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JoHDANto

Tämä raportti esittelee Rauman kaupungin tilaaman Aarnkarin 
luontoselvityksen tulokset, joiden perusteella voidaan suunni-
tella alueen maankäyttöä asemakaavoituksessa. 

Osana asemakaavoitusta toteutettiin luontoselvitys, jon-
ka tarkoituksena oli selvittää tutkimusalueen pesimälinnusto, 
mahdolliset liito-oravien reviirit sekä kasvillisuus. 

RAPoRtistA 

Tässä raportissa esitetään toukokuun puolivälin ja syyskuun 
alun välisenä aikana 2015 toteutetun pesimälinnusto-, liito-ora-
va- ja kasvillisuusselvityksen tulokset. Raportti käsittää yleis- ja 
pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä sekä in-
ventointien tulokset ja mahdolliset maankäyttösuositukset. 

selVitysAlueeN yleisKuVAus

Aarnkarin asemakaava-alue sijaitsee Rauman keskustassa Syvärauman länsipuolella (kuva 1). 
Hankealue on noin kuuden hehtaarin laajuinen kokonaisuus, jossa on hyvin runsaasti kulttuu-
riympäristöjä, kuten nurmikenttää ja pihapiirejä. Myös pieniä tuoreen kankaan kangasmetsiä 
esiintyy alueella, samoin erilaisia rantakallioita. Aarnkarin niemi rajautuu mereen, joten ran-
tavyöhykkeitä on runsaasti. 

Kuva 1. Aarnkarin tutkimusalueen sijainti (vihreä rajaus). 
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tyÖstä VAstAAVAt HeNKilÖt

Rauman Aarnkarin luontoselvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastasi lintuihin, putkilo-
kasveihin ja elinympäristöihin syventynyt luontokartoittaja Santtu Ahlman. 

liito-oRAVAselVitys

tutKimusmeNetelmät
Aarnkarin tutkimusalue kierrettiin huolella läpi 22.5., jolloin etsittiin liito-oravien jätöksiä pui-
den runkojen tyviltä. Inventoinnit tehtiin ajankohtana, jolloin lumet olivat sulaneet kokonaan 
pois. Näin ollen mahdollisten jätöksien löytämiseen oli erinomaiset edellytykset. Alueelta tut-
kittiin kaikkien järeähköjen leppien, raitojen, haapojen ja kuusten tyvet. Lisäksi useiden mui-
den puiden tyvet tutkittiin, vaikka liito-orava ei yleensä niitä suosi. 

liito-oRAVAN eliNPiiRistä
Liito-orava asettuu mieluiten kuusivaltaiseen metsään, jossa on riittävästi lehtipuita seassa. Ke-
sällä se syö pääosin lehtipuiden lehtiä, suosituimpia ovat koivut, lepät ja haapa. Syksyllä ravin-
to koostuu lähinnä havupuiden silmuista sekä koivun ja lepän norkoista. Vastaavaan ravintoon 
se turvautuu myös talvella. Monipuoliset ravintovaatimukset määräävät lajin elinympäristön 
sijoittumista. Lisäksi sopivia pesäpaikkoja – kuten vanhoja tikankoloja tai risupesiä – täytyy 
olla riittävästi tarjolla.

Liito-oravien reviirit ovat varsin laajoja, erityisesti koirailla, joiden elinpiirin keskimää-
räinen pinta-ala on noin 60 hehtaaria. Naarailla on huomattavasti pienempi reviiri, vain noin 
kahdeksan hehtaaria. Molemmat sukupuolet käyttävät useita eri koloja, ja niiden reviireillä on 
tärkeitä ydinalueita.

