasrämettä, lisäksi 
ruohoista sararämettä, mäntyvaltainen puusto melko 
tiheää ja lyhytkasvuista, päissä avointa saranevaa 

 

134 Aironperän 
ruohokorpi 

Ojittamaton ruohokorpi ja heinäkorpi, avainbiotooppeja Metsälaki 10 § 
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135 Marikari Merenrantaniittyä, ruokoluhtaa, tervaleppälehtoa, län-
siosassa luhtajuotti, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

136 Säynässalon 
kallioalue 

Kolmiosainen valoisa luonnontilaisen kaltainen kallio-
alue, kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, keloja, maapui-
ta, monipuolinen sammallajisto ja jäkälälajisto, run-
saasti katajaa, notkoissa soistumia, joissa isovarpurä-
mettä ja sararämettä, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

137 Petäjäkarin 
rantakalliot 

Rantakallioilla kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, vesira-
jassa rantaniittyvyö, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

138 Saukonlaaka-
Keskkarrat 

Mereisiä avoimia lintuluotoja, saaret kallioisia, Keskkar-
rat lähes kasvittomia, muissa tyrnipensaikkoa 

 

139 Siikkarta-
Etukari 

Karikkoinen saariryhmä, Siikkartat somerikkoisia, Etu-
kari metsäinen, Etukaria ja Haaskluotoa laidunnettu, 
tervaleppälehtoa, iäkästä metsää, lahoputa, lehtoa, 
merenrantaniittyä, kallioketoja, lintujen pesimäalue, 
avainbiotooppi, suojeltu luontotyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

140 Lepolan kallio-
alue 

Valoisa harvapuustoinen luonnontilaisen kaltainen 
kallioalue, vanhoja kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, 
monipuolinen sammallajisto ja jäkälälajisto, notkojen 
soistumat isovarpurämeitä, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

141 Lepolan terva-
leppälehto 

Ruovikon takana meren rannassa sijaitseva puna-
ailakkityypin tervaleppälehto, kosteita painanteita, tyr-
nikasvusto, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

142 Etukarinlahti Pohiniemessä tervaleppälehto, ruokoluhtaa, merenran-
taniittyä, aiemmin tavattu uhanalaiset pikkupunka ja 
rantakatkero, lahden pikkukarilla pesivät naurulokki ja 
kalatiira, avainbiotooppeja, suojeltu luontotyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

143 Kuokkamaan 
kallioalue 

Kaksiosainen valoisa harvapuustoinen luonnontilaisen 
kaltainen kallioalue, vanhoja kilpikaarnaisia lakkpää-
mäntyjä, monipuolinen sammallajisto ja jäkälälajisto, 
soistumissa isovarpurämettä, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

144 Kotirannan 
ranta-alue 

Vesialue avoin ja kivikkoinen, laaja merenrantaniitty-
vyöhyke, tervaleppälehtoa, tervaleppäluhtaa, valuvesiä 
kallioilta, avainbiotooppeja, suojeltu luontotyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

145 Lännenkloppi Avoin laakea kallioluoto, rannat kivikkoiset, tyrniä, saa-
ristolintujen pesimäalue ja lepäilypaikka 

 

146 Köljönkloppi Rakkolevävallien rehevöittämä tyrnisaari, muutamia 
puita, lännessä avokalliota, joka osittain diabaasia, 
merenrantaniittyä, suojaisa kivinen keto 

 

147 Mansikkakari Luonnontilainen saari, avokalliota, nummea, soistumia, 
tervaleppämetsikköä, mänty-katajametsää, ketoa, ki-
vikkoista merenrantaniittyä, tyrniä, linnuston pesimä-
alue, avainbiotooppeja, suojeltu luontotyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

148 Hanhisten kal-
lioalue 

Kolmiosainen harvapuustoinen luonnontilaisen kaltai-
nen kallioalue, vanhoja kilpikaarnaisia lakkapäämänty-
jä, keloja, maapuita, monipuolinen sammallajisto ja 
jäkälälajisto, notkojen soistumat isovarpurämeitä, luh-
tainen sararäme, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

149 Susiniemi Rantakallioilla vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä, itäreu-
nalla sararämesoistumia, katajikkoa, tervaleppälehtoa, 
maisemallisesti upeita mäntyjä, kivistä merenrantaniit-
tyä, avainbiotooppeja, suojeltu luontotyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 
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150 Vääränmaan-
nokka 

Valoisa luonnontilaisen kaltainen kallioalue, vanhoja 
kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, monipuolinen sam-
mallajisto ja jäkälälajisto, katajaa runsaasti, rantaniitty-
laikkuja, rantalehtolaikkuja, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

151 Rantaman kal-
lioalue 

Valoisa harvapuustoinen luonnontilaisen kaltainen 
kallioalue, vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä, monipuoli-
nen sammallajisto ja jäkälälajisto, notkojen soistumat 
sararämeitä, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

152 Urmlahti Umpeutumassa oleva matala flada, runsas linnusto, 
luoteisosan lahdenpohjukassa tervaleppäluhtia, jotka 
vaihettuvat kuivemmiksi tervaleppälehdoiksi, lounais-
rannalla merenrantaniittyä, avainbiotooppeja, suojeltu 
luontotyyppi 

Vesilaki 15 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 §, metsä-
laki 10 § 

153 Urmlahden suu Etelärannalla rantakallio, pohjoisrannalla rantaniittyä, 
tervaleppä-rauduskoivulehtoa, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

154 Urmluodon 
kallioalue 

Kaksiosainen valoisa luonnontilaisen kaltainen kallio-
alue, kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, keloja, maapui-
ta, monipuolinen sammallajisto ja jäkälälajisto, notkois-
sa isovarpurämeitä ja sararämeitä, merenrantaniittyä, 
tervaleppälehtoa, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

155 Ilova-
Mustakarta 

Kallioisia ulkoluotoja, linnuston pesimäalue, lokkien 
istumakiviä, somerikkoa, tyrniä, avokalliota, katajaa, 
niittyjuotteja, Mustakartalla rakkolevän rehevöittämiä 
suurruohoniittyjä ja tyrnikasvustoja 

 

156 Koivukarit-
Tupskarta 

Avoimia heinittyneitä kivikkoisia vesilintujen pesimä-
alueita, tyrniä, lepikkoa, merenrantaniittyä, Tupskarta 
maisemallisesti merkittävä, suojeltu luontotyyppi 

Luonnonsuojelu-
laki 29 § 

157 Rauvolan korpi-
juotti 

Erilaisten luontotyyppien seuraanto rannasta lähtien, 
merenrantaniittyä, tervaleppälehtojuotti, lehtomaista 
kangasta, tervaleppäkorpea, luhtaista ruohokorpea, 
avainbiotooppeja, suojeltuja luontotyyppejä 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

158 Rauvolan ranta-
alue 

Merenrantaniittyä, tervaleppälehtoa, avainbiotooppi, 
suojeltu luontotyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

