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JoHDANto

Tämä raportti esittelee Rauman kaupungin tilaaman Ainonka-
dun laajennoksen luontoselvityksen tulokset, joiden perusteella 
voidaan suunnitella alueen maankäyttöä asemakaavoituksessa. 

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

RAPoRtistA 

Tässä raportissa esitetään maaliskuun loppupuolen ja syyskuun 
puolivälin välisenä aikana 2018 toteutetun pesimälinnusto-, lii-
to-orava- ja kasvillisuusselvityksen tulokset. Raportti käsittää 
yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä 
sekä inventointien tulokset ja mahdolliset maankäyttösuosituk-
set. 

selVitysAlueeN yleisKuVAus

Ainonkadun asemakaava-alue sijaitsee Rauman keskustassa Syvärauman alueella (kuva 1). 
Tutkimusalueena oli Syvärauman päiväkohdin tontti osoitteessa Ainonkatu 69 (kuva 2). Ky-
seessä on 0,78 hehtaarin laajuinen tontti, johon lukeutuu päiväkoti pihapiireineen ja ulkora-
kenteineen. Lisäksi laiteilla on lisäksi kangasmetsää, joka on osittain kulttuurivaikutteinen. 
Päiväkodin pihapiiristä laadittiin erillinen kasvillisuusselvitys 0,46 hehtaarin rajaukselta                                    
(kuva 3) vuonna 2017 (Ahlman 2017), mutta aluetta laajennettiin, joten vuoden tutkimus ulotet-
tiin hieman suuremmalle alalle.

Kuva 1. Ainonkadun tutkimusalueen sijainti (punainen rajaus). 
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tyÖstä VAstAAVAt HeNKilÖt

Rauman Ainonkadun laajennoksen luontoselvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastasi 
lintuihin, putkilokasveihin ja elinympäristöihin syventynyt luontokartoittaja Santtu Ahlman. 

Kuva 2. Ainonkadun laajennoksen tutkimusalueen sijainti (punainen rajaus). 

Kuva 3. Ainonkadun tutkimusalueen sijainti (punainen katkoviiva) vuonna 2017. 
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liito-oRAVAselVitys

tutKimusmeNetelmät
Ainonkadun laajennoksen tutkimusalue kierrettiin huolella läpi 26.3., jolloin etsittiin liito-ora-
vien jätöksiä puiden runkojen tyviltä. Inventoinnit tehtiin ajankohtana, jolloin lumet olivat su-
laneet kokonaan pois. Näin ollen mahdollisten jätöksien löytämiseen oli erinomaiset edellytyk-
set. Alueelta tutkittiin kaikkien järeähköjen leppien, raitojen, haapojen ja kuusten tyvet. Lisäksi 
useiden muiden 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.

tuloKset JA Päätelmät
Ainonkadun laajennoksen tutkimusalueelta ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä, eikä so-
veliasta elinympäristöä ole alueella mainittavasti. Liito-oravan vanhoja reviirejä ei myöskään 
tunneta paikalta (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2018). Lajin esiintymistä ei näin ollen tarvitse 
huomioida asemakaavoituksessa. 
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Taulukko 1. 
Tutkimusalueen
pesimälinnusto 
parimäärineen.

PesimäliNNustoselVitys

tutKimusmeNetelmät
Pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskennoin 26.3., 24.5. ja 1.6. Ensimmäinen inventointikerta 
tehtiin liito-oravaselvityksen ohessa ja viimeinen kasvillisuuskartoitusten yhteydessä. Kartoi-
tukset tehtiin kello 4–10 välisenä aikana, jolloin linnut olivat aktiivisesti äänessä. Yksi inven-
tointikerta kesti noin tunnin. Yölaulajiin keskittyviä 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 selvitystä voidaan pitää hyvin tarkkana.