Aikuiset yksilöt ovat varsin paikkauskollisia ja liikkuvat vain pakon edessä uusille alu-
eille. Nuoret yksilöt sen sijaan levittäytyvät uusille alueille säännöllisesti (dispersaali). Levit-
täytymisen vuoksi elinvoimaisen reviirin on oltava yhteydessä laajempiin metsäalueisiin niin 
sanottujen ekologisten käytävien kautta. Mikäli metsät ovat eristäytyneitä saarekkeita, ei liito-
oravilla ole edellytyksiä elinvoimaisiin pesimäkantoihin. Lisääntymismetsien välillä tulisi olla 
vähintään kymmenen metriä korkeaa puustoa, mieluummin vielä korkeampaa. Hakkuuaukot 
ja taimikot eivät ole liito-oravalle kelvollisia liikkumisreittejä.

liito-oRAVA lAiNsääDäNNÖssä
Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien 
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty.
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tuloKset JA Päätelmät
Aarnkarin tutkimusalueelta ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä, eikä soveliasta elinym-
päristöä ole alueella. Lajin esiintymistä ei näin ollen tarvitse huomioida asemakaavoituksessa. 

PesimäliNNustoselVitys

tutKimusmeNetelmät
Pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskennoin 22.5., 3.6. ja 15.6. Ensimmäinen inventointiker-
ta tehtiin liito-oravaselvityksen ohessa. Kartoitukset tehtiin kello 4–10 välisenä aikana, jolloin 
linnut olivat aktiivisesti äänessä. Yksi inventointikerta kesti noin kolme tuntia. Yölaulajiin kes-
kittyviä inventointeja ei tehty.

Menetelmä soveltuu hyvin pienten ja rikkonaisten alueiden kartoituksiin, ja se perustuu 
siihen, että kaikki pareiksi tulkittavat havainnot merkitään karttapohjalle, jotta päällekkäisyyk-
siltä vältytään. Pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty 
koiras, varoitteleva naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari. Kartoituslaskenta on 
tarkin mahdollinen linnustonselvitysmenetelmä, ja kolmen inventointikerran selvitystä voi-
daan pitää riittävän tarkkana.

Vesilinnut laskettiin kiertolaskennoin tutkimusalueen vesialueilta. Laskentojen ensimmäi-
nen kierros toteutettiin 22.5. ja toinen 3.6. Myöhäisen toimeksiannon vuoksi ensimmäistä kier-
rosta ei voitu toteuttaa, minkä vuoksi muun muassa sinisorsia ja telkkiä ei voitu tulkita pesi-
viksi.

Pesiviksi pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot. 

Sorsalinnuilla (sotkia lukuun ottamatta)
• muista yksilöistä erillään oleva pari 
• yksinäinen koiras  
• koiraat 2–4 yksilön ryhmissä 
• pienet naarasta takaa ajavat koirasryhmät  
• yksinäiset naaraat, mikäli niiden 
   yhteismäärä on suurempi kuin koiraiden 
   yhteismäärä

Punasotkalla ja tukkasotkalla 
(selvä koirasylijäämä) 
• naaraiden kokonaismäärä 

Telkällä 
• juhlapukuinen (sukukypsä) koiras
• pari 
 

Nokikanalla 
• yksinäinen lintu (lähellä rantaa) 
• pari (kaksi lintua yhdessä) 
• reviirikiista (= kaksi paria) 
• nähdyistä yksilöistä erilliset äänihavainnot   
   (reviirit) laskenta-alueella. 

Kuikka- ja uikkulinnuilla
• yksinäinen lintu 
• pari (= kaksi yksilöä yhdessä)
   Silkkiuikkuyhdyskuntien linnuista osa 
   saattaa olla kasvillisuuden kätkössä. 
   Jos parimäärää ei pystytä arvioimaan 
   (esimerkiksi häätämällä linnut näkyviin),
   ilmoitetaan yhdyskunnan liepeillä näkyvien
   yksilöiden yhteismäärä tulkitsematta 
   sitä pareiksi. 
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Taulukko 1. 
Aarnkarin
pesimälinnusto 
parimäärineen.

AARNKARiN liNNustostA
Selvitysalueen luontotyypit ovat pienestä pinta-alasta riippumatta varsin monipuolisia (kat-
so kasvillisuusselvitys s. 12), mikä heijastuu lajistoon tavanomaista tiheämpänä parimääränä. 
Alueella pesi yhteensä 29 paria (taulukko 1). 

lAJiKoHtAistA tARKAsteluA

Tukkasotka (Aythya fuligula)                                     [VU] [V]
Keskiosan pohjukassa pesi yhteensä kolme paria (reviirikartta 1). Tukkasotka on voimakkaasti 
taantunut laji, joka pesii tyypillisesti lokkikolonioissa ja melko rehevissä vesistöissä. Se on val-
takunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut (VU) ja Suomen erityisvastuulaji.