159 Matokarin ran-
ta-alue 

Rantaa reunustavat merenrantaniityt, ruokoluhdat ja 
tervaleppälehtolaikut, avainbiotooppi, suojeltu luonto-
tyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

160 Juhanteenno-
kan luoteisranta 

Rantaa reunustavat merenrantaniityt, ruokoluhdat ja 
tervaleppälaikut, avainbiotooppi, suojeltu luontotyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

161 Tammikarin 
itäpuolinen lahti 

Rehevä merenlahden pohjukka, monipuolinen vesilin-
nusto, pieniä merenrantaniittykuvioita luoteisrannalla, 
ojansuussa kostea tervaleppäluhta 

 

162 Umpkarin ran-
ta-alue 

Kapea merenrantaniittyvyö, kosteaa tervaleppälehtoa, 
avainbiotooppi, suojeltu luontotyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

163 Umpkarin met-
sikkö 

Ikääntyvä mustikkatyypin kuusikko, järeää kuusta ja 
mäntyä, keloja, maapuita niukasti, kaakoisrinteessä 
lehtomaista kangasta, korpipainanteet kuivattu, mah-
dollisuus kehittyä vanhan metsän kohde 

 

164 Leppäkarin 
fladat 

Fladoja, joihin liittyvät rantaniityt ja tervaleppälehdot, 
ruovikkoa, lampien lounaispuolella kivinen tervaleppä-
lehto, joka on entinen hakamaa, avainbiotooppi, suojel-
tu luontotyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 §, vesilaki 
15 § 
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165 Matoniemen 
kallioalue 

Valoisa harvapuustoinen luonnontilaisen kaltainen 
kallioalue, vanhoja kilpikaarnaisia lakkapäämäntyjä, 
monipuolinen sammallajisto ja jäkälälajisto, notkojen 
soistumat isovarpurämeitä, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

166 Lammasperkon 
ranta-alue 

Rantaa reunustavat merenrantaniityt ja ruokoluhdat, 
tervaleppälehtoa, avainbiotooppeja, suojeltu luonto-
tyyppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelu-
laki 29 § 

167 Vilokarin ranta-
lehto 

Pieni kostea merenrannan tervaleppälehto, avainbio-
tooppi 

Metsälaki 10 § 

 
 
 

7.13 Rauman kaupungin paikkatietoaineistot 
 

Nro Nimi Erityispiirteet Suojeluperuste 

170 Anttilan rantalehto Luonnontilaisen kaltaista rantalehtoa ja rantaluh-
taa, hakamaata, lehdestettyjä koivuja, lahopuuta, 
avovesilampareita, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

171 Haaraperänlahden 
lehto 

Rantaluhtaa, reheviä lehtolaikkuja, maanko-
hoamisrannikon kasvillisuutta, puusto lähellä 
luonnontilaa, avainbiotooppeja 
 

Metsälaki 10 § 

172 Iso Harejärvi Luonnontilaisen kaltaista pallesuota, järven ran-
nassa luhtanevaa,  eteläreunassa korpirämettä ja 
lyhytkorsirämettä, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

173 Iso-Kumaraisen 
länsirannan kallio 

Ikärakenteeltaan vaihtelevaa kalliomännikköä, 
joka lähestyy luonnontilaa, lisäksi kuusia ja koivu-
ja, maapuita, keloja, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

174 Kaarojärven ranta-
lehtolaikut 

Tervaleppälehtoa, lisäksi koivua ja mäntyä, luh-
taista lehtokasvillisuutta, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

175 Kaarojärven ranta-
luhdat 

Tervaleppäluhtaa, puronuoma, kasvillisuus mosa-
iikkimaista, puutonta ojittamatonta luhtanevaa, 
lehtoa, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

176 Koijärventien poh-
joispuolen räme 

Ojittamatonta oligotrofista sararämettä, keskiosa 
oligotrofista suursaranevaa, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

177 Lemmenjärven 
laskupuro 

Lemmenjärvestä Lemmenpuhtiin laskevan puron 
varsi, tervaleppää, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

178 Lemmenjärvi Rannoilla tervaleppäluhtaa, keskiosissa puutonta 
nevaimarreluhtaa, lahopuita, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

179 Maanpään kalliot Kalliomännikköä, vanhoja mäntyjä, lahopuuta, 
kasvillisuus paikoin kulunutta, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

180 Maanpään ranta-
luhta 

Rannan tervaleppäluhtaa, järeähköjä tervaleppiä Metsälaki 10 § 

181 Maanpään suo Soistunutta metsää, joka on tyypiltään isovarpu-
rämettä, puusto iäkästä mäntyä, lahopuuta, 
avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

182 Monnanjärvi Rantasuo lähes puutonta, ravinteista luhtanevaa, 
järveä ympäröi 10 m leveä koivuvyöhyke, avain-
biotooppi 

Metsälaki 10 § 
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183 Nihattulan kallio-
alue 

Karu kallioalue, rapakiveä,  jylhät pinnanmuodot, 
hakkaamatonta kalliomännikköä, luonnontilaista 
metsää, kalliosoistumanotkoja, ikihonkia, maapui-
ta, keloja, puiden rungoilla naavaa, avainbiotoop-
peja 

Metsälaki 10 § 

184 Otanmaan kalliot Pienialaisia kallioita, luonnontilaista puustoa, kelo-
ja, pohjakerros kulunut, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

185 Petäjäksen lehto-
laikut 

Pienialaisia luonnontilaisen kaltaisia lehtoja, vaah-
teralehtoa, tervaleppälehtoa, sekametsää, kulttuu-
ria suosivia kasvilajeja, oja, luhtakasvillisuutta 
painanteissa, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

186 Petäjäksen ranta-
luhdat 

Tervaleppäluhtaa, paikoin lehtokasvillisuuden ja 
luhtakasvillisuuden muodostamaa mosaiikkia, 
järeitä puita, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

187 Petäjäksen noron 
lähiympäristö 

Alueen itäpuolelta laskevan noron ansiosta ympä-
ristöä kosteampaa ja ravinteisempaa metsää, 
lehtokasvillisuutta, luhtakasvillisuutta, sekamet-
sää, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

188 Taipalmaan etelä-
rannan kallio 

Kallio, jossa näyttäviä vanhoja mäntyjä, pohjaker-
ros kulunut, niukasti lahopuuta, jyrkänne Musta-
lahden suuntaan, maisemallisesti arvokas, avain-
biotooppi 

Metsälaki 10 § 

189 Taipalmaan etelä-
rannan lehto 

Mustalahteen rajoittuva rantalehto, lehtokasvilli-
suus heinäistä ja kulttuurivaikutteista, pääpuula-
jeina tervaleppä ja koivu, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 §, 
luonnonsuojelulaki 
49 § 

