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JOHDANTO 
 
 
Valtion ja Turun kaupungin välillä käytyjen neuvottelujen perusteella valmisteltiin ratkaisu Ruis-
salon omistuskysymyksiin sekä laadittiin Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelma. 
Suomen valtion ja Turun kaupungin välillä epäselvänä ollut kysymys Ruissalon tilan omistus- ja 
hallintaoikeudesta ratkaistiin perustuslain 92 §:n mukaisella suostumusmenettelyllä. Ruissaloa 
koskeva ratkaisu käsiteltiin ja hyväksyttiin valtion toisessa lisätalousarvioesityksessä 14.10.2005.  
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään tarkemmat periaatteet, joiden mukaan Ruissaloa 
koskevat asiat järjestetään jatkossa siten, että alueen eri käyttömuodot saadaan sovitettua yhteen 
käytön nykyperiaatteiden mukaisesti. Ruissaloneuvotteluryhmään kuuluivat Valtiovarainministe-
riöstä Helena Tarkka, Kirsti Vallinheimo ja Vesa Jatkola, Ympäristöministeriöstä Hannu Karja-
lainen ja Senaattikiinteistöistä Arja Virtanen. Turun kaupungin edustajat olivat Lakiasiainpalve-
lukeskuksesta Juhani Lehtonen ja Kiinteistölaitokselta Jouko Turto ja Juha Mäkitalo. Ruissalon 
hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisesta vastasi Juha Mäkitalo. Ruissalon hoito- ja käyttösuunni-
telma, yleinen osa, hyväksyttiin Ruissalon hoitoa ja käyttöä sekä yksityiskohtaisempia suunni-
telmia ohjaavana asiakirjana Turun kaupungin kiinteistölautakunnassa 9.11.2005 ja 12.12.2005 
Turun kaupunginvaltuustossa.  
 
 
 
Hoito- ja käyttösuunnitelma jakautuu neljään osaan.  Hoito- ja käyttösuunnitelman yleisosassa 
määritellään Ruissaloa koskevat alueellisesti määritetyt hoito- ja toimenpideohjeiden periaatteet. 
Lisäksi muodostetaan perustettavia suojelualueita (Ruissalon lehdot, Ruissalon lintulahdet ja ran-
nat sekä Ruissalon lintuluodot) käsittelevät hoito- ja käyttösuunnitelmat, jotka täydentyvät aluei-
den laji- inventointien valmistuessa usean vuoden kuluessa. 
 
 
Hoito- ja käyttösuunnitelmat tukeutuvat Ruissalon käsittävään paikkatietokantaan, jossa alueita 
käsitellään metsikkö- ja maankäyttökuvioina ja niille asetettuina hoitoa ja käyttöä koskevina oh-
jeina, määräyksinä ja tavoitteina. Tietokantaan sisällytettävä yksityiskohtaisempi ohjeisto noudat-
taa hoito- ja käyttösuunnitelmaraportissa määriteltyjä menetelmiä.  
 
 
Hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa järjestettiin asiantuntijatahojen kuulemistilaisuus 
20.5.2003. Edustajia kutsuttiin seuraavasti: Fortum Oy Naantalin jalostamo, Fortum Oy Naanta-
lin voimalaitos, Kvaerner Masa-Yards Pernon Telakka, Turun satama, Saaristomeren meripuolus-
tusalue Pansion laivastoasema, Ruissaloyhdistys ry, Aura Golf, Ruissalon kylpylä, Turku Tou-
ring, Turun pursiseura ry, Turun yliopisto, Turun maakuntamuseo, Suomen luonnonsuojeluliitto 
ry/Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry, Turun luonnonsuojeluyhdistys, Turun Lintutieteel-
linen Yhdistys ry, Suomen dendrologian seura ry, Lounais-Suomen Metsäkeskus sekä Metsäntut-
kimuslaitos. Samoilta intressiryhmiltä pyydettiin 2004 syyskuussa kirjallinen lausunto hoito- ja 
käyttösuunnitelmaehdotuksesta. 
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Turun kaupungissa sijaitsevaan Ruissalon tilaan (853-503-1-3) kuuluvat Ruissalon saari, ympä-
röivä merialue ja Ruissaloon läheisesti liittyvät saaret. Ruissalon tilan pinta-ala kiinteistötietojär-
jestelmän mukaan on n. 2310 ha. Ruissalon pääsaaren pinta-ala on n. 856 ha. Ruissalon saarella 
on Ruissalon tilan lisäksi kaksi perustettua kiinteistöä Ruissalon kylpylän alueella pinta-alaltaan 
yhteensä n. 7,1 ha. Ruissalon tilaan kuuluvien saarten, karien ja luotojen pinta-ala on n. 67 ha ja 
tilaan kuuluvan merialueen pinta-ala n. 1394 ha.  Ruissalo on kulttuuritaustaltaan, kasvistoltaan ja 
eläimistöltään Suomen ja pohjoismaiden oloissa poikkeuksellinen alue. Turun kaupunki sai Ruis-
salon hallintaansa vuonna 1845 Venäjän tsaarin Nikolai I:n päätöksellä. Päätöksen vahvisti Suo-
men senaatti.  
 
 
Ruissalon tilan jakautuminen osa-alueisiin pinta-aloittain 
 
 
Ruissalon tilan (853-503-1-3) pinta-ala kiinteistötietojärjestelmän mukaan on 2310 ha  
 
 
Kokonaispinta-ala Ruissalon saari       856 ha 
Kokonaispinta-ala merialue  1394 ha  
Kokonaispinta-ala saaret, karikot ja luodot     67 ha 
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Alueesta on vuokrattu 209 ha. Vuokrasopimuksia on yhteensä 138 kappaletta. Valtaosa  on yksi-
tyisille ja yhdistyksille vuokrattuja huvila-alueita. Tämän lisäksi vuokrauksen kohteena on Aura-
Golfille vuokrattu alue n. 54 ha. Turun yliopistolle vastikkeetta vuokrattu  n. 20 ha:n alue ja puo-
lus- 
 
 
tusvoimille vastikkeetta vuokrattu n. 29 ha:n alue. Laajimpiin vuokrauskohteisiin lukeutuu myös 
Ruissalon kylpyläalueen n. 7,6 ha:n vuokraus ja Turun pursiseuralle vuokrattu n. 4 ha:n maa-alue. 
 
 
Koko Natura-alueen pinta-ala Ruissalon saarella on 780 ha  
 
Natura-alue jakautuu toteutustavan perusteella: 
 
1) Natura-rajaus luonnonsuojelulain toteutustavalla   383 ha (koko Ruissalon tilan alueella), 
 
josta Ruissalon saarella 314 ha  (n. 40 % Ruissalon saaren pinta-alasta). Loput alueesta on lintu-
luotoja vesialueineen sekä Krottilanlahden ja Ekarsin lahden vesialueet yhteensä 69 ha. 
Sisältää: 
- Kokonaisuudessaan 30 huvilakokonaisuutta vuokra-alueineen 
- Lehtojen suojeluohjelman ( v. 1989) alueet yhteensä 151 ha 
- Turun kaupungin ja lääninhallituksen päätöksillä muodostetut luonnonsuojelualueet : 

- Choraeuksen luonnonsuojelualue ( v. 1933), joka v. 1983 laajennettiin Ruissalon  
   luonnonsuojelualueeksi yhteensä 55 ha  
- Marjaniemen luonnonsuojelualue (v. 1983)  
   pinta-alaltaan 29 ha 

- Infrastruktuuriin liittyviä tie-, kevyen liikenteen- ja polkuverkkoja 
- Infrastruktuuriin liittyviä sähkö- ja vesijohtolinjoja  
 
2) Natura- rajaus maankäyttö- ja rakennuslain toteutus 466 ha 
 
Sisältää: 
- Golf-kenttä alueen 54 ha. Golf-kentän vuokra-alueen sisään jää n. 6,8 ha Natura-alueita toteu-
tustapana   luonnonsuojelulaki 
- Kasvitieteellisen puutarhan alueen 20 ha 
- Huvila-alueita 
- Viljelyalueita 88 ha 
- Metsäalueita 
- Telakka- ja opastuskeskusalueen 
- Turun pursiseuran satama-alueen 
- Ruissalon kansanpuiston alueen 
- Ruissalon kartanon alueen /  
- Infrastruktuuriin liittyviä tie-, kevyen liikenteen- ja polkuverkkoja 
- Infrastruktuuriin liittyviä sähkö- ja vesijohtolinjoja  
 
Lisäksi Iso-Pukin saari 53 ha on rajattu Natura-alueeksi toteutustapana 
maankäyttö- ja rakennuslaki 
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3) Natura- rajauksen ulkopuolella   76 ha Ruissalon saarella 
 
Lisäksi seuraavat saaret: Pikku-Pukki 3,6 ha, Iso-Kaskinen 3,5 ha, Vähä-Kaskinen 3,5 ha ja Viit-
takari 1,5 ha ovat Natura-rajauksen ulkopuolella 
Natura-rajauksen ulkopuolinen alue sisältää:  
- Saaronniemen alue 54 ha (sisältää vesialuetta) 
- Ruissalon kylpylän alue  13 ha ( sisältää vesialuetta) 
- Huvila-alueita 
- Kallanpään alueen (puolustusvoimat ) n. 29 ha ja 35 ha vesialuetta.  
- Infrastruktuuriin liittyviä tie-, kevyen liikenteen- ja polkuverkkoja 
- Infrastruktuuriin liittyviä sähkö- ja vesijohtolinjoja 
  
 
4) Ruissalon tilasta lohkotut alueet 
 
Ruissalon tilasta v. 1984 lohottu n. 4 ha:n suuruinen vesialue Turun kaupungin satama-alueella. 
Alue sisältyy muodostettuihin tontteihin 853-61-15-1 ja 853-61-15-2. 
 
Ruissalon kylpylä alueen kiinteistöt (853-67-21-2) 6,1 ha  ( rekisteröity 5.4.1991) 
ja (853-67-21-1) 1,0 ha ( rekisteröity 14.12.1973). 
 
Ruissalon korpi 853-503-1-2 22,8 ha  (rekisteröity 19.12.1961). Metsämaata oleva ulkopalsta 
Tortinmäessä Turun pohjoisosassa. 
 
Valtion majakka 853-503-1-0  0,24 ha (rekisteröity 26.8.1879). Ruissalon eteläpuolella merialu-
eella sijaitseva kari (Loistokari). Kapiteeli oy myynyt 24.10.2000 Höyrylaivaosakeyhtiö s/s Uk-
kopekalle. 
Höyrylaivaosakeyhtiö s/s Ukkopekka saanut lainhuudon 1.11.2000. 
 
 
1. RUISSALON NYKYTILANTEEN JA TAUSTAN KARTOITUS 
 
 
1.1 HISTORIALLINEN TAUSTA  
 

 
1.1.2 Ruissalon synty 

  
Ruissalon perusrakenne on syntynyt jääkauden ja sitä seuranneiden Itämeren järvi- ja  
merivaiheiden aikana, jolloin syvät murroslaaksot, jyrkät harju- ja moreenimuodostumat ja tasaiset savikot syntyivät.  
Ruissalon maisemaa luonnehtivat alavilla alueilla sijaitsevat avoimet viljely- ja virkistysalueet ja metsäiset mäki- ja 
kallioaluee. Merkittävässä osassa saaren metsistä kasvaa jalopuita, jotka hiljalleen vaihettuvat korkeimpien mäkien 
lakialueiden kalliomänniköiksi.  
 
   
1.1.3 Ruissalo paikallisten kyläläisten pitäjänsaarena 
 
Ruissalon lähisaaret saivat kiinteän asutuksensa keskiajan kuluessa; vain Ruissalo oli säilynyt asumattomana. Tutki-
muksessa Maarian pitäjän historiasta esitetään, että Ruissalo olisi ennen kruunun haltuun joutumistaan ollut pitäjän-
saari, yhteisnautinta-alue, jota olisi käytetty yhteislaitumena ja kalastuksen tukipaikkana. Tämä olisi estänyt kiinteän 
asutuksen synnyn. Jo 1200-luvulla Ruissalo on siirtynyt Turun linnan haltuun ja laidunmaana se säilyi 1500-luvun 
puoliväliin saakka. Silloin osa saaren metsistä hakattiin kaskeksi, joka kuokittiin pelloksi. Ruissalosta tuli kunin-
kaankartano, jonka tuotto oli tarkoitus käyttää linnan tarpeisiin.  
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1.1.4 Ruissalo Kruunun ja Venäjän hallinnan aikana 
  
Juhana Herttuan aika 
 
Ruissalo koki ensimmäisen loistokautensa Juhana Herttuan tullessa Turun linnan isännäksi ja samalla kuninkaankar-
tanon hallitsijaksi vuonna 1556. Aikakauden linnojen yhteyteen kuului säännöllisesti puutarhoja ja puistoja. Juhana 
Herttuakin kiinnitti huomionsa paitsi asuinlinnansa uusimiseen myös linnan ympäristön kehittämiseen. Ruissalosta 
muodostettiin Suomen herttuan metsästyspuisto, jonne tuotiin vuonna 1562 ensimmäiset saksanhirvet. Herttua näytti 
myös pitäneen huolen Ruissalon tammimetsistä. Kustaa Vaasan aikana valtakunnan tammimetsien vaalimiseen alet-
tiin kiinnittää erityistä huomiota, koska haluttiin varata raaka-ainetta kehittyvälle veistämöteollisuudelle. 
 
Maaherrojen virkataloksi 

 
Kun oli käynyt selväksi, etteivät kuninkaankartanot olleet taloudellisesti kannattavia, niitä alettiin vuokrata haluk-
kaille tai läänittää mahtimiehille kruunulle suoritettujen korvausten palkkioksi. Vuonna 1623 Ruissalon kartano luo-
vutettiin kenraalikuvernööri Bjelken puustelliksi. Sitten siellä isännöi samaa titteliä kantanut Pietari Brahe. Tämän 
jälkeen Ruissalon kartanosta tuli maaherran virkatalo, palkkatila, jona se oli vuoteen 1844 asti. Huomattavin Karta-
non isännistä 1600-luvulla oli kreivi Lorentz Creutz nuorempi, tarmokas hallintomies ja yksi maamme rautateolli-
suuden perustajista. Hän toimi Turun ja Porin läänin maaherrana vuosina 1682-1698.  
1700-luvulla kartanoa isännöinneistä maaherroista etenkin G. Lillienberg (1749-57), J. Wallen (1757-69) ja E. G. 
von Willebrand (1792-1808) osoittautuivat innokkaiksi maanviljelyn kehittäjiksi. Heidän toimestaan kartanon maata-
loustuotantoa pyrittiin tehostamaan lisäämällä lannoitusta, tuomalla karjaa ulkomailta ja raivaamalla uusia alueita 
pelloiksi.  
1700-luvun puolivälissä kartanoa isännöineet maaherrat olivat alkaneet luovuttaa eri puolelta saarta alueita torpan-
maiksi, joita muodostui vuoteen 1843 mennessä kaikkiaan 15. Vuosien kuluessa Ruissalon kartanon omat viljelykset 
olivat vähitellen laajentuneet rantaniittyjen kuivuessa viljelykelpoisiksi. Vaikka kartano oli alunperin perustettu lä-
hinnä lato- ja karjakartanoksi, oli kokonaiskylvö kasvanut 1600-luvun 12 tynnyristä ja 18 kapasta yli 120 tynnyriin 
vuonna 1829. Vuonna 1754 kartanoon oli perustettu myös puutarha. Alue jakautui neljään yhtä suureen neliöön, 
joissa keittiökasvien lisäksi kasvoi omena-, päärynä- ja luumupuita sekä viinimarjoja. Koristekasveiksi oli istutettu 
syreenejä ja Siperian hernepuita.  

 
Turun kaupungin hallintaan 
 
Vuoden 1829 talonkatselmusta toimitettaessa Ruissalo oli joutumassa uuteen kehitysvaiheeseen. Vuoden 1827 suur-
palon jälkeen laadittu uusi asemakaava johti kaupunkilaisten hallussa olleiden laidunmaiden ja viljelypalstojen mene-
tykseen. Tämän seurauksena turkulaiset porvarit anoivat saarta "karjanlaitumeksi ja lastauspaikoiksi". Anomuksessa 
huomautettiin samalla, että saari voitaisiin jakaa pienempiin palstoihin edelleen yksityisille vuokrattaviksi. Pyyntöön 
suostuttiin ja Ruissalon saari luovutettiin Venäjän keisarin vuonna 1845 vahvistamalla senaatin päätöksellä ikuisiksi 
ajoiksi Turun kaupungin hallintaan. 
Seuraavana vuonna Ruissalo palstoitettiin ja palstat vuokrattiin kesähuvilatonteiksi kaupungin porvaristolle. Yksi 
palstoista varattiin kuitenkin yleiseen käyttöön kaiken kansan virkistysalueeksi. 
 
 
1.2 LUONNONYMPÄRISTÖ 
 
1.2.1 Geologia 
 
Ruissalon korkeimmat huiput kohosivat merestä noin 5400 vuotta sitten. Nämä kallioiset mäkialueet ovat olleet me-
riveden huuhtomia kareja ja osittain puuttomia. Huuhtoutunut moreeni on sen sijaan kasautunut monien mäkien 
rinteille rantakerrostumiksi. Tällaisia voi löytää esimerkiksi Kuuvasta ja Kallanpäästä. 
Aallokon ja merivirtojen synnyttämiä ovat myös Saaronniemen eteläisimmän osan niemenkärkien vedenalaisena 
jatkeena olevat hiekkasärkät. Osittain hiekkakerrostumat ovat lähtöisin Ruissalon moreeniaineksesta, osaksi manner-
jäätikön sulamisvesien aikanaan lajittelemasta materiaalista.  
 
Ruissalon länsiosassa on myös jonkin verran pyöreäkivistä karkeaa soraa ja hiekkaa, joka tulee näkyviin  
harjun tieleikkauksessa Santalan alueella, Ruissalon hotellin liepeillä. Tämä karkea ja hyvin pyöristynyt aines on 
alkuperältään mannerjäätiköiden sulamisvesien kerrostamaa harjuainesta ja liittyy Airiston selän itärannan harjujak-
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soon. 
Kivinen moreenimaa peittää erityisesti kalliomäkien kaakkoisrinteitä, koska luoteesta tullut mannerjäätikkö jätti 
aikanaan kuljettamaansa moreeniainesta kallioiden suojasivuille. Tätä hiekkamoreenia on runsaasti Ruissalon itäpuo-
liskolla sekä Kuuvanniemen jyrkkien kallioiden välisissä notkelmissa.  
Mannerjäätikkö on tuonut Ruissaloon myös suuria kivilohkareita. Näitä gneissi- ja amfiboliittilohkareita voi löytää 
Marjaniemeen vievän tien länsipuolelta. Ruissalon suurista siirtolohkareista tunnetuin on Kukkarokivi, joka sijaitsee 
Ruissalon läntisimmän kärjen pohjoispuolella meressä ulottuen 17 metriä vedenpinnan yläpuolelle. Kukkarokivi on 
harmaata graniittia. 
Ruissalossa ovat alimpana savipohjaiset laaksot, jotka ovat osaksi myöhäisjääkauden aikana syntyneitä ja osaksi 
nuorempia Litorinameren aikaisia liejusavia. 

 
 kuva: www.turku.fi/ruissalo 

Kallioperän ominaispiirteistä 
 

Kalliopaljastumia on Ruissalossa muuallakin kuin korkeimmilla mäillä. Pienet kalliopaljastumat kirjavoittavat myös 
lehtoalueita ja tekevät saaren kasvillisuuden vaihtelevaksi. Silokalliot puolestaan luonnehtivat ranta-alueita mm. 
Saaronniemessä, Marjaniemessä ja Kansanpuiston alueella. Silokallioiden pinnassa näkyvät vielä mannerjäätikön 
uurteet, kourut ja sirppimäiset murrokset sekä pystykaarteet, jotka osoittavat jään Ruissalon kohdalla liikkuneen 
luoteesta kaakkoon. 
Ruissalon kallioperän vanhimman osan muodostavat kintsigiitit, amfiboliitit ja leptiitit. Nämä kivilajit ovat syntyneet 
osaksi savikerrostumista, osaksi tulivuorten purkaustuotteista noin kaksi miljardia vuotta sitten. Paikoin vahvasti 
poimuttunutta knitsikiittiä, juovaista gneissiä, tapaa Ruissalon pohjoisreunalla, Kuuvanniemen keskiosassa ja Saa-
ronniemen uloimmassa nokassa. Ruissalon kallioperän amfiboliittivyöhykkeet kulkevat idästä länteen läpi koko 
saaren pohjoisen puoliskon.  
Ruissalon eteläosan kallioperä koostuu punertavista graniiteista eli mikrokliinigraniiteista ja vaaleasta ns. Kakolan 
graniitista, joka tunnetaan pyöreistä, punertavista granaattitäplistään. Monen kallion kivilaji on seoskiveä eli migma-
tiittia, jolloin graniitista on tunkeutunut karkeita punaruskeita pegmatiittijuonia ympäröivään vanhempaan kiveen. 

 
      kuva :  www.turku.fi/ruissalo 
 

http://www.turku.fi/ruissalo
http://www.turku.fi/ruissalo
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1.2.1.1 Geologian  tutkimuskeskuksen raportti Ruissalon maaperän ominaisuuksista 
  
Geologian tutkimuskeskus (GTK) selvitti v. 2003 Turun sataman toimeksiannosta maaperän happamoitumisherk-
kyyttä Turun Ruissalon Natura –alueella. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maaperän puskurikapasiteettia priori-
soitujen luontotyyppien alueella, ja arvioida puskurikapasiteetin riittävyyttä lisääntyville ilmansaasteille. Maaperän 
fysikaalisten ominaisuuksien ja kemiallisten ilmiöiden selvittämiseksi Ruissalon pohjoisosaan kaivettiin neljä tutki-
muskaivantoa, joista otettiin edustavia maaperänäytteitä. Näytteitä uutettiin GTK:n laboratoriossa erivahvuisilla 
uuttoliuoksilla, joista analysoitiin alkuaineiden pitoisuuksia. Näytteistä analysoitiin myös pH ja raekokojakauma.  
 
Ruissalon maaperä koostuu heikosti vettä läpäisevistä moreeneista, silteistä ja savista. Maaperä on luontaisesti ha-
panta, ja sen kationinvaihtokapasiteetti on suhteellisen heikko. Maaperän pintakerroksen hapanta laskeumaa pusku-
roiva humuskerros on ohut, eikä syvemmälle maaperään ole vähäisen rapautumisen ja heikon vedenläpäisevyyden 
vuoksi muodostunut happamuutta neutraloivia rauta- tai alumiinisaostumia. Tutkimuskohteiden maaperän puskuri-
kapasiteetti perustuu suureksi osaksi silikaattirapautumiseen, joka on hidas prosessi, eikä yksistään pysty puskuroi-
maan lyhytaikaista, voimakasta kuormitusta. Ruissalon pohjoisosan maaperä on suhteellisen herkkää happamoitumi-
selle. Mahdollisen kiihtyvän happamoitumisen seurauksena myös haitallisten alkuaineiden kuten Al:n ja Ni:n määrä 
saattaa ajoittain lisääntyä maaperän huokosvedessä. GTK suosittelee maaperän happamoitumiskehityksen tarkkaile-
miseksi seurantaohjelmaa. 
 
1.2.2 Ilmasto ja ilman laatu Ruissalossa 
 
Ruissalo sijaitsee edullisella ilmastoalueella, jossa meri tasaa lämpötilan vaihteluita. Se on  
myös suojassa ulkosaariston kovilta lounaistuulilta. Vallitsevat tuulet puhaltavat etelästä ja 
lounaasta. Termisen kasvukauden pituus on 175-180 päivää vuodessa ja tehokkaan 
lämpötilan summa 1300 C. Vuoden keskimääräinen sademäärä on hieman tavallista  
rannikkoseutua alhaisempi; erityisesti keväällä ja alkukesällä sataa poikkeuksellisen  
vähän. 
 
1.2.2.1 Arvio ilman laatuun vaikuttavista lähialueen toimijoista  
 
Turun seudulla ilman laadun vaikutuksia metsäympäristössä seurataan bioindikaattorimenetelmillä vuonna  
1990 perustetuilla pysyvillä havaintoalueilla. Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto on laatinut useita  
julkaisuja, joissa on selvitetty mm. Ruissalon ympäristön tilaa. Huomattavimmat ympäristöhäiriöt aiheutuvat  
saaren ulkopuolisista tekijöistä. Ilman epäpuhtauksia on on tutkittu Ruissalossa mm v. 1988 suoritettujen neulas- ja 
lehtitutkimusten avulla. Ruissalossa on yksi kiinteä tarkkailuasema rikki- ja hiukkaspäästöjä varten. Myös siirrettä-
vää asemaa on  
mahdollista käyttää. Ilmaston laadun vaikutuksilla ei ole havaittu olevan merkittävää vaikutusta Ruissalon luonnolle. 

 
Pansion sataman laajennushankkeen yhteydessä on selvitetty eri päästölähteiden määriä Turun alueella. 
Allaolevaan taulukkoon on koottu suurimpien päästömäärien aiheuttajat. Turussa toimi v. 2000 25 laitosta, 
joiden rikkidioksi-, typpioksidi- ja hiukkaspäästöjä rajoitettiin ympäristöluvilla. Lisäksi Naantalissa lupavelvollisia 
laitoksia oli 3 ja Raisiossa 2.  
Allaolevat päästölukemat perustuvat vuosien 1998-2000 päästötietoihin ja nykyiset arvot ovat alemmat 
(mm. Turku Energia Oy:n Linnankadun voimalaitos ei ole-- toiminnassa muuten kuin varavoimalana mahdollisten 
sähkönkulutushuippujen aikana). Kaikki laitokset toimivat voimassa olevien ympäristölupien määräämissä rajoissa. 
Päästöjen määrään vaikuttaa lisäksi olemassaoleva allamainituista toimijoista riippumaton taustalaskeuma. 

 
 

Toimija Rikkipäästöt (rikkidioksidi) t/v Typpipäästöt (typpioksidi) t/v 
Fortum Oy Naantalin voimalaitos 2002 2419 
Fortum Oy Naantalin jalostamo 1200   350 
Turku Energia   291   
Turku Energia Oy (Linnankadun voimalaitos)   286 
Wärtsilä Finland Oy dieseltehdas (Aurajokisuu)    305 
Liikenne ( Turku, Raisio, Naantali, Kaarina) alle 10 % kokonaismäärästä 2713 
Pansion junalautta- ja öljysatama 4.4    88 

 
   
1.2.2.2 Ruissalon liikenteen vaikutus ilman laatuun 
 
Ruissalon liikenteen aiheuttamia vaikutuksia Ruissalon ilmastoon on arvioitu mm Saaronniemen 
kehittämissuunnitelman yhteydessä. 
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Ilman epäpuhtauksien aiheuttamien suorien kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi laajoilla maa- ja metsätalousalu-
eilla ja luonnon suojelun kannalta merkityksellisillä alueilla on ohjeena, että typen oksidien vuosikeskiarvo, jolla 
tarkoitetaan typpioksidin ja typpidioksidin yhteenlaskettua pitoisuutta ei ylitä 30 µg/ m3 (20 C, 1 atm) ja että rikkidi-
oksidin vuosikeskiarvo ei ylitä   20 µg/ m3 (20 C, 1 atm). Tieliikenteen päästöjen vaikutusta Ruissalon Natura-
alueeseen  on vaikea arvioida ilman tarkempia laskelmia. Koska tieliikenteen polttoaineissa ei ole rikkiä, tieliikenne 
lisää vain typpioksidin ja typpidioksidin määrää alueella. Tilannetta tarkemmin arvioitaessa tulisi ottaa huomioon 
mm. kaupungista kulkeutuva ” kaukolaskelma” ja vesiliikenteen aiheuttamat päästöt alueella. Liikennemäärien pe-
rusteella voidaan kuitenkin arvioida, että pelkillä tieliikenteen päästöillä ei ole merkittäviä negatiivisia vaikutuksia 
Natura-alueella. 
 
