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1. JOHDANTO 
 
Naantalin kaupunki tilasi Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy:ltä luontoselvityksen 
Taimonrannan alueelta. Selvitystä tullaan käyttämään kaavatyön tausta-aineistona. 
Selvityksen laati FM (biologi) Turkka Korvenpää, ja sen maastotyöt suoritettiin touko-
elokuussa 2019. 
 
Selvitysalueelle tehtiin kahdeksan erillistä maastokäyntiä. Työn tarkoituksena oli 
kartoittaa alueen luontoarvoja ja arvioida niiden vaikutusta maankäyttöön. Työssä 
kartoitettiin mahdolliset luonnonsuojelulain 29 §:n suojelemat luontotyypit, 
luonnonsuojelulain 23 §:n mukaiset luonnonmuistomerkit, vesilain 2. luvun 11 §:n 
mukaiset suojeltavat pienvedet, metsälain 10 §:n tarkoittamat erityisen tärkeät 
elinympäristöt, valtakunnalliset METSO -kriteerit täyttävät kohteet ja uhanalaiset 
luontotyypit. Myös muut luonnon- tai maisema-arvoiltaan merkittävät kohteet 
inventoitiin. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden lisäksi etsittiin EU:n luontodirektiiviin 
sisältyviä lajeja sekä uhanalaisten, silmälläpidettävien ja harvinaisten eliölajien (mm. 
liito-orava) esiintymiä. Linnusto kartoitettiin kartoituslaskentamenetelmää (Koskimies ja 
Väisänen 1988) tarkoituksenmukaisesti soveltamalla. Lepakkojen esiintymistä 
selvitettiin etsimällä niille soveltuvia talvehtimis- ja lisääntymispaikkoja ja päiväpiiloja 
sekä detektorihavainnoinnilla noudattaen Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen 
kartoitusohjeita (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry 2012). Lisäksi alue jaettiin 
kasvillisuudeltaan ja luonnonoloiltaan yhtenäisiin luontotyyppikuvioihin. Rakennetut 
tontit jätettiin luontoselvityksen ulkopuolelle. 
 
Ennen maastotöitä hankittiin ote Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä 
uhanalaisten lajien esiintymätietokannasta (Hertta). Työssä hyödynnettiin myös Laji.fi -
lajihavaintopalvelua (www.laji.fi), Tiira -lintuhavaintopalvelua (www.tiira.fi) ja aiempia, 
aluetta koskevia luontoselvityksiä (Rantala ja muut 1997, FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy 2015a ja b). 
 
 

2. ALUEEN YLEISKUVAUS 
 
Selvitysalue sijaitsee Naantalin kaupunkikeskustassa Taimon kaupunginosassa 
Luikkionlahden rannalla. Se rajautuu etelässä Pirttiluodontiehen, lännessä 
merenrantaan ja pohjoisessa Luikkion kaupunginosan pientaloalueeseen. Idässä alue 
ulottuu lähelle Taimon koulua (Kartat 1-2). 
 
Alkuperäistä luontoa on selvitysalueella jäljellä vain vähän. Itäosassa kohoaa kallioinen 
mäki, jolla kasvaa hieman tavanomaista luonnontilaisempaa männikköä, mutta 
kallioiden laet ovat kuluneita. Pohjoisosassa on entistä peltoa, jolla kasvaa nykyisin 
rehevää niittykasvistoa. Merenrannan läheisyydessä on kosteaa suurruohoniittyä sekä 
uimarannan lähistöllä pieniä lehtipuuvaltaisia metsiköitä. Selvitysalueella on lisäksi 
viljelypalstoja, puistoja, omakotitaloja ja pienvenesatama. 
 
 
 

http://www.laji.fi/
http://www.tiira.fi/
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Kartta 1. Selvitysalue ortoilmakuvalla. 
 
 

3. ARVOKKAAT LUONTOTYYPPIKOHTEET 
 
Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilain mukaisia kohteita eikä 
uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä tai valtakunnalliset Metso-kriteerit täyttäviä 
kohteita. Myöskään maisemallisesti merkittäviä kohteita ei löytynyt. Alueen itäosassa 
sijaitsee pieni rehevöitynyt kallioketo (luontotyyppikuvio 16), jolla kasvaa yhä muutamia 
huomionarvoisia ketokasveja kuten ketoneilikkaa. Tämä kuvio olisi hyvä säästää. 
 