190 Varttikarinsuntin 
rantaluhdat 

Tervaleppäluhtaa, puusto paikoin järeää, maan-
nousemarannan kasvillisuutta, lahopuuta kohta-
laisesti, pienellä alalla lehtokasvillisuutta, lisäksi 
puutonta ruoholuhtaa ja saraluhtaa, avainbiotoop-
peja 

Metsälaki 10 § 

191 Äyhönjärven kallio Luonnontilaisen kaltaista kalliomännikköä, vanho-
ja mäntyjä, vähän lahopuuta, pohjakerros kulunut-
ta, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

192 Tarvolanjärven 
pohjoispuolen kal-
lio 

Luonnontilaisen kaltaista kalliomännikköä, vanho-
ja mäntyjä, vähän lahopuuta, avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

193 Vasarakarin klopit Kalliokarirykelmä, silokalliota, somerikkoa, kasvi-
juotteja kallionkoloissa, ruovikkoa, katajaa 

 

194 Iso-Sauko Metsäinen mannersaari, silokalliota, kalliomännik-
köä, somerikkoa, lehtipuita, aluskasvillisuus leh-
tomaista, ruovikkoa 

 

195 Voiluodon niitty Unajan-Voiluodon maakunnallisesti arvokkaalla 
kulttuurimaisema-alueella sijaitseva pieni heinitty-
nyt tuore niitty 

 

196 Lehtisen keto Peltoihin rajoittuva umpeenkasvava ketokieleke, 
katajikkoa, mäkikauraniittyä, kuivaa heinäniittyä, 
tuoretta heinäniittyä 

 

197 Vermuntilan keto Melko umpeenkasvanut kallioketo, eteläpäässä 
edustavaa ketolajistoa, tuoretta suurruohoniittyä 

 

198 Helon laidun Unajan-Voiluodon kulttuurimaisemassa sijaitseva 
yhä laidunnettu tila, kallioketoa, merenrantaniittyä, 
rantalehtoa, hevoslaidunta, tuoretta niittyä, joki-
maiseman, merimaiseman ja viljelysmaiseman 
yhdistelmä 
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199 Hinnon metsä-
laidun 

Mäntyvaltainen metsälaidun ja pahasti umpeutu-
nut katajikkoinen niitty 

 

200 Anttilan kyläkedot Pieniä kallioketoja Unajan-Voiluodon maakunnal-
lisesti arvokkaalla maisema-alueella kivisinä saa-
rekkeina peltojen keskellä, lisäksi tuoretta niittyä, 
osa alueista umpeenkasvamassa 

 

201 Muinan niitty Muinan museoalueella sijaitseva hietakastikan 
valtaama niitty, umpeenkasvamasssa 

 

202 Soukaisten vasik-
kahaka 

Kallioinen, osin katajikkoinen vasikkahaka, kallio-
ta, mäntyhakaa, tuoretta heinäniittyä 

 

203 Vähä-Kumaraisen 
luhtalaidun 

Kuivattu järvi, joka ollut laitumena ja niittynä, 
avointa luhtaa ja luhtaniittyä 

 

204 Vasaraisten-
Tarvolan kalliolaa-
kio 

Harvaa mäntyä kasvava kallioalue, kilpikaarnaisia 
mäntyjä, kolomäntyjä, kalliosoistumia, isovarpu-
rämeitä, lyhytkorsirämeitä, tupasvillanevoja, 
avainbiotooppi 

Metsälaki 10 § 

205 Maanpäänniemen 
ranta 

Rakentamaton merenranta, näkymä Rauman 
eteläiseen saaristoon, luonnontilainen hiekkaran-
ta, yksi veneettömän harvoja paikkoja päästä 
meren rantaan Raumalla 

 

206 Pitkäjärvenkalliot Laakea kallioalue, harvaa männikköä, kalliosois-
tumia, jotka osittain luonnontilaisia, isovarpurä-
mettä, soistumien reunoilla pökkelökoivuja, avain-
biotooppeja 

Metsälaki 10 § 

207 Lamminjärven 
lehto 

Vankkaa kuusikkoa kasvava saniaislehto ja luon-
nontilaisen kaltainen lehtokorpi, luonnonmetsän 
tilaa lähestyvää metsää, maapuita, kuolleita pys-
typuita, avainbiotooppeja 

Metsälaki 10 § 

208 Mustalahden kal-
liorinne 

Jylhä ja luonnontilainen kallioalue, joka laskee 
pieneen eutrofiseen lampeen, joka on syntytaus-
taltaan kluuvijärvi, ehyt ja kaunis maisemakoko-
naisuus, iäkästä kalliomännikköä, jyrkänne 

 

209 Unajanlahti Kak-
sonen 

Avointa nurmea, rantalehtoa Luonnonsuojelulaki 
49 § 

210 Unajansalmen 
koillispuoli 

Vanhoja peltoja, rantalehtoa, mökkien pihamaita Luonnonsuojelulaki 
49 § 

211 Taipalmaa Raja-
mäki 

Avointa laidunniittyä Luonnonsuojelulaki 
49 § 

212 Taipalmaa Puoliavointa koivikkoa, pellon piennarta Luonnonsuojelulaki 
49 § 

213 Karttu Avointa niittyä Luonnonsuojelulaki 
49 § 

214 Reksaaren kaak-
koiskärki 

Avointa rantaniittyä Luonnonsuojelulaki 
49 § 
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8 Johtopäätökset 
 

Olemassa olevien selvitysten perusteella on määritetty tärkeimmät luonnonarvokeskit-
tymät ja ei-alueet sekä ekologiset yhteydet Rauman keskusta-alueella ja eteläisten ran-
tojen osalta. Ne on esitetty liitekartalla 5. Koko kunnan alueella sijaitsevat arvokkaat 
luontokohteet on esitetty liitekartassa 1, jossa on myös kaikki yleiskaava-alueen pohja-
vesialueet (4 kpl). Pohjavesialueille ei tule sijoittaa pohjaveden pilaantumisriskiä 
aiheuttavaa toimintaa. 
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen ja suojelun kannalta parhaassa tilanteessa 
kaikki aikaisempien selvitysten ja paikkatietoaineistojen mukaiset kohteet jäävät raken-
tamistoiminnan ulkopuolelle. Monet kohteista onkin jo suojeltu. Tarkentavien maas-
toinventointien jälkeen seuraaville kohteille/alueille voidaan tietyin edellytyksin 
harkita uutta maankäyttöä:  

• Keskusta-alueen kohteet 21-25, 32-40, 46-48, 59 (liitekartta 2a) 
• Eteläisten rantojen selvitysalueen kohteet 10, 17, 22, 57 (liitekartta 4) 
• Uhanalaisten lajien pistemäiset esiintymät, jos niiden ympärillä ei ole muita 

luonnon arvokohteita ja lajin säilyminen voidaan kaavamerkintöjen ja/tai -
määräyksin varmistaa.  