1.2.3 Metsät 

 
1.2.3.1 Nykytilanne 
 
Ruissalo kuuluu ns. tammimetsävyöhykkeeseen, joka ulottuu Suomessa vain etelä- ja lounaisrannikolle. Sille on 
tyypillistä rehevämpi kasvillisuus kuin muualla Suomessa ja harvinaisten kasvilajien esiintyminen. Ruissalon moni-
puolinen kasvillisuus elättää laajan joukon nisäkkäitä lintuja ja selkärangattomia. 
Saaren yhtenäisimmän lehtoalueen ydin, Ruissalon luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1933 Choreauksen läh-
teen ympärille. Vuonna 1983 se laajennettiin nykyisiin mittoihinsa 56 hehtaariin. Samalla perustettiin Ruissalon 
toinen suojelualue, Marjaniemen luonnonsuojelualue, joka on pinta-alaltaan 29 hehtaaria. Ruissalon lehdot kuuluvat 
kansalliseen lehtojensuojeluohjelmaan, jonka valtioneuvosto vahvisti vuonna 1989. Suojeltujen lehtojen kokonaisala 
on 151 hehtaaria. Vuonna 2000 lähes koko Ruissalo liitettiin Natura 2000 -verkostoon. Natura 2000 alue jakautuu 
luonnonsuojelulain ja maankäyttö-rakennuslain mukaisiin toteutustapoihin.  
Ruissalo on ollut metsäinen saari kautta vuosisatojen. Laajimmat tammimetsät sijaitsevat saaren itäosassa. Saaren 
länsiosan metsät ovat enimmäkseen seka- ja havumetsää.  
Jos Ruissalon rikkaan kasviston joukosta olisi nimettävä sen tärkein laji, syntyisi valinnasta tuskin erimielisyyttä: 
tammi ja Ruissalo kuuluvat saumattomasti yhteen. Saaren itäosassa ovat maamme laajimmat ja arvokkaimmat (yh-
teensä yli 200 ha:n laajuiset) tammi- ja lehtometsät. Ne vaihtelevat rehevistä tammi-pähkinäpensaslehdoista, mänty-
tammikankaisiin sekä lehmus-tammilehtoihin.  
  

 
         Ruissalon jakautuminen metsätyyppeihin 1991 ja 1957 metsäsuunnitelman mukaan 
 

       Lehdot  150 ha (1957  metsäsuunnitelman mukaan 144 ha) 
         

 
      Lehtomaiset kankaat 88 ha (1957   101 ha) 

        
 

     Tuoreet kankaat 163 ha ( 1957   69 ha) 
                                  

 
     Kuivahkot kankaat 32 ha ( 1957 51 ha ) 

Ruissalon metsäpinta-alan jakautuminen metsätyyppeihin 
metsäsuunnitelman 1991 mukaan

32 %

19 %

33 %

7 %

1 %

0 %

8 %

Lehdot  
Lehtomaiset kankaat 
Tuoreet kankaat 
Kuivahkot kankaat 
Kuivat kankaat
Korvet ja rämeet 
Kitu- ja joutomaat



 12 

   
 

 
    Kuivat kankaat 5 ha ( 1957  17 ha ) 

 
 

                          Korvet ja rämeet  -  (1957 0,2 ha) 
 

 
    Kitu- ja joutomaat 36 ha  (1957 66 ha) 

 
 

                           Metsämaata n. 439 ha kitu- ja joutomaat n. 36 ha 
                          (vuoden 1957 metsäsuunnitelman mukaan 
                          metsämaata n. 382 ha , kitu- ja joutomaita n. 66 ha) 

 
 

Eri vuosina esitettyjen metsämaan pinta-alojen suuruusero johtuu siitä, että aiem-
min maatalouskäytössä olleita alueita on metsitetty tai ne ovat metsittyneet. 

 
 

 Puulajien osuuksien vertailua eri vuosien metsäsuunnitelmien välillä 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pääpuulajit (ha) metsäsuunnitelman 1957 mukaan

21 %

49 %

11 %

12 %
7 %

TAMMI 
MÄNTY
KUUSI
KOIVU
MUU PUULAJI

Ruissalon pääpuulajit (ha) metsäsuunnitelman 1980 
mukaan

22 %

58 %

7 %

13 %

TAMMI 
MÄNTY
KUUSI
Muu lehtipuu
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Tarkasteltaessa eri aikakausina Ruissalossa laadittuja metsäsuunnitelmia havaitaan että, 
vuosien 1991 ja 1980 metsäsuunnitelmien välillä tammen osuus pääpuulajina näyttää kasvaneen 
huomattavasti. Tämä johtuu kuitenkin etupäässä siitä, että vuoden 1991 metsäsuunnitelmassa on määritelty samaan 
luokkaan ne kuviot, joilla tammi on pääpuulajina tai pääpuulajiksi kasvatuskelpoinen. 
Tammen kehityksen arviota on haitannut tilavuuden arvioinnin vaikeus. Tämä johtuu tammen rungon epäsäännölli-
sestä muodosta. Vuoden 1957 suunnitelman mukaan tammen kokonaistilavuus Ruissalossa olisi 8992 kuutiometriä ja 
vuoden 1991 suunnitelman mukaan tammivaltaisten metsien kokonaistilavuus on 14 209 kuutiometriä. 1991 suunni-
telman tilavuusarvio sisältää kuitenkin myös muuta puulajia kuin tammea ja tilavuuden arvioinnissa käytetyt mene-
telmät sisältävät 
epävarmuutta. 

 
Vuosien 1957 ja 1980 välisenä aikana kuusen osuus on vähentynyt ja männyn osuus noussut, sensijaan tammen 
osuus olisi pysynyt likimain ennallaan. Kuusen osuuden lasku on uskottava, koska hakkuissa on vuosikymmenten 
ajan pyritty estämään 
kuusettumista. Vuosien 1980 ja 1991 välillä kuusen osuus pääpuulajina näyttää nousseen ja männyn osuus laskeneen.  
 
 
 
 
1.2.3.2 Metsien käyttö- ja hoitohistoria 
  
Venäjän keisari Nikolai I luovutti Ruissalon 26.11.1845 Turun kaupungin hallintaan tietyin metsänhoidollisin eh-
doin. Luovutuspäätöksessä sanottiin: "Latokartanon metsää huolellisesti hoidetaan ja ettei siitä enää kaadeta tai rai-
vata kuin, mitä uudisraivauksiin ja puistoistutuksiin sekä tarvittavien rakennusten paikoiksi, etukäteen tapahtuvan 
asiaan kuuluvan tarkastuksen jälkeen, tarpeelliseksi harkitaan".   
 
Ruissalon metsien hoito- ja suojelutoimenpiteet ovat vaihdelleet vuosikymmenten aikana. Ihmisen vaikutus saarella 
on alkanut ilmeisesti jo keskiajalla. 1500-luvun puolivälissä Kustaa Vaasa määräsi Ruissalon kuninkaankartanon 
mallitilaksi Turun ympäristön maatiloille ja antoi kotimaisen veistämötoiminnan tarpeita ajatellen määräyksiä tam-
mien suojelusta ja luonnonvaraisen tammiston lisäämisestä istutuksin. Ruotsi-Suomen lainsäädännön mukaan ”he-
delmää kantavat puut”, kuten tammi kuuluivat kruunulle, joka tarvitsi niitä laivastonsa raaka-aineeksi.. Kruunun 
harjoittama sääntely alkoi jo Kustaa Vaasan kaudella 1500-luvulla ja sitä täsmennettiin 1664 voimaan astuneissa 
säännöksissä sekä 1734 laissa. Emämaa Ruotsissa tammet inventoitiin ja tilastoitiin tarkoin. Jalopuiden sääntely 
loppui siellä pääosin vasta vuonna 1830. Tietoja Suomessa mahdollisesti tehdyistä tammien laskennoista ei ole löy-
tynyt. 
 
Isovihan aikaan (1713-1721) Pietari Suuri hakkautti kaikki Ruissalon parhaat tammet laivanrakennustarpeiksi sekä 
Pietarin paalutusta varten. Esimerkiksi 1700-luvun tanskalaiseen linjalaivaan on laskettu tarvittavan n. 1500 tammea. 
Maaherra E. G. von Willebrand (1792-1808) hakkautti Ruissalosta kaikkiaan 710 runkoa tammia kyseenalaisin kei-
noin hankitun luvan varassa, josta syystä häntä syytettiin myös aikanaan oikeudessa. Voidaan olettaa, että 1700-
luvun lopulla ja vielä Turun kaupungin saadessa Ruissalon hallintaansa vuonna 1845 käytännöllisesti katsoen  kaikki 
kelvollinen ja järeä tammipuusto oli hakattu. Jäljellä olivat vain vialliset rungot ja nuori puusto. Tähän viitannee 
myös Venäjän keisari mainitessaan luovutusehdoissaan  v. 1845 ”… enää kaadeta tai raivata”. 
Vuoden 1829 katselmuskirjassa mainitaan, että kartanon metsässä kasvoi tammea, koivua, leppää ja muita lehtipuita 
sekä kuusia ja mäntyjä. Edelleen todettiin, että metsästä saadaan kartanon tarpeisiin polttopuuta, aidaksia, seipäitä, 
navetassa ja tallissa tarvittavaa hakoa sekä jonkin verran puutavaraa pienten rakennusten korjaamiseen. Järeä puuta-

Pääpuulajit (ha) metsäsuunnitelman 1991 mukaan.
Tammen osalta mukaan on laskettu myös alueet, 

joilla tammi voitaisiin kehittää pääpuulajiksi 

39 %

38 %

12 %

7 % 4 %

TAMMI 
MÄNTY
KUUSI
RAUDUSKOIVU
MUU PUULAJI



 14 

vara oli kuitenkin kuljetettava Maarian pitäjän yhteismaalta, kolmen peninkulman päästä. 
1800-luvun loppuun asti metsiä käytettiin karjanhoidon tarpeisiin laitumina ja niittoalueina. Kun metsälaidunnus 
kiellettiin 1800-luvun lopulla, karja laidunsi enimmäkseen rantaniityillä. Pitkään jatkuneella metsäalueiden laidun-
nuksella on oma merkittävä vaikutuksensa Ruissalon metsien nykytilaan.  
 
Ruissalon metsien käsittely on tiettävästi ollut 1845 ja 1910 välisenä aikana pääasiassa kuolevan puuaineksen tal-
teenottamista.  Metsänhoidon ajanjakson alkuna voitaneen pitää 1910- ja 20-lukuja, jolloin metsänhoitaja Juslinin 
toimesta saarella tehtiin ensimmäisiä metsänhoitotoimenpiteitä. Niiden tavoitteena oli parantaa tammen uudistumista 
poistamalla varjostavia puita.  
Metsänhoitaja Julius Juslin hakkautti pahimmin lahonneet kuusikot Ruissalon länsipäässä. Hakkuualat kulotettiin ja 
kylvettiin männylle. Samaan aikaan istutettiin tammea ja muita puulajeja sekä metsiin että huvila- ja puistoalueille ja 
teiden varsille. 1930-luvulla Ruissaloon istutettiin pieniä, ulkomaisista puulajeista muodostettuja metsiköitä.  
Syksyn 1948 myrsky runteli metsiä pahoin ja se antoi aiheen yksityiskohtaisen metsätaloussuunnitelman laatimiselle. 
Suunnitelma valmistui 1957. Suunnitelmassa esitettiin toimenpiteet vuosille 1958-1978. Suunnitelman kenttätyöt 
(1952-57)  ja osan aineiston perusmuokkauksesta teki Lounais-Suomen Metsänhoitolautakunta. Varsinaisen suunni-
telman laati Turun kaupungin kiinteistöosaston osastopäällikkö Ilmari Sipilä. Tavoitteeksi asetettiin vanhojen kuusi-
koiden uudistaminen sekä myrskyn repaleisiksi tekemien metsien kunnostaminen. Tämän lisäksi suunnitelma antoi 
varsin tarkat hoito-ohjeet esim. niityille ja vesijättömaille.  
Vuoden 1957 metsänhoitosuunnitelmassa esitettiin kiireellisiksi uudistualueiksi myrskytuhoalueet, kuivien kankai-
den kuusikot ja muut keinollisesti uudistettavat metsiköt.Vuoden 1957  suunnitelma käsitti myös  itäosan lehtometsi-
en puhdistusharvennukset sekä niittyjen ja peltojen metsittämisen. ”Puhdistushakkauksilla käsiteltäviä metsiä on 
saaren kaikissa osissa. Niihin kuuluvat mm. lähes kaikki lehtometsät sekä kaikki kalliometsät. Puhdistushakkaukset 
eivät aina anna taloudellisesti kannattavaa hakkaustulosta, mutta ne ovat metsän terveyden ja maisemahoidon takia 
välttämättömiä. Näillä hakkuilla voidaan myös ohjata puulajikoostumusta ja edistää metsien luontaista uudistumis-
ta”. 
Maisemalliset arvot asetettiin ensisijalle tammea kasvavilla puistoalueilla. Vain osa tavoitteista toteutui ja esimerkik-
si tammien peltoistutukset epäonnistuivat osittain. Metsänraivaustöitä tehtiin 1960-luvulle asti työllisyystöinä. Met-
sänhoitosuunnitelmassa otettiin myös kantaa mm Ruissalon tieverkostoon sekä sähkö- ja puhelinverkostoon.  Suun-
nitelmassa mainitaan myös, että Ruissalon metsiä laidunnettiin tuolloin vielä jonkun verran saaren itäpäässä. Tämä 
esti metsän uudistumisen ja siksi esitettiin että laidunnus rajoittuisi vain niityille. 
Seuraava Ruissalon metsäsuunnitelma valmistui vuonna 1979 edellisen suunnitelman kattaman 20-vuotisjakson 
päätyttyä.  
Suunnitelman laati Lounais-Suomen piirimetsälautakunta 10-vuotiskaudeksi 1980-1990. 
1980-luvulla Ruissalon metsiä hoidettiin paikoitellen mm. harvennushakkuilla.  
Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto on tehnyt Ruissalon metsäsuunnitelman vuosille 1991-2000. Hoitotoi-
met ovat kohdistuneet jalopuiden kasvua parantaviin toimiin, kuten kuusen ja männyn harvennukseen lehtoalueilla. 
Myös nuorehkoja tammikkoja on harvennettu ja tammien kasvua haittaavia puita on poistettu. Metsänhoidon perus-
periaate on ollut lehtoalueiden säilyttäminen.  
 
 

 Kuva esittää alueita joita on kuluneen suunnitelmakauden 1991-2002 
 aikana käsitelty hakkuin 
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Ruissalon maisemanhoidon tavoitteena on kulttuurimaiseman ja sen luonnonarvojen säilyttäminen. Tämän saavutta-
miseksi tammimetsien määrää lisätään suosimalla tammea metsänkasvatuksessa ja uudistamisessa, sekä hoitamalla 
jalopuumetsiä niiden ekologian mukaisesti. Ruissalon maiseman ominaispiirteitä korostetaan maisemanhoidolla. 
Ekologisesti rikkaat biotoopit pyritään säilyttämään ja estämään havupuumonokulttuurien synty. Metsien elinvoimai-
suutta lisätään, jotta ne kestäisivät intensiivisen virkistyskäytön. Myös luonnonsuojelualueiden ja lehtojensuojeluoh-
jelman metsien suojeluarvot halutaan turvata. 
 

 
1.2.4 Kasvisto 
 
Ruissalon kasvillisuuden monimuotoisuutta kuvaa hyvin muun muassa se, että Ruissalossa on tavattu 558 eri putki-
lokasvilajia, 80 puulajia ja 75 kaarnajäkälälajia. Saari kuuluu Etelä- ja Lounais-Suomeen ulottuvaan tammi-
valkopyökkimetsävyöhykkeen köyhtyneeseen (valkopyökitöntä) pohjoisreunaan. Tosin Ruissalosta löytyy myös 
muutama istutettu valkopyökki monien muiden erikoisten puulajien (sembramänty, hevoskastanja, Strobusmänty, 
Serbiankuusi, Palsamikuusi, Pyökki, Palsamipihta, Siperianlehtikuusi, Harmaapihta, Laakeripoppeli, Hopeavaahtera, 
Mongolianvaahtera) ohella. Harvinaisten puulajien kartta löytyy nettiosoitteesta 
www.turku.fi/ruissalo/puulajikartta.shtml 
 
Laajimmat tammilehdot sijaitsevat saaren itäosassa. Ruissalon länsipuoli on pääasiassa tyypillistä suomalaista havu- 
ja sekametsää. Saaren kasvillisuuden monimuotoisuus johtuukin osaltaan alueen hyvinkin erilaisista metsätyypeistä, 
jotka ylläpitävät niille ominaista kasvistoa. Lisäksi ihminen on vaikuttanut vuosisatojen ajan Ruissalon kasvistoon, 
niin lajiston monimuotoisuuteen kuin metsien rakenteeseenkin. 
 
Ruissalon lehtojen kasvillisuuden vaateliasta lajistoa edustavat mm. imikkä, tesmayrtti, hammasjuuri, kotkansiipi ja 
pystykiurunkannus sekä uhanalainen kynäjalava, isotakiainen ja tähkämaitikka. Sammallajistoon kuuluu mm. katko-
kynsisammal ja jäkälälajistoon harmaaneulajäkälä, härmä-huhmarjäkälä ja sirorustojäkälä. Ruissalossa esiintyy myös 
useita sienilajeja, joita ei muualla Suomessa tavata tai jotka ovat hyvin harvinaisia. 
 
 
1.2.5 Eläimistö 
  
1.2.5.1 Linnusto 
 
Ruissalo on eräs Suomen tärkeimmistä lintukohteista ja kuuluu kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden verkkoon 
(Important Bird Areas, IBA).  
 
 
Ruissalon monipuolinen kasvillisuus ylläpitää myös saaren lintulajistoa. Linnusto muuttuu kasvillisuuden vyöhyk-
keiden mukaan lehtometsien ja tiheiden ruovikoiden lajeista karuilla rannoilla pesiviin ranta- ja vesilintuihin.  
Ruissalossa pesii monia eteläisiä lintulajeja, jotka ovat saarella yleisiä, mutta usein muualla Suomessa harvalukuisia. 
Näitä ovat muun muassa nokkavarpunen, kultarinta, lehtopöllö, uuttukyyhky ja harmaapäätikka. Näistä esimerkiksi 
lehtopöllön tiheys on moninkertainen verrattuna Lounais-Suomen keskiarvoon.  
Ruissalon iäkkäät jalopuumetsät tarjoavat monille niitä suosiville lajeille erinomaiset elinympäristöt. Ravintoa ja 
pesäpaikkoja on runsaasti. Linnuston kokonaistiheys on luonnonsuojelualueilla jopa 1000 paria neliökilometrillä, 
kun Lounais-Suomalainen metsä ylläpitää keskimäärin 250 parin tiheyttä. Kolopuiden merkitys on hyvin tärkeä, 
koska tammivaltaisilla alueilla 40% linnuista pesii luonnonkoloihin. 
Ruissalon yleisimmät linnut ovat peippo (500 paria), pajulintu (400 paria), kirjosieppo (250 paria) ja sinitiainen (200 
paria). Sinitiainen oli vielä harvinaisuus 1900-luvun alussa, mutta sen kanta on kasvanut räjähdysmäisesti. Kanadan-
hanhi sekä valkoposkihanhi ovat myös lajeja, joiden esiintyminen Ruissalon pelloilla syksyisin on lisääntynyt voi-
makkaasti. 
Ruissalossa talvehtii muutama varpuspöllö vuosittain.  
 
 
Ruissalon pesimälinnusto 
Ruissalossa on tavattu kautta aikojen yhteensä 259 lintulajia. Suomessa pesii säännöllisesti noin 235 lintulajia. Ruis-
salon pesimälinnustoon kuuluu noin 95 lintulajia. Talvella saarella on noin 50 lajia ja noin 90 lajia levähtää alueella 
muuttovieraina.  
Ruissaloon on kotiutunut Suomessa ensimmäiseksi kolme lajia: lehtopöllö v.1878, rytikerttunen v.1922 sekä valko-
poskihanhi v.1985. Näiden lisäksi Ruissaloon on kertynyt 1900-luvun kuluessa 10 uutta pesimälajia. Monet lajit ovat 
runsastuneet huomattavasti viimeisen vuosisadan kuluessa. Esimerkiksi mustarastaita pesi Ruissalossa 1930-luvulla 
vain muutamia pareja, kun 1980-luvulla niitä oli jo 100 paria.  
 
 

http://www.turku.fi/ruissalo
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Taantuvat lintukannat 
Huolimatta tiheistä lintukannoista monet lintulajit ovat taantuneet Ruissalossa. Kaiken kaikkiaan 17 lajia on hävinnyt 
1900-luvun aikana. Näistä useat ovat kärsineet peltoympäristön muutoksista, kuten peltosirkku, peltopyy, isokuovi 
sekä tuulihaukka.  
Valtakunnallisesti erittäin uhanalainen valkoselkätikka esiintyi Ruissalossa vielä 1950-luvulla. Häviämisen partaalla 
taistelee kuusi lajia, 18 lajin pesimäkanta on viimeisinä 20 vuotena romahtanut alle puoleen aiemmasta.  Esimerkiksi 
hömötiaisen ja käenpiian kannat ovat alenneet 95%. Yleisiä lintulajien vähenemisen syitä ovat maatalouden tehostu-
minen, rantaniittyjen umpeenkasvu, lisääntynyt liikenne ja häirintä, vedenkorkeuden vaihtelut laivaliikenteen takia, 
metsien käsittely sekä talvehtimisalueilla tapahtuneet muutokset. 
 
Vesilintualueet 
Tärkeimpiä vesilintualueita ovat Krottilanlahti etelärannalla  ja Ekarsin lahti pohjoisrannalla. Lahdet ovat reheviä 
ruovikkoituneita poukamia, joissa vesi- ja ruovikkolinnut viihtyvät. Muita tärkeitä vesilintualueita ovat Härkälänlahti 
sekä Kansanpuistoon johtavan Rantatien ja Pukinsalmen välinen rantakaistale. Tältä alueelta on rantaliete huuhtou-
tunut pois laivaliikenteen takia, mutta asiaa ollaan korjaamassa eroosiosuojauksen avulla. 
 
Krottilanlahti 
Krottilanlahden pesimälajistoon kuuluvat silkkiuikku, haapana, tukkasotka, nokikanasekä naurulokki. Ruovikossa pesivät runsai-
na ruoko- ja rytikerttunen sekä pajusirkku.Rantaniityillä pesivät taivaanvuohi, punajalkaviklo, rantasipi ja saarella vähälukuinen 
pensastasku.  
 
 
Ekarsinlahti  
Ekarsinlahden pesimälajistoon kuuluvat mm telkkä, tukkasotka, punasotka, nokikana, silkkiuikku, sinisorsa, haapana sekä tavi ja 
kyhmyjoutsen 
  
1.2.5.2  Selkärangattomat 
 
Saaren runsas ja monipuolinen kasvillisuus tarjoaa erinomaisen elinympäristön monille selkärangattomien ryhmään 
kuuluville eliöille, kuten perhosille ja kovakuoriaisille. Ruissalon merkittävimpiin harvinaisuuksiin kuuluu Suomen 
suurimpiin kovakuoriaisiin lukeutuva uhanalainen erakkokuoriainen, joka piilottelee lehmusten ja tammien kolois-
sa.  
Ruissalon selkärangattomista perhoset ovat ehkä kaikkein parhaiten tunnettu ryhmä. Saari onkin ollut jo vuosikym-
menien ajan perhosharrastajien suosiossa. Keväisin tammikääriäisten toukat saattavat käydä nuorien ja pehmeiden 
tammenlehtien kimppuun niin ahnaasti, että monet puut muuttuvat lähes paljaiksi. Toukat aikuistuvat kuitenkin en-
nen juhannusta ja tammet ehtivät kasvattaa uudet lehdet ennen syksyä. 
Perhosten ja kovakuoriaisten lisäksi Ruissalossa viihtyvät lierot, kotilot, etanat, tuhatjalkaiset ja monet muut selkä-
rangattomien ryhmät, joista löytyy yleisesti Suomessa tavattujen lajien lisäksi monia eteläisiä ja lounaisia harvinai-
suuksia. 
Rantatien varrella oleva niitty on ainoa hyvin säilynyt sisäsaariston merenrantaniitty Turussa. Siellä esiintyvät mm. 
uhanalaiset lounaanvarpuhämähäkki ja kosteikkovarpuhämähäkki.  
 
 
1.2.5.3 Nisäkkäät  
 
Samaan aikaan kun hirvi on vakiintunut Ruissalon ympärivuotiseksi asukkaaksi, on valkohäntäpeura kokonaan hä-
vinnyt. Istutuksista vuonna 1975 syntyneen kannan taru jäi vain kymmenen vuoden mittaiseksi. Jopa Juhana Herttu-
an 1500-luvulla istuttamat saksanhirvet sinnittelivät saarella yli 30 vuotta. Ruissalon hirvitiheys on mominkertainen 
verrattuna keskimääräiseen hirvitiheyteen Lounais-Suomessa. Tästä on aiheutunut monia ongelmia. Hirvet tuhoavat 
tehokkaasti lehtipuiden taimia ja monet tammet ovat joutuneet niiden suihin. Liian suurta hirvikantaa on hoidettu 
harventamalla. Muita Ruissalolle tyypillisiä metsien nisäkkäitä ovat rusakko ja metsäjänis, jotka nakertavat mm. 
puiden kuorta. Ruissalossa tavataan myös kettuja, mäyriä ja supikoiria. 
Pikkupedoista saarella on havaittu lumikko, näätä, minkki ja kärppä, joista erityisesti näätäkanta on lisääntynyt vii-
meaikoina. Myyristä vakioasukkaita ovat pelto-, metsä- ja vesimyyrä, hiirten sukukuntaa edustavat metsä-, vaivais- 
ja kotihiiri, hyönteissyöjiä metsä-, vaivais- ja vesipäästäinen. Näiden lisäksi hyönteissyöjistä ja jyrsijöistä siili, orava, 
piisami ja rotta kuuluvat saaren lajistoon. Ruissalon lepakkokantaa kartoitetaan kesäkausilla 2002 ja 2003. 
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1.2.6 Niityt ja kedot ja metsittyneet pellot 
 
Ruissalon LIFE projektissa on rekisteröity niittyalueet 16 kpl yhteensä n. 32 ha ( sis kedot). 
 
