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1 Tehtävän sisältö ja taustaa 

Satava-Kakskerran osayleiskaavalla (kuva 1) varaudutaan noin 3600 asukkaan yhdyskuntaan 
vuonna 2050, mikä merkitsee varautumista korkeintaan 2200 uutta asukasta varten. Kasvu 
suunnataan ensisijaisesti Kakskerrantien käytävään tukeutuvalle taajamatoimintojen alueelle. 
Osayleisaava sijoittuu lähelle Rauvolanlahden Natura-aluetta (FI0200060, SAC ja SPA). Natura-
alueen läheisyyteen kohdistuu myös muiden vireillä olevien kaavojen vaikutuksia. 
 
Tässä työssä arvioidaan muodostuuko Satava-Kakskerran osayleiskaavasta sellaisia vaikutuksia 
Rauvolanahden Natura-alueen suojeluperusteisiin, joiden perusteella olisi tarvetta varsinaiseen 
Natura-arviointiin luonnonsuojelulain 65 § mukaan: hanke tai suunnitelma ei saa yksistään tai 
yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi 
alue on ilmoitettu, ehdotettu tai sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Luonnonsuojelulain 
mukainen vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy mikäli hankkeen vaikutukset kohdistuvat 
Natura–alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, ovat luonteeltaan heikentäviä, 
laadultaan merkittäviä ja ennalta arvioiden todennäköisiä (Söderman 2003).  
  
Kynnys arvioinnin suorittamiseksi voi ylittyä myös eri hankkeiden ja suunnitelmien 
yhteisvaikutusten vuoksi (Söderman 2003). Tämä velvoite koskee myös Natura-alueen 
ulkopuolella toteutettavaa hanketta, jos sillä on todennäköisesti alueelle ulottuvia merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka 
hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos luonnonsuojelulain 65 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi 
heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus 
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon. 

 
Kuva 1. Ote päivitetystä nähtävillä olleesta kaavakartasta (ehdotus 4.6.2019). 

Hirvensalon osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty kattava Natura-arviointi sisältäen mm. 
liikenteen lisääntymisen aiheuttamien melu- ja törmäysvaikutusten kattavan arvioinnin sekä 
veneilyn lisääntymisen vaikutusten arvioinnin. Tässä arvioinnissa viitataan Hirvensalon osalta 
tehtyyn Natura-arviointiin, sillä Satava-Kakskerran alueen liikennemäärien kasvun arvio sisältyy 
Hirvensalon liikenteen kasvun arvioon (kuva 2). Turun kaupunkiseudun rakennemallin 
mukaisesti Hirvensalon alueelle pyritään sijoittamaan n. 15 000 uutta asukasta vastaava 
kerrosalamäärä uusille asukkaille tavoitevuoteen 2035 mennessä. 
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Kuva 2. Hirvensalon liikennemäärät nykytilanteessa (2016) sekä ennustetilanteessa vuodelle 
2050 eri toteutusvaihtoehdoilla (Turun kaupunki 2017). 

 
2 Natura-alueen Rauvolanlahti (FI0200060) kuvaus 

Rauvolanlahti muodostuu kolmesta erillisestä alueesta (kuva 3), jotka ovat sekä kasvistoltaan, 
että eläimistöltään erittäin monipuolisia ja joilla tavataan useita uhanalaisia ja harvinaisia lajeja. 
Alueella on edustavia lintuvesiä ja arvokkaita lehtoja (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013). 
Alueen suojelu on toteutettu perustamalla Vaarniemi sekä osia Friskalanlahdesta, Kulhosta, 
Rauvolanlahdesta ja Katariinanlaaksosta suojelualueeksi Turun kaupungin ja valtion maa-alueille 
sekä yhteisille vesialueille (Suojelualue perustettu asetuksella 2014). Suurin osa alueesta 
toteutetaan luonnonsuojelulailla. Kulhon itäosat, Friskalanlahden rantapellot, Vaarniemen ja 
Rauvolanlahden pienet peltoalueet sekä Vaarniemen edustan vesialue toteutetaan kuitenkin 
kaavoituksella. Friskalanlahti ja Rauvolanlahti kuuluvat lintuvesiensuojeluohjelmaan ja 
Katariinanlaakso lehtojensuojeluohjelmaan (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013). 
 