 

4. LUONTOTYYPPIKUVIOT 
 
Selvitysalue jaettiin 17 luontotyyppikuvioon. Kuvioinnissa hyödynnettiin apuna 
ilmakuvia. Varsinainen luontotyyppikartoitus tehtiin 17.8. ja 21.8.2019, mutta 
luontotyyppejä ja kasvillisuutta havainnoitiin myös jo aiemmin muun maastotyön 
yhteydessä. Rakennetut alueet jätettiin kuvioinnin ulkopuolelle. Luontotyyppikuvioiden 
rajaukset kuvionumerointeineen sekä maankäyttösuositus esitetään kartassa 2. 
 
Kuvio 1. Hoidettu puistoalue. Puistoon on sataman lähellä jätetty ryhmittäin alueen 
alkuperäiseen puustoon kuuluneita tervaleppiä, joiden ympärillä kasvaa mm. 
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vuohenputkea ja vuohenkelloa sekä muutama tuomi. Kuvion itäosassa Pirttiluodontien 
reunassa sijaitsee pieni karu kallio, jonka reunoilla esiintyy vaatimatonta 
ketokasvillisuutta (Kuva 1). Kallion kasvistoon kuuluvat esim. kelta- ja isomaksaruoho, 
hopeahanhikki, ahosuolaheinä, viherjäsenruoho, päivänkakkara, mäkiarho ja 
keltakukkainen matara, joka saattaisi olla jopa puhdasta keltamataraa. Keltamatara on 
luokiteltu uhanalaiseksi (vaarantunut), koska se risteytyy yleisen vieraslajin, 
paimenmataran, kanssa. Risteymät risteytyvät edelleen molempien kantalajiensa 
kanssa, jolloin puhtaan keltamataran varma erottaminen eriasteisista risteymistä on 
hyvin epävarmaa. Paimenmatara on varsin tavallinen Naantalin kaupunkikeskustassa, 
joten on melko todennäköistä, että täysin puhdasta keltamataraa ei keskustassa enää 
kasva. Lehtien neulasmaisuus ja kukkien kirkkaankeltainen väri viittaavat kuitenkin 
siihen, että kasvien perimässä on enemmän kelta- kuin paimenmataraa. Alueen 
nykyinen hoito, jossa nurmikonleikkuu ei ulotu kallionvierustan kuiville ketolaikuille, sopii 
ketolajistolle hyvin. 
 

 
 

Kuva 1. Kallio Pirttiluodontien reunassa. Kallion reunoilla kasvaa mm. mäkiarhoa. 
 
Kuvio 2. Puisto. 
 
Kuvio 3. Pienvenesatama soraisine parkkialueineen. Sorakentän kasvistoon kuuluvat 
mm. keltamaksaruoho, hopeahanhikki, neidonkieli ja kanadankoiransilmä. 
 
Kuvio 4. Tiheä ja vankka ruovikko (Kuva 2), jossa kasvaa mm. karhunköynnöstä. 
Ruovikkoon on ruopattu veneväyliä. 
 
Kuvio 5. Kulttuurivaikutteinen tuore lehto, jonka lehtipuuvaltainen puusto on melko 
vaihtelevaa. Merenrannan lähellä esiintyy tervaleppiä. Muualla kasvaa harvassa isoja 
koivuja, joiden alla levittäytyy tiheä nuori lehtipuusto ja lehtopensaikko (Kuva 3). Paikoin 
kookkaat puut puuttuvat. Nuoreen lehtipuustoon kuuluu mm. lähistön puutarhoista 
kylväytynyttä vaahteraa ja pihlajaa. Pensaista tavataan taikinamarjaa, koiranheittä ja 
runsaasti tuomea. Kenttäkerroksessa kasvaa runsaiden kielon ja kyläkellukan ohella 
mm. metsäorvokkia. Merenrannassa on kapea hiekkaranta. Kuvio on niin voimakkaasti 
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kulttuurivaikutteinen ja muutenkin ihmistoiminnan muovaama, ettei sitä tulkittu metsälain 
erityisen tärkeäksi elinympäristöksi. 
 

 
 

Kuva 2. Ruovikkoa luontotyyppikuviolla 4. 
 

 
 

Kuva 3. Tiheää lehtipuustoa luontotyyppikuviolla 5. 
 