• Maakunnallisesti/seudullisesti arvokkaat kallioalueet, jos niiden biologisten, 
geologisten ja maisemallisten arvojen säilyminen voidaan kaavamerkintöjen 
ja/tai -määräyksin varmistaa. 

Käytössä olleet selvitykset on vanhimmasta päästä tehty hieman yli 20 vuotta sitten ja 
tuoreimmillakin on ikää vajaat 10 vuotta maakuntakaava- ja ympäristöhallinnon paikka-
tietoaineistoja lukuun ottamatta. Tarvetta tarkentaville selvityksille on, mikäli uutta 
maankäyttöä suunnitellaan luontoselvitysten mukaisille arvokkaille alueille tai po-
tentiaalisille liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoille. Tämä koskee liito-oravan 
osalta koko suunnittelualuetta ja muilta osin erityisesti Rauman keskustaa ja eteläisten 
alueiden rantaosayleiskaava-aluetta.  

 

9 Liitteet 
 

Liite 1.  Arvokkaat luontokohteet, koko Rauma (kartta A3, alkuperäinen 1:50 000) 
Liite 2a. Rauman keskustan arvokkaat luontokohteet  
Liite 2b. Rauman keskustan arvokkaat luontokohteet (paikkatietoaineistona) 
Liite 3. Rauman keskustan viheralueet ja -käytävät 
Liite 4. Rauman eteläisten rantojen luontoselvityksen luontokohteet 
Liite 5. Tärkeimmät ei-alueet ja ekologiset yhteydet (keskusta-alue, keskustan pohjois-

puoliset alueet ja eteläiset rannat) 
Liite 6. Rauman sataman URPO-rautatielinjauksen liito-oravaselvitys vuonna 2009 
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10 Yhteystiedot 
 

Merja Tyynismaa 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
Satakunnankatu 23 
33210 TAMPERE 
www.a-insinoorit.fi 
Puh. 0207 911 777 
Fax 0207 911 778 

 
 

http://www.a-insinoorit.fi/
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RAUMAN YLEISKAAVAN STRATEGINEN OSA 1.7.2010
1:50 000

LUONTOARVOT/KOKO RAUMA

MERKINNÄT
Natura-alueet (1)

Luonnonsuojeluohjelma-alueet (1)

Yksityismaiden luonnonsuojelualueet (1)

Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet (1)

Putkilokasvit (2)

Uhanalaisen lajin esiintymispaikka

Nisäkkäät (2)

Linnut (2)

Hyönteiset ja muut selkärangattomat (2)

Sammalet, jäkälät ja sienet (2)

Maakunnallisesti/seudullisesti arvokkaat
kallioalueet (3)

Vähintään maakunnallisesti/seudullisesti
arvokas harjualue (3)

Ls-lain tai muun lain nojalla suojeltavaksi
tarkoitetut kohteet, alle 10 ha (3)

Ls-lain tai muun lain nojalla suojeltavaksi
tarkoitetut alueet, yli 10 ha (3)

Pohjavesialueet (1)

Ls-lain lain nojalla suojeltavaksi
tarkoitetut alueet, yli 10 ha (3)

Valuma-alueen purkupiste (1)

Valuma-alueen raja (1)

Lähteet:
(1) Ympäristöhallinnon OIVA- ympäristö- ja paikkatietopalvelu 12.4.2010
(2) SYKE, uhanalaisten lajien rekisteri 28.4.2010
(3) Satakunnan maakuntakaava 2009
(4) Rauman kaupungin paikkatietoaineisto 22.6.2010

Liito-orava (4)

Ls-lain lain nojalla suojeltavaksi
tarkoitetut kohteet, alle 10 ha (3)

Rauman eteläisten rantojen oyk:n luontoselvityksen
kohteet, Lampinen&Suominen 1998

Rauman kaupungin paikkatietoaineiston kohteet
22.6.2010

20

95

11

34

86

9

40

41

57

10

49

103

53

52

22

27 29
35

96203

45

94

3

26





rautanokkonen

ketoneilikka

kehrääjä

tiltaltti

Liito-orava

liito-orava

tiltaltti

riskilä

koskikara

kivitasku

kottarainen
kottarainen

kottarainen

kottarainen

kottarainen

kuikka

isolepinkäinen

kivitasku

kivitasku

kivitasku

kivitasku

kottarainen

kottarainen
kottarainen

kottarainen

kivitasku

kottarainen

kivitasku

kivitaskukottarainen

kivitasku

kivitasku

pensastaskukivitasku

kivitasku

kottarainen

pikkulepinkäinen

pikkusieppo

metso

nokkavarpunen

kottarainen

kivitasku

pohjantikka

kivitasku

kottarainennokkavarpunen
kangaskiuru

kottarainen

kottarainen

nokkavarpunen

kivitasku

kivitasku

kivitasku

kivitasku

kivitasku

kottarainen

kivitasku

kivitasku

kottarainen

kivitasku

kangaskiuru

kivitasku

tiltaltti

käenpiika

pikkutikka

käenpiika

käenpiika

käenpiika

naurulokki

tiltaltti

tiltaltti

käenpiika

pikkutikka

pikkutikka

pikkutikka

tiltaltti

pikkutikka

tiltaltti

pikkutikka

Maanpään rantavyöhyke

Maanpään lehto

Maanpään rantavyöhyke

Maanpään tervaleppäluhta

Maanpään metsäkortekorpi

Maanpään kalliopainannesuo

Metsä-Botnian mäntykalliot

Töyryntien mäntykalliot

Äyhönjärven kallioselänne 2

Raumanjoki

Raumanjoki Raumanjoen rantalehto

Äyhönjärvi

Äyhönjärven lehto

Lensunkallion lehto

Äyhönjärven kallioselänne

Rämesoistuma

Äyhönjärven kalliosoistuma

Kourujärven mäntykalliot

Äyhönjärvi-Pitkäjärvi joki

Bergströminlampi

Bergströminlammen rantametsä

Takalammen metsät

TakalampiÄyhönjärvi-Pitkäjärvi joki

Pitkäjärvi-Sampaanalanlahti joki

Pitkäjärven havu-lehtipuusekametsä

Kalliosoistumat
Kalliosoistumat

Pitkäjärven louhikko

Pitkäjärven kalliopainannesuot

Pitkäjärven kalliopainannesuot

KalliorämePitkäjärven kallioselännemetsät

Pitkäjärven tervaleppäkorpi

Pitkäjärven rantametsät

Pitkäjärven rantametsät

Pitkäjärvi

Turuntien liittymän metsät

Pitkäjärvi-Sampaanalanlahti joki

Sampaanalan lehtomainen männikkö

Äijänsuon urheilualue

Pitkäjärven kuntoilualue

Turuntien liittymä

Äyhönjärven itäreuna ja pumppaamon ympäristö

Petäjäksen tervaleppäkorpi

Petäjäksentien lehtimetsä

Petäjäksen merenlahtiPetäjäksen länsiosan metsät

Fåfängan metsät

Fåfängan kari
Fåfänga

Otanlahden rantavyöhyke

Fåfängan rantavyöhyke

Näkötornin lehto

Näkötornin mäntykalliot

Savenvalajan talon pihametsä

Vanha Rauma

Raumanjoki

Petäjäksentien mäntykankaat
Petäjäksen lehtometsät

Pyynpään mäntykalliot
Papinhaan metsät

Pyynpään liito-oravametsä

Kappelinsalmen joki

Telkänkadun metsikkö

Lähde: Rauman keskustan osayleiskaavan luontoselvitys 2001

RAUMAN YLEISKAAVAN STRATEGINEN OSA 1.7.2010
1:10 000

LUONTOARVOT/RAUMAN KESKUSTA









 
 