Katariinanlaakso on tammia kasvavista lehtosaarekkeista muodostunut kokonaisuus. 
Katariinanlaakson lintutiheys on erittäin suuri ja lajisto monipuolinen käsittäen suuren osan 
lehdoille ja lehtipuuvaltaisille metsille tyypillisistä lajeista (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013). 
  
Friskalanlahti ja Rauvolanlahti ovat reheväkasvuisia ja rannoiltaan matalia merenlahtia, joita 
luonnehtivat tuuheat ruovikot. Molempien lahtien rannoilla on reheviä jalopuumetsiköitä. 
Mataluutensa takia lahdet ovat aina olleet ruovikkoisia, mutta ihmisen toiminnan aiheuttama 
rehevöityminen on aikaansaanut niiden nykyisen lintuvesiarvon. Lahtien rantoja on aikoinaan 
laidunnettu ja sen loputtua on niittyjä varsinkin Friskalanlahdella, mutta myös Rauvolanlahdella 
kunnostettu. Laidunnus on alkanut uudelleen molemmille lahdilla ja etenkin Friskalanlahdella on 
jo edustavia rantaniittyjä. Friskalanlahti on edustavampi linnustoltaan, koska lahden tuuheat 
vedenalaiset uposlehtisten vesikasvien yhdyskunnat ja ruovikkolabyrintin suojaisat lampareet 
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kuhisevat elämää ja tarjoavat ravintoa linnunpoikasille. Rauvolanlahti on ylirehevöitynyt, minkä 
seurauksena vesikasvillisuus ruovikkoa lukuun ottamatta on lähes kokonaan hävinnyt. 
Friskalanlahti ja Rauvolanlahti muodostavat yhdessä arvokkaan lintuvesikokonaisuuden, missä 
pesii noin 150 vesilintuparia ja toistatuhatta paria muita kosteikkolintuja (Varsinais-Suomen 
ELY-keskus 2013). 
 
Kulhon saari on sekä kasvistoltaan että eläimistöltään merkittävä. Merenlahtia ja viljelemättömiä 
peltoja hallitsevat ruovikot. Rantaniittyjä ja –ruovikoita sekä osaa pelloista laidunnetaan, osaa 
pelloista viljellään. Avointa perinnemaisemaa on paljon. Rantametsiköt ovat lehtoja tai 
tervalepikoita. Saaren sisäosassa metsät ovat havupuuvaltaisia. Saaren perhoslajisto on arvokas 
(Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013). 
 
Vaarniemen kalliomäen kasvisto on melko monipuolista kallioperän emäksisyyden vuoksi. 
Edustavimmat osa-alueet ovat valoisa tammikko sekä kalliokedot. Vaarniemen 
monipuolisimman kasvillisuustyypin muodostavat etelärinteen kedot, joista löytyy runsaasti 
lounaista ketolajistoa. Vaarniemen linnuston pesimätiheys on erittäin suuri ja Vaarniemen 
lehtojen ja ketojen hyönteislajisto on erittäin monipuolinen (Varsinais-Suomen ELY-keskus 
2013). 
 

 
Kuva 3. Natura-alueen rajaus on esitetty kuvassa harmaalla. Rauvolanlahden Natura-alue 
koostuu kolmesta eri osa-alueesta, joista lähinnä Satava-Kakskerran osayleiskaavan aluetta 
on Kulhon saari. Kaava-alueelle johtava liikenne kulkee Friskalanlahden ja uuden tieyhteyden 
myötä myös Katariinan osa-alueen sivuitse (ks. Hirvensalon osayleiskaavan Natura-arviointi). 