1.2.7 Pienvedet 
 
Turun kaupungin pienvesikartoituksen 1987-90 mukaan Ruissalossa on lampia tai  lammikoita yhteensä 24 kpl, jois-
ta kaksi on Iso-Pukin saaressa. Luonnotilaisia lammikoita on 4 kpl ja loput lammikoista ovat syntyneet kaivuun tu-
loksena ja sittemmin muuntuneet luonnontilaiseen suuntaan. Lammikot ovat enimmäkseen pienikokoisia  suurimpien 
(golfkenttä) ollessa luokkaa 0,1-0,2 ha. Biologisen tarkastelun perusteella lammikot on jaettu luokkiin 1-3 (3 arvok-
kain). Kolmetoista lammikoista sijoittui luokkaan 3, viisi lammikkoa luokkaan 2 ja kuusi lammikkoa luokkaan 1. 
Luonnontilaisia tai sen kaltaisia puroja Ruissalosta löytyy 2 kappaletta. 
 
1.2.8 Ruissaloa ympäröivä merialue. Merialueen vesistön tilan seuranta 
 
Ruissaloa ympäröivä merialue on Turun kaupungin hallinnassa. Kaupungin hallinnollisessa jaossa se kuuluu sataman 
hallintoalueeseen.Turun edustan merialueen vesistön tilaa, veden kemiallista ja biologista laatua seurataan ympäri 
vuoden.  
Merialueen tarkkailuun velvoittaa Länsi-Suomen vesioikeuden lupapäätös kaupungin jätevesien johtamisesta me-
reen. Tarkkailuun osallistuvat myös muut jätevesiä mereen johtavat kunnat ja tuotantolaitokset.  
Vesi ja ympäristöhallituksen luokituksen mukaan meriveden käyttökelpoisuus on parantunut huomattavasti vuodesta 
1966 vuoteen 2000 jätevesien puhdistamisen parantumisen ansiosta. 
 
Ruissalon ympäristössä v. 1966 vesi oli laadultaan huonoa. Kuuvannokan ympärillä välttävää. Vuonna 1990 välttä-
väksi luokiteltu vesialue ulottui enää saaren itäosaan. Vuonna 2000 välttäväksi luokiteltu alue oli edelleen pienenty-
nyt ja käsitti enää Ruissalon itäisimmän alueen Marjaniemen rantoihin rajautuvan merialueen. 
 
 
1.2.9  Kalastus Ruissalossa 
 
Ruissaloa ympäröivät hyvät kalavedet, joihin pääsee käsiksi parhaiten veneellä, mutta myös rannalta heittely ja on-
kiminen on mahdollista. Ruissalon vesiltä on tavattu yhteensä 44 eri kalalajia. Onkiminen kuuluu jokamiehen oike-
uksiin, mutta heittokalastukseen tarvitaan kalastuslupa. 
Rannalta kalastuksen estää Ruissalossa monin paikoin tiheä järviruokovyöhyke. Veneettä liikkuva voi kalastaa lä-
hinnä vain Kuuvan ja Saaronniemen kallioisilta rannoilta käsin. 
 
Saaronniemessä on toista kilometriä heittokalastukseen sopivaa rantaviivaa ja sieltä saa alkukesästä haukea, ahventa 
ja kuhaa. Kuhia Ruissalon lähivesissä on runsaasti, mutta rannalta niitä on kuitenkin hieman vaikeampi saada. Kol-
kasta saattaa uistimeensa saada taimeniakin, mutta hieman parempi mahdollisuus taimenen ja ahvenen saantiin on 
Saaronniemen uimarannan kallioisella puolella. Siitä eteenpäin koirien uimarannalle mentäessä ranta muuttuu kais-
likkoisemmaksi ja tiedossa on haukia. Santalanlahdesta, hotellin kupeesta saattaa keväisin saada isojakin kutuhaukia.  
Ruissalon Kuuvannokka on  Saaronniemeä pienempi alue, jossa heittokelpoista rantaviivaa on noin 500 m. Kuuvan-
nokka on kalliorantainen niemi, josta avautuu näkymät Airistolle. Kalliorannan kalasto on pääasiassa haukea, ahven-
ta - joskus kuhaa ja taimentakin. 
 
1.2.10 Ruissalon tilaan kuuluvat saaret, karit ja luodot 
  

Saaren, karin tai luodon nimi Pinta-ala (ha likimäärin) Suhde Natura-alueeseen 
Iso-Pukki 54  Natura/maank. rak. Laki 
Pikku-Pukki 3,6 Naturan ulkopuolella 
Iso-Kaskinen 3,5 Naturan ulkopuolella 
Vähä-kaskinen 3,2 Naturan ulkopuolella 
Viittakari 1,5 Naturan ulkopuolella 
Äijäkari 0,3 Natura/ luonnons. Laki 
Pöllönkari 0,2 Natura/ luonnons. Laki 
Rautakari 0,2 Natura/ luonnons. Laki 
Kolkkaluoto 0,2 Natura/ luonnons. Laki 
Kaletto  0,1 Natura/ luonnons.laki 
Kukkarokivi 0,1 Natura/ luonnons. Laki 
Yhteensä 67  
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1.3 KULTTUURIYMPÄRISTÖ 
 
 
1.3.1 Ruissalon huvilat 
 
Keisarillisen senaatin luovutettua Ruissalon Turun kaupungin hallintaan tuli tarpeelliseksi tehdä suunnitelma maiden 
jakamisesta. Turun porvarit anoivat saarta käyttöönsä huviloiden rakentamista ja viljelemistä varten. Ruissalo 
mitattiin ja tehtiin jakosuunnitelma (1846), jossa syntyi 49 palstaa. Vuoden 1917 palstajaossa  palstojen lukumäärä 
oli jo 128. Lisäksi Isossa-Pukissa sijaitsi 13 palstaa ja Pikku-Pukki jaettiin kahteen osaan. 
 
1800-luvun puolessavälissä alkanut, Turun porvarien käynnistämä huvila-asutus sijoittui 
pääosin saaren eteläosaan. Huvilat sijaitsevat yleensä mereen viettävillä rinteillä.  
Huviloita ja niihin verrattavia rakennuksia on saarilla noin 150 kpl. 
 
Ruissalon huvilat muodostavat maamme huomattavimman 1800-luvun huvila-alueen. 
Koko alueen säilynyt rakennuskanta edustaa valtakunnallisesti merkittävää kesähuvila-arkkitehtuuria empirestä funk-
tionalismiin. Alueen rakennuskannan hoitovastuu on enenevässä määrin yksityisillä huvilanomistajilla.  
 
Ruissalon huvilat ja muut rakennuskokonaisuudet v. 1917 palstoituksen mukaan luetteloituna 
sekä nykyisten rakennusten rakentamisen aloittamisvuosi palstalla tai arvio siitä. Huviloihin 
voi tutustua myös Ruissaloyhdistyksen sivuilla: www.ruissaloyhdistys.com/kartta.htm 
 
 
Palstan numero                                Huvilan nimi                                               Rakennusvuosi           Osoite                          Omistaja /vuokralainen 
                                                        tai arvio siitä 
1 Marjaniemi * 1850 Marjaniementie 50 Turun aikuiskoulutussäätiö 
3 Leppäniemi 1870-luvulla Ruissalon puistotie 85 TPS  
3 Leppäniemi 1870-luvulla Ruissalon puistotie 89 TPS jääkiekko ry. 
5  Minnet, Onnela, Tamminiemi * 1849 Ruissalon puistotie 55 Lappalainen, Nylund 
7 Opastuskeskus, Telakka-alue 1890 alkaen Hevoskarintie 23 Turun kaupunki 
7 Opastuskeskus, Telakka-alue 1890 alkaen Rantapromenadi 22 Turun kaupunki 
8 Frugård * 1847 Hevoskarintie 5 Aitos 
8 Frugård * 1847 Hevoskarintie 7 Terho 
9  1895  Rantapromenadi 51 Laaksonen 
10 Junnila * 1878 Rantapromenadi 59 Lääkp. Apila 
14 Jollas 1934 Ruissalon puistotie 105 Kiiski, Kumpulainen 
15 Ekars (Tammela) 1848 Ruissalon puistotie 119 Andersson  
18 Stefansberg (”Staffansberg”) 1849 Ruissalon puistotie 130 Hartlin 
18 Stefansberg (”Staffansberg”) 1849 Ruissalon puistotie  132 Vuono 
19 * 1918 Kartanontie 12 Vuojärvi, Helin 
20 Ruissalon kartano 1898 

osia 1700-luvulta   
Kartanontie 36 Turun kaupunki / Turun 

Seudun Eläkkeensaajat 
21 Ruissalon kansanpuisto 

 
 
Kahvila Aurinkoinen 

1864 alkaen Kansanpuistontie 76 Turun Työväensää-
tiö/Vantaan Festivaalit Oy 
Pitopalvelu Maija Laine 

24 Kasvitieteellinen puutarha 1956 Ruissalon puistotie 215 Turun yliopisto 
25 Fridhem, Rauhala * 1848 Rauhalantie 67 Asplund 
26 Lugnet * 1851 Lugnetintie 73 Wahlbeck 
27 a * 1898 Lugnetintie 78 Kaarnikko 
27 b * 1895 tai aiemmin Lugnetintie 68 Laakso 
27 c * 1920-1930 Auringonsuomustie 31 Vieno 
28 Nadeschda, Tamminiemi 1850 Auringonsuomustie 39 Kauppila 
28 Nadeschda, Tamminiemi 1850 Auringonsuomustie 41 Kansallis konsultti 
28 Nadeschda, Tamminiemi 1850 Auringonsuomustie 55 Karlsson, Kauppila 
29 Kauppila 1910 Aurungonsuomustie 14 Tuominen 
30 Arkkitehtihuvila, Auringonsuomus, Pirunkirkko 1890 Auringonsuomustie 56 Sinkkonen 
31 Vikars  * 1850 –luvulla Ajatinluodontie 23 Viherluoto 
31 Vikars * 1850- luvulla Ajatinluodontie 25 Salonen 
32 Hiiriluoto   Rakennukset tuhoutuneet 
33 Ajatinluoto 1850-1970 Ajatinluodontie 106 Keskon Kerho 
34 Villa Haga * 1850-luvulla Kansanpuistontie 94 Keskinen 
35 Gustafsberg, Petreliuksen huvila * 1884 Kansanpuistontie 108 Jalava 
36 Skogshyddan * 1884 tai aiemmin Kansanpuistontie 109 TurunYksinäistenYstävät ry 
38 Solhem  * 1863 osin 1740-luv Solhemintie 55 Pitkänen 
38 Solhem * 1863 osin 1740-luv Solhemintie 59 Pitkänen 
   Solhemitie 57 Grunig 
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39 Ekhem * 1871 Pikku-Pukinpromenadi 42 Bly 
39 Ekhem * 1871 Pikku-Pukinpromenadi 44 Bly 
40 Itäinen puoli,  Rauha * 1871 Pikku-Pukinpromenadi 24 Hilpelä, Koski 
40 Läntinen puoli, Berghorn * 1895 tai aiemmin Pikku-Pukinpromenadi 28 Valtonen 
41 Villa Carlo * 1886 Pikku-Pukinpromenadi 12 Aallo-Ravenna, Antikainen 
42 Synvillan * 1880 Pikku-Pukintie 82 Kiuas 
43 *  Pikku-Pukintie 74 Pursiainen 
55 Vuorikoti, Berghem 1850 oletettavasti Pikku-Pukintie 59 Turun Toverit ry 
56 Villa Spoof, Päivänhovi 1891-92 Pikku-Pukintie 89 Turun kaupunki/Turun 

Kunnallisvirkailijat 
57  1917 Ruissalon Puistotie 316  Turun Pursiseura 
57  1917 Ruissalon Puistotie 318  Helova 
58 Tammimäki, Ekbacka * 1867 Ruissalon Puistotie 322 Turun Moottoriseura 
59 * 1933 Ruissalon Puistotie 341 Taanila 
60 Villa Nordfors 1897 Ruissalon Puistotie 355 Lehtonen  
61 * 1928 Albert Ravilan raitti 40 Nyqvist, Paukku 
62 * 1927 Albert Ravilan raitti 20 Turun Rikospoliisiyhdistys 
63a Honkapirtti 1941-44 Albert Ravilan raitti 12 Turun kaupunki/ Ruissalon 

Honkapirtti ry 
63 Villa Roma 1851-53 Ruissalon Puistotie 413 Stenvall 
64 Villa Doepel (Grönholm) *  1865 Ruissalon Puistotie 382 Huhtala kuolinpesä 
65  1900 alkupuolella Ruissalon Puistotie 384 Päivänsalo 
66 Lindars I (Bernstedt), Tenhola 1848 Iso-Pukintie 53 Turun kaupunki/ Työväen 

opisto 
67 Lindars II 1869 Iso-Pukintie 41 Haasto 
68 Bella Vista, Ulappa 1892- Iso-Pukintie 39 Turun kaupunki/ Koulutoi-

mintakeskus 
69 Toivonniemi 1873- Iso-Pukintie 23 T. Seudun Keuhkovamayhd. 
70  1926 Ruissalon Puistotie 446 Marjunen, Ruuhijärvi 
71  1865 Ruissalon Puistotie 380 Huhtala kuolinpesä 
72 Tammiranta  1908- Tammirannantie 38 Hakanen 
72 Outori 1908 Tammirannantie 39  Saaronniemen Saukot ry. 
73  1953 Ruissalon Puistotie 424 Turun Puhelin 
74  1929 Ruissalon Puistotie 463 Mäki 
75   Ruissalon Puistotie 461  
76 Birka 1852 Ruissalon Puistotie 465 Rainio 
78  1920 Tuulenpääntie 4 Impulsin Oy 
79 Ruissalon kansakoulu 1903 Ruissalon Puistotie 475 Aktiebolaget B.O.S 
80 Ahti 1850-luvulla Ruissalon Puistotie 472 Heinonen 
80 Ahti 1850-luvulla Ruissalon Puistotie 476 Heinonen 
81   Tuulenpääntie 7 Tuominen 
81   Tuulenpääntie 12 Tuominen 
82 Puolustusvoimat  Kallanpääntie 51 Puolustusvoimat 
83 Kauppa 1940-luvulla Ruissalon Puistotie 548 As. Oy Paraisten Niittopol-

ku 
84 Karlslund, Sotainvaliidikoti 1858 tai aiemmin Ruissalon Puistotie 539 Sotainv. Veljesliitto Turun 

osasto 
85 Ketola 1850-luvulla Ruissalon Puistotie 536 Aura Golf 
86 Trapp 1800 lopulla Kuuvantie 32 Ruola-Kauppila  
87 Villa Oskarsberg, Oskarvuori 1850 oletettavasti Oskarvuorentie 72 Huiskala 
88 Villa Waren * 1930-luvulla Oskarvuorentie 95 Renvall 
89 Tapaturma 1880-luvulla Oskarvuorentie 67 Tiusanen 
90 Erstavik 1860-luvulla Oskarvuorentie 39 Puolimatka 
91 Solhäll, Villa Lydecken 1878 Kuuvantie 146 Oy Lunden trading 
92a Villa Kuuva 1852 Kuuvantie 180 Turun Tullimiehet ry. 
92b Villa Kuuva 1852 Kuuvantie 196 Laakso,Moffat,Kallio,Valo 
92c Villa Kuuva 1852 Kuuvantie 198 Suomi  
93 Trollbo 1898 Kuuvantie 197 Myyntimiehet 
94  1910-luvulla Kuuvannokantie 34 Eklund 
95 Solros 1908 Kuuvannokantie 46 Heikkilä, Nikulainen 
96  1902 oletettavasti Kuuvannokantie 58 Merimiespalvelutoimisto 
97  1904 oletettavasti Kuuvannokantie 66 Mäkilä, Ståhlberg 
97  1904 oletettavasti Kuuvannokantie  68 Kronlund 
98  1904 oletettavasti Kuuvannokantie 106 Turun Sanomat 
100  1931 Kuuvannokantie 77 Sumentola 
101  1933 Kuuvannokantie 63 Veturimiehet 
102  1911 Kilkantie 37 Westerback 
103  1916 Kilkantie 27 Suomen Rehu 
104  1925 Kuuvantie 127 Aho 
105 Westanhäll-Lännenkallio, Havulinna 1849 Havulinnantie 40 Alhopuro  
106  1897-99 Kuuvantie 71 Turun Puhelin Oy 
107  1932-33 Hietalantie 57 Suomi  
108a Hietala 1890 Hietalantie 17 Aaltonen 
108b Hietala 1890 Hietalantie 7 Turun Moottorivenekerho 

ry. 
109 Kesäpesä 1923 Ruissalon Puistotie 604 Kyrki 



 20 

110 Strandtorpet, Tuulenpää 1900 alkupuolella Tuulenpääntie 25 TOK 
Ruissalo Maanviljelyspalsta V 1898 tai aiemmin   
111  Y-hovi 1928 ja myöh. Ruissalon Puistotie 585 Turun Yrittäjien säätiö ry. 
112 Y-hovi, Sätern (112) 1890 ja myöh Ruissalon Puistotie 585 Turun Yrittäjien säätiö ry. 
113 Skogstorp 1880-luvulla Ruissalon Puistotie 629 Turun metalli ja telakkatyö-

läisten am.os. ry. 
114 Huoltoasema ja huvila 1850-luvulla olet. Ruissalon Puistotie 618 Niemi, Ruissalon Hotelli 
115 Santala 1970-73 , 1700-luv. Ruissalon Puistotie 640 Ruissalon terveyskylpylä 
116  1930-luvulla Ruissalon Puistotie 641 Liikealan lomakoti 
118 Villa Metsäranta 1925  Saarontie 18  Turun kaupunki/ Turun 

Psykiatristen liitto 
119 Villa Ståhlström 1920-luvulla Saarontie 90 Turun kaupunki/ Turun 

kunnalliset koulut 
120 Kolkanniemi 1924 Saarontie 115 Turun kaupunki/ SVYS-

Turun piirijärjestö 
121 Saaro 1850 Saarontie 59 Turun kaupunki/ liikunta-

toimi 
121 Camping alueen portti  Saarontie 5 Turun kaupunki 
121 Camping alueen rakennuksia 1920 Saarontie 57 Turun kaupunki 
124 Villa Zilliacus, Retkeilymaja 1937 Saarontie 33 Turun kaupun-

ki/liikuntatoimi 
125 Nordkap 1929 Saarontie 55 Turun kaupunki/ Turun 

kansallinen eläkel.seura 
126 Pieka, Villa på berget 1929 Saarontie 53 Turun kaupunki/ SDP 
127 Kilkka 1938 Kilkantie 20 Kyttä 
128 Ruissalon lomanokka 1937 Kilkantie 24 Ruissalon lomanokka oy 
Pikku-Pukki Pikku-Pukin ravintola 1851 Pikku-Pukki 2 Rosita Oy 
Pikku-Pukki Airisto Segelsällskap 1889 Pikku-Pukki 1 Haapalehto 
Iso-Pukki 1 Hirssaaren torppa 1750-luvulla Iso-Pukki 1 Salonen-Hamrin  
Iso-Pukki 2 Furuholm 1850 Iso-Pukki 2 Brunow-Ruola 
Iso-Pukki 3 Sommarhem, Pukinsalmi 1890-luvulla Iso-Pukki 3 Jahnukainen 
Iso-Pukki 4 Malin  1900 luvun alkup. Iso-Pukki 4 Jyväkorpi/Karell 
Iso-Pukki 5 Torpvik 1898 oletettavasti Iso-Pukki 5 Aarnio 
Iso-Pukki 6  Schröder, Villa Caren 1903 oletettavasti Iso-Pukki 6 Arell 
Iso-Pukki 7 a Syreniuksen huvila, Pukinniemi 1904 oletettavasti Iso-Pukki 7 Hartlin 
Iso-Pukki 7 b Syreniuksen huvila, Pukinniemi 1904 oletettavasti Iso-Pukki 7 Linnela 
Iso-Pukki 8 Owren 1919-20 Iso-Pukki 8 Luojola 
Iso-Pukki 8 Owren 1919-20 Iso-Pukki 8 Saarela 
Iso-Pukki 9  Fremling 1908 Iso-Pukki 9 Allen, Pietarinen 
Iso-Pukki 10 Fredriksson 1909 Iso-Pukki 10 Ahtola kuolinpesä 
Iso-Pukki 11 Killinge 1884 Iso-Pukki 11 Ahtola 
Iso-Pukki 12  1900-luvun alkup. Iso-Pukki 12 Korpela 
Iso-Pukki 13 Mäntyniemi 1918 Iso-Pukki 13 Lagerqvist 
(* Huvilakokonaisuus kokonaan Natura – luonnonsuojelulain toteutustaparajauksen sisällä) 
 
1.3.1.1 Rakennusten suojelu   
 
Ruissalon palstoilla sijaitsevat kaikki rakennukset on luetteloitu Ruissalon huvilat teoksen 
(Helena Soiri-Snellman, Ruisssalon huvilat. TMM, Raportteja 8. Turku 1985/ 1995) dokumentointiosassa. Lähes 
poikkeuksetta huvilat ja niiden pihapiiriin kuuluvat muut rakennukset ja rakennelmat on osayleiskaavassa määritelty 
säilytettäviksi. Huviloiden pihapiiri on rajattu virkistys- tai luonnonsuojelualueen erityiseksi osaksi (a/s) 

 
Uudis- ja lisärakentamista säädellään kaavamääräyksillä. Yleisenä periaatteena on rakennusten määrän säilyminen 
nykyisellään. Vuoden 1960 jälkeen on rakennettu ainoastaan kaksi asuntoa. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee 
hankkia suunnitelmasta museoviranomaisen lausunto. Museo myös ohjaa ja neuvoo säilytettävien rakennusten kor-
jaamisessa.  
 
Varsinais-Suomen vahvistetuissa seutukaavoissa on esitetty seuraavat kulttuurihistoriallisesti suojellut rakennukset : 
Berghorn (rakennettu 1853), Vuorikoti (1850), Villa Roma (1851), Doepelin huvila (1865), Työväenopisto (1865), 
Huvila n:o 67 (n. 1770), Oskarin vuori (n. 1850), Erstavik (n. 1890), Kuuva (n. 1850), Saaro (1851), Waren 
(1933),Onnela 8 (n. 1850), Ekars (1847), Fridhem (1850), Ericssonin huvila (1853).  Seutukaava ei ole nykyään 
voimassa. Osayleiskaavassa lähes kaikki rakennukset ympäristöineen on suojeltu. 
 
1.3.1.2 Rakennusten uudistaminen, puutarhat 
 
Pääsääntöisesti todetaan osayleisakaavan mukaisesti:  
”Aluetta saa käyttää asumiseen, virkistykseen tai kulttuuripalveluihin liittyvään toimintaan. Rakennuksen tai raken-
nusryhmän pihapiiriä ja sen välitöntä ympäristöä tulee hoitaa rakennusten tyyliin sopivana puutarha- ja puistoalueena 
eikä pihapiirissä olevia istutuksia ja rakennuksia, kuten ulkohuoneita, kaivoja ja aitoja saa ilman pakottavaa syytä 
hävittää. 



 21 

Puretun tai muuten tuhoutuneen rakennuksen tilalle saa vain erityisistä syistä ja erityisin ehdoin rakentaa uuden ra-
kennuksen. 
Uudisrakennuksen tulee sopeutua hyvin jäljelläolevaan ympäristöön. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee mu-
seoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.” 
 
Vanhan rakennuksen tuhoutuessa esimerkiksi tulipalon takia voidaan rakennus uudistaa alkuperäisten suunnitelmien 
mukaisesti. Sen sijaan aikaa myöten rakennusten hoitamattomuuden vuoksi tuhoutuneita rakennuksia ei voisi uudis-
taa. 
Uusien erillisten lisärakennusten tekeminen rakennusten yhteyteen ei ole yleensä sallittua. Vähäisiin rakennusten 
laajennuksiin on annettu lupia. Laiturirakenteiden ja uimahuoneiden ylläpito ja ennallistaminen on mahdollista ao 
lupamenettelyn kautta. 
 
Rakennusten kunnallistekniikan uudistaminen viemäröinnin ja vesijohtojen tai sähköjohtojen osalta vaatii tapauskoh-
taista harkintaa. Rakennuksen muuttaminen talviasuttavaksi vaatii poikkeusluvan, jonka myöntää ympäristö- ja kaa-
voitusvirasto. Mikäli rakennus sijaitsee Naturan LS-alueella voi poikkeusluvan myöntäminen lisäksi edellyttää ym-
päristökeskuksen suostumusta ja  Natura-alueen luontotyyppien tai direktiivilajien säilymisen edelyttämää ls 65 §:n 
mukaista tarkastelunäkökulmaa mikäli esimerkiksi johtojen tai viemäreiden vetäminen sitä edellyttää. Jätevesien 
käsittely voidaan myös hoitaa esimerkiksi umpisäiliöillä. Tämä saattaa olla ristiriidassa kaavamääräysten kanssa, 
koska umpisäiliöiden tyhjentäminen aiheuttaa huviloille suuntautuvaa jatkuvaa raskasta liikennettä.  
 
Ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa aloite (23.9.2003 § 655) ” Ruissalon saarella oleva asutus on pääosiltaan loma-
rakennusasutusta. Lomarakennuskannasta tulee tehdä kokonaisselvitys niide sopivuudesta ympärivuotiseen asumi-
seen. Selvityksessä tulee huomioida Natura- ja luonnonsuojelulliset arvot. Käyttötarkoituksenmuutoksia ei tule to-
teuttaa ennen tehtyä kokonaisselvitystä.” 
 
Vanhojen puutarhojen hoito- ja entisöinti on mahdollista ja suositeltavaa noudattaen Natura-alueita koskevaa lain-
säädäntöä, rakennuslupamenettelyä tai puun kaadosta ja metsänhoidosta annettuja ohjeita ja määräyksiä. 
 
1.3.2 Vuokra-alueet 
 
Ruissalossa on vuokrattuna olevia alueita on yhteensä 138 kpl. Alueiden yhteispinta-ala on n. 209 ha. 
Maanvuokraukset ulottuvat pääsääntöisesti vuoteen 2009. Vuokra-aikojen jatkamisesta vuoteen 2047  
on tehty yleispäätös huvila-alueiden osalta (Kiinteistö- j a rakennustoimen lautakunta 10.2.1999 § 164). Maanvuokrausten uudis-
tamisen yhteydessä huviloiden vuokra-alueiden rajaukset tarkastetaan ja määritetään todellista maankäyttöä vastaaviksi.   
Joitain uuden sopimuskauden vuokrasopimuksia on jo solmittu. 