 

Rauman sataman URPO-
rautatielinjauksen liito-oravaselvitys 

vuonna 2009 
 
 

 
 

 

 
 

Espoo 

2009 
 



Rauman URPO-rautatielinjauksen liito-oravaselvitys 2009 
 

1

Sisällysluettelo 
 
 
 Tiivistelmä         2 
 1. Johdanto         3 
 2. Tulokset         3 
 3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset    12 
 4. Kirjallisuus         12 
 Liite 1. Liito-oravan elintavat       15 
 Liite 2. Menetelmäkuvaus       17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kannen kuva: Järeä kolohaapa Kylänpäässä (kuvio 9) toimii liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkana. 
 
Valokuvat © Marko Schrader 
Karttakuvat © Faunatica Oy 
Pohjakartat © PISA/003/2009 
 
Kirjoittajat:  Marko Schrader 

Kari Nupponen (Faunatica Oy) 
Marko Nieminen (Faunatica Oy) 
 

Kiitokset: Antti Kokkomäki (Rauman Satama); Taru Halla (Ecobio Oy); Raineri Virtanen  
(A-Insinöörit Suunnittelu Oy). 

 



Rauman URPO-rautatielinjauksen liito-oravaselvitys 2009 
 

2

Tiivistelmä 
 
 
Raumalla suunnitteilla olevan URPO-radan linjauksen eteläisen vaihtoehdon 3 alueella selvitettiin 
liito-oravan esiintymistä keväällä 2009. Työn tilasi Rauman satamaliikelaitos ja toteutti Faunatica 
Oy. 
 
Työn tavoitteena oli paikantaa liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä lajille soveliaat 
kulkureitit.   
 
Selvitysalueelta löytyi yhdeksän liito-oravan elinpiiriä, joista seitsemän sijaitsee selvitysalueen 
pohjoisosassa Äyhön ratapihan ja Peuralhon välisellä melko suppealla alueella. Yksi elinpiiri 
sijaitsee merenrannalla Maanpäässä ja yksi linjauksen kaakkoisosassa Kylänpäässä. Alueelta ei 
löytynyt sellaisia liito-oravalle soveltuvia metsäkohteita, joissa lajia ei havaittu.  
 
Radan toteutus nykyisen linjauksen mukaisesti todennäköisesti tuhoaisi tai olennaisesti heikentäisi 
Tauron, Peuralhon ja Kylänpään esiintymiä (kuviot 3-7 & 9). Näistä Tauron aiemmin yhtenäinen 
esiintymä on jo pirstoutunut talvella 2008-2009 tehdyissä metsänhakkuissa. Äyhön ja Maanpään 
esiintymiin (kuviot 1, 2 & 8) radan toteutuksella ei sen sijaan olisi merkittävää vaikutusta. Tauron, 
Peuralhon, Kylänpään ja Maanpään esiintymillä (kuviot 6-9) liito-oravan elinpiiri todennäköisesti 
jatkuu selvitysalueen ulkopuolelle. 
 
Suosittelemme selvityksen laajentamista havaittujen liito-oravaesiintymien ympäristöön 
esiintymien todellisen laajuuden selvittämiseksi, jotta radan toteutuksen vaikutusta esiintymien 
tilaan voitaisiin arvioida tarkemmin. 
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1.  Johdanto 
 
Liito-orava on Suomessa uhanalainen (luokka VU) sekä EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV 
laji, mikä edellyttää erityisten suojelutoimialueiden osoittamista ja lajin tiukkaa suojelua (Rassi ym. 
2001, Ympäristöministeriö 2009a, b). Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat 
luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltuja, eikä niitä saa heikentää (Luonnonsuojeluasetus 
1997/2005). Lajin biologian erityispiirteet esitellään liitteessä 1. 
 
Vuonna 2009 liito-oravan esiintymistä selvitettiin Raumalla suunnitteilla olevan URPO-radan 
linjauksen eteläisen vaihtoehdon 3 alueella Äyhön ratapihan ja sataman laajennusalueen välillä noin 
18 km matkalla (kuva 1). Työn tavoitteena oli selvittää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat 
sekä lajille soveliaat kulkureitit alueella. Työn tilasi Rauman satamaliikelaitos ja toteutti Faunatica 
Oy. Käytetyt menetelmät kuvaillaan liitteessä 2. 
 
 
 
2.  Tulokset 
 
Suurin osa kartoitetusta alueesta on karua, liito-oravalle sopimatonta männikköä. Vähän laajempia 
varttuneita kuusikoita on useassa paikassa linjauksen pohjoisosassa sekä erillisinä laikkuina 
selvitysalueen kaakkoisosassa Kylänpäässä ja merenrannan tuntumassa Maanpäässä. Liito-oravalle 
hyvin soveltuvia, mutta asuttamattomia alueita ei löytynyt selvitysalueelta. 
 
Selvitysalueelta löytyi yhdeksän liito-oravan elinpiiriä (kuva 1), joista seitsemän sijaitsee 
selvitysalueen pohjoisosassa Äyhön ratapihan ja Peuralhon välisellä melko suppealla alueella. Yksi 
elinpiiri sijaitsee merenrannalla Maanpäässä ja yksi linjauksen kaakkoisosassa Kylänpäässä. 
 
 
Liito-oravaesiintymät 
 
Äyhön ratapiha  
 
Äyhön alueella on kaksi liito-oravan elinpiiriä (kuviot 1 & 2; kuvat 2 & 8). Kuvio 1 on noin 1,3 ha 
kokoinen. Metsä on varttunutta kuusikkoa, joka rajoittuu idässä taimikkoon. Taimikon rajalla 
kasvaa muutamia järeitä haapoja, jotka toimivat ruokailupuina. Kuvion länsiosassa on lisääntymis- 
ja levähdyspaikkana toimiva kolohaapa.  
 