Suojeluperusteina olevat lajit ja luontotyypit on kuvattu tarkemmin Hirvensalon Natura-
arvioinnissa: Hirvensalon osayleiskaava, Luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi, 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 18.10.2016 ja Latvasilmu osk 14.12.2017. Luontotyypit ja 
lintulajit on lueteltu taulukoissa 1 ja 2. Alkuperäisellä Natura-tietolomakkeella (Lounais-Suomen 
ympäristökeskus 2007) alueen suojeluperusteena esitetään luontodirektiivin liitteen II 



Satava-Kakskerta Natura 2019   5 (10) 
    
    

 

 
 

 
  

eliölajeista erakkokuoriainen ja katkokynsisammal. Erakkokuoriaisesta ei ole tehty havaintoa 
Rauvolanlahden Natura-alueella vaan sen pohjoispuolella Jänessaaressa lähellä Ruissalon saarta. 
Katkokynsisammalella on useita kasvupaikkoja Natura-alueella ja ne kaikki sijoittuvat 
Katariinanlaakson alueelle. 
 
Taulukko 1. Päivitetyt tiedot Natura-alueen suojeltavista luontotyypeistä sekä niiden pinta-ala 
(Varsinais-Suomen ELY-keskus 2016). Priorisoidut luontotyypit on merkitty tähdellä *. Plussalla 
on merkitty luontotyypit, joita ei aiemmin ole ollut suojeluperusteena. 

 
 

Koodi Natura-luontotyyppi Pinta-ala (ha)
1150 Rannikon laguunit* + 53,84
1160 Laajat matalat lahdet 146
1630 Merenrantaniityt + 16,83
6270 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* 11,78
8220 Silikaattikalliot 1,8
9010 Boreaaliset luonnonmetsät* 13,52
9020 Jalopuumetsät* 17,35
9050 Lehdot 12
9070 Hakamaat ja kaskilaitumet + 4,77
9180 Raviini- ja rinnelehdot* 1,14
9190 Vanhat tammimetsät 2
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Taulukko 2. Päivitetyllä Natura-tietolomakkeella (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2016) mainitut 
lintudirektiivin (2009/147/EY) liitteen I lintulajit sekä alueella säännöllisesti tavattavat 
muuttolintulajit, jotka ovat alueen suojeluperusteena. 

 
 

3 Arviointi vaikutuksista 

3.1 Satava-Kakskerran osayleiskaavan vaikutukset 

Satava-Kakskerran osayleiskaavan ranta-alueet ovat jo kattavasti rakennetut ja uusi 
rakentaminen kohdistuisi kaavan mukaan metsä ja peltoalueille. Kaavaehdotuksessa (4.6.2019) 
merkityt venevalkamat ovat nykyisellään olemassa olevilla valkama-alueilla. Pysyvän asutuksen 
määrän arvioidaan kaavaselostuksessa lisääntyvän reilulla 2000 asukkaalla seuraavan 30 
vuoden aikana. Vastaavasti viereisellä Hirvensalon kaava-alueella lisäyksen arvioidaan olevan 
noin 15 000 asukasta seuraavan 15 vuoden aikana. Tämän alueen kokonaiskasvusta Satava-
Kakskerta kattaa vajaa 13 %. 

Satava-Kakskerran mahdolliset haitalliset vaikutukset muodostuvat lähinnä liikenteen 
lisääntymisestä tie- ja vesialueilla sekä mahdollisesti kunnallistekniikan rakentamisesta. 

 Laji Pesimäkanta (paria) Levähtävä kanta (yksilöä)
Harmaahaikara 5-10
Valkoposkihanhi 600
Heinätavi 1
Lapasorsa 2 5-15
Tukkasotka 5-10 20-40
Uivelo 10-20
Ruskosuohaukka 1
Sinisuohaukka c
Nuolihaukka 1 2-4
Suokukko 20-40
Jänkäkurppa c
Heinäkurppa c
Mustaviklo 5-10
Punajalkaviklo r
Liro 20-50
Naurulokki 120-200
Kalatiira r
Pikkutiira c
Huuhkaja 1
Varpuspöllö 1
Suopöllö c
Kuningaskalastaja 1
Harmaapäätikka 4-5
Palokärki 1-3
Keltavästäräkki 5-15
Sinirinta c
Kirjokerttu c
Pikkulepinkäinen 2-3
Peltosirkku r
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Kunnallistekniikan rakentaminen ei kaavan selvitysten perusteella ole kannattavaa vaan 
vesihuolto tullaan toteuttamaan tukeutuen vesiosuuskuntiin. Tieliikenteen osalta Satava-
Kakskerran alue oli mukana Hirvensalon osayleiskaavan Natura-arvioinnissa (kuva 2). Pääosin 
liikenteen melusta aiheutuvien haitallisten vaikutusten osalta arvioinnissa päädyttiin tiivistetysti 
seuraaviin johtopäätöksiin: 