Laji Parimäärä Laji Parimäärä

Tukkasotka 3 Mustarastas 2
Tukkakoskelo 1 Punakylkirastas 1
Silkkiuikku 4 Hernekerttu 1
Mustakurkku-uikku 3 Pajulintu 1
Nokikana 2 Kirjosieppo 1
Kalalokki 3 Talitiainen 1
Lapintiira 2 Peippo 2
Västäräkki 2
Yhteensä 29

Joutsenilla ja hanhilla
• pesällä tai todennäköisellä pesäpaikalla 
    havaittu pari 
   (= kaksi pesimäpukuista lintua yhdessä) 

Lokkilinnuilla 
• yksinäinen lintu tai pari oletetun 
   pesäpaikan luona (esimerkiksi hautova tai 
   hätäilevä emo). Yhdyskuntien parimäärät 
   voidaan arvioida kiikaroimalla pesät tai 
   hautovat emot, tai laskemalla/arvioimalla 
   pesiltä lentoon lähtevät emot 
   (molemmat usein paikalla). 
   Pesimättömiltä vaikuttavia ryhmiä ja 
   parvia ei tulkita pareiksi.

Kaikissa lajiryhmissä vastaa paria 
• löydetty pesä 

► Ensimmäisen laskentakerran (26.4.–6.5.) 
perusteella tulkittavat lajit: sinisorsa, tavi, jou-
hisorsa, lapasorsa, punasotka, telkkä, isokos-
kelo, nokikana.
► Toisen laskentakerran (9.5.–20.5.) perus-
teella tulkittavat lajit: kuikka, kaakkuri, silk-
kiuikku, härkälintu, mustakurkku-uikku, 
laulujoutsen, metsähanhi, kanadanhanhi, 
harmaasorsa, haapana, heinätavi, tukkasotka, 
mustalintu, pilkkasiipi, tukkakoskelo, uivelo.
► Kolmannen laskentakerran (21.5.–30.5.) 
perusteella tulkittavat lajit: uikut, haapana, 
heinätavi, tukkasotka, lapasotka, pilkkasiipi, 
uivelo, tukkakoskelo, pikkulokki, tiirat. 
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Tukkakoskelo (Mergus serrator)                                     [NT] [V]
Aarnkarin itäpuolella pesi yksi pari (reviirikartta 1). Tukkakoskelo on rannikkovyöhykkeen ja 
suurten reittivesien laji. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä 
(NT) ja Suomen erityisvastuulaji.

Silkkiuikku (Podiceps cristatus)
Aarnkarin pohjukassa pesi yhteensä neljä paria (reviirikartta 1). Silkkiuikku on rehevien vesis-
töjen laji, joka on taantunut monin paikoin viime vuosina. 

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)                                    [VU] [L]
Aarnkarin itäpuolen pohjukassa on kolme reviiriä (reviirikartta 1). Mustakurkku-uikku on voi-
makkaasti taantunut laji, joka on rehevien vesistöjen laji. Se on valtakunnallisessa uhanalai-
suusluokituksessa vaarantunut (VU) ja EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji.

Nokikana (Fulica atra)
Aarnkarin itäpuolen pohjukassa oli kaksi reviiriä (reviirikartta 1). Nokikana on rehevien vesis-
töjen laji, joka on taantunut voimakkaasti monin paikoin viime vuosina. 

Kalalokki (Larus canus)                                                                                                         
Aarnkarin itäpuolen pieniltä luodoilta varmistettiin kolme pesintää (reviirikartta 2). Kalalokki 
on kivikkorantaisten reittivesien tyyppilaji, joka pesii myös monenlaisissa muissa vesistöissä, 
myös suolammilla. 