Lisääntymis- ja levähdyspaikka säilynee myös radan rakentamisen jälkeen, mutta osa tärkeistä 
ravintopuista häviää ja elinpiiri pienenee. Ratahanke ei todennäköisesti kuitenkaan hävitä 
esiintymää. Elinpiiri on suppea-alainen, mutta mahdollisesti jatkuu selvitetyn alueen ulkopuolella. 
Mahdollisesti kuviot 1 ja 2 muodostavat yhden kokonaisuuden. Moottorirata ja voimalinja 
kuitenkin heikentävät alueiden välistä kulkuyhteyttä. 
 
Alue 2 on noin 1 ha kokoinen varttunut kuusimetsä. Alueen itäosan puusto on nuorempaa kuin 
muualla. Länsiosassa kasvaa useita järeitä haapoja. Liito-oravalle hyvin soveltuva metsä jatkuu 
lännessä kartoitetun alueen ulkopuolelle. Kuviolta ei löytynyt liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkaa, joten pesäpuu on todennäköisesti lännessä selvitysalueen ulkopuolella.  
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Ratahanke pienentää elinpiiriä idässä. Koska alueen parhaiten liito-oravalle soveltuvaa metsää on 
kuvion länsiosassa, ratahankkeella ei ole suurta vaikutusta esiintymään. 
 
Pesäpuun koordinaatit: 

Puun n:o X-koord. Y-koord. Laji Läpimitta Papanoita Pesäpaikka 
8 1532723 6782582 Haapa 40 51-100 Kolopuu 

 
 
Tauro 
 
Tauron esiintymä sisältää kuviot 3-6 (kuvat 3, 7, 10 & 11), joiden pinta-ala on yhteensä noin 5,4 ha. 
Kuvioiden 3 ja 4 välinen alue on hakattu talven 2008-2009 aikana. Ennen hakkuita kuviot 
muodostivat laajan yhtenäisen esiintymän. Kuvion 4 pesäpuu on keskellä hakkuualuetta. Pesäpuun 
ympärille on jätetty alle 10 m leveä suojavyöhyke, ja lisäksi kulkuyhteyspuita lähimpään metsään 
on vain niukasti. Todennäköisesti kuvion 4 lisääntymis- ja levähdyspaikka on heikentynyt 
hakkuissa niin paljon, ettei liito-orava tule käyttämään sitä lähitulevaisuudessa. Myös kuvioiden 3 
ja 4 välinen kulkuyhteys on heikentynyt hakkuissa. 
 
Kuvion 3 itäosassa kasvaa runsaasti haapaa. Liito-oravan pesäpuut sijaitsevat lähellä 
omakotitalotontin rajaa. Puiden etäisyys ratalinjasta on noin 40 m. Suunnitellun linjauksen toteutus 
heikentäisi lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Pesäpuut todennäköisesti säilyvät, mutta tärkeät 
ruokailualueet tuhoutuisivat ja elinpiiri pirstoutuisi pahasti. 
 
Kuvion 5 eteläosassa sijaitseva lisääntymis- ja levähdyspaikka on ratalinjauksen välittömässä 
läheisyydessä ja tuhoutuisi toteutusvaiheessa. Lisäksi kuviot 4 ja 5 pirstoutuisivat ja pienenisivät 
olennaisesti.  
 
Kuvio 6 on varttunut kuusivaltainen metsä, josta löytyi vain niukasti merkkejä liito-oravasta. 
Kuusivaltainen metsä jatkuu idässä kapean pellon toisella puolella, ja mahdollisesti myös liito-
oravan elinpiiri jatkuu siellä. 
 
Pesäpuiden koordinaatit: 
Puun n:o X-koord. Y-koord. Laji Läpimitta Papanoita Pesäpaikka 

4 1532913 6781468 Haapa 25 1-10 Kolopuu 
5 1532933 6781843 Haapa 35 1-10 Kolopuu 
6 1532916 6782038 Haapa 35 101-500 Kolopuu 
7 1532903 6782040 Haapa 25 11-50 Kolopuu 
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Kuva 1. Rauman URPO-radan suunnitellun linjauksen eteläisen vaihtoehdon 3 selvitysalue (violetti 
viiva) ja havaitut liito-oravaesiintymät. 
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Kuva 2. Äyhön ratapihan liito-oravahavainnot keväällä 2009. 
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Kuva 3. Tauron liito-oravahavainnot keväällä 2009. 
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Peuralho 
 
Peuralhon esiintymä on noin 1 ha kokoinen (kuvio 7; kuvat 4 & 9). Alueen eteläosassa kasvaa 
runsaasti haapaa, ja pohjoisosa on kuusivaltainen. Esiintymän välittömässä läheisyydessä metsä on 
pääosin nuorta liito-oravalle sopimatonta taimikkoa. Alueelta löytyi useiden puiden alta liito-oravan 
ulostepapanoita, mutta ei lajille sopivaa kolopuuta. Todennäköisesti liito-orava pesii risupesässä 
alueen kuusivaltaisessa osassa. Esiintymän pinta-ala on pieni, ja erittäin todennäköisesti elinpiiri 
jatkuukin selvitysalueen ulkopuolella.  
 
Radan toteutus suunnitellulla linjauksella todennäköisesti hävittää esiintymän. 
 
 
Kylänpää 
 
Kylänpään noin 1,1 ha kokoinen esiintymä (kuvio 9) sijaitsee kapealla vyöhykkeellä pellon reunalla 
(kansikuva, kuvat 5 & 13). Alueen kaakkoisosa on varttunutta kuusimetsää. Keskiosassa kasvaa 
muutaman kuusen lisäksi useita haapoja, ja sieltä löytyi kolme lisääntymis- ja levähdyspaikkana 
toimivaa kolohaapaa. Havaitun elinpiirin pinta-ala on pieni, ja esiintymä jatkuu todennäköisesti 
kartoitetun alueen ulkopuolella, mahdollisesti pohjoiseen ja itään päin. Selvitysalueen 
pohjoispuolella sijaitsevat pihapiirit näyttäisivät soveltuvan liito-oravalle. Koillisessa alue muuttuu 
liito-oravalle sopimattomaksi männiköksi. 
 
Liito-oravan pesäpuista kaksi sijaitsee suunnitellun ratalinjan alueella. Kolmas pesäpuu sijaitsee 
noin 50 m päästä linjasta, joten se mahdollisesti säilyisi. Ratalinja kuitenkin pilkkoo jo alunperin 
pienen alueen kahtia ja hävittää vähintään kaksi pesäpuuta. Jäljelle jäävä metsikkö on niin pieni, 
ettei se hankkeen toteutumisen jälkeen enää kelpaa liito-oravalle.  Elinpiiri ja sen lisääntymis- ja 
levähdyspaikat tuhoutuisivat siis todennäköisesti kokonaan. 
 