”Ilman lieventämistoimia vaikutukset Rauvolanlahden Natura-alueelle arvioidaan 
merkittäviksi.  

Kun huomioidaan lieventämistoimet (luku 9), suunnitellun kaavoituksen 
toteutuminen ei merkittävästi muuta Rauvolanlahden Natura-alueen ekologisia 
rakenteita ja ominaispiirteitä eivätkä suojelutavoitteet vaarannu, mutta vähäiset tai 
epävarmuustekijät huomioiden korkeintaan kohtalaiset kielteiset vaikutukset ovat 
ilmeisiä.  

Tämän perusteella voidaan todeta, että kaavan toteutuminen ei merkittävästi 
heikennä Rauvolanlahden Natura-alueen eheyttä tai niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi Natura-alue on valittu Natura 2000-verkostoon.” 

Yllä mainitut lieventämistoimet liittyvät myös veneilyliikenteen aiheuttamaan häiriöön ja 
soveltuvat siten myös Satava-Kakskerran alueen lisääntyvän veneilyliikenteen vaikutusten 
lieventämiseen. Veneily tukeutuu nykyisellään olemassa oleviin venevalkamiin, mutta on 
todennäköistä, että veneiden määrä ja liikkuminen valkamien ja veneväylien väillä lisääntyy 
suhteessa asukasluvun kasvuun. Osa venevalkamista sijoittuu Kulhon Ruusuholman lahden 
läheisyyteen. Lahti on rehevä ja linnuston kannalta tärkeä pesimä- ja levähdysympäristö. 
Sulkeutuneisuutensa vuoksi lahti on kuitenkin todennäköisesti melko rauhassa 
veneilyliikenteeltä. Liikkumista alueella on kuitenkin syytä ohjata erityisesti lintujen 
pesimäaikaan tiedottamalla alueen suojelusta. Lieventämiskeinoja on esitelty tarkemmin 
Hirvensalon Natura-arvioinnissa. 

Venevalkamien mahdollisista ruoppauksista voi aiheutua ajoittaisia muutoksia vedenlaatuun ja 
mikäli ruoppauksia tehdään, on lupamenettelyssä syytä huomioida mahdolliset ajoittaisten 
samentumisten vaikutukset Natura-alueella (erityisesti Kulhon osa-alue) esiintyvälle lajistolle. 
Samentuminen voi mm. vaikeuttaa vesilintujen ruokailua alueella. Harjattulan alueelle 
Kakskerrassa on 2016 voimaantulleen asemakaavan yhteydessä arvioitu vaikutuksia Natura-
alueen suojeluperusteisiin seuraavasti koskien myös venevalkamia: 