Lapintiira (Sterna paradisaea)                                               [L]
Aarnkarin itäpuolen suuremmalla luodolla oli kaksi pesivää paria (reviirikartta 2). Lapintiira 
on mereinen laji, joka pesii tyypillisesti erilaisilla luodoilla muodostaen yhdyskuntia. Se on 
EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji.

Västäräkki (Motacilla alba)                                                                   
Tutkimusalueelle asettui pesimään kaksi paria (reviirikartta 2). Västäräkki pesii monenlaisissa 
elinympäristöissä, mutta tyypillisimpiä ovat rantavyöhykkeiden kivikot. 

Mustarastas (Turdus merula)                                                                   
Tutkimusalueella oli kaksi reviiriä (reviirikartta 2). Mustarastas on monenlaisten seka- ja havu-
metsien sekä pihapiirien pesimälaji. 

Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Alueelta varmistettiin yksi reviiri (reviirikartta 2). Punakylkirastas pesii monenlaisissa elinym-
päristöissä, kuten esimerkiksi pihapiireissä, peltojen laiteilla, metsämailla ja hakkuualojen pen-
saikoissa.

Hernekerttu (Sylvia curruca)
Tutkimusalueelta merkittiin yksi reviiri (reviirikartta 3). Hernekerttu on puoliavoimien pen-
saikkomaiden laji.
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Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Alueella lauloi yksi koiras (reviirikartta 3). Pajulintu suosii käytännössä kaikkia metsäisiä alu-
eita. 

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Alueella pesi yksi pari (reviirikartta 3). Kirjosieppo pesii vanhoissa tikankoloissa tai muissa 
luonnonkoloissa, mikäli linnunpönttöjä ei ole saatavilla.

Talitiainen (Parus major)
Yksi pari asettui pesimään alueelle (reviirikartta 3). Talitiainen pesii kaikenlaisissa metsissä, 
kunhan pesäkoloja on tarjolla. 

Peippo (Fringilla coelebs)
Alueella lauloi kaksi lintua (reviirikartta 3). Peipon tapaa pesivänä kaikenlaisissa metsissä, 
myös pihapiireissä. 

Päätelmät
Arnkarin pesimälinnusto on maalinnuston osalta hyvin tavallista, mutta tiheys on selvästi  ta-
vanomaista korkeampi; 440 paria neliökilometriä kohden. Tiheyteen vaikuttaa ns. reunavaiku-
tus, jonka seurauksena erilaisten elinympäristöjen lajit kohtaavat pienellä alueella. Hyvin pie-
nien alojen tiheyslaskelmat antavat kuitenkin usein virheellisen lukeman, sillä sattuman osuus 
on hyvin suuri. 

Vesilinnuston osalta Aarnkarin itäpuolen pohjukka sekä sen pienet luodot ovat linnustol-
lisesti arvokkaita, sillä hyvin pienellä pinta-alalla pesii vaateliasta ja uhanalaista lajistoa, kuten 
kolme tukkasotka- ja mustakurkku-uikkuparia, neljä silkkiuikkuparia ja kaksi nokikanaparia. 
Alue (kuva 2) suositetaan säilytettävän ennallaan siten, että rannoille ei suunnitella linnustoa 
häiritseviä rakenteita, joiden myötä häiriintyminen lisääntyy. 

Kuva 2. Linnustollisesti arvokas alue (punainen). 
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Reviirikartta 1. 
Tukkasotkan (3 paria), tukkakoskelon (1 pr), silkkiuikun (4 pr),
mustakurkku-uikun (3 pr) ja nokikanan (2 pr) reviirit.

Tukkasotka

NokikanaTukkakoskelo

Silkkiuikku

Mustakurkku-uikku
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Reviirikartta 2. 
Kalalokin (3 paria), lapintiiran (2 pr), västäräkin (2 pr),
mustarastaan (2 pr) ja punakylkirastaan (1 pr) reviirit.

Kalalokki

PunakylkirastasLapintiira

Västäräkki

Mustarastas
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Reviirikartta 3. 
Hernekertun (1 pari), pajulinnun (1 pr), kirjosiepon (1 pr),
talitiaisen (1 pr) ja peipon (2 pr) reviirit.