 Ruissalon vuokra-alueet on merkitty karttaan vihreällä 
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1.3.3 Maatalousalueet 
 

Viljely- ja laidunalueet                                            81,7   ha 
Maisemapellot                                                                                                            2,3   ha 
Perinnebiotoopit                  15    ha 
Luonnon monimuotoisuus kohteet (hevoslaitumia)               4,2    ha 
Riistapellot                                                                                                                 2      ha  
Virkistyspellot  ( tuotteet tarkoitettu ohikulkijoiden poimittavaksi)               1      ha  
Yhteensä             n.106,2 ha 

  

                                           

                                             Turun kaupungin viljelyksessä olevat peltoalueet Ruissalossa (punaisella reunustetut lohkot) 

 

Ruissalon viljelymaat 

Ruissalon peltojen viljelyn tärkein syy on maisemanhoito. Kaupunkilaisten virkistys ja viihtyisyys on asetettu etusi-
jalle. Yleisesti ottaen Ruissalon pellot on pyritty säilyttämään maisemallisesti eheinä. Viljelyn lähtökohtana voidaan 
pitää esteettisesti kauniin maisemakokonaisuuden muodostamista viljelyllisin keinoin. 
 

 
Viljapellot 

 
Ruissalossa on 106,2 hehtaaria peltoja ja niittyjä. Niistä 81,73 hehtaaria on viljeltyjä ja loput luonnonvaraisia niittyjä. 
Ruissalon peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys vuonna 2003 oli 60 prosenttia. Pelloista suurin osa on syysvil-
jalla. Näin on pyritty paitsi luontaisen vihreyden säilyttämiseen myös ravinteiden huuhtoutumisen estämiseen. Nur-
met ja syysviljat ovat myös paljon monilajisempia talviaikaan.  
Ruissalossa vallitsevana viljelyjärjestelmänä on ympäristötuen mukainen tuotantomalli. Se kannustaa vaalimaan ja 
huolehtimaan arvokkaasta maisemasta sekä ympäristöstä muuten ja antaa toisaalta siihen taloudelliset edellytykset. 
Ympäristötuen perustoimenpiteet edellyttävät viljelyn ympäristösuunnittelun, peruslannoituksen, kasvinsuojelun, 
pientareiden ja suojakaistojen hoidon, luonnon monimuotoisuuden ja maiseman ylläpitämisen. Ympäristötuen lisä-
toimenpiteenä tila on valinnut talviaikaisen kasvipeitteisyyden ja vapaaehtoisen tarkennetun lannoituksen. Viljelyn 
ympäristösuunnittelussa on erityisesti huomioitu Ruissalon maisemanäkökohdat sekä luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen. 
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Kasvin valinta perustuu viljelykiertoon. Viljelykiertona käytetään perinteisessä viljanviljelyssä mallasohra-, syys-
vehnä-, rypsi-, kevätvehnäkiertoa. Kierron avulla hyödynnetään kasvin luontaisia kykyjä parantaa maaperän vilja-
vuutta. Mallasohran korjuu elokuun alkupuolella jättää riittävästi aikaa syyskylvöille. Kevätöljykasvit kuten rypsi on 
sopiva välikasviksi viljanviljelylle. 
Maisemallisesti kasvin valintaan vaikuttavat myös sen maisema-arvot. Sen takia Ruissalon pelloilta löytyy ns. mai-
semakasveja elävöittämään ja kaunistamaan peltomaisemaa. Tällaisia kasveja ovat auringonkukka, hunajakukka ja  
kuitupellava. Niiden viljelypaikkana ovat peltojen reunat kävelypolkujen ja pyöräteiden vierellä. 
 
Perinnebiotooppi-/ luonnon monimuotoisuuskohteet 

 
Lampaiden laiduntama 5 hehtaarin rantakaistale on tyypillinen perinnebiotooppi. Kasvupaikkaluokittelun perusteella 
kyseessä on rantaniitty. Se on myös esimerkki perinteisestä luonnonlaitumesta, jossa laidunnuksen myötä on kasvila-
jisto monipuolistunut ja maisema sen myötä parantunut. Toinen laidunalue Ruissalossa on tyypiltään kallioniitty, jota 
laiduntavat hevoset. Kallioniityille tyypilliset kasvit ovat laidunnuksen myötä pikku hiljaa palautumassa. 
 

Riistanhoitopellot 
 
Saareen on perustettu riistanhoitopeltoja lintuja, hirviä ja muita eläimiä varten. Nämä pellot sijaitsevat saaren rauhal-
lisimmissa osissa, jossa siellä vierailevat eläimet saisivat rauhassa ruokailla. Riistanhoitopelto perustetaan keväällä. 
Kesän aikana kasvit kehittävät siemenet, joita eläimet talven aikana syövät. Riistanhoitopelto on myös suojapaikka 
monelle eläimelle talvena aikana. Siemenseoksissa on pääasiallisesti auringonkukkaa, virnaa, kauraa, hernettä. Sie-
menseokset koostuvat erilaisista seoksista riippuen mille eläinlajille se on kohdennettu. Hirvieläimille painopiste on 
erilainen kuin muille eläimille tarkoitettu seos. 
 
Tulevaisuus 
 
Viljely Ruissalossa jatkuu entiseen malliin. Viljelyn pohjana on maisemaa ja sen monimuotoisuutta sekä ympäristöä 
arvostava viljelysuunnitelma, jonka perusajatuksena tulee olemaan kaupunkilaisten ja muiden Ruissalossa liikkuvijen 
viihtyisyys. Viljelysuunnitelmassa ei unohdeta myöskään luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja, vaan viljelytoimenpi-
teet tullaan jatkossakin hoitamaan luonnon monimuotoisuuksia kunnioittaen.  
Laidunnusta Ruissalossa lisätään. Friskalanlahden hyvät kokemukset ruovikon vähentymisestä, alkuperäisten 
kasvien palautumisesta ja pesivien lintulajien lisääntymisestä ovat antaneet aiheen lisätä myös Ruissalon rantojen 
laidunnusta. Lammas –ja hevoslaidunten lisäksi Ruissaloon perustettiin v. 2004 kaksi laidunaluetta ( Härkä-
länlahdelle ja Krottilanlahdelle) yht. 17 ha. Alueita hoitaa Ylämaan karja ( Highland Catle).   Vuonna 2005 
perustetaan edelleen uudet lammaslaitumet Sollhällin tien varteen ja Ruissalon opastuskeskuksen läheisyyteen. 
 
 
 
  
1.3.4 Golfkenttä 
 
Aura Golfin kenttä sijaitsee Ruissalon saarella. Kentälle on osoitettu kaupungin vuokra-aluetta kaiken kaikkiaan 54 
hehtaaria. Kenttä on rakennettu arkkitehti Pekka Sivulan piirustusten mukaan. Varsinaisen pelikentän alueella löytyy 
mm: ruffia eli karheikkoa noin 20 hehtaaria, fairwaytä eli peliväyliä noin 11 hehtaaria, greenejä eli viheriöitä noin l,2 
hehtaaria, teealueita 1 hehtaari, bunkkereita yli 60 kappaletta. 

 
Historiaa   

       
Aura Golf ry on perustettu vuonna 1958, viidentenä golfseurana Suomessa. Aluksi toimittiin vain retkeilemällä muil-
le kentille, esimerkiksi Taliin ja Aulangolle. Vähitellen kehittyi ajatus omasta kentästä, jollainen alkuun saatiinkin 
tehdä Artukaisten lentokentän, nykyisen messukeskuksen ympärille. Kenttää hoidettiin talkoovoimin.  
Vuonna 1968 seuralle tarjoutui mahdollisuus saada vuokraoikeus Veikko Laurilan tilaan Ruissalossa. Ensivaiheessa 
kenttä toimi 9-reikäisenä. Naapureiden luovuttua vuokramaistaan, saatiin kahdessa vaiheessa lisämaata, joka turvasi 
riittävän alueen kentän tekemiseksi 18-reikäiseksi.  
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Vuonna 1980 kenttä saavuttikin nykyisen laajuutensa ja muotonsa. Seuran jäsenmäärä on nykyään noin 1350. Tämä 
jäsenmäärä on riittävä pitämään seuran talouden kunnossa ja mahdollistaa kentän hoitamisen Suomen parhaiden 
kenttien tasolla.  

                 Golf-kentän kartta 

    
  
  

1.3.5 Turun Pursiseuran satama-alue 
 
Vuokra-alueen pinta-ala on n. 4 ha maa-aluetta ja 4,3 ha laituri- ja vesialuetta. 
 
Turun Pursiseura on perustettu 6.4.1906. Se kuuluu ns. vanhoihin pursiseuroihin, joiksi katsotaan ennen itsenäisyy-
den aikaa perustetut seurat. Tässä ryhmässä TPS on kuitenkin nuoremmasta päästä. SPL:n n. 180:sta jäsenseurasta n. 
20 on vanhempia kuin TPS. 
Turun Pursiseuran perustamisen motiivina v. 1906 oli ajan hengen mukainen voimakas suomalaisuusinnostus. Halut-
tiin saada paikkakunnalle suomenkielinen purjehdusseura. Tuolta ajalta säilyneissä dokumenteissa kerrotaan, että 
seuran perustamisen jälkeen sen jäsenistön innostus seuran toimintaa kohtaan oli suuri huolimatta siitä, että jäsenistö 
koostui useita eri puolueita edustavista henkilöistä - kuten nykyäänkin. Ajatus seuran perustamisesta oli herätetty 
Turun suomalaisen seuran kuukausikokouksissa ja kaikki valmisteleva työ tehty sen puitteissa. Suurin osa perustaja-
jäsenistä - n. 30 lienee ollut Turun suomalaisen seuran jäseniä.   
Perustavassa kokouksessa seuran nimeksi tuli Pursiseura Maininki. Nimi muutettiin v. 1917 nykyiseksi TPS:ksi. 
Samalta vuodelta (1917) on peräisin myös seuran nykyinen lippu, jossa on kaupungin sen aikainen vaakuna kaksois-
siniristilipun pienemmässä yläkentässä. 
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1.3.6 Ruissalon kansanpuisto 
  
Vuonna 1847 maanmittari Ekqvist jakoi Ruissalon tilan 49 palstaan, joista 46 oli pääsaarella.  
Ruissalon 46 palstasta yksi varattiin ns yleiseksi käytäväksi. Tämän palsta n:o 35:n rajojen sisäpuolella  
oli mm. Choraeuksen lähde. Palstan tuli olla avoin kaikille kaupunkilaisille, joilla ei ollut mahdollisuutta  
hankkia itselleen omaa maapalstaa. Paikalla oli kaupungin rakennuttama ravintola ja keilarata. Paikasta ei  
tullut suosittua ja syksyllä 1859 päätettiin käytävä siirtää palstan n:o 33 etelälaidalle. Vuonna 1865 vihittiin  
käyttöön vt. Kaupunginarkkitehti Lindahlin piirtämä kivinen ravintolarakennus, joka vielä nykyäänkin on  
käytössä ja toimii kahvila-ravintolana. Nykyään Ruissalon kansanpuiston alue on kaupunkilaisten ja matkailijoiden 
suosima kohde. Alueella on mahdollista järjestää erilaisia juhlia ja tapahtumia. 
  
1.3.7 Kasvitieteellinen puutarha 

 
Kasvitieteellinen puutarha kuuluu Turun yliopiston biologian laitoksen biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osastoon. 
Puutarhan ensisijaisena tehtävänä on avustaa kasvitieteellistä ja muuta biologista tutkimusta ja opetusta. Ulko- ja 
sisäpuutarhan kasvikokoelma käsittää yli 5000 lajia ja lajiketta, jotka ovat elävä näyteikkuna maapallon kasvimaail-
man monimuotoisuuteen. Perustehtävänsä ohella puutarha palvelee myös suurta yleisöä tarjoamalla tietoa, valistusta 
ja elämyksiä. Sisääntuloaulan yhteydessä on pienimuotoista siemen-, taimi- ja matkamuistomyyntiä.  

 
Kasvitieteellisen puutarhan vaiheita 

 
1924 perustettiin Iso-Heikkilään, n. 2 km:n päähän kaupungin keskustasta  
1956 muutti n. 6 ha:n alueelle Ruissaloon, jonne rakennettiin uudet kasvihuoneet  
1972 valmistui palmuhuone korkeille kasveille  
1985 otettiin käyttöön uusi huolto- ja varastorakennus  
1987 solmittiin vuokrasopimus Turun kaupungin kanssa n. 14 ha:n lisäalueesta entisen jatkeeksi  
1998 valmistui nykyinen kasvihuonerakennus tutkimus-, opetus- ja yleisöpalvelutiloineen  
 

 
  Kasvitieteellisen puutarhan kartta 
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 1.3.8 Ruissalon opastuskeskus ja luontokoulu 
 

 
 
Ruissalon opastuskeskus sijaitsee välittömästi Ruissalon sillan jälkeen vasemmalla Ruissalon telakka-alueella. 
Ruissalon opastuskeskuksessa voit mm. tutustua vaihtuviin luontokuva-, taide- ja teemanäyttelyihin, nähdä tavalli-
simpia nisäkkäitä ja lintuja luontoluokan pysyvässä näyttelyssä, katsella diaesityksiä mm. Ruissalon eläimistä ja 
kasveista, lueskella luonto- ja Ruissaloaiheista kirjallisuutta sekä saada ryhmälle oma Ruissaloesittely  ja pitää koko-
uksia ja kursseja.  
 
Luontokoulu 
 
Opastuskeskuksen yhteydessä toimivan Tammenterhon luontokoulun ensisijaisen kohderyhmän muodostavat ala-
asteet, mutta myös esikoulut ja yläasteet ovat tervetulleita. Lukuvuodella 2003-2004 Tammenterhossa kokeillaan 
kummiluokkaopetusta, jolloin sama ryhmä vierailee luontokoulussa kolme kertaa vuoden aikana. Myös yksittäisiä 
luontokoulupäiviä voi varata. Luontokoulu toimii ympäri vuoden. 
Luontokoulun tavoitteena on tukea ja kehittää alueen ympäristökasvatusta. Ympäristökasvatuksessa kiinnitetään 
huomiota luontoasioiden lisäksi myös vastuulliseen kulutuskäyttäytymiseen ja kestävään elämäntapaan. Varsinaisten 
luontokoulupäivien lisäksi Tammenterhossa järjestetään erilaisia kursseja muun muassa koulujen ja päiväkotien 
opettajille.Ympäristöalan opiskelijoiden on mahdollista suorittaa työharjoittelujaksoja luontokoulussa. 
 
1.3.9 Telakka-alue 
 
Ruissalon opastuskeskuksen yhteydessä sijaitsee Turun sataman hallinnassa oleva telakka-alue.Sataman konepajan 
siirryttyä Pansioon on telakka-alueen toiminta supistunut, koska noin puolet alueesta on vuokrattu ympäristönsuoje-
lutoimistolle mm. Ruissalon opastuskeskusta varten. Jäljelle jäänyt alue on satamalle tärkeä ruoppauksen ja vesialu-
een kunnossapidon tukikohta, jossa tehdään nykyisin ruoppauskaluston huoltotoimintaa, merimerkkien korjausta ja 
pienveneiden talvisäilytystä. 
 
1.3.10 Ruissalon Saaronniemi 
  
Ruissalon Saaronniemessä on 1950-luvulta saakka yhtäjaksoisesti toiminut valtakunnallisestikin tunnettu Ruissalo 
Camping-leirintäalue, jonka kehittämistä1980-2000 hidasti alueen kaavoituksen keskeneräisyys. 
Saaronniemi on myös turkulaisten tärkeä ympärivuotinen ulkoilu- ja virkistysalue ja kaupungin tärkein uimaranta-
alue. Turun kaupunginhallituksen vuonna 2000 hyväksymän Saaronniemen kehittämis-suunnitelman mukaisesti 
aluetta kehitetään sekä matkailualueena että kaupunkilaisten virkistysalueenaja kehittämisen mahdollistava kaava ei 
ole vielä lainvoimainen.   
Alueella on 6 kaupungin omistuksessa olevaa vanhaa rakennushistoriallisesti arvokasta huvilaa, joista kaksi on pe-
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ruskorjattu ja muut korjataan kesäkäyttöisiksi majoitustiloiksi.Matkailualuetta palvelevat huonokuntoiset huoltora-
kennukset korvataan kehittämissuunnitelman mukaisesti uusilla. Matkailukäytön tuloilla rahoitetaan alueen raken-
nusten korjausta ja kunnossapitoasekä alueen hoitoa.  

 
Ruissalo Campingilla on kesäkauden aikana n. 30 000- 32 000 yöpymisvuorokautta.Virkistyskäyttäjien vuotuinen 
kävijämäärä on n. 100 000 – 165 000. 
 
1.3.11 Ruissalon kylpylä  
 

                                            Ruissalon kylpylälle on yhteensä vuokrattu n. 7,6 ha:n suuruinen maa-alue. 
 
Santala -nimisellä palstalla on vuodesta 1971 lähtien ollut hotellirakennus. Rakennus on tehty arkkitehtitoimisto  
Lukander ja Vahteran suunnitelmien mukaan. Tuolloin valmistui 80 kahden hengen huonetta, vuonna 1975 rakennet-
tuun lisäosaan tuli 50 huonetta.  
 
Ruissalon Kylpylä kuuluu Kuntoutusyhtymä – Rehab Group Oy:n omistamaan Saga Hotels ketjuun.  
Kylpylätoiminta alkoi vuonna 1977 Kuntoutusyhtymän toimesta. Tuolloin Rantasipi omisti kiinteistön. Kuntoutusyh-
tymä osti kiinteistön vuonna 1986 jatkaen hotelli- ja ravintolatoimintaa sekä kuntoutus- ja kylpylätoimintaa.  
Vuosina 1995 ja  1996 laajennettiin ja saneerattiin sauna- ja allastiloja sekä hoitotiloja.  
Vuonna 2003 valmistuu lisärakennus, johon tulee 43 sviittiä sekä kokous- ja ryhmätiloja. Kylpylässä on tämän jäl-
keen yhteensä 170 huonetta. 
 
Ruissalon kylpylä on tasokas kylpylä- ja kuntoutumiskeskus. Fysiatriaan erikoistuneessa kuntoutumiskeskuksessa on 
ammattitaitoinen henkilökunta ja nykyaikaiset tilat. Päivittäin käytössä on kaksi saunaa ja  yksi tilaussau-
na.Allasosastolla on kolme allasta ja pääsy mereen uimaan ympäri vuoden.  
 
Ruissalon kylpylässä järjestettävät Kelan kuntoutuskurssit ovat korkealaatuisia, Kelan standardien mukaisia kokonai-
suuksia. Niitä tukee myös oma sertifioitu laatujärjestelmä. Vaativan kuntoutuksen osastolla voidaan palauttaa työ- tai 
toimintakyky sairaalaoleskelun jälkeen. Osastolla on ympärivuorokautinen sairaanhoitopäivystys. Ruissalon kylpy-
lässä on viisi kokoustilaa 2–100 hengelle. Tiloissa on nykyaikainen AV-varustus. Kokouksiin voi yhdistää esim. 
hoitoja, taukoliikuntaa,erilaisia elämysretkiä, tiimiradan luonnossa ja kotakeittiön ruokineen sekä saunan ja uinnin. 
Ruissalon Kylpylän rannassa on oma 100-paikkainen vierasvenesatama, Ruissalo Marina.  
 
 
  
1.3.12 Choraeuksen lähde , muut historialliset kohteet ja muistomerkit 
 
Choreauksen lähde on saanut nimensä Turun akatemiassa 1799-1802 toimineen kaunopuheisuuden dosentin, kirjaili-
ja Mikael Choraeuksen mukaan. Lähde mainitaan 1800-luvun  
virkistyspaikkana, jonka ääressä iloisilla ylioppilailla ja huvittelevilla kaupunkilaisilla oli tapana nostaa ystävän 
malja nauttien lähteen virkistävästä vedestä.  
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             Choraeuksen lähteen sijainti 
 
Palstoituksen yhteydessä vuonna 1846 varattiin kaiken kansan  virkistysalueeksi palsta numero 35 (Yleinen käytävä) 
Choraeuksen lähteen liepeiltä. Lähteen läheisyyteen rakennettiin pieni kesäravintola ja keilarata. Myöhemmin v. 
1859 yleinen käytävä siirrettiin nykyisen kansanpuiston alueelle.  
 
Krimin sodan aikaan rakennettiin Ruissaloon puolustuspattereita. Pattereita tulitti Oolannin sodan aikana ( v. 1854) 
englantilaiset sotalaivastot.   
 
Pukinsalmen puolustamiseksi rakennettujen  
patterien  sijainnit Rantapromenadin varrella (alla). 
    Kuuvannokan patteri (alla). 

 
Härkälänlahden patteri (alla).    Pohjoissalmen puolus-
     tamiseksi rakennettu 
     patteri (alla) 
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. 

Ruissalon päätien varrella Tammimäen pohjoispuolella 
sijaitsevan  patterin sijainti (alla).  

 
 
 
 

Merkittävä luonnonmuistomerkki on Kukkarokivi. 
Se on suurikokoinen siirtolohkare, joka on Ruissa-
lon ja Iso-Kaskisen saaren välisellä merialueella 
(yllä). 

 
 
     
 
1.3.13 Turun kaupungin Ruissalossa omistamat huvilat ja muut rakennukset 
 
Turun kaupungilla on Ruissalossa omistuksessa 13 eri rakennuskokonaisuutta sekä Turun sataman hallinnassa telak-
ka-alueella olevat rakennukset. Kohteet ovat etupäässä vanhoja huviloita oheisrakennuksineen 10 kpl. Lisäksi Ruis-
salon kartano rakennuksineen, Honkapirtti (kahvilaravintola) ja retkeilymaja.  
Neljä kohteista palvelee kaupungin omaa toimintaa, neljä kohdetta on vuokrattu ulkopuoliselle toimijalle. Viidelle 
kohteelle etsitään käyttötarkoitusta osana Saaronniemen kehittämissuunnitelmaa ja yksi kohde on mahdollisesti myy-
tävä. Turun sataman hallinnassa olevat telakka-alueen rakennukset ovat jatkossa ainakin osittain edelleen Turun 
sataman käytössä.  
 
Allaolevaan taulukkoon on koottu eri kohteet ja teoreettinen arvio kunkin rakennuksen arvosta. Turun kaupunki on 
selvityksessään 1997 esittänyt mahdollista myyntiä enää vain yhdelle luetelluista rakennuksista. Taulukon luvut 
arvioita mahdollisesta rakennusten arvosta. Arvion pohjana on käytetty viime vuosina Ruissalossa toteutuneiden 
huvilakauppojen ( 6 kpl) hintatasoa.  Huviloiden ja muiden rakennusten korjaamiseen ja varustamiseen on vuosina 
1985-2002 käytetty yhteensä 1504083 €.  
Muita Turun kaupungin omistamia rakennuksia ovat Turun sataman hallinnassa olevat Ruissalon telakka-alueella 
olevat rakennukset. Osa rakennuksista on Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston käytössä ja entinen sosiaali- 
ja ruokalarakennus toimii nykyisin Ruissalon opastuskeskuksena. Erilaisia toimisto- varasto- ja hallityyppisiä raken-
nuksia on yhteensä 10 kpl. Tarkastelussa käytetään telakka-alueen rakennusten arvona vakuutusarvoa, joka ei sisällä 
esimerkiksi historiallisesti arvokkaiksi todettavien rakennusten erityisarvoa.  
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Kohteen nimi Päärakennuksen 
Rakennusvuosi  

Päärakennuksen 
pinta-ala 

Oheisrakennus- 
ten lukumäärä 

Kohteen 
teoreettinen  
arvo ja pääraken-
nuksen kunto 

Ruissalon 
Kartano 
Ruissalo 20 

v. 1901 400 7 350000 € 
 
kunto tyydyttävä 

Vikarsin torppa 
Ruissalo 31 

n. 1850   34 -  
--- 
kunto huono 

Päivänhovi 
 
Ruissalo 56 

v. 1891-92 170 4  
140000 € 
kunto välttävä  

Honkapirtti 
 
 
Ruissalo 63a 

Siirretty Ruissa- 
loon Karjalan Kan-
nakselta v. 1944 

350 2  
150000 € 
 
kunto tyydyttävä 

Lindars I 
(Tenhola) 
Ruissalo 66 

v. 1848 290 4  
180000 € 
kunto tyydyttävä 

Ulappa 
(Bella Vista) 
Ruissalo 68 

v. 1892 293   
200000 € 
kunto välttävä 

Metsäranta 
 
 
Ruissalo 118 

hankintavuosi 1925 194 3  
100000 € 
kunto tyydyttävä 

Villa Ståhlström 
 
Ruissalo 119 

Rakennettu 1920-
luvun 
puolivälissä 

225 1  
110000 € 
kunto hyvä 

Kolkanniemi 
 
Ruissalo 120 

Rakennettu Ruissa-
loon 
v. 1924 

225 1  
110000€ 
kunto tyydyttävä 

Villa Saaro 
 
Ruissalo 121 

v. 1924 
kunnostettu 1997 

650 7  
200000€ 
kunto hyvä 

Retkeilymaja 
 
Ruissalo 124 

hankintavuosi 
1937, 1961 

170 -  
85000 € 
kunto tyydyttävä 

Nordcap 
 
Ruissalo 125 

v.1929 190 1  
100000 € 
kunto tyydyttävä 

Villa på berget, 
Pieka 
Ruissalo 126 

hankintavuosi 1929 124 1  
100000 € 
kunto tyydyttävä 

Opastuskeskuk-
sen ja telakka-
alueen raken-
nukset 

    
3114900 € 
 

 
 
 
 
1.3.14 Puolustusvoimien varaama alue Kallanpäässä 
 
 
Kallanpään historia ulottuu Talvisodan aikaan. Aluksi Pansion alueelle rakennettiin v. 1939 tilapäiset miina- ja am-
musvarikot. Varastoissa olevat useisiin kymmeniin tonneihin nousevat räjähdysainemäärät eivät saaneet kuitenkaan 
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jäädä keskelle laivastoasemaa. Tämän vuoksi valtiolle kuuluville Kallan torpan maille, Ruissalon saaren pohjoiskär-
jessä, alettiin louhia luolia miinavarikolle. Niitä käytettiin tosin keskeneräisinä, jo Jatkosodan aikana ( Turku laivas-
ton tukikohtana, Turun laivastoaseman 50-vuotisjulkaisu 12.10. 1989, Eero Auvinen). 
Kallanpään varastoalue on pinta-alaltaan n. 30 hehtaaria ja kuuluu nykyisin Senaatti-kiinteistöille. 
Saaristomeren meripuolustusalue on vuokrannut kyseisen alueen Senaatti-kiinteistöiltä ja tulee jatkossakin käyttä-
mään sitä varastoalueenaan. 
 
1.3.15 Erilaiset tapahtumat Ruissalossa 
 
Ruisrock 

 
Ruisrock järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1970 Saaronniemen leirintäalueella suuren vastustuksen saattele-
mana. Rockfestivaalit osoittautuivat suurmenestykseksi ja seuraavana vuonna tapahtuma riistäytyi jo käsistä yleisö-
määrän paisuessa 100 000 juhlijaan. Tämän seurauksena Ruisrock siirrettiin Kansanpuistoon, jossa se edelleenkin, 
viime vuosien talousvaikeuksista huolimatta, joka vuosi järjestetään. Ruisrock-tapahtumaa varten on varattu n. 10 
ha:n suuruinen alue. 
 