Kuvio 6. Puisto, jossa rantalentopallokenttä. 
 
Kuvio 7. Hiekkainen uimaranta, karu kallio ja maisemallisesti komeita mäntyjä. 
Uimarannan pohjoispuolella sijaitsee pieni ruovikko. 
 
Kuvio 8. Kuvion länsipäässä kasvaa pari hyvin järeää kuusta sekä hiukan mäntyä. 
Maasto on niiden lähistöllä varsin kulunutta. Muualla on tervalepikkoa, jossa esiintyy 
runsaasti tuomea. Kosteassa kenttäkerroksessa tavataan mm. kyläkellukkaa. 
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Kartta 2. Luontotyyppikuviot ja huomioitavia kohteita. 
 
Kuvio 9. Paikalle läjitetyille maamassoille kasvanutta nuorta, riukumaista, tiheää 
lehtipuustoa (mm. raitaa ja tervaleppää). Kuviolla on myös tuomea. Kenttäkerroksen 
lajistoon kuuluvat esim. kyläkellukka, ranta-alpi ja rönsyleinikki. 
 
Kuvio 10. Mesiangervovaltainen rehevä, kostea suurruohoniitty, jonka lajistoon kuuluvat 
myös mm. järviruoko, ranta-alpi ja peltopähkämö. Niityllä kasvaa muutamia nuoria 
tervaleppiä. Eteläreunassa sijaitsevan kevyen liikenteen väylän reunassa on 
tervaleppää kapeana nauhana. 
 
Kuvio 11. Rehevä kostea suurruohoniitty, jolla kasvaa runsaiden mesiangervon ja 
järviruo´on lisäksi mm. nokkosta, ranta-alpea ja karhunköynnöstä. Niityn pohjoisosaan 
on jo noussut harvaa nuorta koivikkoa ja kuvion itäreunalla kasvaa pajuja ja hiukan 
tervaleppää. Kevyen liikenteen väylän reunalla on kapea nauha koivua, tervaleppää ja 
pihlajaa. 
 
Kuvio 12. Viljelypalstoja. 
 
Kuvio 13. Puisto. 
 
Kuvio 14. Entinen pelto, jolla kasvaa kosteaa ja rehevää niittyä (Kannen kuva). Melko 
yhtenäiset järviruokokasvustot vuorottelevat heinävaltaisten laikkujen kanssa. Siellä 
täällä on yksittäisiä nuoria puita ja puuryhmiä (mm. koivua, mäntyä, raitaa ja pihlajaa). 
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Kevyen liikenteen väylän eteläpuolelle on istutettu pihtoja ja muita koristepuita sekä 
tammia. Kuvion kenttäkerroksessa kasvaa järviruo´on ohella runsaasti myös 
hietakastikkaa ja nurmipuntarpäätä. Kasvistoon kuuluvat niiden lisäksi mm. ranta-alpi, 
pelto-ohdake, koiranputki, nurmilauha, maitohorsma ja mesiangervo. Kapeat ojat 
erottuvat yhä selvästi. 
 
Kuvio 15. Ruderaattikasvillisuutta paikalle läjitetyillä maamassoilla. Kuviolla kasvavat 
mm. mäkimeirami, peltohanhikki, pujo, rönsyleinikki, ukontulikukka, leskenlehti ja 
piikkisalaatti. 
 
Kuvio 16. Kahden kevyen liikenteen väylän välissä sijaitseva pieni, rehevöitynyt 
kallioketolaikku, jolla kasvaa kuitenkin yhä huomionarvoisia perinnebiotooppilajeja 
(Kuva 4). Lajistoon kuuluvat mm. isomaksaruoho, mäkitervakko, sikoangervo, 
keltamaksaruoho, lampaannata, mäkikaura, hopeahanhikki, ahopukinjuuri, aholeinikki, 
pölkkyruoho, kissankello ja silmälläpidettävä ketoneilikka. Lisäksi kuviolla kasvaa 
keltakukkaista mataraa, joka lienee kuitenkin kelta- ja paimenmataran risteymää kuten 
kuviolla 1. 
 
Maankäyttösuositus: Kuviolla kasvaa muutamia huomionarvoisia ketokasveja, minkä 
vuoksi olisi toivottavaa, että kuvio säilyisi. Ainakaan sitä ei pitäisi muuttaa esimerkiksi 
nurmikoksi. 
 