Hernekerttu

PeippoPajulintu

Kirjosieppo

Talitiainen
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KAsVillisuusselVitys

Aarnkarin kasvillisuus ja luontotyypit selvitettiin 7.9., mutta kevätlajistoa havainnoitiin myös 
linnustoselvitysten yhteydessä.

tutKimusmeNetelmät
Aluerajaus kierrettiin järjestelmällisesti läpi, jolloin kirjattiin kaikki löydetyt putkilokasvilajit, 
myös puutarhoista ja pihoista villiintyneet lajit. Koristelajistoa ei kuitenkaan inventoitu katta-
vasti. Jokainen kuvio tyypiteltiin maastossa ja niiden rajat piirrettiin maastokartalle. Kustakin 
kuviosta kirjoitettiin yleisluonnehdinta ja mahdolliset lisätiedot. Vesialueita ei kuitenkaan tut-
kittu. Selvityksessä käytetty nimistö on Suuren Pohjolan Kasvion (Mossberg & Stenberg 2005) 
mukainen.

AARNKARiN KAsVillisuuDestA
Tutkimusalue on kasvillisuuden kannalta pienestä pinta-alastaan huolimatta hyvin monipuoli-
nen, sillä kulttuurivaikutteisuutta on hyvin runsaasti muun muassa useiden pihapiirien vuok-
si.  Monimuotoisuutta lisäävät myös useat rantavyöhykkeet kosteikkolajeineen. Lähes kaikkia 
rantoja reunustavat sekä tervaleppävyöhykkeet että järviruokokasvustot. Metsät ovat myös 
pääosin kulttuurivaikutteisia, eikä selviä kangasmetsätyyppejä esiinny pieniä laikkuja lukuun 
ottamatta lainkaan. 

KuVioKoHtAiNeN KuVAus
Tässä osiossa kuvataan jokaisen kasvillisuuskuvion (kuva 3) yleisluonnehdinta ja maankäyt-
tösuositukset. Lisäksi tietoihin on lisätty luontotyyppien uhanalaisuusluokitus (Raunio ym. 
2008). Nämä luokitukset (esimerkiksi EN = erittäin uhanalainen, NT = silmälläpidettävä ja LC 
= elinvoimainen) on merkitty punaisella luontotyyppinimikkeen oikeaan reunaan. Mikäli ky-
seessä on viljelysalue tai jokin muu luontotyyppi, joka uupuu uhanalaisuusluokituksesta, käy-
tetään pelkkää viivaa. 

1. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas                                                             [–]
Mäntyvaltainen mustikkatyypin (MT) tuoreen ja puolukkatyypin (VT) kuivahkon kankaan 
mosaiikki. Aluskasvillisuutta hallitsee erityisesti mustikka, mutta myös puolukka on tavalli-
nen. Luoteisosa on hyvin kallioista männikköä, jossa tyyppilajistoa edustavat kanervan ohella 
heinät. Alueella on hyvin runsaasti puutarhalajistoa, kuten siperianhernepensas, komealupiini, 
pihasyreeni, idänvirpiangervo ja soikkovuorenkilpi. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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Kuva 3. Aarnkarin kuviokohtaiset rajaukset (kuviokartta). 

1

2. Pihapiiri                                                               [–]
Erillispientalo pihapiireineen ja nurmikenttineen. Kuviolla on runsaasti koristekasveja, kuten 
omenapuita, pihasyreeniä, kirsikkaa ja vaahteraa. Rakennuksen laitella on kapea mustikkatyy-
pin (MT) tuoreen kankaan kaistale, jossa esiintyy mäntyvaltaista puustoa sekä hyvin runsaasti 
mustikkaa. Rantavyöhykkeellä on lehtipuustoa, kuten esimerkiksi tervaleppiä. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