Pesäpuiden koordinaatit (KKJ1); puiden läpimitat ovat senttimetreinä: 

Puun n:o X-koord. Y-koord. Laji Läpimitta Papanoita Pesäpaikka 
1 1531239 6775623 Haapa 35 yli 500 Kolopuu 
2 1531197 6775655 Haapa 30 11-50 Kolopuu 
3 1531178 6775660 Haapa 25 1-10 Kolopuu 

 
 
Maanpää 
 
Maanpään esiintymä (kuvio 8) on noin 12,3 ha kokoinen (kuvat 6 & 12). Alueen keski- ja eteläosa 
on osittain mäntyvaltaista ja notkot kuusivaltaisia. Puusto muuttuu varttuneeksi kuusivaltaiseksi 
metsäksi alueen pohjoisosassa. Elinpiirin pohjoisin osa sijaitsee sellutehtaan alueella, joka on 
aidattu ja jäi siksi kartoituksen ulkopuolelle. Aidatun alueen kuusimetsä soveltuu kuitenkin hyvin 
liito-oravalle ja liito-oravan papanoita löytyi aidan välittömästä läheisyydestä. Liito-oravan elinpiiri 
todennäköisesti jatkuu tehdasalueella. Kartoitetulta alueelta ei löytynyt liito-oravalle soveltuvia 
kolopuita. Mahdollisesti alueella elävä liito-orava käyttää risupesää tai pesäpuu sijaitsee 
tehdasalueella.  
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Kuva 4. Peuralhon liito-oravahavainnot keväällä 2009. 
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Kuva 5. Kylänpään liito-oravahavainnot keväällä 2009. 
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Kuva 6. Maanpään liito-oravahavainnot keväällä 2009. 
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Elinpiirin ydinalue sijaitsee todennäköisesti alueen pohjoisosassa. Ratalinjaus puolestaan sijaitsee 
elinpiirin eteläosassa, joten linjauksen mukaisen alueen tuhoutumisen vaikutus elinpiiriin on 
vähäinen. Mikäli Maanpään aluetta eräiden satamalaajennusvaihtoehtojen mukaisesti tasoitetaan 
laajalti sataman lisäarvoalueeksi, liito-oravaesiintymä todennäköisesti tuhoutuu. Kulkuyhteyksien 
mahdollista tasauksen jälkeistä säilymistä itään ei voi päätellä tämän selvityksen perusteella, koska 
selvitysalue rajautui vain kapealle kaistaleelle ratalinjauksen ympärille.  
 
 
 
3.  Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 
 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisesti suojeltuja, 
eikä niitä saa ilman poikkeuslupaa heikentää. Myös kulkuyhteydet näille paikoille ovat suojeltuja, 
sillä kulkuyhteyksien katkaiseminen tulkitaan lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämiseksi. 
Näiden seikkojen vuoksi suosittelemme, että liito-oravien elinpiirit ja tärkeät kulkuyhteydet 
säästetään. 
 
Radan toteutus nykyisen linjauksen mukaisesti todennäköisesti tuhoaisi tai olennaisesti heikentäisi 
Tauron, Peuralhon ja Kylänpään esiintymiä (kuviot 3-7 & 9). Näistä Tauron aiemmin yhtenäinen 
esiintymä on jo pirstoutunut talvella 2008-2009 tehdyissä metsänhakkuissa. Äyhön ja Maanpään 
esiintymiin (kuviot 1, 2 & 8) radan toteutuksella ei sen sijaan olisi merkittävää vaikutusta. Tuloksia 
tulkittaessa on huomattava, että havaintokarttoihin merkityt elinpiirit ovat kuitenkin vain karkea 
arvio, sillä esiintymät saattavat jatkua selvitetyn alueen ulkopuolella. Ainakin Tauron, Peuralhon, 
Kylänpään ja Maanpään esiintymillä (kuviot 6-9) arvio esiintymän tilan huononemisesta radan 
toteutuksen jälkeen voi muuttua, mikäli elinpiiri todetaan nykyistä laajemmaksi. 
 
Suosittelemme selvityksen laajentamista havaittujen liito-oravan esiintymien ympäristöön 
esiintymien todellisen laajuuden selvittämiseksi, jotta radan toteutuksen vaikutusta esiintymien 
tilaan voitaisiin arvioida luotettavammin. 
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Kuva 7. Tauron esiintymä (kuvio 3) on sekametsää, jossa kasvaa runsaasti haapaa. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050913
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=9045&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5292&lan=fi


Rauman URPO-rautatielinjauksen liito-oravaselvitys 2009 
 

14

 
 

 



Rauman URPO-rautatielinjauksen liito-oravaselvitys 2009 
 

15

Liite 1. Liito-oravan elintavat. 
 
 
Liito-orava (Pteromys volans) on havumetsävyöhykkeen varttuneissa sekametsissä esiintyvä pieni 
yöaktiivinen nisäkäs. Suomen ulkopuolella laji on levittäytynyt halki Siperian aina Japaniin asti 
(Ognev 1966). Euroopan Unionissa liito-oravaa esiintyy Suomen lisäksi vielä pieniä määriä Virossa 
ja yksittäin Latviassa (Mäkelä 1996b, Timm & Kiristaja 2002). Suomessa on noin 143 000 liito-
oravanaarasta, keskimäärin 0,9 naarasta neliökilometriä metsämaata kohti (Hanski 2006). Suomen 
liito-oravakannan on arvioitu taantuneen viimeisimpien vuosikymmenien aikana (Rassi ym. 2001, 
Hanski 2006).  
 
Liito-orava suosii varttuneita kuusikoita, jotka tarjoavat järeitä kuusia ja kolohaapoja suoja- ja 
pesäpaikoiksi sekä lehtipuita kuten koivuja, haapoja ja leppiä ruokailupuiksi (Hanski 1998). 
Ruokailupuustoa tarjoavat myös lehtipuutaimikot, peltojen ja hakkuuaukeiden reunat sekä järven- 
ja merenrantalepikot. Liikkuessaan yhdestä sopivasta elinympäristöstä toiseen liito-oravat käyttävät 
myös nuoria metsiä ja taimikoita. Laji pystyy ylittämään jopa siemenpuuhakkuita, jos puut ovat 
riittävän lähellä toisiaan. Ne kuitenkin välttävät mäntymetsiä ja puustoisia rämeitä. Puuttomat 
hakkuut, nuoret taimikot ja avoimet alueet ovat liito-oravalle käyttökelvottomia (Hanski ym. 2001). 
Liito-orava pystyy ylittämään 30-70 m leveitä aukkoja (Desrochers ym. 2003). 
 
Jokaisella liito-oravalla on useita pesiä, joita ne säännöllisesti käyttävät. Liito-orava käyttää 
lisääntymiseen ja lepäämiseen useita eri pesiä elinpiirillään, keskimäärin neljää eri pesää kesä-
syyskauden aikana (vaihteluväli 1-10 pesää). Pesäkolo on yleensä käpytikan haapaan hakkaama, 
joskus myös luonnonkolo esimerkiksi koivussa (Hanski ym. 2000b). Kolojen lisäksi liito-orava voi 
käyttää pesänään oravan kuuseen rakentamaa risupesää tai linnunpönttöä, joskus myös 
asuinrakennuksen osaa, jos sopiva on tarjolla (Hanski ym. 2000a). Kartoituksissa havaitaan 
pesäpuina lähes ainoastaan kolopuita, sillä liito-oravan käyttämiä risupesiä on kartoituksissa lähes 
mahdotonta todentaa. 
 