 
 

Kuva 4. Melko rehevöitynyttä kallioketokasvistoa luontotyyppikuviolla 16. 
 
Kuvio 17. Melko varttunutta ja hieman tavanomaista luonnontilaisempaa männikköä 
kasvava karu kalliometsä (Kuva 5), jossa esiintyy mäntyjen lisäksi vähän kuusta ja 
koivua sekä muutama haapa. Puustossa voi havaita eri-ikäisrakenteisuutta ja kuviolla 
on joitakin maapuita sekä kelo. Lisäksi eteläosassa kasvaa yksi hyvin vanha, jo lähes 
kuollut, rauduskoivu. Kalliomännikön kasvistoon kuuluvat mm. kallioimarre, kalliokielo, 
mustikka, metsälauha, mäkitervakko, puolukka, ahosuolaheinä, isomaksaruoho ja 
kanerva. Kevyen liikenteen väylän varressa on merkkejä vanhasta laidunkäytöstä. Siellä 
kasvaa mm. sikoangervoa ja syylälinnunhernettä. Myöhemmin paikalle on kylväytynyt 
lähialueen pihoilta vaahteroita, jotka ovat vielä nuoria. Kuvion luoteiskulmassa 
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sijaitsevalla matalalla jyrkänteellä on lepakoiden päiväpiiloiksi sopivia rakoja. Metsässä 
on paljon polkuja ja kallion lakiosat ovat kuluneita. 
 
Kalliometsät on silmälläpidettävä luontotyyppi. Kuvion puusto on hieman tavanomaista 
luonnontilaisempaa, mutta toisaalta maasto on kulunutta. Siten kuvio ei ole 
kalliometsänä kovin edustava, eikä sille esitetä luontoarvojen pohjalta 
maankäyttösuositusta. 
 

 
 

Kuva 5. Luontotyyppikuvio 17 on kalliomännikköä. 
 
 

5. LINNUSTO 
 
Kaava-alueen linnusto kartoitettiin kolmena aamuna touko-kesäkuussa klo 7.00-9.15 
välisenä aikana. Kartoituspäivät olivat 30.5, 6.6. ja 17.6.2019.  
 
Sää oli kaikkina kartoitusaamuina tyyni tai heikkotuulinen. Toukokuussa oli melko 
viileää (+10 ⁰C), mutta molempina kesäkuun kartoituskertoina lämmintä (+20 - +22 ⁰C). 
Pilvisyys vaihteli selkeästä enimmäkseen pilviseen. Kaiken kaikkiaan olosuhteet olivat 
kartoituksen kannalta hyvät.  
 
Lintujen kartoitusmenetelmänä käytettiin kartoituslaskentaa (Koskimies & Väisänen 
1988), jonka mukaisesti selvitysalue käveltiin niin tiheään läpi, että kaikki laulavat linnut 
voitiin havaita. Rakennetut alueet rajattiin kartoituksen ulkopuolelle. Tavallisten lajien 
tarkkoja havaintopaikkoja ei merkitty kartalle vaan niistä kirjattiin ainoastaan lajin 
esiintyminen selvitysalueella sekä tieto siitä, vaikuttaako laji pesivän alueella tai sen 
lähiympäristössä. Kaikkien uhanalaisten, silmälläpidettävien, EU:n lintudirektiivin I-
liitteeseen sisältyvien sekä harvinaisten tai muuten huomionarvoisten lintujen 
havaintopaikat merkittiin sen sijaan kartalle. Samalla kirjattiin tieto havainnon tyypistä 
(laulava koiras, varoitteleva yksilö, pari, ruokaileva lintu ym.). Myös paikalliset 
ruokailevat linnut, joiden pesintä ei sopivien habitaattien puutteessa ole kaava-alueella 
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mahdollista, merkittiin muistiin, mutta korkealla ylilentävät linnut jätettiin huomiotta. 
Linnustoa havainnoitiin myös muun maastotyön yhteydessä. Lisäksi työssä 
hyödynnettiin Tiira -lintuhavaintopalvelua. 
 