Ruissalon TT-ajot 
 
Ruissalon kansanpuiston ja Choraeuksen lähteen välisellä tieverkolla järjestettiin moottoripyörien TT-ajoja. 
Ne alkoivat Ruissalossa 1930-luvulla ja viimeiset ajot järjestettiin vuonna 1969.  
 
Ruissalojuoksut 
 
Ruissalojuoksut järjestetään vuosittain syyskuun loppupuolella. Ensimmäisen kerran juoksut järjestettiin vuonna 
1973.  
Juoksuihin kuuluu eripituisia matkoja (5, 10 ja 21,1 km) sekä joukkuekilpailu. Kilpailureitit kulkevat Ruissalon pää-
tietä , kevyen liikenteen väyliä ja polkuverkostoa pitkin.  
 
Paavo Nurmi maraton 
 
Vuosittain järjestettävän Paavo Nurmi maratonin reitti kulkee Ruissalossa lähinnä kevyen liikenteen väylillä. 
 
 
1.4 LIIKENNE JA INFRASTRUKTUURI  
  
1.4.1 Liikenne ja liikkuminen 
 
 Juhana herttuan ja  Choreauksen aikana Ruissaloon kuljettiin soutu- tai purjevenein. Vuodesta 1824 lähtien järjestet-
tiin maksullisia venekuljetuksia nykyisen Kansanpuiston paikalla sijainneeseen Manillan huvipuistoon. Ruissaloon 
saavuttiin  
 
höyrylaivoilla vuodesta 1846, jolloin saareen aloitettiin säännöllinen liikenne Runsala nimisellä laivalla. Muita Ruis-
saloon liikennöineitä laivoja olivat ainakin Ilo, Helmi I, II ja III sekä rautaiset höyrypurret Mikael Choraeus, Stella ja 
Vulkan.  
Liikenne kuitenkin kasvoi ja siksi rakennettiin ensimmäinen silta vuonna 1852 Linnanniemeltä Hevoskariin eli laiva-
telakan kohdalle. Matkan pituus oli silloin 2100 kyynärää. Kun Ruissalon puolelta ajettiin mereen täytemaata lyheni 
tarvittavan sillan pituus huomattavasti. Hoitajaksi palkattiin siltavahti, jonka tehtävänä oli myös avata silta laivalii-
kenteelle. Sillan käyttäjiltä perittiin maksu, joka sillan viimeisinä käyttövuosina oli 10 penniä hevoselta. Silta puret-
tiin vuonna 1911, jolloin uusi silta valmistui lähes nykyiselle paikalleen. Tälläkin sillalla, joka uusittiin 1962, perit-
tiin ylikulkumaksua vuoteen 1939 saakka, viimeksi 1 mk hevoselta ja 2 mk autolta . 
 
Ensimmäisen sillan valmistumisesta huolimatta vesiliikenne pienillä höyrypursilla Ruissaloon vilkastui jatkuvasti ja 
piti hyvin puolensa siihen asti, että autot yleistyivät. Viime vuosikymmeninä Ruissalon liikenteestä on keskusteltu 
paljon. Autoilun vaikutuksista saaren luontoon on oltu huolissaan.  
 
 
Autoliikenne (ajoneuvoa/vuorokausi edestakainen liikenne) 

 
1993 kesäkuu heinäkuu talvi 
 5200 6000 3000 
2000 5200 5700  
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Liikenteen jakautuminen 
  
Julkinen liikenne 
Linja-auto 

Kesäisin puolen tunnin välein Talvisin tunnin 
 

Henkilöautot 80 % liikenteestä  
Linja-autot 10 %  
Pyöräilijät 10 %  
 
1.4.2 Tieverkko ja kevyen liikenteen väylät 
 
Ruissalon osayleiskaava-alueen tieverkon rungon muodostaa saaren halki itä-länsisuunnassa kulkeva Ruissalon Puis-
totie, joka alkaa 
Ruissalon sillasta ja päättyy Saaronniemeen. Tärkein haarautuva tie on Kuuvaan johtava yksityistie, johon liitty laaja 
huviloille johtava tieverkosto. Muut yksityistiet saaren huviloihin liittyvät pääsääntöisesti suoraan Ruissalontiehen.  
 
Pyörätie 
Pyöräilyreitti kulkee Ruissalontien eteläpuolella Kansanpuiston kautta kiertäen Saaronniemeen. 
  
Kävelytie ja polkuverkosto 
Kävelytie seuraa Ruissalontietä aluksi eteläpuolella ja siirtyy Kansanpuiston tienhaaran jälkeen Ruissalontien poh-
joispuolelle jatkuen Saaronniemeen. Luontopolkuverkostoa on kaiken kaikkiaan n. 20 km. Luontopolkuverkostoon 
liittyy 2 lintutornia sekä yksi lintulava. 

 
  Ruissalon tieverkko. Kevyen liikenteen väylät sinisellä. 
   
1.4.3 Vesiliikenne ja satamajärjestys 
 
 
Laivaliikenne Turun satamaan kulkee Pukinsalmen kulkusyvyydeltään 10 metrin väylää pitkin Iso-Pukin 
Pohjoispuolelta. Ruissalon pohjoispuolella sijaitsee Pansioon johtava kulkusyvyydeltään  9 metrin laivaväylä.  Pan-
siosta Pohjoissalmea pitkin johtaa kulkusyvyydeltään 1.5 metrin syvyinen veneilyreitti Ruissalon  
sillan alta Linnanaukolle. Kesäaikana Saaronniemen ja Aurajoen välillä on päivittäin 1-3 edestakaista vesibussivuo-
roa. Merivoimat liikennöivät päivittäin Kallanpään ja Pansion sotasataman välillä. Laivaliikenteen ohjaamista varten 
on Ruissalon tilan alueelle sijoitettu kaksi tutkaa, joista toinen sijaitsee Krottilanlahdelta merelle avautuvan aukon 
itärannalla ja toinen Pikku-Pukin saaren keskiosassa. Kesällä 2003 heinäkuun lopulta elokuun loppuun liikennöi 
kokeiluluonteisesti yksityinen henkilöliikenteen  lautta Aurajoelta Ruissalon kansanpuiston laituriin. Kesällä 2004 
lauttaliikennekokeilu jatkuu edelleen.  
 
Valtaosa Ruissalon tilan vesialueesta (linjan Kuuvannokka-Kallanpää itäpuolelle jäävät merialueet) kuuluu Turun 
sataman hallinnolliseen alueeseen. Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 11.3.1996 hyväksymä Turun kaupun-
gin satamajärjestys. Satamajärjestyksessä on määräyksiä mm laivaliikennettä, huviveneilyä, sataman toimintaa ja 
laitureita yms. rakenteita koskien.  
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1.4.3.1 Laivaliikenteen vaikutus Ruissaloon 
 
Laivaliikenteen vaikutuksesta Ruissaloon on tehty laaja selvitys mm. Pansion kaavoitustyön yhteydessä. 
Laivaliikenne ei millään tavalla uhkaa Ruissalon perusolemusta eli tammilehtoja. Näkyvin laivaliikenteen 
aiheuttama haitta on sataman pääväylän laivaliikenteen aiheuttama eroosio paikoittain Ruissalon rannoilla.  
Kuluminen voidaan estää rakentamalla asianmukaiset eroosiosuojaukset. Vuonna 2003 tällainen eroosiosuojaus 
rakennetaan Ruissalon kartanon kohdalla sijaitsevaan rantavyöhykkeeseen. Suunnitelman toteuttamiselle on tarvitta-
vat luvat ja se liittyy osana ns. Life-projektiin. 

 
Ruissalon pohjoispuolella Pansion väylällä ei vastaavaa eroosiota esiinny, koska väylä on pääosin ns. luonnonväylä. 
 
1.4.4 Kunnallistekniikka ja sähköverkko 
   
Kunnallinen vesijohtoverkko kattaa Ruissalon keskeiset alueet sekä Pikku Pukin saaren. Ruissalon vesijohtoverkko 
on yhdistetty Turun keskustan verkostoon. Osa kiinteistöistä käyttää pelkästään ns. kesävettä (kesävesijohtojen pi-
tuus 6000  m) ja joillakin huviloilla on oma kaivo.   
 
Jätevesien käsittely huviloilla  hoidetaan pääosin kiinteistökohtaisesti saostuskaivoilla. Ruissalossa kulkee myös 
paineviemäriverkko ( 8200 m, josta meressä 3200 m), jonka piirissä on jätevettä eniten aiheuttavat yksiköt Vietto-
viemäriä on n. 500 m.  
 
Jätevesien käsittelymääräykset haja-asutusalueella kiristyvät v. 2004 kymmenen vuoden siirtymäajalla . Tämä aihe-
uttaa myös Ruissalon osalta tarkastelua nykyisen jätevesien käsittelytoiminnan riittävyydestä. Kunnallisteknisten 
verkostojen ylläpito ja korjaaminen sekä jätevesien käsittelyn toteuttaminen tapahtuu rakennuslupamenettelyn avulla. 
Tässä yhteydessä lausunto kysytään Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistolta ja tapauskohtaisesti myös Lou-
nais-Suomen ympäristökeskukselta. 
Koko Ruissalo on sähkönjakelun piirissä. Ruissalossa on 20kV ilmajohtoja noin 17,0km. 20kV maakaapeleita noin 
2,0km. 0,4kV ilmajohtoja noin 20,0km. 0,4kV maakaapeleita noin 0,5km 
 
                 

            Ruissalossa kulkeva sähkönjakelun ilmajohtoverkko 
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  Ruissalossa kulkevat maajohdot. Sininen on vesijohtoverkosto. Punainen on paineviemäriverkosto. 
 Musta ja violetti ovat sähkökaapeleita. 
 
 
 
 
1.5 ASUKKAAT JA MATKAILIJAT 

 
Ruissalossa vakinaisesti asuvat ( v. 1990 136 henkeä)  

 
Ruissalon tärkeimpien toimintojen arvioidut kävijämäärät: 
 
Kohde Arvioitu kävijä-

määrä vuodessa 
Yöpymisiä 
vuodessa 

Vierailee autoa vuo-
dessa 

Asiakasta vuodessa 

Saaronniemi 100 000- 165 000 30 000   
Aura-Golf 40 000    
Kasvitieteellinen puutarha 30 000-50 000    
Honkapirtti 13 000    
Turun pursiseura 13 000    
Kansanpuiston kahvila ja tanssisali   9 000    
Kylpylä   7 000    
Ruissalon opastuskeskus 15 000  5 000  
Telakka-alue     
Y-Hovi     9 000  
Saaristomeren laivastoas. /Kallanpää     8 000  
Ruissalon kesäkauppa    20 000 
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Ruissalon tärkeimmät työnantajat 
 

 
 

Kohde Vakituiset Tilapäiset 
Terveyskylpylä 120-130  
Turun satama 10-15  
Laivastoasema 30  
Kasvitieteellinen puutarha 10  
Turun pursiseura 6 2 
Leirintäalue 1 15-30 
Aura-Golf 3 15 
Honkapirtti 3  
Kansanpuisto 2 5 
Ruissalon kesäkauppa 1  
Ruissalon opastuskeskus ja luontokoulu 2 3 

 
 
 
 
1.6 RUISSALON TALOUS TURUN KAUPUNGIN TOIMINNAN OSANA 
 
Vuotuiset tulot ja menot 

 
Vuokra-alueet ja kaupungin omistamien rakennusten vuokraukset 
 
Ruissalossa on vuokrattuna olevia palstoja ja vuokra-alueita 138 kpl. Lisäksi alueella olevaan terveyskylpylään liit-
tyvät asemakaavan mukaiset tontit on vuokrattu. Osa Ruissalon vuokrapalstoista (19 kpl) on erilaisten järjestöjen 
vuokrauksia, joiden osalta maanvuokrasta peritään  0-10 %.  Suomen valtion käytössä olevat Yliopiston puutarhan  ja 
Kallanpään alueet ovat käyttäjälleen vastikkeettomia. 
 
Ruissalon vuokrapalstojen vuokratuotto on voimassa olevien sopimusten vuokranmääritysperusteiden mukaisesti 
211979 € vuodessa. Vuokran määrästä noin 10 % koostuu Ruissalon terveyskylpylän käyttöalueesta.  Järjestötaus-
taisten käyttäjien vuokrahelpotusten määrä on vuositasolla  32 570 €, joten tämänhetkinen vuokrapalstojen vuokra-
tuotto on 179408 €/vuosi. Kaupungin omistamien rakennusten ”ulosvuokrauksen” tuotto on vuositasolla 37 000 €. 

 
 

Maatalous 
 
Kaupunki viljelee omana toimintanaan noin 85 ha suuruiset Ruissalon pellot. Ko. pelloista saatavat EU -tuet ja sadon 
myyntitulo on vuositasolla n. 85 000 €. Viljelytoiminnasta, kuntalaisille tarjottavasta elämysviljelystä sekä alueisän-
nöintiin liittyvästä alueiden hoidosta johtuvat kustannukset ovat vuositasolla noin 110 000  €. 
 
Metsien hoito  
 
Kaupungin toimenpiteet Ruissalon metsien hoidossa ovat tammien ja muiden jalopuiden kasvutilan lisäämiseksi 
tehtäviä hoitotöitä,  kasvatushakkuita, tuulenkaatojen poistamisesta johtuvia ylläpitotöitä, rakennuksille, rakenteille 
ja yleisölle vaarallisten ja haitallisten puiden poistotöitä.  Töiden kustannustaso on noin 9000 € vuodessa. Metsätulot 
vaihtelevat kohteiden luonteen mukaisesti. Ruissalon erityisluonteesta johtuen keskimääräiset vuotuiset metsätulot 
ovat vain noin luokkaa 2000 € vuodessa. Nykyistä panostusta varsinkin lehtokohteiden ennallistamiseen ollaan li-
säämässä, joten kustannukset pitkällä aikavälillä ovat suuremmat kuin tässä esitetty. Metsätaloudesta aiheutuviin 
menoihin on vuotuiseksi kuluksi laskettu myös 10-vuotiskausittain uusittava metsäsuunnitelma ( hinta n. 50 000 €). 
Vuonna 2004 käytettiin pelkästään Kuuvan tien varren huonokuntoisten koivujen poistoon n. 6000 € ja vuonna 2005 
Ruissalon päätien varren oksaston leikkaamiseen ( tiealueelle tulevat oksat) ja huonokuntoisten puiden (lähinnä koi-
vuja) n. 15 000 € sekä Pikkupukintien hakkuuseen n. 2500 €. 
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Ympäristönsuojelu 
 
Ympäristönsuojelun ja siihen liittyvien toimintojen kustannukset aiheutuvat opastuskeskus Tammenterhon ja siihen 
liittyvän luontokoulun toiminnan ylläpidosta. Ruissalon eliölajien seurannan ja kartoituksen järjestämisestä, luonto-
reitistön ylläpidosta sekä viranomaisluonteisista tehtävistä.Kulut kokonaisuudessaan ovat vuositasolla n. 120 000 €. 
 
Life-projekti 
 
LIFE-projektin Ruissaloon suunnatuista  kuluista on Turun  kaupungin osuus ( EU maksaa 50 % , Turun kaupunki 50 
%) 
vuosina 2002-2003 tehdyistä töistä arviolta seuraava: 
Niittyjen hoitotyöt 1.700 € 
Hoidon suunnittelu ja luontoselvitykset 15.000 €. Projekti jatkuu vuonna 2004. 
 
 
Alueisännöinti 
 
Alueisännöinnin yhteydessä puututaan alueiden roskaamiseen ja yhteistyössä ympäristön-suojelutoimiston kanssa 
ryhdytään raskauttavissa tapauksissa rikosoikeudelliseen prosessiin syyllisen saattamiseksi vastuuseen ympäristöri-
koksesta. 
Ruissalon osalta alueisännöin vuotuiset siivous- ja valvontakulut ovat luokkaa 5000 €. 
 
 
Liikenneväylät  
 
Kiinteistölaitoksen Julkiset rakenteet vastaa Ruissalon tieverkoston - mukaan lukien kevyen liikenteen väylät- ylläpi-
dosta ja hoidosta. Tienpidon kustannukset on arvioitu koko kaupungin katuverkoston keskimääräisen kunnossa- ja 
puhtaanapitokulun perusteella (2190 €/ 1000 m 2 ). Ruissalossa hoidettavaa tie ja pysäköintialue alaa on noin 105 500 
m 2 ja kevyen liikenteen väyliä noin  49 350 m2. Vuotuinen hoitokulu on siten luokkaa 339 000 €.  
 
 
Rakennetut puistot 
Säännöllisen hoidon piirissä olevia (viheralueluokitus A3) mukaisia rakennettuja puistoja on Ruissalossa n. 47 600  
m2 ( Kansanpuiston ja Choraeuksen lähteen alueet).  Luokkaan B2 sijoitettuja alueita on n. 112000 m2 (mm Ruissa-
lon puisto). Kaupungin keskimääräinen kulu sisältäen puhtaanapidon on luokassa A3 319,37 €/1000 m2 ja luokassa 
B2 6,25 €/1000 m2. Viheralueiden  vuotuinen hoitokulu on siten n. 16 000 €. Nykyinen hoitotaso on todettu pitkällä 
aikavälillä riittämättömäksi. 
 
Ruissalon Saaronniemen virkistysalue 
 
Matkailutuloilla pystytään hoitamaan aluetta leirintäkauden aikana. Matkailutulot eivät riitä kattamaan ympärivuoti-
sen virkistysaluekäytön kustannuksia. Matkailutulot ja ulkopuolisilta saatavat vuokrat ovat yhteensä 196 000 €, alu-
een kokonaismenot ovat 318 000 € (sisältää 80 0000 euron kaupungin sisäisen vuokran). Oheisessa taulukkotarkaste-
lussa sisäisen vuokran erää ei ole otettu huomioon.  

 
Kaavoitus 
 
Ruissalon kaavoitus on käytännöllisesti katsoen ollut ”jatkuvaa” toimintaa. Taulukossa esitetään kaavoituskulut 
laskettuna vuotuiseksi menoksi. Arvio perustuu viimeaikaisten kaavojen ja erilaisten selvitysten laatimisen sekä mm. 
poikkeuslupalausuntojen antamisen aiheuttamiin kuluihin vuositasolla (n. 12000 €). Kulut muodostuvat kartanpiirtä-
jän ja arkkitehdin työajankäytöstä sekä ulkopuolisten konsulttien laatimista selvityksistä. 
 
Paikkatietoaineisto ja sen ylläpito 
 
Ruissalon kartoittamisen ja numeerisen paikkatietoaineiston muodostamisen aiheuttama kustannus nykytekniikalla 
on arvioitu olevan luokkaa 24000 €. Aineiston ylläpitoon (sisältäen myös rekisteritietokannat) on arvioitu vuositasol-
la kuluvan 4000 €. 
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Turun maakuntamuseo 
 
Ruissalon huviloiden tutkimustoimintaan, korjausneuvontaan, entisöintineuvontaan ja erilaisiin lausuntoihin käytetty 
työaika ja muut kulut. Vuositasolla kustannukset on arvioitu n. 2500 €:n suuruisiksi. 
 
Vesijohto- ja viemäriverkosto 
 
Pumppaamoiden käytöstä aiheutuu vuotuinen noin 10 000 euron kulu. Turun kaupunki sai vuonna 2002 vesi-ja jäte-
vesituloja Ruissalon alueelta 214.663,57 €. Lisäksi on otettava huomioon veden ja jäteveden puhdistamisen omakus-
tannusten kuutiohinnat (sisältävät puhdistamisen henkilöstö ja kalustokulut) yhteensä 142 733 €. Eli veden myynnin 
tuloiksi muodostuu 71 390 € vuodessa. 
 
Kaupungin omistamien huviloiden, rakennusten ja rakenteiden arvo Ruissa-
lossa 

 
Huvilat ja muut rakennukset 
 
Huviloiden arvonmääritystä on käsitelty yksityiskohtaisemmin kappaleessa 1.3.12. 
On korostettava, että arviot ovat suuntaa antavia ja on todennäköistä että jäljellä olevien rakennusten myyntiä ei ehkä 
yhtä kohdetta lukuunottamatta enää suunnitella. Arvioiden pohjana on viime aikoina toteutettujen kauppojen hintata-
so. Tähän arvioon on katsottu voitavan omaisuuden arvon lisäykseksi lukea myös huviloihin ja niiden varustukseen 
vuosina  1985- 2002 tehdyt korjausinvestoinnit. Yhteensä arvoksi on määritetty 3 760 000 €. Ruissalon opastuskes-
kuksen rakennusten ja Turun sataman hallinnassa olevien telakkatoimintaan liityvien rakennusten arvoksi on määri-
tetty rakennusten vakuuttamisessa käytettyjen arvojen summa yhteensä 3 115 000 €. 

 
Tieverkosto ja kevyen liikenteen väylät, pysäköintialueet ja Ruissalon silta 
 
Näiden rakenteiden arvon arviopohjana on käytetty uuden tien, pysäköintialueen tai kevyen liikenteen väylän raken-
tamisen neliömetrihintaa. Katu ja pysäköintialueiden pinta-ala on n. 111 000 m2 ja kevyen liikenteen väylien ala noin 
46 000 m2. Tie ja pysäköintialueilla neliömetrihiontana on käytetty 70 €/m2 ja kevyen liikenteen väylillä 50 €/ m2. 
Ruissalon sillan (p.ala n. 3 400 m2) osalta on neliömetrihintana käytetty 1000 €/m2. Yhteensä näitten arvoksi on las-
kettu 13 500 000 €. 

 
Vesijohto- ja  viemäriverkosto 
  
Vesijohtoverkoston, viemäreiden ja pumppaamojen arvon määritys on tehty jälleenhankintahintaan perustuen. Arvi-
ossa on päädytty yhteishintaan  1 901 500 €. 

 
 
 
Rakennetut puistot 
 
Rakennettujen puistojen osalta on laskelmaan otettu mukaan Ruissalon kansanpuisto. Valtakunnallisen puistoluoki-
tuksen mukaan luokkaan A3 määritetyn puiston perustamiskustannus on n. 15 €/ m2.  Puiston pinta-ala on n. 46 000 
m2 ja arvo siten luokkaa 700 000 €. 

 
Laiturirakennelmat telakka-alueella ja muualla Ruissalossa 
 
Turun sataman hallinnassa olevien rakenteiden arvoksi on sataman antaman ilmoituksen perusteella asetettu 350 000 
€. 
 
Life-projekti 
 
LIFE-projektin Ruissaloon suunnatuista  kuluista on Turun  kaupungin osuus ( EU maksaa 50 % , Turun kaupunki 50 
%). 
Rantaniityn eroosiosuojaus 100.000 €. Eroosiosuoja on pysyvä rakennelma, siksi se laskettiin omaisuuserien jouk-
koon. 
Eroosiosuojien rakentaminen jatkuu 2004.  
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Luontopolkuverkosto ja lintutornit 
 
Kaikkiaan noin 20 kilometrin mittaisen luontopolkuverkoston perustamiskustannuksiksi on arvioitu 30 000 €. Lintu-
tornien ja lintulavan arvoksi on asetettu todellinen perustamiskustannus yhteensä 60 000 €. 
 
Sähköverkosto ja muuntamot 
 
Turku Energia Oy:n omistaman verkoston arvo on  jälleenhankinta-arvoa käyttäen n. 1 000 000 € (nykyarvo n. 420 
000 €). Sähköverkko laitteineen on otettu tarkasteluun mukaan, koska Turun kaupunki omistaa 100 % Turku Energia 
Oy:n osakkeista.  Sähköverkoston tuotoista toteaa Turku Energia Oy: ”Sähkön siirron vakiohinnoittelu ja saariston 
pitkät sähkönsiirron etäisyydet (ja pienet sähkönkulutukset) ovat huono yhdistelmä. 
Turun kaupungin alueen saariston (Ruissalo, Satava, Kakskerta ja muut pienet saaret) sähkönjakelu on taloudellisesti 
kannattamatonta liiketoimintaa. Turku Energialla on toimitusvelvollisuus koko jakelualueella ja siirron on oltava 
saman hintaista koko alueella. Ruissalon sähköverkko on rakennettu lautakuntapäätöksellä.Ruissalon saaren sähkön-
siirto ei tuota voittoa, tappiota ei ole määritelty. Sähkön siirron perusmaksut pitäisi vähintään kolminkertaistaa saaris-
toalueella, mutta erillishinnoittelua sähkölaki ei salli. ” 

 
Salaojitus 
 
Ruissalon pelloista n. 80 ha on salaojitettu. Salaojituskustannus on n. 1600 €/ha. Salaojituksen arvoksi on selvityk-
sessä asetettu 128 000 €. 
 
 
 

YHTEENVETO VUOTUISET TULOT JA MENOT €    
    
 TULOT  MENOT  

Maa-alueiden vuokraukset 179409   
Rakennusten vuokraukset 37000  12000 
Maatalous 85000  110000 
Metsätalous 2000  9000 
Metsäsuunnitelma   5000 
Tammenterhon opastuskeskus ja luontokoulu    
Käyttökustannukset (materiaalien ja palveluiden ostot, kiinteistön huolto)   21000 
Henkilöstökulut   77800 
Luonnonsuojelun suunnittelu    
Luonnonympäristön ja eliölajiston kartoitus ja seuranta   13000 
Life-projekti    
Kulut vuosina 2002-2003 (kaupungin osuus, projekti jatkuu)   16700 
Kulut vuonna 2004    
Ruissaloon kohdentuva viranomaisvalvonta    
Henkilöstökulut   6350 
Kaavoitus     
Henkilöstökulut ja erilaiset selvitykset   12000 
Tiestön ja kevyen liikenteen väylien ylläpito   339000 
Luontoretkeilyn palvelurakenteiden ja reitistön kunnossapito   5000 
Turun maakuntamuseo   2500 
Viheralueiden hoito (Rakennetut puistot)    16000 
Alueisännöinti   5000 
Saaronniemi  196000  238000 
Telakka-alueen toiminta (Turun satama) 70000  60000 
Paikkatietoaineiston ylläpito   4000 
Vesi- ja jätevesitulot, Pumppaamoiden käyttökustannus (vedenjakelu) 214664  10000 

yhteensä 784073           962350 

erotus   178277 
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YHTEENVETO OMAISUUS €    
    

Huvilat ja muut rakennukset 2260000   
Huviloiden korjaus ja varustelukulut 1985-2002 1504000   
Opastuskeskuksen ja telakka-alueen rakennukset  3115000   
Laiturirakennelmat telakka-alueella ja muualla Ruissalossa  350000   
Eroosiosuoja Pukinsalmessa 2003 100000   
Eroosiosuoja Pukinsalmessa  2004 30000   
Tieverkosto (99338 m2* 70€ /m2) 6953660   
Kevyen liikenteen väylät (45850 m2* 50 €/m2) 2292500   
Ruissalon silta (3380 m2 * 1000 €/m2) 3380000   
Pysäköintialueet (12100 m2* 70 €/m2) 847000   
Rakennetut puistot (Kansanpuisto, Ruissalonpuisto, Choraeuksen lähde: 47548 m2* 15 
€/m2) 

713220   

Luontopolkuverkosto 30000   
Lintulava 1 kpl 25000   
Lintutornit 2 kpl 35000   
Ruissalon paikkatietoaineisto 24000   
Sähkölinjat ja muuntamot (jälleenhankinta-arvo) 1000000   
Salaojat 128000   
Vesijohdot ( 19300 m * 85 €/m) 1640500   
Kesävesijohdot ( 6000 m* 10€/m) 60000   
Paineviemärit (8200 m, josta meressä 3200 m) 101000   
Viettoviemärit (osa tehty auraamalla, 500 m * 84 €/m) 42000   
Pumppaamot ( 2 kpl)  58000   

yhteensä 2488880   

 
 
 
 
 
1.7 RUISSALON LÄHIALUEEN TOIMIJAT 
 

1.7.1 Turun satama 
 
Ruissalon saaren pohjois- ja itäpuolella toimii Turun Satama Pohjoissalmen erottaessa sataman toiminnat saaresta. 
Satamaan johtava pääväylä kulkee Ruissalon eteläpuolitse ja Pansion öljysatamaan ja junalauttasatamaan johtava 
väylä kulkee Pohjoissalmea pitkin. 