AiNoNKADuN lAAJeNNoKseN liNNustostA
Selvitysalue on pinta-alallisesti niin pieni, että esiintyvä lajisto on pitkälti sattumanvaraista. La-
jisto edustaa tyypillistä lehti- ja sekametsien sekä pihapiirien linnustoa. Alueella pesi yhteensä 
viisi paria (taulukko 1). 

lAJiKoHtAistA tARKAsteluA
Tässä osiossa esitetään yleispiirteisesti tutkimusalueella pesineiden huomionarvoisten lajien 
tietoja. Kustakin lajista kerrotaan suomalaisen nimen lisäksi tieteellinen nimi. Palstan oikeassa 
reunassa on merkitty punaisella hakasulkuihin lajin mahdollinen uhanalaisuusluokitus (CR = 
äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettä-
vä, L = lintudirektiivin laji ja V = Suomen erityisvastuulaji). Tällaisia lajeja ei kuitenkaan tavattu. 
Lajiluettelossa käytetään termeinä sekä reviiriä että pesiviä paria. Molemmat tarkoittavat kui-
tenkin pesimähavaintoja.

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)                                                                       [V]
Alueella oli yksi reviiri (reviirikartta 1). Leppälintu pesii tyypillisesti mäntykankailla, mutta 
pieni osa kannasta viihtyy pihapiireissä. Se on Suomen erityisvastuulaji (V).

Räkättirastas (Turdus pilaris)
Tutkimusalueen koillisosassa oli yksi reviiri (reviirikartta 1). Räkättirastasta voidaan pitää kult-
tuurisidonnaisena lajina, joka pesii usein löyhinä yhdyskuntina pihapiireissä ja viljelysten lai-
tamilla.

Laji Parimäärä

Leppälintu 1
Räkättirastas 1
Kirjosieppo 2
Talitiainen 1
Yhteensä 5 paria

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Kaksi paria pesi alueella (revii-
rikartta 1). Kirjosieppo on taval-
linen pihapiirien pesimälaji, jota 
vaatii valmiin pesäkolon tai lin-
nunpöntön pesimiseen.
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Reviirikartta 1. 
Käpytikan (1 pari), räkättirastaan (1 pr), 
kirjosiepon (1 pr) ja talitiaisen (1 pr) reviirit.

Leppälintu

TalitiainenRäkättirastas

Kirjosieppo

Talitiainen (Parus major)
Yksi pari asettui pesimään alueelle (reviirikartta 1). Talitiainen pesii kaikenlaisissa metsissä, 
kunhan pesäkoloja on tarjolla. 

Päätelmät
Ainonkadun laajennoksen pesimälinnusto on hyvin tavanomaista, mutta tiheys on selvästi tyy-
pillistä korkeampi; noin 641 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. Kokonaisuudessaan tutkimusalueella ei ole sellaisia linnustollisia arvoja, jotka 
vaikuttavat alueen maankäytön suunnitteluun, sillä huomionarvoisista lajeista havaittiin vain 
yksi leppälintupari.
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KAsVillisuusselVitys

Ainonkadun laajennoksen kasvillisuus ja luontotyypit selvitettiin 12.9., mutta kevätlajistoa ha-
vainnoitiin myös linnustoselvitysten yhteydessä. Kasvillisuus selvitettiin vain niiltä osin mitä 
ei tutkittu vuonna 2017 (Ahlman 2017).

tutKimusmeNetelmät
Aluerajaus kierrettiin järjestelmällisesti läpi, jolloin kirjattiin kaikki löydetyt putkilokasvilajit, 
myös puutarhoista ja pihoista villiintyneet lajit. Tässä selvityksessä esitetään vain ne uudet lajit, 
joita ei havaittu vuoden 2017 rajauksella (Ahlman 2017). Jokainen kuvio tyypiteltiin maastossa 
ja niiden rajat piirrettiin maastokartalle, sillä tarkoituksena oli löytää mahdolliset arvokohteet, 
kuten esimerkiksi metsä-, vesi- ja luonnonsuojelulain mukaiset elinympäristöt. Kustakin kuvi-
osta kirjoitettiin yleisluonnehdinta ja mahdolliset lisätiedot. Selvityksessä käytetty nimistö on 
Suuren Pohjolan Kasvion (Mossberg & Stenberg 2005) mukainen.