Kartoituksissa havaittiin yhteensä 25 lintulajia (Taulukko 1), jotka pesivät joko varmasti 
tai todennäköisesti selvitysalueella tai sen lähistöllä.  Lisäksi pienvenesataman 
viereisessä puistossa ruokaili kottaraisia ja satamassa lenteli saalistelevia 
haarapääskyjä (vaarantunut). Myös erittäin uhanalaisia tervapääskyjä oli 
hyönteispyynnissä, mutta niiden pesintään sopivia rakennuksia ei kaava-alueella ole. 
Tärkeimmät lintuhavainnot on esitetty kartalla 3. 
 

Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Status Parimäärä 

Carduelis carduelis tikli LC  

Chloris chloris viherpeippo EN 2 

Columba palumbus sepelkyyhky LC  

Corvus corone varis LC  

Corvus monedula naakka LC  

Curruca communis pensaskerttu NT 1 

¨Curruca curruca hernekerttu LC  

Cyanistes caeruleus sinitiainen LC  

Dendrocopos major käpytikka LC  

Erithacus rubecula punarinta LC  

Ficedula hypoleuca kirjosieppo LC  

Fringilla coelebs peippo LC  

Linaria cannabina hemppo LC  

Luscinia luscinia satakieli LC  

Motacilla alba västäräkki NT 1 

Parus major talitiainen LC  

Passer domesticus varpunen EN Useita 

Passer montanus pikkuvarpunen LC  

Phylloscopus trochilus pajulintu LC  

Pica pica harakka NT 1 

Spinus spinus vihervarpunen LC  

Sylvia atricapilla mustapääkerttu LC  

Sylvia borin lehtokerttu LC  

Turdus merula mustarastas LC  

Turdus pilaris räkättirastas LC  
 

Taulukko 1. Selvitysalueella tai sen välittömässä lähiympäristössä pesivät linnut. LC = 
elinvoimainen, NT = silmälläpidettävä, EN = erittäin uhanalainen. 

 
Selvitysalueen linnusto koostuu tavallisista kaupunkien ja pensaikkoisten avomaiden 
sekä taajamametsien lajeista. Erittäin uhanalaisella viherpeipolla oli kaava-alueella 
kaksi reviiriä. Samoin erittäin uhanalaisia varpusia tavattiin kahdessa eri paikassa. Myös 
silmälläpidettävä harakka kuuluu alueen linnustoon. Harakoiden poikaset liikkuivat jo 
maastossa, joten pesän sijainti ei ole tiedossa, mutta kaava-alueella ja sen 
ympäristössä on paljon pesäpaikoiksi soveltuvia metsiköitä ja pihoja. 
Silmälläpidettävällä pensaskertulla oli yksi reviiri. Laji suosii pensaikkoisia avomaita, ja 
kaava-alueella on sille runsaasti sopivaa elinympäristöä. Silmälläpidettävä västäräkki 
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havaittiin pienvenesatamassa. Kaikki edellä mainitut lajit ovat voimakkaasti taantuneita, 
mutta silti vielä tavallisia. Niiden pesimäympäristöt eivät ole vähenemässä vaan 
taantumisen syyt ovat muualla. Siten näiden lajien perusteella ei ole tarpeen esittää 
maankäyttösuosituksia. 
 

 
 

Kartta 3. Merkittävimmät pesimälinnut. 
 
 

6. LEPAKOT 
 
Lepakkokartoitus jakaantui kahteen osaan: detektorihavainnointiin ja lepakoille sopivien 
päiväpiilojen ja talvehtimispaikkojen etsintään. 
 