 
Turun Satama on tavaratonnimäärillä mitaten sijalla 6-7 ja aluskäyntien lukumäärällä mitaten Suomessa toisella 
sijalla johtuen Tukholmaan suuntautuvasta matkustaja-autolauttaliikenteestä. Vuonna 2002 sertifioitu laatu- ja ympä-
ristöjärjestelmä kattaa koko sataman toiminnot. Vuosittain vahvistettava ympäristöhallintaohjelma määrittelee toi-
menpiteet ja seurattavat seikat ympäristövaikutusten osalta. Ruissalon saaren läheisyys on korostanut erityisesti ym-
päristöön liittyvien vaikutusten huomioonottamista kehitettäessä ja laajennettaessa sataman toimintoja. Sataman 
laatu- ja ympäristöjärjestelmää tullaan täydentämään vuonna 2004 sertifioitavalla turvallisuusjärjestelmällä. 

 
Pansion sataman alueella toimii öljysatama ja junalauttasatama. Kumpaakin näitä toimintoja palvelee tällä hetkellä 
ainoastaan yksi laituri. Öljysatama on uusittu vuonna 1996 ja se vastaa kaikkia viranomaisten vaatimuksia niin sata-
man omien kuin alueella toimivien yritysten laitteiden osalta. Junalauttasatama valmistui vuonna 1998 ja edustaa 
uusinta käyttötekniikkaa tällä sektorilla. Kummankin toiminnan osalta on laadittu vaaranarviointi- ja turvallisuussel-
vitys. Lisäksi öljysataman ja junalauttasataman toimille on vuonna 1999 myönnetty ympäristölupa, joka kuitenkaan 
vielä ei ole lainvoimainen. 

 
Kantasataman alueella sataman toiminnot keskittyvät voimakkaasti Skandinavian autolautta/junalauttaliikenteeseen 
ja terminaali- sekä varastointitoimintaan. Satama on ympäristöhallintaohjelmansa puitteissa yhdessä eri varustamojen 
ja alueen toimijoiden kanssa ryhtynyt toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi satamatoiminnoista. Lisäksi Turun 
Satama tulee vuoden 2003 loppuun mennessä hakemaan ympäristölupaa kantasataman toiminnoille. 
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Satamaan liittyvissä kaavoituksellisissa ratkaisuissa on Ruissalon läheisyys otettu huomioon varaamalla kaavoissa 
sataman Ruissalon puoleiselle reunalle viheraluevyöhykkeet vaihettumisvyöhykkeiksi Ruissalon puolelle päin niin 
kantasatamaa koskevassa kaavoituksessa kuin myös nyt käsittelyyn tulevassa Pansion satamaa koskevassa asema-
kaavassa.  
 
 
1.7.2 Saaristomeren Meripuolustusalue 
 
Meripuolustusalueen varastoalue Kallanpäässä sijaitsee keskeisellä paikalla Ruissalon kaavassa. Aluetta ei käytetä 
harjoitusalueena ja kulku alueelle tapahtuu jo valmiina olevilla kulkuväylillä, jolloin alueen luonnonarvo säilyy. 
Metsän hoidosta pyritään sopimaan yhteistyössä Ruissalon alueen metsän hoidosta vastaavan kanssa. Meripuolustus-
alueelle on tärkeää, että Kallanpään alue säilytetään kaavassa erityistoimintojen alueena (E) ja ympärillä olevat alu-
eet säilytettäisiin entisellään. 
 
1.7.3 Fortum Oy Naantalin jalostamo 
 
 
Jalostamo on toiminut Viheriäisten niemellä vuodesta 1957 lähtien. Jalostamo seuraa ympäristön tilaa mm. seuraavi-
en toimien kautta: 
Naantalin jalostamo on mukana Turun seudun metsien bioindikaattoritutkimuksessa ja päästöjen leviämismallien 
laadinnassa Turun seudulla. Tämä työ tehdään Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmässä, jonka jäsen yhtiö on. 
Lounais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n kanssa suoritetaan merialueen tilan tarkkailua.  
Kemikaalilaki asettaa toiminnalle velvollisuuksia koskien 
naapurialueita lähinnä suuronnettomuusvaarasta johtuen (SEVESO direktiivi). 
Laki asettaa velvoitteita myös yhteiskunnalle, tämä pitää ottaa huomioon 
Ruissalon luoteisnurkassa, joka jää ns. "konsultaatiovyöhykeen" sisäpuolella (kartta).  
Kaupungin pitää ottaa kaavoitusasioissa tämä asia huomioon ja hakea tarvittaessa turvatekniikan keskukselta lausun-
to. 
 
 

               SEVESO-alueen rajaus Ruissalon luoteisosassa 

 
 
1.7.4 Fortum Oy Naantalin voimalaitos 
 
Voimalaitoksen toiminnassa otetaan huomioon koko ympäristö Ruissalo mukaan lukien.  Ruissaloon on sijoitettu 
yksi ilmanlaaduntarkkailupiste Saaronniemen leirintäalueelle (rikkidioksidi ja otsoni)erityisesti Ruissalon olosuhtei-
den seurantaa varten ( myös Naantalin jalostamon toiminnan seuranta).  
Fortum Oy Naantalin voimalaitos on mukana myös aiemmin mainitussa Turun seudun metsien bioindikaattoritutki-
muksessa ja päästöjen leviämismallien laadinnassa Turun seudulla. 
Voimalaitoksella ei ole tiedossa uusia hankkeita, jotka voisivat muuttaa tilannetta lähitulevaisuudessa Ruissaloon 
nähden. 
 
1.7.5 Kvaerner Masa-Yards Pernon telakka 
 
Kvaerner Masa-Yardsin Pernon telakalla laivojen rakentaminen on prosessina lähes suljettu eikä mm. vesistöön ole  
päästöjä. Mahdolliset päästöt liittyvät häiriö- ja onnettomuustilanteisiin ja niiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn 
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panostetaan jatkuvasti. Ruissalon ainulaatuinen luonto ja tietenkin muut meitä ympäröivät alueet on on otettava 
huomioon telakan ympäristöasioita kehitettäessä. Ympäristölupa ohjaa toimintaamme ja pintakäsittelyn hiilivety-
päästöt (VOC) ovat erityisseurannassa.  
Rakentamiemme laivojen koko kasvaa jatkuvasti ja meille telakkana on elintärkeää että meriväylä telakalta on riittä-
vän syvä tuotteiden täältä maailman markkinoille saamiseksi. 
 
 
1.8 RUISSALON KAAVOITUS  
 
Ruissalon palstoituksen jälkeen ensimmäiset viralliset asemakaavat tehtiin 1930-luvulla. Ruissalon käytön painopiste 
siirtyi kaikkien kaupunkilaisten vapaa-ajanviettoon. Vuonna 1952 julistettiin kansainvälinen arkkitehtikilpailu, jonka 
pohjalta syntyi asemakaava, joka vahvistettiin 1956. Asemakaava jäi suurimmalta osaltaan toteuttamatta. Tämän 
jälkeen on Ruissaloa koskien laadittu seutukaavoja, yleiskaava ja kaavat kasvitieteellisen puutarhan, sataman ja ter-
veyskylpylän alueille. Vuonna 1989 käynnistettiin Ruissalon osayleiskaavan laadinta. Osayleiskaava tuli voimaan 
vuonna 1999. Vielä vahvistumattomana on Saaronniemen aluetta koskeva vuonna 2002 laadittu asemakaava. 
 
  
1.8.1 Maakuntakaava 
Vaiheseutukaava 1 1986  
Vaiheseutukaava 2 1986  
Vaiheseutukaava 3 1988  
Maakuntakaava vahvistumassa  
 
 
1.8.2 Yleiskaavoitus 
Yleiskaava valtuuston hyväksymänä 1976 (kumottu) 
 
 
 
1.8.3 Asemakaavoitus  
Ruissalon asemakaava 1956 (kumottu osayleiskaavan 1999 saadessa lainvoiman) 
Kasvitieteellisen puutarhan kaavan muutos 1960 (kumottu osayleiskaavan 1999 saadessa lainvoiman ) 
Telakka-alueen (sataman) kaava 1981 (kumottu osayleiskaavan saadessa lainvoiman) 
 
 
 
 
 
Terveyskylpylän kaavan muutos 1989 (alla voimassaoleva asemakaava kylpyläalueella) 
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1.8.4 Saaronniemen asemakaava 2003 
 
 

 
 
 
 
 
 
Saaronniemen asemakaava tuli voimaan 22.11.2003. 
 
Asemakaava-alue on pinta-alaltaan 54,23 ha, josta virkistysalueita (VR,VV) on 37,31 ha ja loma- ja matkailualueita 
(RM, RV) on 8,50 ha. 
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1.8.5 Ruissalon osayleiskaava 2010 

 
Ruissalon osayleiskaava hyväksyttiin Turun kaupunginvaltuustossa 19.12.1996 ja ympäristöministeriö vahvisti 
sen 9.2.1998. Kaava tuli voimaan 16.10.1999. Osayleiskaavan vahvistamiseen liittyy 50-luvulla hyväksytyn asema-
kaavan kumoaminen. Eräiltä osin, kuten Ruissalon kylpylän kohdalla, asemakaava jää voimaan, koska asemakaava 
määrittelee tarkemmin maankäytön rajaukset ja kerrosalan. 
 
Osayleiskaavan laadinta käynnistyi 1989 Turun kaupungin aloitteesta. Vahvistettavalla osayleiskaavalla korvattiin 
vanhentunut asemakaava ja luotiin kaupungille toimiva väline maankäytön ja rakentamisen ohjaukseen Ruissalossa. 
 
Ruissalon osayleiskaavan johdanto-osa ” Ruissalo on sekä luontosuhteiltaan että kulttuurihistoriallisesti luettavissa 
maamme arvokkaimpien alueiden joukkoo. Saaren ilmastollisesti edullinen sijainti on luonut kasvuedellytykset mo-
nimuotoiselle ja Suomen oloissa ainutlaatuiselle kasvillisuudelle ja eläimistölle. Sijainti Turun linnan läheisyydessä 
ja kaupungin keskustan tuntumassa on merkinnyt saaren tuloa jo varhain ihmisen voimakkaan vaikutuksen piiriin. 
Saarta on muokannut kulttuurimaisemaksi ensin metsästys ja maatalouden harjoittaminen ja myöhemmin 1800-
luvulla huvila-asutus. Nuorimpana kulttuurihistoriallisena kerrotumana Ruissalossa ovat monet virkistykseen ja kult-
tuuripalveluihin liittyvät toiminnot kansanpuistosta golfkenttään ja venesatamiin asti. Tänä päivänä Ruissalon huvi-
lamiljöö muodostaa ainutlaatuisen kulttuuri- ja rakennushistoriallisen kokonaisuuden, jonka säilyttäminen on yhdes-
sä luonnonmaiseman kanssa erittäin tärkeää.” 
 
Ruissalon osayleiskaavan keskeisin tavoite on sovittaa alueen jatkuvasti kasvava virkistyskäyttö yhteen näiden suoje-
lutavoitteiden kanssa. 
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1.8.5.1  Ruissalon osayleiskaavan laatimiseksi laaditut selvitykset  
 
Ruissalon kehittämissuunnitelma, Ruissalotoimikunta 1974 
Ruissalon huvilat, Runsala villor, Turun maakuntamuseon julkaisu 1985 Helena Soiri-Snellman 
Ruissalon maisemanhoidon ja maankäytön yleissuunnitelma 1987, Virve Veisterä 
Veneliikenteen määrä, käytetyt reitit ja nopeudet Pohjois-, Pukin-, Pitkä-, Haarlan-, ja 
 Höyttistensalmessa 1990, ympäristönsuojelutoimisto 
Jäkälä- ja neulasvauriokartoitus 1985, ympäristönsuojelutoimisto 
Turun ilman laadun perusselvitys 1986, Ilmatieteenlaitos 
Birkan lehtoalueesta, Muistio, Jorma Mattsson 1981 
Autolauttojen aiheuttamat virtaus- ja vedenkorkeusmuutokset Turun sataman ja  
Pukinsalmen alueella, Saaristomeren tutkimuslaitos, Hannu Friman 
Arvio ilman rikkilaskeumasta Turun seudulla v. 1987, Ilmatieteenlaitos 
Ilman epäpuhtauksien vaikutus Ruissalon mäntyihin ja tammiin 1989, ympäristönsuojelutoimisto 
1800- ja 1900-lukujen linnoitushistoriallisia kohteita Turussa, Turku 1988, Pertti Huttunen 
Varsinais-Suomen uhanalaiset kasvit 1989, Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto 
Turun ympäristön tila 1989, ympäristönsuojelutoimisto   
 
1.8.5.2 Ruissalon osayleiskaava 2010 kaavakartta ja kaavamerkinnät 
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                           Villa Haga , Kansanpuistontie 94 ( Ruissalo 34, omistaja Pirkko Keskinen, rakennettu 1850-luvulla; 
                           kuva Markku Jakonen)          
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1.9 RUISSALON SUOJELUALUEET JA RUISSALOA KOSKEVAT SUUN-
NI TELMAT 
 
1.9.1 Natura-2000 ehdotus  
 
Koko Natura-alue   Natura-alue toteutustavan mukai-
sesti 
        
        kuva: www.turku.fi/ruissalo  

 
Mustatut alueet luonnonsuojelulain  mukainen, 
vaakaviivoitetut alueet maankäyttö ja rak. lain to-
teutustapa. 

1.9.2 Lehtojen suojeluohjelma 
 

Valtioneuvosto teki 13.4.1989 periaatepäätöksen valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta. Ohjelmaan otettiin 
Suomen luonnonsuojelullisesti arvokkaimmat 436 lehtoaluetta, joista Ruissalo on yksi. Ruissalosta on rajattu leh-
tojensuojeluohjelman mukaisiksi lehtojensuojelualueiksi yhteensä 24 aluetta, joiden yhteispinta-ala on 151 ha.   
 
Suojelun tavoitteeksi asetettiin lehtojen suojelu ja hoito siten että niiden biologisesti arvokkaimmat piirteet, kuten 
vaatelias  ja uhanalainen kasvi- ja eläinlajisto sekä edustavat kasviyhdyskunnat säilyvät. 
 
 
 
 

http://www.turku.fi/ruissalo
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   kuva:  www.turku.fi/ruissalo 
Suojelutavoitteita vaarantavat toimet esimerkiksi avohakkuut, maanpinnan muokkaus, kuusen istutus, ojitus ja raken-
taminen tulee tarvittaessa estää. Kustakin alueesta muodostetaan luonnonsuojelulain mukainen suojelualue, jolle 
laaditaan yksilölliset rauhoitusmääräykset ja hoitosuunnitelmat.   
 
1.9.3 Luonnonsuojelulailla perustetut suojelualueet 
 
 Saaren yhtenäisimmän lehtoalueen ydin, Choraeuksen luonnonsuojelualue, rauhoitettiin vuonna 1933. Turun 
kaupunginvaltuuston päätöksellä. Viisikymmentä vuotta myöhemmin 21.11.1983 suojelualue laajennettiin lää-
ninhallituksen päätöksellä nykyisiin mittoihinsa ja määritettiin luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueek-
si.  
Alue on nykyisin pinta-alaltaan 55 ha.  
Ruissalon luonnonsuojelualue on tunnettu harvinaisen monipuolisesta hyönteis- ja sienimaailmastaan. Lahonneet ja 
maahan romahtaneet tammet ja muut jalot lehtipuut ovat luoneet elinympäristön useille harvinaisille hyönteislajeille, 
joita ei ole tavattu toisaalla maassamme. Lukuisat, muualla Suomessa harvinaiset sienilajit, erityisesti tammen seura-
laiset, ovat alueelle leimaa antavia. Komeimpia ovat häränkieli, koppelo- ja rikkikääpä. 
 
Alueen linnusto on erittäin monipuolinen, sillä vuosittain pesiviä lajeja on lähes 50. Lajistoon kuuluvat mm. lehto-
pöllö, pikkutikka, harmaapäätikka, uuttukyyhky ja kultarinta. Useina vuosina alueella pesii myös nokkavarpunen.  
 
Marjaniemi julistettiin lääninhallituksen päätöksellä 21. 11. 1983 luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualu-
eeksi.  
Se on pinta-alaltaan 29 ha.  Luonnonsuojelualueella on pääosin tammivaltaista metsää, mutta seassa on myös muita 
jaloja lehtipuita, kuten lehmusta. Alueen lounaisosa on muuta aluetta karumpaa kalliomännikköä. Alueella on myös 
vanhoja peltoja ja niittyjä sekä ruovikkoa.  
Lehtorinteiden linnusto on rikas; kanta on Suomen tihein ja tavallisten lehtolajien lisäksi alueella pesivät mm. lehto-
pöllö, pikkutikka, harmaapäätikka, uuttukyyhky, kultarinta ja nokkavarpunen.  
Marjaniemessä esiintyy runsaana useita tyypillisiä tammimetsien hyönteislajeja, jotka muualla Suomessa ovat harvi-
naisia. Erikoisuuksista komeimpia ovat marmori- ja erakkokuoriainen. 
    Kuva :  www.turku.fi/ruissalo 

http://www.turku.fi/ruissalo
http://www.turku.fi/ruissalo
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1.9.4 Ruissalo valtakunnallisesti arvokkaana maisema-alueena 
 
Valtioneuvosto teki 5.1.1995  periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja maise-
manhoidosta. Päätökseen sisältyy 156 arvokasta maisema-aluetta koko Suomen alueelta Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta. Arvokkaisiin maisema-alueisiin kuuluvat mm. Ruissalo-Hirvensalo ja Aurajokilaakso. 
 
1.9.5 Ruissalon metsäsuunnitelma  
 
Suunnitelman uusiminen on meneillään. Edellinen metsäsuunnitelma on Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimis-
ton vuonna 1991 teettämä. 
Uutta metsäsuunnitelmaa varten tehtiin ilmakuvaus (infra) 18.7.2002, kuvauskorkeus 2146 m. Suunnitelman kenttä-
työt aloitettiin 2.5.2003. Metsäsuunnitelma on viides Ruissaloon laadittava metsäsuunnitelma. Suunnitelman kuvioit-
taisissa hoitotoimenpide-ehdotuksissa tullaan ottamaan huomioon Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelmassa hyväksy-
tyt periaatteet. 
  
1.9.6  Saaronniemen käyttösuunnitelma  
 
Saaronniemen alueelle on vuonna 2003 vahvistunut asemakaava sekä vuonna 2000 valmistunut  
kehittämissuunnitelma.  Kehittämissuunnitelman ratkaisuissa toteutuvat sekä ulkoilu-  
ja virkistysalueen että matkailualueen tavoitteet. Toiminnot on sijoitettu ympäristöön  
alueen luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön ehdoilla.  
 
Uudet kehittämissuunnitelmassa esitettävät rakentamis- ja kunnostamiskohteet on  
sovitettu ympäristöön. Ulkoilu- ja virkistyskäytön sekä matkailupalvelujen kehittämisen 
ympäristövaikutukset on tutkittu. Suunnitelmaratkaisut on tehty olettamalla, että  
Saaronniemessä kehitetään sekä ulkoilu- ja virkistysaluetta että leirintäaluetta matkailu- 
palveluineen. Laadittu kehittämissuunnitelma voidaan toteuttaa vaiheittain, halutussa  
järjestyksessä. Saaronniemen alueelle laaditaan yksityiskohtainen hoitosuunnitelma, jonka mukaan myös 
matkailukauden ulkopuolinen hoito järjesteään. 
 
Suunnitelmaa on toteutettu vuodesta 2000 lähtien siltä osin kuin suunnitelman toteuttaminen 
ei edellyttänyt kaavan muutosta. Mm pysäköintialue on siirretty kauemmas rannasta ja entinen rannan  
tuntumassa ollut pysäköimiseen varattu alue on muutettu viheralueeksi. 
 
Saaronniemen asemakaavan laatimiseksi on alueella tehty luontoarvojen selvitys sekä 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arvio Ruissalon Saaronniemen asemakaavan 
vaikutuksista Ruissalon lehdot (FI00057) nimiseen Natura-alueeseen. 
 
1.9.7 Ruissalon LIFE-hanke 

 
     kuva:  www.turku.fi/ruissalo 

 

http://www.turku.fi/ruissalo
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Life on Euroopan unionin tarjoama rahoitusmahdollisuus, joka tukee yhteisön ympäristöpolitiikkaa. Life on jaettu eri 
osiin. Luonnon Life-tuki rahoittaa luonnonsuojeluhankkeita ja ympäristön Life-tuki ympäristönsuojeluhankkeita 
pääsääntöisesti jäsenvaltioissa. Näiden lisäksi kolmansien maiden Life-tuki rahoittaa sekä ympäristö- että luonto-
hankkeita niissä Välimeren ja Itämeren rantavaltioissa, jotka eivät ole solmineet liittymissopimusta EU:n kanssa. 
 
 
Life-hankkeen kohteet Ruissalossa 
 
Ruissalossa Life-tuella aloitetaan jo vuonna 2002 niittyjen  hoitosuunnitelman laatiminen sekä lepakoiden kartoitus-
työt. Lisäksi on tarkoitus parantaa virkistyspalveluita rakentamalla noin sadan auton parkkipaikka sillan pieleen 
mantereen puolelle ja sinne johtava kävelyluiska. Lisäksi kunnostetaan yleisiä laitureita, parannetaan vesibussiliiken-
teen edellytyksiä ja vahvistetaan rantavalleja.  
 
Life Luonto -hankkeessa luonnonhoitotoimet keskittyvät lähinnä ranta- ja kuivanmaan niittyihin reunametsineen. 
Muutamia pienehköjä niittyalueita on pyritty pitämään hoidon ja kunnostuksen piirissä jo aiemmin, mutta toiminta 
on ollut alueellisesti riittämätöntä suojeltavan lajiston ja luontotyyppien säilyttämiseksi. Niityille laaditaan Life-
hankkeessa hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka mukaisesti kohteiden hoitotoimet järjestetään tulevina vuosina.  
 
Ruissalon Rantapromenadin varrella sijaitsevaa merenrantaniittyä uhkaa vilkkaalla Pukinsalmen laivaväylällä liiken-
nöivien alusten aallonmuodostus, joka aiheuttaa voimakasta rantojen syöpymistä. Ranta-alueelle rakennetaan yhteis-
työssä Turun Sataman kanssa eroosiosuojaus, jonka tar-koitus on vähentää laivaliikenteen rantaa kuluttavaa vaiku-
tusta.  
 
Ruissalossa esiintyvien arvokkaiden eliölajien ja luontotyyppien tehokas suojelu edellyttää riittävää tietoa niitä uh-
kaavista tekijöistä. Hankkeen aikana on tarkoitus päivittää luontotiedot selvittämällä puutteellisesti tunnettujen, suo-
jeluarvoltaan merkittävien lajiryhmien esiintymistä. 
 
Kesällä 2002 aloitettiin jo lepakkokartoitukset, joita täydennetään vuonna 2003.  
 
Ruissalon Krottilanlahti on aiemmin ollut hyvä lintujen pesintälahti, mutta ympäristömuutosten seurauksena lahden 
lajisto on merkittävästi köyhtynyt. Alueelle laadittavalla hoito- ja käyttösuunnitelmalla pyritään suojeluarvojen pa-
lauttamiseen. Yleisiin linnuston suojelutoimiin kuuluu myös tehostettu minkin ja supikoiran pyynti, lintuihin ja nii-
den pesiin kohdistuvan saalistuksen vähentämiseksi. Ruissalon lintuluodoille järjestetään valvontaa ja vartiointia, 
jotta veneilyn aiheuttama häiriö luotojen pesimälajeille saadaan vähenemään.  
 
Autoliikenteen luonnolle ja virkistyskäytölle aiheuttamia haittoja pyritään vähentämään laatimalla kestävälle käytölle 
perustuva suunnitelma, joka ohjaa saaren liikennejärjestelyjä. Yhtenä osatavoitteena on uuden pysäköintialueen ra-
kentaminen mantereen puolelle Ruissalon sillan tuntumaan. Yleisiä laitureita kunnostamalla parannetaan vesibussi-
liikenteen edellytyksiä.  
Luontoretkeilyn palveluja parannetaan kohentamalla luontopolkureitistöä ja sen varustusta. Yleisön tietoisuutta Ruis-
salon luonnosta ja suojeluarvosta lisätään rakentamalla luonnosta kertovia opastustauluja ja julkaisemalla esitteitä. 
Tammenterhon opastuskeskukseen rakennetaan Natura 2000 -alueita esittelevä näyttely.  
 
 
1.9.8 Kansallinen kaupunkipuistohanke ja Ruissalo 
 
Kaupunginhallitus päätti ( Kh § 357 26.03.2001), ”että kaupunki lähtee hakemaan ympäristöministeriöltä kansallisen 
kaupunkipuiston perustamista Turkuun siten, että siihen kuuluu ensi vaiheessa Ruissalon saari mutta, joka myöhem-
min voi laajentua käsittämään myös liitekartan alueet 2 ja 3 ja että yhdessä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
kanssa ryhdytään valmistelemaan hoitosuunnitelmaa ko. alueille”. Sittemmin kansallisen kaupunkipuiston perusta-
mishanke ei ole edennyt. 
 