3. Pihapiiri ja kulttuurivaikutteinen mäntymetsä                                                           [–]
Kuvion luoteisosassa on tilausravintola pihapiireineen ja useine koristeistutuksineen. Etelä-
osassa on puolestaan kesämökki. Kulttuurivaikutusta on merkittävästi koko kuviolla, sillä 
esimerkiksi tuhkapensaita ja vuorenkilpiä on istutettu hiekkatien laiteille runsaasti. Kuvion 
kaakkoisosassa on pieni kallioniemeke, jossa kasvaa muun muassa keltamaksaruohoa ja tyrniä. 
Hiekkatien pohjoislaidalla on kapea mustikkatyypin (MT) tuoreen kankaan männikkö, jossa 
esiintyy mustikan lisäksi myös puolukkaa. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

2

3

4
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4. Rantakallio                                                              [LC]
Niemen kärjessä olevan kallioalue, jossa on hyvin niukasti kasvillisuutta. Puusto on lähinnä 
kitukasvuisia mäntyjä sekä vähäisesti esiintyviä lehtipuita. Rantavyöhykkeellä kasvaa muun 
muassa mesiangervoa, karhunputkea ja pietaryrttiä sekä heiniä. Niemen kärjessä on pieniä 
luotoja ja kivikoita, jotka muodostavat pienimuotoisen laguunin.

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Rantakallion suositetaan kuitenkin säilytettävän 
ennallaan luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi, sillä se tarjoaa varsin monimuotoisen 
elinympäristön lukuisille eliöryhmille. 

Päätelmät
Aarnkarin pieni tutkimusalue on elinympäristöiltään monipuolinen ja selvästi kulttuurivai-
kutteinen. Rajaukselta löydettiin 136 putkilokasvia (taulukko 2), mikä on varsin suuri lukema 
pinta-alaan nähden. Määrä selittyy kuitenkin vaihtelevilla elinympäristöillä ja pihapiirien lai-
teilla, joissa esiintyy yleensä hyvin kirjava lajisto. Havaituista putkilokasveista yksikään ei lu-
keudu valtakunnalliseen tai alueelliseen uhanalaisuusluokitukseen. Aarnkarin niemen kärjen 
kalliot suositetaan säilytettävän ennallaan monimuotoisuuden ylläpitämiseksi, mutta muilta 
osin alueella ei ole arvokkaita tai muuten huomionarvoisia luontotyyppejä, joten maankäytölle 
ei ole rajoituksia tai esteitä. 
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Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Ahomansikka Fragaria vesca Kiiltotuhkapensas * Cotoneaster lucidus
Ahosuolaheinä Rumex acetosella Kiinanpioni * Paeonia lactiflora
Ahvenvita Potamogeton perfoliatus Kissankello Campanula rotundifolia
Aitovirna Vicia sepium Koiranputki Anthriscus sylvestris
Alsikeapila Trifolium hybridum Komealupiini * Lupinus polyphyllus
Amerikanhorsma Epilobium adenocaulon Korpipaatsama Franfula alnus
Haapa Populus tremula Kotipihlaja Sorbus aucuparia
Hapankirsikka * Prunus cerasus Kultapiisku Solidago virgaurea
Harakankello Campanula patula Kultasade * Laburnum spp.
Harmaaleppä Alnus incana Kurjenkello Campanula persicifolia
Herttavuorenkilpi * Bergenia cordifolia Kurtturuusu * Rosa rugosa
Hevonhierakka Rumex longifolius Kuunlilja * Hosta spp.
Hieskoivu Betula pubescens Kylänurmikka Poa annua
Hietakastikka Calamagrostis epigejos Lampaannata Festuca ovina
Hiirenvirna Vicia cracca Leskenlehti Tussilago farfara
Hopeahärkki * Cerastium tomentosum Liperi * Levisticum officinale
Hopeakuusi * Picea pungens 'Glauca' Lumipalloheisi * Viburnum opulus 
Huopakeltano Pilosella officinarum ssp. pilosella Maitohorsma Epilobium angustifolium
Idänvirpiangervo * Spiraera chamaedryfolia Meriratamo Plantago maritima
Imeläkirsikka * Prunus avium Mesiangervo Filipendula ulmaria
Imukärhivilliviini * Parthenocissus quinquefolia Metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana
Isomaksaruoho Hylotelephium telephium Metsäimarre Gymnocarpium dryopteris
Isonokkonen Urtica dioica Metsäkastikka Calamagrostis arundinacea
Isopihatatar Polygonum aviculare ssp. aviculare Metsäkorte Equisetum sylvaticum
Isotuomipihlaja * Amelanchier spicata Metsäkuusi Picea abies
Japaninangervo * Spiraea japonica Metsälauha Deschampsia flexuosa
Jokapaikansara Carex nigra Metsämaitikka Melampyrum sylvaticum
Järviruoko Phragmites australis Metsämänty Pinus sylvestris
Kalliokielo Polygonatum odoratum Metsätammi Querqus robur
Kangasmaitikka Melampyrum pratense Metsävaahtera * Acer platanoides
Kanerva Calluna vulgaris Mongolianmaksaruoho * Phedimus hybridus
Karhunputki Angelica sylvestris Mongolianvaahtera * Acer tataricum 
Karviainen Ribes uva-crispa Mooseksenpalavapensas * Dictamnus albus
Kataja Juniperus communis Mustikka Vaccinium myrtillus
Keltamaksaruoho Sedum acre Niittyhumala Prunella vulgaris
Ketohanhikki Argentina anserina Niittyleinikki Ranunculus acris
Ketosilmäruoho Euphrasia stricta Niittynurmikka Poa pratensis
Kevätpiippo Luzula pilosa Niittynätkelmä Lathyrus pratensis
Kielo Convallaria majalis Niittysuolaheinä Rumex acetosa