Lepakkoja havainnoitiin detektorilla kolmena yönä (16.-17.6., 10.-11.7. ja 11.-
12.8.2019). Sää oli kaikilla kerroilla melko lämmin (+14 ⁰C - +19 ⁰C) ja tyyni tai 
heikkotuulinen. Pilvisyys vaihteli kesäkuun selkeästä elokuun täysin pilviseen. Sääolot 
olivat siten kaikilla kerroilla suotuisat. Havainnointi aloitettiin aikaisintaan noin puoli 
tuntia - tunti auringonlaskun jälkeen. Se suoritettiin kävelemällä aiemman maastotyön 
yhteydessä suunniteltu reitti (Kartta 4) havaintoja tehden ja merkitsemällä kaikkien 
havaittujen lepakkojen laji ja GPS-laitteella mitattu havaintopaikka muistiin. Lisäksi 
kirjattiin tieto siitä, oliko kyseessä ohilentävä vai paikalla saalistava yksilö. Lepakoille 
sopivia päiväpiiloja ja talvehtimispaikkoja kuten kolopuita, linnunpönttöjä ja 
maakellareita etsittiin muun maastotyön yhteydessä. Rakennuksia ei tutkittu. 
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Detektorihavainnoinnissa tavattiin muutamia pohjanlepakoita sekä elokuussa 
pienvenesatamassa matalalla vedenpinnan yllä saalistellut vesisiippa (Kartta 4). Itäosan 
matalan jyrkänteen raot sekä alueelle ja sen lähiympäristöön ripustetut linnunpöntöt 
tarjoavat lepakoille sopivia päiväpiiloja. Rakennuskanta on enimmäkseen melko uutta, 
mikä heikentää sen käyttökelpoisuutta lepakoiden kannalta. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, ettei alueella ole erityisen suurta merkitystä lepakoille, 
vaan se kuuluu Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen arvoluokituksessa luokkaan III 
(muu lepakoiden käyttämä alue). Tämä vastaa hyvin jo Manner-Naantalin 
osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointiraportissa (FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy 2015b) esitettyä arviota. Lepakoiden perusteella ei ole 
tarpeen esittää maankäyttösuosituksia, mutta karttaan 4 merkitty jyrkänne olisi hyvä 
säästää. 
 

 
 

Kartta 4. Lepakot. 
 
 

7. LIITO-ORAVA 
 
Liito-orava on luokiteltu Suomessa valtakunnallisesti uhanalaiseksi lajiksi (vaarantunut) 
voimakkaan ja pitkään jatkuneen vähenemisensä vuoksi (Hyvärinen ja muut 2019). 
Liito-orava on myös EU:n tiukasti suojelema laji, joka sisältyy luontodirektiivin IV -
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liitteeseen. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
luonnonsuojelulain 49 §:ssä kielletty. 
 
Liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, joissa kasvaa haapaa sekä 
muita lehtipuita. Nykyaikainen metsänhoito on vähentänyt sekä edelleen vähentää 
tällaisia metsiä, mikä on johtanut liito-oravakannan voimakkaaseen, vuosikymmeniä 
jatkuneeseen, taantumiseen. Liito-orava ei yleensä asetu voimakkaasti harvennettuihin 
metsiköihin, sillä harvassa metsässä se joutuu helposti pöllöjen tai haukkojen saaliiksi. 
Laji karttaa myös taimikoita sekä puhtaita männiköitä. Puhtaat lehtimetsät ovat hyviä 
ruokailualueita, mutta mikäli suojaavia kuusia ei ole, ei liito-orava yleensä pesi niissä. 
Laji ei ole ihmisarka vaan saattaa asustaa jopa pihapiirien linnunpöntöissä tai 
rakennuksissa. Tavallisempia pesäpaikkoja ovat vanhat tikankolot tai oravan suuriin 
kuusiin rakentamat risupesät. 
 
Liito-oravan esiintymistä selvitetään pääasiassa etsimällä sen jätöksiä. Näitä ovat 
ennen muuta puiden tyviltä löytyvät papanat sekä puiden tyvirunkojen virtsaamisjäljet. 
Liito-oravan luotettavin kartoitusjakso ajoittuu kevääseen - alkukesään, jolloin papanat 
ovat väriltään keltaisia – kellertäviä ja siten helpommin havaittavissa kuin kesän ruskeat 
papanat. Lisäksi keväällä kasvillisuus ei haittaa jätösten havaitsemista. Virtsaamisjäljet 
erottuvat mm. puun rungon sammalkasvustojen kuolemisena. Papanoiden löytyminen 
osoittaa varsin luotettavasti liito-oravan esiintyvän alueella, joskin vain yksittäisten 
papanoiden löytyminen yhden tai muutaman puun tyveltä voi viitata myös eläinten 
tilapäiseen pysähtymiseen niiden siirtyessä alueelta toiselle. Mikäli jätöksiä löytyy 
vähänkin runsaammin, käyttää liito-orava aluetta pysyvämmin. Runsaan papanamäärän 
löytyminen kolopuun alta, ympäröivää puustoa selvästi järeämmän tuuhealatvuksisen 
kuusen tyveltä tai linnunpöntön alta viittaa vahvasti pesintään. Usein pesäpuiden 
tyvirungoilla on myös virtsaamisjälkiä. Liito-oravat suosivat pesäpuinaan varsinkin 
tiheiköissä kasvavia puita, sillä tiheä puusto antaa suojaa saalistajilta. 
 