”Harjattulan asemakaavassa ehdotetut lähimmät uudisrakennuspaikat sijaitsevat 
n. 0,5 km:n etäisyydellä Natura-alueen rajasta. Välittömiä ja suoria Natura-alueen 
luontotyyppeihin ja eliölajistoon kohdentuvia todennäköisesti merkittäviä 
haittavaikutuksia ei Harjattulan alueelle ehdotetusta rakentamisesta voida tässä 
vaiheessa osoittaa. Esitetty uudisrakentamisen määrä Harjattulan kaava-alueen 
pohjoisrannalla jää suhteellisen vähäiseksi. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 
päätöksellään 10.12.2008 jo myöntänyt Kakskerran-Satavan vesiosuuskunnalle 
luvan pääosin merialueelle sijoittuvien paineviemäreiden rakentamiseen 
Kakskerta/Turku – Pitkäsalmen itäranta/Kaarina välille. Välillistä vaikutusta voisi 
syntyä lisääntyvän moottoriveneliikenteen kautta ja pohjoisrannalle ehdotetun 
venevalkama-alueen ruoppauksista. Ranta-alueilla on jo tällä hetkellä runsaasti 
loma-asutusta, joten lisäys normaalin veneliikenteen vaikutuksiin jäänee 
vähäiseksi. Kulhon linnustollisesti arvokas Etelälahti sijaitsee 2 kilometrin 
venematkan päässä kaava-alueesta ja lahdella liikkumista koskee vesiliikennelain 
mukainen moottoriveneilyn kieltävä viranomaispäätös. Harjattulan asemakaava-
alueelle esitettyjen venevalkamien rakentaminen ja ruoppaukset edellyttävät 
vesilain mukaisia ympäristölupia. Lupamenettelyjen yhteydessä tulee uudelleen 
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tarkasteltavaksi Natura-vaikutusten arviointitarve, kun hankkeiden todellinen 
laajuus on tiedossa.” 

Virkistysliikkumisen ei arvioida merkittävästi lisääntyvän Satava-Kakskerran osayleiskaavan 
seurauksena Rauvonlahden Natura-alueella. Lähiliikkuminen toteutuu todennäköisimmin kaavan 
alueelle sijoittuvilla virkistysalueilla ja saarten kattavaa tieverkostoa pitkin sekä veneillen. 

3.2 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Tiedossa olevia hankkeita, joista yhteisvaikutuksia arvioidaan voivan muodostua ovat Turun 
yleiskaava 2029, Hirvensalon osayleiskaava ja Kaarinan Lemunniemen osayleiskaava. 

Yleiskaava 2029 asukastavoitteen lisäys edelliseen kaavaan, jonka asukastavoite 185 000 on 
täyttynyt jo vuonna 2016, on 15 000. Rauvolanlahden Natura-alueesta kaavan alueelle sijoittuu 
Katariinanlaakson osa-alue, johon myös kaavan aiheuttamat vaikutukset eniten tulevat 
kohdistumaan. Luonnosvaiheessa olevan yleiskaava 2029 osalta ei ole vielä laadittu Natura-
arviointia. Satava-Kakskerran vaikutusten ei taas arvioida kohdistuvan Katariinanlaaksoon, sillä 
alue ei ole virkistysliikkumisen lähialueella. Liikenteen vaikutukset, joita muodostuu uuden 
tieyhteyden myötä, on arvioitu Hirvensalon vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Kaarinan puolella lähimmäksi sijoittuvassa Lemunniemen osayleiskaavassa varaudutaan 
tilanteeseen, jossa Lemunniemessä on 10 000 asukasta. Kaarinan kaupunki on käynnistänyt 
Lemun-niemen osayleiskaavan muuttamisen, minkä tarkoituksena on lisätä kaavan tehokkuutta 
vastaamaan paremmin Turun kaupunkiseudun rakennemallissa esitettyä asukasmäärän 
tavoitetta. Rauvolanlahden Natura-alueen osa-alueista Vaarniemenkallio, Vaarniemi ja osa 
Rauvolanlahdesta sijoittuvat Lemunniemen osayleiskaava-alueelle. Pitkäsalmen rannalle sekä 
Vaarniemenkallion etelä- ja itäpuolelle on kaavassa osoitettu laajoja alueita 
pientalorakentamiseen. Vaikka kaavassa on osoitettu laajoja metsäalueita myös 
virkistyskäyttöön, on todennäköistä, että osa virkistyskäytöstä suuntautuu Natura-alueelle ja 
aiheuttaa luontotyyppien kulumista. Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää kanavoimalla 
liikkuminen rakennetuille poluille. Lemunniemen kaavoituksesta aiheutuvat vaikutukset 
kohdistuvat pääosin eri osa-alueille kuin Satava-Kakskerran vaikutukset, sillä lähiliikkuminen 
ohjautuu eri alueille. Todennäköisimmät veneilyreitit suuntautuvat näiden kaava-alueiden osalta 
eritavoin. Lemunniemestä Vapparin tai Pitkäsalmen kautta, kun taas Satava-Kakskerran alueilta 
pääosin suoraan länteen Airiston suuntaan. Yhteisvaikutuksia arvioidaan voivan muodostua 
lähinnä kokonaisveneilymäärän lisääntyessä vesialueilla ja siitä aiheutuvien välillisten 
häiriövaikutusten lisääntyessä. 