Taulukko 2. Aarnkarin selvitysalueella esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä. 
Tähdellä merkityt ovat puutarhakarkulaisia tai viljelysjäänteitä. 
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Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Nuokkuhelmikkä Melica nutans Ruoholaukka Allium schoenoprasum
Nurmihärkki Cerastium fontana Ruokohelpi Phalaris arundinacea
Nurmilauha Deschampsia cespitosa Rusokuusama * Lonicera tatarica
Nurmipuntarpää Alopecurus pratensis Sarjakeltano Hieracium umbellatum
Nurmirölli Agrostis capillaris Sarvikarvalehti Ceratophyllum demersum
Nurmitähkiö, timotei Phleum pratense Siankärsämö Achillea millefolium
Ojakärsämö Achillea ptarmica Sinivuokko Hepatica nobilis
Oravanmarja Maianthemum bifolium Siperianhernepensas * Caragana arborescens
Peltolemmikki Myosotis arvensis Soikkovuorenkilpi * Bergenia crassifolia
Peltosaunio Tripleurospermum perforatum Suolavihvilä Juncus gerardii
Pietaryrtti Tanacetum vulgare Syysasteri * Aster novi-belgii
Piharatamo Plantago major Syysmaitiainen Leontodon autumnalis
Pihasaunio Matricaria suaveolens Syyspäivänlilja * Hemerocallis citrina
Pihatähtimö Stellaria media Tahmavillakko Senecio viscosus
Pihasyreeni * Syringa vulgaris Taikinamarja Ribus alpinum
Pimpinellaruusu * Rosa pimpinellifolia Tarhaomenapuu * Malus domestica
Pohjankallioimarre Polypodium vulgare Terttuselja * Sambucus racemosa
Poimuhierakka Rumex crispus Tervaleppä Alnus glutinosa
Poimulehti Alchemilla sp. Tummatulikukka Verbascum nigrum
Pujo Artemisia vulgaris Tuoksuvatukka * Rubus odoratus
Puna-ailakki Silene dioica Tuomi Prunus padus
Puna-apila Trifolium pratense Tyrni Hippophaë rhamnoides 
Puolukka Vaccinium vitis-idaea Unkarinsyreeni * Syringa josikaea
Raita Salix caprea Vadelma Rubus idaeus
Rantakukka Lythrum salicaria Valkoapila Trifolium repens
Rantamatara Galium palustre Valkovuokko Anemone nemorosa
Rauduskoivu Betula pendula Variksenmarja Empetrum nigrum
Rentohaarikko Sagina procumbens Voikukka Taraxacum sp.
Rohtotädyke Veronica officinalis Vuohenputki Aegopodium podagraria
Yhteensä 136 lajia
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Kuvion 3 tilausravintolan pihapiiriä. 
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