Kesällä liito-orava käyttää ravinnokseen pääasiassa lehtipuiden lehtiä, erityisesti haapaa ja leppää. 
Syksyn ja talven tullen lehdet korvautuvat lepän ja koivun norkoilla sekä havupuiden kukinnoilla ja 
vuosikasvaimilla (Mäkelä 1996a, Hanski 1998). Talveksi liito-oravat varastoivat lehtipuiden 
norkkoja useimmiten ravintolähteen lähistöllä kasvavien kuusten oksille (Sulkava & Sulkava 1993). 
 
Liito-oravaurosten ja -naaraiden elinpiireissä on suuri kokoero. Urosten keskimääräinen reviirikoko 
on 60 ha ja naaraiden 8 ha (Hanski ym. 2000a) sisältäen useita pesä- ja ruokailupaikkoja tarjoavia 
metsiköitä, joita sopimattomammat mutta liikkumisen sallivat elinympäristötyypit voivat pirstoa. 
Liito-oravanaaraan ei ole radiopantatutkimuksissa havaittu lisääntyvän alle 4 ha kokoisissa, 
eristyneissä, nuorten metsien, taimikoiden tai avoalueiden ympäröimissä metsälaikuissa (Hanski 
2006).  
 
Elinpiirillä on todettu olevan ydinalue, johon liito-oravan oleskelu ja liikkuminen keskittyy. 
Ydinalueella ravintoa tarjoavien lehtipuiden tiheys on usein suuri (Hanski 1998). Toinen tärkeä 
tekijä on kolopuiden, erityisesti vanhojen haapojen, esiintyminen. Ravinto- ja pesäresurssit ovat 
tärkeitä erityisesti naaraille, joiden elinpiirit ovat pienempiä kuin urosten ja selkeästi erillään 
toisistaan. Urokset sen sijaan liikkuvat laajoilla alueilla erityisesti keväällä kiima-aikana, eivätkä 
puolusta reviirejä (Hanski ym. 2000a). Naaraiden elinpiirit ovat yleensä erillään toisistaan, mutta 
urosten elinpiirit voivat sijaita laajalti päällekkäin samalla alueella. Yhden uroksen elinpiirin sisällä 
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voi olla useamman naaraan elinpiiri (Hanski ym. 2001).  
 
Koska yöaktiivista liito-oravaa on vaikea havaita, niin kellertävät ulostepapanakasat kolohaavan tai 
järeän kuusen juurella ovat yleensä ainoa merkki lajin esiintymisestä alueella. Ainoastaan talvella 
muodostuneet papanat ovat keltaisia, koska talviravintona käytetyt norkot sisältävät runsaasti 
siitepölyä. Keväällä maalis-toukokuussa lumen sulettua puiden tyviltä kellertävät papanat ovat 
parhaiten havaittavissa. Myöhemmin kesällä liito-oravan ravinnon muuttuessa papanat muuttuvat 
rusehtaviksi ja vaikeammin havaittaviksi ja hajoavat maastossa nopeammin, kun taas talvella 
papanat helposti hautautuvat lumeen. Kesäpapanoita on maastossa lähes mahdotonta havaita. 
Papanat antavat ainoastaan tietoa lajin esiintymisestä alueella, niiden perusteella ei pysty 
määrittämään eläinten määrää tai niiden elinpiirien laajuutta. Lisäksi liito-oravat liikkuvat talvisin 
huomattavasti suppeammalla alueella kuin kesällä, joten kartoituksissa havaittavat talvipapanat 
paljastavat vain osan yksilöiden käyttämistä alueista. 
 
 

  
Kuva 8. Äyhön ratapihan esiintymällä taimikon rajalla kasvaa järeitä haapoja, joita liito-orava 
käyttää ruokailupuina (kuvio 1). 
Kuva 9. Peuralhon esiintymän alueella kasvaa runsaasti nuorta haapaa (kuvio 7). 
 

  
Kuva 10. Tauron esiintymän (kuvio 4) lisääntymis- ja levähdyspaikka. Pesäpuun ympärille on 
jätetty hakkuissa alle 10 m leveä suojakaista. 
Kuva 11. Runsaasti liito-oravan papanoita järeän kuusen alla Tauron esiintymän (kuvio 3) 
itäosassa. 
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Liite 2. Menetelmäkuvaus. 
 
 
Koko selvitysalue tarkistettiin maastokäynneillä. Selvitysalue oli n. 100 m leveä kaistale noin 18 
km matkalla suunnitellulla rautatielinjauksella. Kartoitusta laajennettiin kaistaleen ulkopuolelle 
niillä alueilla, joilla havaittiin merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Maastotyöt teki Marko 
Schrader 16.-17.5.2009. Kartoitus ajoittui liito-oravan esiintymisselvitysten kannalta 
luotettavimpaan vuodenaikaan (ks. liite 1). Liito-oravan papanoita etsittiin mahdollisten oleskelu- ja 
ruokailupuiden ja -puuryhmien alta. Näitä ovat kaikki haavat, joiden läpimitta on yli 20 cm, sekä 
kuuset, joiden läpimitta on yli 30 cm. Haapojen ja kuusien lisäksi tarkistettiin myös isoimmat 
koivut. Puille, joiden alta löydettiin papanoita, määritettiin GPS-paikantimella koordinaatit (KKJ1) 
ja löytöpaikkojen sijainnit merkittiin kartalle. 
 
Jos metsästä löydettiin liito-oravan jätöksiä, lähiympäristöstä etsittiin ruokailupuita ja mahdollisia 
pesäpuita. Löydettyjen papanoiden perusteella kartoille rajattiin liito-oravalle soveliaat alueet (eli 
todennäköiset reviirit tai reviirin osat) sekä lajin käytössä olevat lisääntymis- ja levähdyspaikat. 
Kartoille rajattiin myös alueet, jotka metsän rakenteen perusteella soveltuvat liito-oravan 
elinympäristöksi, mutta joista ei kartoituksen yhteydessä löytynyt merkkejä liito-oravasta. 
Kulkuyhteydet (metsäkäytävät) esiintymiä ympäröiville alueille arvioitiin maastokäynnin tulosten 
ja ilmakuvien perusteella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kuva 12. Maanpään esiintymän pohjoisosassa kasvaa järeitä kuusia, joiden alta löytyi liito-oravan 
papanoita (kuvio 8). 
Kuva 13. Kylänpään esiintymä (kuvio 9). Järeä haapa kuvan oikealla laidalla on yksi esiintymän 
pesäpuista. 
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