Hirvensalon osayleiskaavan suhteen yhteisvaikutuksia muodostuu tie- ja veneilyliikenteestä. 
Hirvensalon Natura-arvioinnissa on huomioitu kasvavat liikennemäärät myös Satava-Kakskerran 
alueilta ja ne ovat mukana arvioinnin johtopäätöksissä, jotka on esitetty tiivistetysti edellisessä 
luvussa. Veneilyliikenteen arvioidaan suuntautuvan näiden kaava-alueiden osalta eri reittejä ja 
kuten Lemunniemenkin osalta, yhteisvaikutuksia veneilyliikenteestä arvioidaan voivan 
muodostua lähinnä kokonaisveneilymäärän lisääntyessä vesialueilla ja siitä aiheutuvien 
välillisten häiriövaikutusten lisääntyessä. 

Yhteisvaikutuksien muiden alueen kaavahankkeiden kanssa ei arvioida muodostuvan 
merkittäviksi. Veneilyn osalta on kuitenkin syytä lieventää lisääntyvän vesillä liikkumisen 
aiheuttamia häiriövaikutuksia ohjaamalla liikkumista pois häiriöherkiltä alueilta. Samalla 
vähennetään samentumisen ja vähäisten öljypäästöjen aiheuttamia välillisiä vaikutuksia 
linnustolle tärkeillä pesimä- ja ruokailualueilla. 
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4 Johtopäätökset 

Satava-Kakskerran mahdolliset haitalliset vaikutukset Rauvolanlahden Natura-alueeseen 
muodostuvat pääasiassa liikennemäärien kasvusta Kakskerran tiellä ja veneilyliikenteen 
lisääntymisestä. Tieliikenteen lisääntymisen vaikutukset on arvioitu Hirvensalon osayleiskaavan 
Natura-arvioinnin yhteydessä lieventämiskeinot huomioiden lieviksi. Veneilyliikenteen 
lisääntymisen arvioidaan aiheuttavan korkeintaan lieviä vaikutuksia, sillä liikenne ei 
todennäköisesti suuntaudu Natura-alueella sijaitseville lahdille. Seudulla on useita vireillä olevia 
kaavoja, joiden kaikkien osalta vesillä liikkumiseen on odotettavissa lisäystä, mikäli seudun 
asukasmäärä Kaarinan puoleiset alueet mukaan lukien kasvaa odotusten mukaisesti 30 000-40 
000 asukkaalla ja rakentamista sijoittuu runsaasti vesialueiden läheisyyteen. Tästä syystä on 
yhteisvaikutusten lieventämiseksi syytä panostaa veneilyn ohjaamiseen pois herkiltä alueilta.  

Maa-alueilla tapahtuvan virkistysliikkumisen osalta eri kaavojen vaikutukset painottuvat eri 
alueille. Satava-Kakskerran lähiliikkuminen suuntautuu todennäköisesti kaava-alueella 
sijaitseville virkistysalueille ja paikallistieverkostoa pitkin eikä aiheuta vaikutuksia Natura-
alueelle. 

Tämän tarkastelun perusteella ei arvioida muodostuvan tarvetta varsinaisen luonnonsuojelulain 
65 § mukaisen Natura-arvioinnin laatimiselle Satava-Kakskerran osayleiskaavan vaikutuksista 
Rauvolanlahden Natura-alueeseen.  
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