AiNoNKADuN lAAJeNNoKseN KAsVillisuuDestA
Tutkimusalue on pienestä pinta-alastaan huolimatta varsin monipuolinen, sillä päiväkodin alu-
eella on kulttuurilajistoa koristekasveineen. Lisäksi itälaidalla on mustikkatyypin (MT) tuoretta 
ja vähäisesti myös puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasmetsää. Myös kangasmetsän puolel-
la on osittain kulttuurivaikutusta. Valtaosa kasvillisuudesta koostuu pihapiirien, tienpientarei-
den ja kulttuurivaikutteisten metsien lajistosta. Myös kangasmetsissä esiintyy oma lajistonsa. 
Kuviokohtaiset valokuvat esitetään liitteessä 1. 

KuVioKoHtAiset KuVAuKset
Tässä osiossa kuvataan jokaisen kasvillisuuskuvion (kuva 4) yleisluonnehdinta ja maankäyttö-
suositukset. Kuviot 1 ja 2 on tyypitelty vuoden 2017 kasvillisuusselvityksessä (Ahlman 2017), 
joten niistä ei esitetä tietoja. Lisäksi tietoihin on lisätty luontotyyppien uhanalaisuusluokitus 
(Raunio ym. 2008). Nämä luokitukset (esimerkiksi EN = erittäin uhanalainen ja NT = silmällä-
pidettävä) on merkitty punaisella luontotyyppinimikkeen oikeaan reunaan. Mikäli kyseessä 
on viljelysalue tai jokin muu luontotyyppi, joka uupuu uhanalaisuusluokituksesta, käytetään 
pelkkää viivaa. 

3. Piha-alue                                 [–]
Päiväkodin päädyssä oleva piha-alue, josta suurin osa koskee istutettuja kasveja, kuten tuok-
suvatukkaa, pihasyreeniä, angervoja ja pikkutalviota. Luoteislaidassa on hyvin pienialaisesti 
mäntyvaltaista kallioaluetta, josta osa on kanervatyypin (CT) kuivaa kangasta ja osa avokallio-
ta.

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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4. Parkkialue                                                               [–]
Asfaltoitu piha- ja parkkialue, jossa on kasvillisuutta vain hyvin niukasti reunavyöhykkeillä. 
Esiintyviä kasveja ovat muun muassa rätvänä, sarjakeltano ja syysmaitiainen.

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

5. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas                                                                                [–]
Mäntyvaltainen kangasmetsä, joka on tuoretta kangasta. Pensaskerroksessa esiintyy runsaasti 
pihlajia. Kenttäkerroksen tyyppilaji on mustikka, joka muodostaa peittäviä kasvustoja. Ruo-
hoista tavataan muun muassa oravanmarjaa. Kuviolla on hyvin pienialaisesti puolukkatyypin 
(VT) kuivahkoa kangasta. Koilliskulmassa on hyvin pieni avokallio, jossa esiintyy muun mu-
assa isomaksaruohoa.

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

Päätelmät
Ainonkadun laajennoksen hyvin pieni tutkimusalue on elinympäristöiltään melko monipuo-
linen kulttuurivaikutuksen vuoksi, mikä näkyy lähinnä runsaana putkilokasvien määränä. 
Vuonna 2017 rajaukselta löydettiin 81 putkilokasvilajia (Ahlman 2017). Laajennososalla esiin-
tyy näiden lisäksi kalliovillakkoa, pihasyreeniä, pelto-orvokkia ja rätvänää. Nämä ovat kuiten-
kin hyvin tavallisia lajeja ja pihasyreeni on koristekasvi. Tutkimusalueelta ei tunneta vanhoja 
havaintoja uhanalaislajistosta (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2018, Eskelinen & Kärkkäinen 
2001). Alueella ei myöskään ole arvokkaita tai muuten huomionarvoisia luontotyyppejä, joten 
maankäytölle ei ole rajoituksia tai esteitä. 

1

2

3

4

5

5

Kuva 4. Ainonkadun laajennoksen kuviokohtaiset rajaukset (kuviokartta). 
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