1.9.9 Ruissaloon liittyvät tutkimukset 
 
Tiedot Ruissaloon liittyvistä tutkimuksista löytyvät kootusti Turun kaupungin ympäristötoimiston ja Turun yliopis-
ton maantieteen laitoksen tekemiltä joulukuussa 2002 avautuvilta nettisivuilta osoitteessa www.turku.fi/ruissalo/. 
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2. ALUEELLISEN TARKASTELUN JA TOIMENPIDE-
EHDOTUSTEN PERUSTEITA 
 
 
 
2.1 RUISSALON HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN TIETOKANNAN 
TEKNINEN TOTEUTUS 
 
 
 
Ruissalo kuvioidaan ilmakuvaa käyttäen pienipiirteisesti metsikkökuvioiksi ja muiksi maankäyttökuvioiksi. Ruissalo 
on kuvattu infrakuvauksena heinäkuussa 2002 Ruissalon metsäsuunnitelman uudistamista ja päivitystä varten. Kuva-
aineistosta muodostetaan 20*20 cm pikselikoolla varustettu numeerinen kuvaelementti, joka toimii suunnittelun 
perus apuvälineenä. Lisäksi käytetään kantakartan digitoitua aineistoa, vuokra-alueiden rajausaineistoa, Ruissalon 
osayleiskaavaa 1999, suojelualueiden rajauksia, Natura-alueen rajauksia. 
 
Kuvioiden rajaukset tarkastetaan maastotyönä. Vuokratut alueet kuvioidaan myös, mutta vuokra-alueen raja voi 
jakaa kuvion. Tarvittaessa myös erilaiset suojelu- kaava-aluerajaukset tai Natura-luontotyyppitiedot voivat jakaa 
kuvion.  
 
Kullekin kuviolle määritetään ja mitataan (puusto) maastotyönä kuviota koskevat tiedot, jotka talletetaan tietokan-
taan.  
Myös lahopuustoa koskevat tiedot määritetään kuvioittain. Kuvioiden pensaskerroksesta määritetään tiedot merkit-
semällä kuvioittain puuston alikasvosjaksoa koskevat tiedot. Pähkinäpensaiden esiintyminen merkitään omalla koo-
dillaan.  
Muille kuin metsäkuvioille määritetään myös tiedot. Osa tiedoista perustuu Ruissaloa koskeviin aikaisempiin selvi-
tyksiin ja tutkimuksiin. Kullekin kuviolle esitetään tarvittaessa hoitotoimenpide-ehdotus. Toimenpide-ehdotuksille 
asetetaan kiireellisyyttä kuvaava koodi. 
   
Kunkin kuvion ominaisuustietoihin talletetaan kuvion Natura-luontotyyppi, kuviota koskevat suojelupäätökset ja 
kaavoituksen kautta tulevat määräykset. Kuvion ominaisuustietoihin talletetaan myös  tunnetut direktiivilajeja ja 
uhanalaisia lajeja koskevat tiedot. Tietokantaa on mahdollista täydentää uusilla inventointitiedoilla.  
 
Ruissalotietokanta muodostetaan käyttäen T-forest järjestelmää. Sekä vektoritieto että kuvioihin liittyvät ominaisuus-
tiedot voidaan kääntää mm. Mapinfo ja Arcview- formaatteihin. 
 
Tietokannan toteutusta valvomaan asetetaan asiantuntijoista ja eri intressipiireistä koostuva ohjausryhmä. 
 
 
 
 
2.2. NATURA-2000 EHDOTUKSEN HUOMIOONOTTAMINEN RUISSA-
LON HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASSA 
 
 
 
Ruissalo on merkitty Natura 2000 verkostoon nimellä Ruissalon lehdot ja EU-alueen kattavassa järjestelmässä sen 
tunnus on FI0200057. Natura-alue sisältää toteutustavaltaan luonnonsuojelulain mukaisesti toteutettavia alueita ja 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan toteutettavia alueita. Saaronniemen ja kylpylän alueet ovat Natura-alueen ulko-
puolella. Ruissalon Natura-ohjelmaan merkitty osa sisältää Natura-perusteiltaan sekä SCI-alueita että SPA-alueita.   
SCI-alueet (Sites of Community Importance) ovat yhteisön tärkeinä pitämiä alueita, jotka sisällytetään Natura-2000 
verkostoon luontodirektiivin perusteella. SPA-alueet (Special Areas of Conservation) ovat erityissuojelualueita, jotka 
sisällytetään Natura-2000 verkostoon lintudirektiivinperusteella.  Alueella on 12 luontodirektiivin (92/43/ETY) liit-
teen I luontotyyppiä, joista 5 on priorisoituja, kolme luontodirektiivin liitteen II lajia ja kahdeksan lintudirektiivin 
(79/409/ETY) liitteen I lintulajia. 
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 Kartassa esitetään Ruissalon jakautuminen Natura-alueisiin. Natura-alueen toteutustapaan perustuen.Vihreät alueet ovat maan-
käyttö- ja rakennuslain avulla toteutettavia alueita ja punaruskeat alueet luonnonsuojelulain avulla toteutettavia alueita. 
 
LUONTODIREKTIIVIN LUONTOTYYPIT RUISSALOSSA ( prosentit tarkoittavat osuutta koko Natura-
alueesta)  
Laajat matalat lahdet   (1160)                                    2% 
Kivikkorannat  (1220)          <1%  
Kasvipeitteiset Merenrantakalliot  (1230)  <1% 
*Merenrantaniityt   (1630) 1% 
*Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt   (6270) 1% 
Kosteat suurruohoniityt   (6430) 1% 
Silikaattikalliot   (8220) 5% 
*Luonnonmetsät   (9010) 5% 
*Jalopuumetsät   (9020)  15% 
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät   (9030) 3% 
Lehdot   (9050) 5% 
Vanhat tammimetsät   (9190)  5% 
* priorisoitu luontotyyppi 
LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN II LAJIT RUISSALOSSA 
Mesosa myops Vennajäärä 
Osmoderma eremita Erakkokuoriainen 
Dicranum viride  Katkokynsisammal  
 
LINTUDIREKTIIVIN LIITTEEN I LINNUT RUISSALOSSA 
Picus canus Harmaapäätikka 
Sterna hirundo Kalatiira 
Sterna paradisaea Lapintiira 
Dryocopus martius Palokärki 
Emberiza hortalana Peltosirkku 
Lanius collurio Pikkulepinkäinen 
Branta leucopsis Valkoposkihanhi 
Glaucidium passerinum  varpuspöllö  
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2.2.2 DIREKTIIVILAJIEN JA -LUONTOTYYPPIEN ESIINTYMINEN 
 
Kappaleessa kartoitetaan Natura-2000 direktiivilajien (luontodirektiivi ja lintudirektiivi) sekä luontotyyppien esiin-
tymistä Ruissalossa. Lajeja kuvataan yleisesti ja arvioidaan mitä hoitotoimenpiteitä kukin laji/tyyppi vaatii säilyäk-
seen  
Ruissalossa. Aineisto pohjautuu Suomen Luonnontieto Oy:n tekemiin selvityksiin Pansion sataman 
laajennushankkeiden vaikutuksista Ruissaloon. 
  
2.2.2.1 LUONTODIREKTIIVIN LAJIT 
 
2.2.2.1.1   Katkokynsisammal 
Katkokynsisammal on Suomessa erittäin uhanalaiseksi luokiteltu erityisesti suojeltaviin 
lajeihin lukeutuva jalojen lehtipuiden epifyyttisammal. Se kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen II lajeihin.  
Katkokynsisammalet on kartoitettu Ruissalossa 1991,1998 ja 2002. 
Katkokynsisammal on pieni (1-3 cm korkea), tuppaina lehtipuiden rungoilla kasvava sammal, jonka lehdet helposti 
katkeilevat kärjestään. Tuppaat erottuvat rungoilta selkeästi kasvutapansa ja melko 
Kirkaan vihreän värinsä vuoksi. Se esiintyy valoisissa ja puolivarjoisissa lehti-sekametsissä lehtipuiden rungoilla. 
Laji kasvaa tavallisimmin elävillä rungoilla, toisinaan myös kuolleiden puiden kaarnalla usein kasvualustana on 
hieman kalteva runko. Ruissalossa sen esiintymisalueena on Choraeuksen lähdettä ympäröivä lehtoalue. Laji kärsii 
herkästi kuusien ja tiheän lehtipuutaimikon lisääntymisestä.  
Katkokynsisammaleen esiintymisen pahin uhka Choraueksen luonnonsuojelualueella on lehdon kuusettuminen, sekä 
mahdolliset myrskytuhot yli-ikäisessä tammikossa. Tulevaisuuden uhka saattaa olla vanhojen puiden kuoleminen 
ikääntymisen ansiosta ja sopivien uusien kasvurunkojen puute. Tällainen tilanne voi toteutua mikäli vanhojen tam-
mien kuollessa ei uusia nuorempia tammi-ikäluokkia esiinny.  
 
2.2.2.1.2 Vennajäärä 
Vennajäärä on melko kookas, jalopuulehdoissa elävä kovakuoriainen. Sen viimeinen jäljellä oleva pohjoismainen 
esiintymä sijaitsee Ruissalossa. Se kuuluu EU:n luontodirektiivin II lajeihin. Ruissalossa laji esiintyy Marjaniemestä 
Honkapirtin ympäristöön saakka päätien pohjoispuolisilla alueilla. Laji on toukkavaiheessa täysin riippuvainen la-
hoavista maapuista, joista tammi on tärkein. Aikuiset vennajäärät kykenevät ilmeisesti leviämään uusille maapuu-
kohteille edellisten muututtua toukille sopimattomaksi.  Lajin pitkäaikainen säilyminen alueella edellyttää jatkuvaa 
lahopuukiertoa. Lahopuukierron jatkuminen edellyttää eri-ikäisten tammien esiintymistä vennajääräkohteilla.  
 
2.2.2.1.3 Erakkokuoriainen 
Erakkokuoriainen on kookas kovakuoriaislaji, jonka toukat elävät lahoavissa jalopuunonkaloissa. Erakkokuoriainen 
viihtyy valoisissa avoimissa tammimetsissä. 
Se kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen II ja IV lajeihin. Ruissalossa lajia tavataan lähes kaikissa saaren itäpään 
tammilehdoissa. Lajin tiheimmät esiintymät sijaitsevat Kauppilan ja Kansanpuiston tienvarren puistolehmuksissa. 
Lajia tavataan myös yksittäispuissa, mutta aina lähellä jalopuulehtoja.  Osa erakkokuoriaishavainnoista sijaitsee 
Ruissalon osayleiskaavassa virkistysalueeksi osoitetuilla alueilla. Kaikki jalopuulehtoihin ja niiden elinvoimaisuu-
teen vaikuttavat tekijät vaikuttavat myös erakkokuoriaisen elinolosuhteisiin. 

                                                                                                                                         
2.2.2.1.4 Lepakot 
 
Ruissalon lepakot 
 
Ruissalo on monipuolinen elinympäristö lepakoille. Ruissalon lepakkolajistoa on kartoitettu vuosina 2002-2003 
Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston ja Turun yliopiston yhteisvoimin. Saarella on havaittu pohjanlepakko, 
viiksisiippa/isoviiksisiippa (lajiparia ei ole mahdollista erottaa toisistaan äänen perusteella), vesisiippa ja korvayök-
kö. Saaren runsaslukuisimmat lepakot ovat pohjanlepakko ja lajipari viiksi-/isoviiksisiippa. 
 
Pohjanlepakoita tavataan saaren kaikissa osissa metsäaukioilla, puutarhoissa ja rantametsiköissä. Ruissalon tammi-
metsät ovat ihanteellista elinympäristöä korvayököille. Vesisiipat saalistelevat suojaisilla merenlahdilla avoveden 
äärellä. Viiksisiipat suosivat lehtimetsiä ja isoviiksisiipat esiintyvät tyypillisesti mänty- ja kuusivaltaisissa metsissä.  
Saarella on kesäisin todennäköisesti useita lepakoiden lisääntymisyhdyskuntia mm. puiden onkaloissa. Talvehtivia 
pohjanlepakoita on löydetty muutamasta maakellarista. 
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Kaikki maassamme tavattavat lepakkolajit ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Lepakot ovat myös Euroopan 
unionin luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuja lajeja, joiden luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdys-
paikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 
Lisätietoja Ruissalon lepakkoselvityksestä löytyy osoitteesta http://www.turku.fi/ruissalo/lepakot.shtml 
 
 
 
2.2.2.2 LINTUDIREKTIIVIN LAJIT 
 
2.2.2.2.1 Valkoposkihanhi 
Ruissalon linnuston uudistulokkaita. Pesimäkanta oli vuoden 2003 laskennoissa 25 pesivää paria. Pesii useilla Ruis-
salon saarta ympäröivillä luodoilla esim. Pöllökarilla pesi kesällä 2003 yhteensä 14 paria. 
 
2.2.2.2.2 Kalatiira 
Ruissalon Natura-alueeseen kuuluvilla luodoilla pesii vuosittain muutamia kymmeniä pareja kalatiiroja. Kesän 2003 
laskennoissa pesiviä pareja löydettiin 53. Merkittävin esiintymisalue on Kaletto. Ruissaloa ympäröivät merkittävät 
lintuluodot on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja niillä on pesimäaikainen maihinnousukielto.  
 
2.2.2.2.3  Lapintiira 
Ruissalon pesivä lapintiirakanta vaihtelee vuosittain. Kesän 2003 laskennoissa Natura-alueelta löytyi 4 pesivää paria. 
Lapintiira pesii Ruissalossa yleensä yksittäispareina kalatiirayhdyskunnissa. 
 
2.2.2.2.4  Varpuspöllö 
Varpuspöllö on säännöllinen talvivieras Ruissalon Natura-alueella Lajin pesintää ei ole koskaan varmistettu Ruissa-
lossa. Ruissalon talvikanta vaihtelee 0-5 yksilön välillä. 
2.2.2.2.5  Harmaapäätikka 
Ruissalon arvokkaimpia pesimälajeja, jonka vuosittainen pesimäkanta on vaihdellut 6- 12 parin välillä.  
Kesän 2000 laskennoissa laji oli varsin niukka ja vai 6 paria tulkittiin pesiviksi. Ruissalossa harmaapäätikkakanta on 
koko Suomen tiheimpiä. Ruissalossa laji pesii pääasiassa lehtoalueilla. Laji lienee arka häirinnälle ainakin pesinnän 
alkuvaiheessa. Pesäkolot sijaitsevat Ruissalossa vähemmän liikutuilla alueilla. Vakituisia harmaapäätikkareviirejä 
sijaitsee mm. Marjaniemessä ja Kasvitieteellisen puutarhan ympöristössä.  
2.2.2.2.6  Palokärki 
Ruissalossa pesii säännöllisesti 4-5 palokärkiparia. Saarella on runsaasti kookasta ja lahoavaa puuta sekä pesä- että 
ruokailupuiksi. Laji ei myöskään helposti häiriinny ihmistoiminnasta, koska pesäkoloja  
On löytynyt jopa ulkoilureittien reunuspuista. Kesän 2000 laskennoissa sarelta löytyi 4 pesivää palokärkiparia. 
2.2.2.2.7  Pikkulepinkäinen 
Pikkulepinkäinen suosii pesimäaikana pienten aukeiden ja puoliavoimien maastojen kirjomaa maisemaa. Ruissalossa 
lajin pesimäkanta on tasaisesti laskenut viimeisten vuosikymmenten ajan. Kesän 2000 laskennoissa pesiviä pareja 
löytyi 4. Ruissalossa tapahtuneita lajin elinympäristöä heikentäviä tekijöitä ovat niittyjen ja pikkupeltojen metsitty-
minen ja metsänreunojen umpeenkasvu. Häiruötilanteessa pikkulepinkäinen hylkää pesänsä herkästi, erityisesti pe-
sinnän alkuvaiheessa. Kesällä 2002 saarelta löytyi 2-3 reviiriä (ei systemaattinen kartoitus). 
2.2.2.2.8  Peltosirkku 
Laajoja peltoaukeita suosiva laji, jonka kanta on nopeasti taantunut. Kesän 2000 linnustoselvityksessä lajia ei tavattu 
enää pesivänä Ruissalossa: Laji luettiin saaren pesimälinnustosta hävinneeksi. Vuonna 1980 saarella pesi 2 paria. 
Lajia ei tavattu pesivänä saarella kesällä 2002. 
 
 
2.2.2.3  LUONTOTYYPIT 
 
Aliotsikkojen yhteydessä ilmoitetut prosenttiluvut tarkoittavat luontotyypin pinta-alaa prosentteina koko Ruissalon Natura-alueen 
pinta-alasta. 
 
2.2.2.3.1 Laajat matalat lahdet ( 2%) 
Luontotyypin ominaispiirteet täyttäviä matalia merenlahtia ovat Saaren eteläreunassa sijaitsevat Krottilanlahti ja 
Härkälänlahti, sekä junalauttasatamaa vastapäätäsijaitseva Ekarsinlahti (Tepsinlahti). Näiden lisäksi Natura-alueen 
rajauksen sisälle jää pienialainen, mutta linnustoltaan merkittävä Ajatinlahti. 
 
2.2.2.3.2  Kivikkorannat ( <1%) 
Luontotyyppiä esiintyy pääasiassa Ruissalon länsikärjessä Kuuvanniemen ja Saaronniemen (ei kuulu Naturarajauk-
seen ) alueella. Kivikkoiset rannat ovat pääosin melko pienialaisia eivätkä muodosta pitkiä yhtenäisiä kuvioita. Saa-
ren itäpäässä ja pohjoisen puolisilla rannoilla tähän luontotyyppiin luettavaa ympäristöä on vain vähän. Sataman 
lähialueelta luontotyyppiin kuuluvat rannat puuttuvat kokonaan.  
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2.2.2.3.3 Kasvipeitteiset merenrantakalliot ( 1%) 
Tähän luontotyyppiin luetaan merenrantakalliot, joilla kallionraoissa kasvaa putkilokasveja ja joiden laella ja tasaisil-
la osilla tavataan epilitoraalisia niittylaikkuja. Kasvillisuus on alkukesästä värikästä mutta kuihtuu useimmiten nope-
asti kesän kuivajaksojen aikana. Lajiston koostumus on riippuvainen kallioperän ominaisuuksista.  Koska kasvipeit-
teiset rantakalliot ovat yleisiä on kohteiden valinnassa kiinnitettävä erityistä huomiota edustavuuteen ja uhanalaisten 
ja harvinaisten lajien esiintymiseen.  Ruissalon luontotyypit todennetaan valmistuvassa metsäsuunnitelmassa. 
 
2.2.2.3.4 Merenrantaniityt ( 1%) 
Ainoa säilynyt, laajempi tähän luontotyyppiin kuuluva rantaniitty sijaitsee Kansanpuistoon johtavan pyörätien ja 
rannan välissä. Niitty on tyypillinen sisäsaariston rantaniitty ja sen yhteyteen kuuluu pieniä kallioketokumpareita. 
Aluetta on hoidettu laiduntamalla vuodesta 1995 lähtien. Niityn uhkana on laivaliikenteen aiheuttama eroosio, joka 
pienentää laidunniityn pinta-alaa useilla aareilla vuodessa. 
Alueelle rakennetaan eroosiota estävä kivipenger kesällä 2003. 
 
2.2.2.3.5 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (1%) 
Fennoskandian runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä on Ruissalossa runsaasti. Suurin osa kuivista niityistä eli ke-
doista sijaitsee saaren itäpäässä, joskin saaren länsipäässä on myös muutama laajempi ketoalue. Suurin ja lajistoltaan 
monilajisin ketoalue sijaitsee Ruissalon kartanon ympäristössä. Kartanon kedon lajistoon kuuluu mm. harvinainen 
papelorikko. Viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltu tähkämaitikka 
esiintyy Ruissalon itäpään pienellä pellonreunuskedolla. Kasvupaikkaa raivattiin 2002 loppukesällä luonnonsuojelu-
piirin toimesta. Muita Ruissalon ketojen vähälukuisia lajeja ovat useat lounaiset lajit, kuten keihäsvuohennokka ja 
särmäputki. Tuoreita niittyjä on Ruissalossa melko vähän ja useimmat niistäkin ovat hoitamattomina kasvaneet um-
peen. Tällä hetkellä niiden putkilokasvien valtalajisto koostuu lähinnä typpeä vaativista ns. jokapaikan lajeista. Kui-
vien ja tuoreiden niittyjen olemassaolon uhkina voidaan 
pitää alueiden umpeenkasvua metsittymisen ja pensakoitumisen kautta . 
 
2.2.2.3.6 Kosteat suurruohoniityt (1%) 
Luontotyyppiä esiintyy Ruissalossa lähinnä rantojen ja metsän vaihettumisvyöhykkeellä. Laaja-alaisia yhtenäi-
siäsuurruohokasvustoja ei saarella ole. Kasvilajistonsa puolesta Ruissalon suurruohokasvustot ovat tavanomaisia, 
eikä niillä kasva uhanalaisia putkilokasveja.  
 
2.2.2.3.7 Silikaattikalliot (5%) 
Tämä luontotyyppi on hyvin laaja-alainen ja sisältää suurimman osan Suomen kallioista eli kaikki sisämaan kalliot, 
joilla ei tavata kalkkikiveä. Silikaattikallioiden valinnassa tulee kiinnittää erityisesti huomiota kohteiden edustavuu-
teen, erikoisuuteen ja uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymiseen. Tavanomaiset, karun niukkalajiset kalliot 
jätetään yleensä tyypin ulkopuolelle. 
Kasvipeitteisiä silikaattikallioita esiintyy etenkin saaren länsipäässä, mutta paikoitellen myös saaren itäosissa. Kal-
lioalueet ovat pinta-alaltaan melko pieniä ja useimmat ovat putkilokasvilajistoltaan tavanomaisia. Muutamalla pää-
tien varressa sijaitsevalla silikaattikalliolla lajisto on kuitenkin varsin edustava ja lajistoon kuuluu mm. keihäs-
vuohennokka. 
Kasvipeitteisiä silikaattikallioita uhkaa saarella eniten kuluminen.  Saaren lissääntynyt virkistyskäyttö ja erityisesti 
lisääntynyt maastopyöräily on aiheuttanut vaurioita herkälle kalliokasvillisuudelle. 
 
2.2.2.3.8  Luonnonmetsät (15 %) 
Vanhat luonnonmetsät ovat metsien kliimaksi- tai myöhäisiä sukkessiovaiheita, joihin ihmistoiminta on vaikuttanut 
vähän tai ei lainkaan. Luonnonmetsien olennaisia piirteitä ovat mm kuolleen pystypuuston ja maapuuston runsaus, 
elävän puuston ikä-, koko- ja puulajivaihtelu, aikaisemman puustosukupolven puut sekä talousmetsiä tasaisempi 
pienilmasto. Luonnonmetsät ovat monien uhanalaisten lajien, erityisesti sienien, jäkälien, sammalien ja hyönteisten ( 
etenkin kovakuoriaisten) elinympäristöjä. Osassa nykyisistä vanhoista luonnonmetsistä on nähtävissä ihmisen vaiku-
tusta ( esim. poimintahakkuiden, karjan laidunnuksen), mutta siitä huolimatta niissä on merkittävästi luonnonmetsien 
piirteitä. Ruissalon luonnonmetsien sijainti todennetaan Ruissalon valmistuvassa metsäsuunnitelmassa. 
 
2.2.2.3.9 Jalopuumetsät (15 %) 
Valtakunnallisesti katsoen saaren arvokkain luontotyyppi, jossa esiintyy runsaasti uhanalaista tammeen sidoksissa 
olevaa lajistoa.Arvokkaimmat tammilehdot sijaitsevat saaren itäpäässä Ruissalon sillan ja Honkapirtin välisellä alu-
eella. Laajin yhtenäinen lehtoalue on luonnonsuojelulailla rauhoitettu Choraeuksen lehto. Luontotyypin olemassa-
olon uhkana voidaan pitää kilpailevien puulajien runsastumista alueilla ja jalopuiden luontaisen lisääntymisen ketjun 
katkemista esim. alikasvoksessa liian voimakkaana esiintyvien tavanomaisten puulajien voittaessa alaa. 
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2.2.2.3.10 Maankohoamisrannikon primäärisukkessioveiheiden luonnontilaiset metsät (3%) 
Luontotyyppiä esiintyy matalien merenlahtien pohjukoissa. Edustavia tervaleppäkohteita ovat esim. pursiseuran 
ympäristössä ja Krottilanlahdella. Suurin osa luontotyyppiin luettavista alueista on pieniä, mutta erityisesti linnustol-
taan merkittäviä. Noin kolmasosa Ruissalon pikkutikkapopulaatiosta pesii nimenomaan rantojen tervaleppälehdoissa.  
2.2.2.3.11 Lehdot (5%) 
Boreaaliset lehdot sisältävät Ruissalossa niin kuivia, tuoreita, kuin kosteitakin lehtoja. Niiden ja jalopuuvaltaisten 
lehtojen ominaisuudet ovat Ruissalossa osin samoja. Lajistollisesti melko merkittävä  lehtoluokka ovat huvila-
asutuksen muovaamat kulttuurilehdot. Kulttuurilehdot tuovat Ruissalon kasvi- ja eläinlajistoon oman mielenkiintoi-
sen lisänsä. Boreaalisia lehtoja esiintyy Ruissalon kaikissa osissa, mutta suurin osa niistä sijoittuu Ruissalon itäpää-
hän. Usein ne liittyvät kiinteästi jalopuulehtoihin ja luontotyypit rajautuvat toisiinsa usein lomittain maan pinnan-
muotojen mukaan (rajanveto useimmiten vaikeaa). 
Boreaalisissa lehdoissa esiintyy yleisesti jaloja lehtipuita ja lisäksi kilpailevaa tavanomaisempaa puulajistoa mm. 
pihlajaa, koivua, raitaa, haapaa ja kuusta. Boreaalista lehtoa voidaan kehittää enemmän hemiboreaalisen jalopuumet-
sän suuntaan. 
Ainakin on toivottavaa ettei boreaalisten lehtojen pinta-ala kasva jalopuumetsien kustannuksella. 
 
2.2.2.2.12  Vanhat tammimetsät (5%) 
Luontotyyppiä esiintyy pääasiassa Ruissalon saaren itäpäässä. Ruissalossa tähän  luontotyyppiin kuuluville metsille 
on tyypillistä, että niissä tammi kasvaa valtalajina yhdessä männyn kanssa. Maaperä ei ole tyypillistä muhevaa leh-
tomultaa, mutta ei toisaalta kuitenkaan ole havumetsien tapaan kerrostunutta. Lajistoltaan luontotyyppi on niukempi 
kuin muut lehdot. Luontotyypissä esiintyy kuitenkin vanhojen havumetsien lahopuuta vaativaa lajistoa. Näillä alueil-
la männyn liiallista runsastumista tammen kustannuksella voidaan välttää metsänhoitotoimenpiteillä.  
 
 
2.2.3  NATURA 2000 -VERKOSTON OIKEUSVAIKUTUKSET JA TOTEUTUSTAVAT 
 
2.2.3.1 Natura-2000 verkoston oikeusvaikutukset 
 
Kun valtioneuvosto on hyväksynyt Suomen ehdotuksen Natura 2000 -verkostoon sisällytettäviksi alueiksi, tulevat 
alueilla voimaan luonnonsuojelulain (myöhemmin LsL) 10 luvun säännökset. Mikäli tietty hanke tai suunnitelma 
joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi 
heikentää Natura-alueen luonnonarvoja, on hankkeen toteuttajan arvioitava vaikutukset riippumatta siitä, onko hanke 
tai suunnitelma luvanvarainen (LsL 65 §). 