Liito-oravan esiintymistä kartoitettiin 30.5. linnustokartoituksen jälkeen etsimällä lajin 
papanoita ja virtsaamisjälkiä kookkaiden koivujen ja kuusten sekä runkomaisten 
haapojen tyviltä. Lisäksi arvioitiin metsien sopivuutta liito-oravan elinympäristöksi. 
 
Mitään merkkejä liito-oravan esiintymisestä ei löydetty. Lajista ei ole kaava-alueelta 
myöskään aiempia havaintoja. Alueen pienet metsiköt soveltuvat melko huonosti liito-
oravalle, sillä niissä ei kasva järeitä haapoja. Uimarannan lähellä on lehtipuuvaltaista 
metsää, jossa kasvaa vain vähän suojaa tarjoavia kuusia. Kaava-alueen itäosassa on 
puolestaan kalliomännikköä. Liito-oravan perusteella ei ole tarpeen esittää 
maankäyttösuosituksia. 
 
 

8. MUUT UHANALAISET JA HARVINAISET LAJIT 
 
Kaava-alueelta tai sen lähiympäristöstä ei ole talletettu havaintoja uhanalaisista tai 
silmälläpidettävistä lajeista Hertta -tietokantaan tai Laji.fi -tietokantaan. Tässä työssä 
löydettiin aiemmin mainittujen lintujen lisäksi silmälläpidettävä ketoneilikka (Kartta 2). 
Kaikki löydetyt keltakukkaiset matarat lienevät keltamataran ja Naantalissakin yleisen 
paimenmataran risteymää. Keltamatara on uhanalaistunut paitsi ketojen vähenemisen 
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myös ennen kaikkea risteytymisen vuoksi. Risteymiä on hankala erottaa 
kantalajeistaan, sillä ne risteytyvät uudelleen myös kantalajiensa kanssa. 
 
Pienvenesataman viereinen ruovikko (luontotyyppikuvio 4) saattaisi sopia 
viitasammakon kutupaikaksi. Selvityksen maastotyöt päästiin aloittamaan vasta lajin 
kutuajan jälkeen, joten viitasammakon esiintymisestä siellä ei saatu varmuutta. 
 
Lajistoon perustuvat maankäyttösuositukset: Kasvillisuuskuvio 16 olisi hyvä säästää 
ketoneilikan ja kuvion muiden ketokasvien suojaamiseksi. Samoin karttaan 4 merkitty 
jyrkänne olisi suositeltavaa säästää, koska siinä on lepakoiden päiväpiiloiksi sopivia 
rakoja. Pienvenesataman viereisen ruovikon viitasammakkotilanne olisi hyvä tarkastaa 
ennen kuin ruovikkoa ruopataan tai sen luonnontilaa muutetaan muuten voimakkaasti. 
 
 

9. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilain mukaisia kohteita eikä 
uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä tai valtakunnalliset Metso-kriteerit täyttäviä 
kohteita. Myöskään maisemallisesti merkittäviä kohteita ei löytynyt uimarannan viereisiä 
komeita mäntyjä lukuun ottamatta Alueen itäosassa sijaitsee pieni rehevöitynyt 
kallioketo (luontotyyppikuvio 16), jolla kasvaa yhä muutamia huomionarvoisia 
ketokasveja kuten ketoneilikkaa. Tämä kuvio olisi hyvä säästää. Taimon koulun 
viereinen kalliomännikkö (luontotyyppikuvio 17) ei ole kovin edustava mm. maaston 
kuluneisuuden vuoksi. 
 
Selvitysalueella ei tällä hetkellä esiinny liito-oravaa, eikä siellä ole sille erityisen hyvin 
sopivia metsiä. Linnusto on tavanomaista ja alueen merkitys lepakoille on melko 
vähäinen. Itäosassa sijaitseva pieni jyrkänne olisi kuitenkin hyvä säästää, koska siinä 
on lepakoiden päiväpiiloiksi sopivia rakoja. Pienvenesataman viereinen ruovikko 
(luontotyyppikuvio 4) voisi sopia viitasammakon kutupaikaksi. Ruovikon 
viitasammakkotilanne olisi hyvä selvittää ennen kuin ruovikkoa esimerkiksi ruopataan. 
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