 
Viranomainen ei saa myöntää lupaa eikä hyväksyä suunnitelmaa, jos vaikutusten arviointi- ja lausuntomenettely 
osoittavat, että hanke tai suunnitelma merkittävästi heikentää Natura-alueen luonnonarvoja (LsL 66 §). Tarkastelu 
tehdään niiden luontotyyppien ja lajien kannalta, joiden vuoksi alue on otettu Natura 2000 -verkostoon. Suojelutoi-
menpiteet rajoittavat siten vain sellaisia hankkeita, jotka heikentäisivät alueella olevia yhteisön tärkeinä pitämiä luon-
totyyppejä tai lajien elinympäristöjä. Näin ollen Natura-alueiden suojelutavoitteiden saavuttaminen ei aina edellytä 
luonnonsuojelualueen perustamista eikä muutoinkaan koko aluetta koskevaa suojelua. 

 
Kielto myöntää lupaa hankkeeseen tai vahvistaa suunnitelmaa, joka arvioinnin perusteella merkittävästi heikentää 
Natura-alueen luonnonarvoja, ei ole ehdoton. Valtioneuvosto voi päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava 
erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole (LsL 66 §). Tässä yhtey-
dessä otetaan luontodirektiivin mukaisesti huomioon taloudelliset ja sosiaaliset seikat sekä alueelliset ja paikalliset 
erityispiirteet. Mikäli hankkeen tai suunnitelman vaikutukset kohdistuvat alueeseen tai sen osaan, jolla on luontodi-
rektiivin liitteessä I tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai direktiivin liitteessä II tarkoitetun ensisijaises-
ti suojeltavan lajin elinympäristö, on lisäedellytyksenä, että hankkeella tai suunnitelmalla on terveyteen, yleiseen 
turvallisuuteen tai ympäristölle muualla koituviin erittäin merkittäviin suotuisiin vaikutuksiin liittyvä syy. Myös muu 
erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy oikeuttaa hankkeen tai suunnitelman hyväksymiseen tällaisella 
alueella. Se edellyttää komission lausuntoa asiasta. 

 
Natura 2000 -verkoston suojelutavoitteiden saavuttaminen saattaa aiheuttaa rajoituksia myös verkostoon otetun alu-
een ulkopuolella. Tästä johtuen edellä esitetty maankäytön muutoksen arviointi ja lupaharkinta koskee myös verkos-
ton ulkopuolisia hankkeita ja suunnitelmia, mikäli ne todennäköisesti merkittävästi heikentävät niitä luonnonarvoja, 
joiden perusteella alue on otettu Natura 2000 -verkostoon.  
Pääsääntöisesti Natura 2000 -verkostoa koskevat säännökset eivät rajoita yksityisen henkilön tavanomaiseen maan-
käyttöön liittyviä toimenpiteitä, ellei kyseessä ole tavanomaista laajempi tai merkittävämpi hanke tai suunnitelma. 
Tällöin on mahdollista, että edellä mainittu vaikutusten arviointi on suoritettava ja otettava huomioon lupaharkinnas-
sa. Natura 2000 -verkoston hyväksyminen ei siten suoranaisesti vaikuta verkostoon sisällytetyn alueen tämänhetki-
seen käyttöön. Se ei myöskään vaikuta alueen käyttöä koskeviin voimassa oleviin lupiin. 
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2.2.3.2 Natura-2000 verkon toteuttaminen luonnonsuojelulain keinoin 
 
 Luonnonsuojelualueiden perustaminen 
Luonnonsuojelualueita ovat kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut luonnonsuojelualueet. Niiden perustamisedelly-
tykset on lueteltu luonnonsuojelulain 10 §:ssä.  
 
Luontotyyppisuojelu  
Luontotyyppien suojelutavoitteet voidaan saavuttaa myös Natura 2000 -verkoston osalta luonnonsuojelulain mukai-
sella luontotyyppisuojelulla. Muuttamiskielto tulee voimaan kun alueellinen ympäristökeskus on päätöksellään mää-
ritellyt suojeltavan luontotyypin rajat ja antanut päätöksen tiedoksi maanomistajalle ja haltijalle 
 
Lajin esiintymispaikan suojelu  
Luonnonsuojeluasetuksessa lueteltujen erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikka voidaan suojella hävittämiseltä 
ja heikentämiseltä (luonnonsuojelulaki 47 §). Alueellinen ympäristökeskus määrittelee päätöksellään esiintymispai-
kan rajat ja antaa päätöksen tiedoksi alueen omistajalle ja haltijalle. 
 
Maanomistajan kanssa tehtävät sopimukset  
Natura -alueen suojelutavoitteiden toteuttamisesta voidaan sopia maanomistajan kanssa. Luonnonsuojelulain 25 §:n 
mukaan alueellinen ympäristökeskus ja maanomistaja voivat sopia alueen määräaikaisesta rauhoittamisesta enintään 
20 vuodeksi.  

 
2.2.3.3 Natura-2000 verkon toteuttaminen maankäyttö- ja rakennuslain keinoin 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 197 §:n 1 momentin mukaan kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa 
on noudatettava luonnonsuojelulain 10 luvun säännöksiä Natura 2000 -verkostosta.  
 
2.2.3.4 Luontodirektiivin hoito- ja käyttösuunnitelmia koskevat säännökset 

 
Seuraavat havainnot perustuvat työryhmämietintöön (2002) : Natura-2000 alueiden hoito- ja käyttö. 

 
Luontodirektiivin 6 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että jäsenvaltioiden on ”tarvittaessa” laadittava käyttösuunni-
telmia erityisten suojelutoimien alueille (ns. SAC-alueet). Suunnitelmia ei velvoiteta tekemään automaattisesti kaikil-
le alueille.  
 
Luontodirektiivin mukaan jäsenvaltiot ovat kuitenkin velvollisia ryhtymään toimenpiteisiin, jotka turvaavat luontodi-
rektiivin tavoitteiden saavuttamisen eli biologisen monimuotoisuuden suojelun ja suotuisan suojelutason säilyttämi-
sen tai saavuttamisen. Näin ollen Natura 2000-alueen luontoarvojen säilyttäminen voi edellyttää hoito- ja käyttö-
suunnitelman tekemistä SCI-alueille, jollaiseksi osa Ruissaloa on määritelty. 
 
Luontodirektiivin 6 artiklan kohta 1 ei koske lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita eli SPA-alueita. Lintu-
direktiivin 4 artiklan 1 ja 2 kohdissa on vastaavia määräyksiä elinympäristöjen suojelusta kuin luontodirektiivin 6 
artiklassa, mutta hoito- ja käyttösuunnitelmista ei mainita mitään. Lintudirektiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaan ”laji-
en elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin”. ”Erityistoimien” voidaan katsoa sisältävän myös velvoitteen laatia 
hoito- ja käyttösuunnitelmia, mikäli direktiivin liitteessä lueteltujen lintujen elinympäristöjen suojelu sitä kyseisen 
alueen kohdalla edellyttää. 
 
Tämä koskee niitä alueita, jotka Ruissalossa on määritelty SPA-alueiksi. Natura-alueon jaettu suojelun toteuttamis-
tapamenettelyn perusteella luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toteutusalueisiin 
  
Hoito- ja käyttösuunnitelmien sisältöä ei luontodirektiivissä mitenkään säännellä; niiden on vain oltava ”tarkoi-
tuksenmukaisia”. Käyttösuunnitelmien muodosta määrätään direktiivissä sen verran, että todetaan niiden voivan 
koskea ”erityisesti näitä alueita” tai ”sisältyvän muihin kehityssuunnitelmiin”. Artikla 6 ei sinänsä aseta vaati-
muksia hoito- ja käyttösuunnitelmien tai muiden kehityssuunnitelmien muodolle. 

 
Luontodirektiivin 2 artiklan 3 kohta tuo lisävaatimuksia artiklassa 6 säänneltyyn suunnitteluun: siinä  
säädetään, että luontodirektiivin mukaisesti toteutetuilla ”toimenpiteillä otetaan huomioon taloudelliset,  
sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet ”. 

 
Luontodirektiivin 11 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on myös huolehdittava luontotyyppien ja lajien 
suojelun tason seurannasta. Seurannan järjestäminen on suojelualuetasolla luontevaa suunnitella osana 
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hoito- ja käyttösuunnitelmaa. 
 
2.2.3.5 Yksityiset luonnonsuojelualueet Natura-2000 alueiden hoito- ja käyttö työryhmän mie-
tintö 

 
LSL 24 §:ssä säännellään luonnonsuojelualueen perustamista yksityiselle kuuluvalla alueella. 
Yksityinen suojelualue voidaan perustaa kahdessa tapauksessa: joko maanomistajan hakemuksesta tai  
suostumuksella taikka ilman maanomistajan suostumusta, mikäli alue sisältyy valtioneuvoston hyväksymään 
luonnonsuojeluohjelmaan. 
Alueen perustamisen edellytyksenä on LSL 10 §:n 2 momentin mukainen perustamisedellytyksen  
olemassaolo: esim. alueella elää uhanalainen eliölaji 
Lisäedellytyksenä yksityismaan suojelualueen perustamiselle maanomistajan hakemuksesta tai  
suostumuksella on,  että alueellinen ympäristökeskus ja maanomistaja ovat sopineet alueen rauhoitus- 
määräyksistä sekä aluetta koskevista korvauksista.  Rauhoitusmääräyksiin sisältyy tarvittaessa kohta, jossa 
sovitaan alueen vaatimista hoitotoimista. 
LSL 24 §:ssä ei ole mainintaa hoito- ja käyttösuunnitelmista, mutta niitä on laadittu myös yksityisille suojelualueille. 
Työryhmän alueellisille ympäristökeskuksille osoittaman kyselyn mukaan 16 yksityiselle Natura-2000 ¨ 
verkostoon kuuluvalle LS-alueelle on tehty hoito- ja käyttösuunnitelma ( yhteensä 3220 ha). 
Työryhmämietinnön tiivistelmäosuudessa todetaan että yksittäisen Natura-2000 alueen hoito- ja käyttö 
suunnitelmaan tulee sisältyä: 
 

- Alueen nykytilan selvitys: 
-luontotyypit 
-lajit 
-käyttö 

  -Suojelun ja käytön tavoitteet 
  -Suojeluun ja käyttöön ohjaukseen tarvittavat toimenpiteet 
  ja suunnitelma niiden toteuttamisesta 
  -Toteuttaminen:  
   -aikataulu 
   -vastuu 
 
  -Esitys seurannasta ja sen tarvitsemista resursseista 
  -Arviointi suunnitelman vaikutuksista 

 
 
2.2.4 ALUEILLE YHTEISET LINJAUKSET JA TAVOITTEET RUISSALOSSA 
 

 
                                         Kartassa on esitetty Ruissalon jakautuminen eri suojelualueisiin 
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2.2.4.1 Suojelumääräysten huomioonottaminen ja kohteiden ennallistaminen 
 
Kullakin osa-alueella otetaan huomioon alueiden suojelu- ja kaavamääräykset. 
Toimenpide-ehdotuksien toteutuksella ei vaaranneta alueita koskevia suojelutavoitteita. 
Toimenpiteiden toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota uhanalaisten ja EU:n direktiivilajien esiintymien säilyt-
tämiseen. Toimenpiteiden toteutuksella pyritään varmistamaan kohteiden säilyminen alkuperäisen kaltaisena. Tämä 
tarkoittaa esim. vaiheittaisia ja pienipiirteisiä hakkuita siten toteutettuna, että kunkin kuvion suojelullisesti arvokkaat 
eliölajit säilyvät ja samalla voidaan varmistaa kuvion luontotyypin säilyminen. Jo muuttuneilla luontotyypeillä pyri-
tään ennallistamiseen. Esimerkiksi umpeen kasvaneet niityt tai lehtometsiköt, joissa jalopuut ovat puulajien välisessä 
kilpailussa jääneet häviölle. 
Ruissalon saaren luonnon perusinventointi pyritään saattamaan valmiiksi tässä raportissa määritellyllä tavalla.  Tätä 
edeltävät vuosittaiset hoitokohteet inventoidaan kukin ennen hoitotoimenpidettä siten, että varmistetaan ettei uhan-
alaiselle tai harvinaiselle lajistolle aiheudu haittaa toimenpiteen toteutuksesta. 

 
2.2.4.2 Metsien hoidon periaatteita  

 
Hoito- ja käyttösuunnitelmaan sisällytetään alueittaisia perusperiaatteita noudattavat metsikkökuviokohtaiset hoito-
ohjeet. Hakkuiden yhteydessä puulajivalinnassa suositaan yleisesti jaloja lehtipuita; kuitenkin vaahteran suosiminen 
voi paikoittain olla vähäisempää kuin muiden jalopuiden. Lisäksi puulajivalinnassa suositaan  raitaa ja tervaleppää 
mikäli nämä eivät voimakkaasti uhkaa esimerkiksi tammen esiintymistä. Mäntyjen poistamisessa otetaan huomioon 
puun ikä ja merkitys maisemassa. 
 
Tärkeitä kohteita ovat tammien vapauttamiseksi tehtävät hakkuut. Hakkuukohteita suunniteltaessa on kiinnitettävä 
huomio hakkuun kiireellisyyden määrittämiseen. Kiireellisimpiä kohteita ovat muiden (Suomen oloissa tavanomais-
ten) puulajien uhkaamaksi joutuneet iäkkäät tammet. Ruissalon laajamittaisen laidunnusvaiheen aikana nyt vanhim-
paan ikäluokkaan kuuluvat tammet ovat kasvaneet väljässä tilassa ja kehittyneet siksi runkomuodoltaan järeiksi . 
Myös tammien latvus ja oksisto on väljässä tilassa muodostunut laajaksi. Myöhemmässä vaiheessa tämän kaltaisten 
tammien on vaikea sopetua  latvuskerroksessa vähentyneeseen valon määrään.  Edelleen kiireellisiä kohteita löytyy 
nuoremmista tammi-ikäluokista, joita hakkuiden avulla on kehitettävä niin, että voidaan varmistaa Ruissalon tammis-
tossa eri-ikäisten sukupolvien esiintyminen tammimetsien jatkumon turvaamiseksi. 
 
Kuviokohtaisia hoitotoimenpiteitä mietittäessä voidaan pyrkiä siihen, että Ruissalosta löytyy  esimerkkejä erilaisista 
tammimetsistä. On myös harkittava voidaanko Ruissaloon perustaa esimerkkikohde laidunnetusta tammimetsästä.  
 
Istuttamalla perustettujen entisten peltomaiden tammistojen hoitohakkuut muodostavat kolmannen kiireellisiin hoito-
toimenpiteisiin luettavan kohteen. 
 
Harkitusti voidaan edelleen soveltuviin kohteisiin istuttaa tammia tai muita jaloja lehtipuita. Avoimien alueiden 
metsittäminen havupuilla tai tavanomaisilla kotimaisilla puulajeilla ei ole kannatettavaa.  

 
Asutukseen ja infrastruktuuriin liittyvillä alueilla on jalopuiden suojelun lisäksi kiinnitettävä huomio puuston osalta 
alueiden turvallisen käytön varmistamiseen sekä historiallisesti arvokkaiden rakennusten kunnon säilymiseen. 
Jalopuumetsiköiden uudistuminen alikasvoksen kautta pitää varmistaa. Tämä voi merkitä alikasvospensaiston osit-
taista harventamista tietyillä metsikkökuvioilla. 
Pensaskerroksen harventamisissa kiinnitetään huomio puulajivalintaan siten, että jalot lehtipuut ( vaahteraa lukuun 
ottamatta) ja pähkinäpensaat säästetään aina. 

 
Metsien hakkuiden toteutuksessa jatketaan nykyisiä menettelytapoja. Hakkuut toteutetaan talvella maaperän ollessa 
jäätynyt riittävän pitkän pakkasjakson jälkeen. Puutavaran juonnossa valitaan kohteen mukaan menetelmä, jolla 
minimoidaan korjuujäljet. Hakkuissa syntynyt oksa- ja latvusmassa kerätään polttamista varten kuviokohtaisen ja 
alueittaisen päätöksen mukaisesti. 
Hakkuiden suunnittelu tehdään huolellisesti ja luonnonsuojelullisesti arimmilla kohteilla poistettavat puut ja pen-
saikot leimataan (kesällä) tai merkitään kuitunauhalla. Hakkuiden toteutuksessa käytetään ammattitaitoisia ja pitkän 
kokemuksen Ruissalon olosuhteista  hankkineita metsureita. Töiden suunnittelu ja valvonta tehdään Turun kaupun-
gin Kiinteistölaitoksen, ympäristönsuojelutoimiston ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä noudattaen 
Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjä ja hyväksyttyjä toimenpidevaihtoehtoja. 
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2.2.4.2.1Tuulikaadot,  nojopuut ja mahdollisesti vaaraa aiheuttavat puut 
 
 
Ruissalossa syntyy kokoajan lahopuita. Osa niistä on jo kaatunut maapuiksi ja osa on vielä pystyssä. Niiden mahdol-
linen poistaminen erityisesti kevyen liikenteen ja teiden varsilta sekä tonteilta on eräs saaren metsien hoidon yksi-
tyiskohta. 
 
 
 
 
Lahopuilla on oma tärkeä merkityksensä saaren metsien monimuotoisuuden kannalta. Lisäksi asiaan vaikuttaa myös 
se, että luonnonsuojelua ja yhteisöoikeutta koskeva lainsäädäntö säätelee asiaa. Seuraavaan on edellisistä seikoista 
johtuvia asioita, jotka tulee ottaa ko. toiminnassa huomioon.  
 
 
Erakkokuoriainen 
 
Erakkokuoriainen on iso kovakuoriaislaji, joka elää Suomessa vain Ruissalossa. Se esiintyy lahoissa vanhoissa ja-
loissa lehtipuissa.  
 
Laji on luonnonsuojelulain 38 §:n ja –asetuksen 18 §:n mukaan rauhoitettu. Erakkokuoriainen on lisäksi luonnonsuo-
jelulain 46 §:n mukainen uhanalainen laji ja 47 §:n mukainen erityisesti suojeltava laji. Uhanalaisluokittelussa erak-
kokuoriainen on 
kaikkein uhanalaisimmassa luokassa, eli laji on äärimmäisen uhanalainen. Nämä luonnonsuojelulain pykälät eivät 
ilman erillisiä päätöksiä kuitenkaan suoraan vaikuta maankäyttöön Ruissalossa. Erakkokuoriainen on myös luontodi-
rektiivin liitteen II laji ja se on siten ollut Ruissalon Natura-alueen valinnan perusteena ja saarella tapahtuvia toimia 
on tarkasteltava luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ien mukaisesti myös erakkokuoriaiseen nähden. 
 
Erakkokuoriainen on myös luontodirektiivin liitteen IV (a) laji ja luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan luontodirektii-
vin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden selvästi luonnossa havaittavien lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Erakkokuoriaisen vuoksi lahopuiden ja maapuiden 
poistaminen ei siten ole useinkaan mahdollista. 
 
Natura 2000  
 
Ruissalon Natura-alueen valinnan perusteena olivat mm. luontotyypit vanhat tammimetsät ja jalopuumetsät. Näiden 
ominaispiirteisiin kuuluu myös se, että niissä on merkittävä määrä lahoja tammia tai muita jalopuita. Edellä esitetyn 
erakkokuoriaisen lisäksi Natura-alueen valintaperusteena on myös vennajäärä, joka elää lahoissa jalopuissa. Saarella 
tapahtuvia toimia on tarkasteltava luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ien mukaisesti myös näihin luontotyyppeihin sekä 
vennajäärään nähden. 
 
Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset luontotyypit 
 
Ruissalossa esiintyy metsäalueilla ainakin jalopuumetsiä ja pähkinälehtoja. Niiden ominaispiirteet on tarkemmin 
käsitelty luonnonsuojeluasetuksen 10 §:ssä. Ominaispiirteisiin kuuluvat myös lahopuut. 
 
Uhanalaiset lajit 
Ruissalossa on useita kymmeniä uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja, jotka vaativat jossakin elinkiertonsa vaiheessa 
lahopuuta, ja erityisesti tammilahopuuta.  
Yhteenvetona kaikesta edellä sanotusta on, että lahopuiden poisto ei ole laajemmassa mitassa mahdollista. Sitä voi-
daan kuitenkin tapauskohtaisesti suorittaa tarkan harkinnan jälkeen jäljempänä esitetyin periaattein. 
 
Tuulikaadot 
 
 Teiden ja kevyen liikenteen väylän ja polkuverkoston välittömässä 
  läheisyydessä olevista tuulikaadoista tammia  ja lehmuksia voidaan  siirtää 
  reitin läheisyydestä syvemmälle metsään näkösuojaan (mieluummin kokonaisina runkoina). 
 
-Muut reittien välittömään läheisyyteen kaatuneet puut korjataan  
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Karttatarkastelun ( kartta seuraavalla sivulla) avulla yksilöidään erilailla käsiteltävät tie- ja polkuverkoston osat 
 
Reitistö jakautuu seuraavasti : 
 
1. Päätieverkko (merkitty karttaan punaisella) 
- tien reunaojasta 20 metrin etäisyydellä olevat vaaraa aiheuttavat muut kuin jalot lehtipuut on mahdollista kaataa 
 
-tien reunaojasta 20 metrin etäisyydellä olevista jaloista lehtipuista halkaisijaltaan yli 60 cm:n olevien puiden kaa-
to/leikkauslupa harkitaan yhteistyössä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa, tätä pienempien jalojen lehti-
puiden kaato/leikkauslupa päätetään kaupungin sisäisellä päätöksellä. Päätöksessä otetaan huomioon mahdollinen 
direktiivilajien ja uhanalaisten lajien (CR, EN, VU) esiintyminen Jalojen lehtipuden runko ja latvusosat sijoitetaan 
maastoon näkösuojaan Muiden puulajien runko ja latvusosat korjataan.. 
 
-pääväylää reunustavien puiden riskikartoitus aloitetaan ja saatetaan loppuun viiden vuoden kuluessa 
 
2. Jalankulku- ja pyörätiet (merkitty karttaan vihreällä) 
 
-väylän reunasta 10 metrin etäisyydellä olevat vaaraa aiheuttavat muut kuin jalot lehtipuut on mahdollista kaataa 
 
-väylän reunasta 10 metrin etäisyydellä olevista jaloista lehtipuista halkaisijaltaan yli 60 cm olevien puiden kaa-
to/leikkauslupa harkitaan yhteistyössä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa, tätä pienempien jalojen lehti-
puiden kaato/leikkauslupa päätetään kaupungin sisäisellä päätöksellä. Päätöksessä otetaan huomioon mahdollinen 
direktiivilajien esiintyminen. Jalojen lehtipuden runko ja latvusosat sijoitetaan maastoon näkösuojaan Muiden puu-
lajien runko ja latvusosat korjataan.. 
 
-väyliä reunustavien puiden riskikartoitus aloitetaan ja saatetaan loppuun viiden vuoden kuluessa 
 
3. Huvilateiden, luontopolkujen ja muiden reittien puuston hoitotoimet hoidetaan tapauskohtaisesti alueella tapah-

tuvan hakkuutoiminnan yhteydessä tai asukaspyyntöihin perustuen. Menetelmä eri puulajien suhteen vastaava 
kuin edellä.   

                                       
                                              Alla: Ruissalon päätien varrella olevan lahon koivun latvus putosi 
                                              ajoradalle helmikuussa 2005 aiheuttaen ohiajavalle autolle vaurioita. 
                                (kuva Markku Jakonen) 
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Ruissalon tie- ja kevyen liikenteen verkosto 
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Laajemmat tuulikaatoalueet 
 
Laajempien tuulikaatokohteiden korjuuseen voidaan Natura-alueella ryhtyä tapauskohtaisen harkinnan perusteella ja 
yhteisymmärryksessä valtion ao viranomaisen  ja Turun kaupungin välillä. Tällöin on otettava huomioon, ettei Natu-
ra-alueen valinnan perusteena olevia luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä merkittävästi hävitetä eikä heikennetä. 
(Luontotyyppejä ja lajeja koskevat Natura-säännökset ovat samat riippumatta siitä, mikä on alueen suojelun toteutus-
tapa).  
 
Tontti- ja puistoalueet sekä kaupungin omien toimintojen alueet 
 
Rakennuksille tai yleisölle selvästi vaaraa aiheuttavat puut voidaan kaataa tai hoitoleikata. Tonttialueiden ollessa 
kyseessä puille voidaan myöntää kaatolupa kaupungin maisematyölupamenettelyä käyttäen . Puun kunto tutkitaan 
tarvittaessa puukairalla ( terän paksuus n. 1 mm, ei aiheuta lahoamista).  
 
Mikäli kyseessä on puu, joka on luontodirektiivin liitteen IV lajin (mm. erakkokuoriainen, kaikki lepakkolajit) lisääntymis- ja 
levähdyspaikka, on noudatettava mitä luonnonsuojelulain 49 §:ssä on säädetty tälleisen lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämi-
sestä ja heikentämisestä sekä siihen myönnettävistä poikkeuksista. 
 
 
2.2.4.3 Avoimet maisemat 

 
Avoimet maisemakuviot säilytetään yleensä maatalouden keinoilla TE-keskuksen hyväksymän viljelysuunitelmaan 
perustuen (viljely, laidunnus). 
Vaihtelua avoimeen maisemaan voidaan saada perustamalla maisemapeltoja. Umpeenkasvaneita niittyjä ja ketoja 
voidaan tapauskohtaiseen harkintaan perustuen esittää raivattaviksi jalopuiden esiintyminen huomioon ottaen. Keto- 
ja niittymaisemien perustamisessa tulee ottaa huomioon kohteen sijainti Ruissalon pääväyliin tai polkuverkostoihin 
nähden, jotta ennallistamiseen uhrattu panos mahdollisimman hyvin palvelee yleisöä. 
Entisiä viljelyalueita voidaan soveltuvin osin esittää myös metsitettäväksi jalopuilla. Puukujanteiden perustaminen 
voi olla perusteltua kulttuurivaikutteisille kaukomaisemassa näkyville alueille. Kohteiden perustamisen tukena voi-
daan käyttää Ruissalon historiatietoja (entiset puukujanteet).  
 
Yksityiskohtaisen kuvioittaisen tarkastelun lisäksi hoito- ja käyttösuunnitelma sisältää alueittaisia tavoitteita ja toi-
menpiteitä koskevat selostukset. Suunnitelmaan sisällytetään Lounais-Suomen urbaanien Natura-alueiden hoito- ja 
käyttösuunnitelman Ruissaloa koskevat osat. 
 
2.2.4.4 Ruissalon käyttöhistorian esiintuominen 

 
Eri alueilla voidaan tuoda nykyistä paremmin esiin Ruissalon aiempaan käyttöhistoriaan liittyviä jäänteitä ja muis-
tomerkkejä (mm. Choraeuksen lähde ja sen ympäristö) opastaulujen avulla.  
 
 
2.2.5 ALUEIDEN MUODOSTAMISEN PERIAATTEET 

 
Ruissalo jaetaan osa-alueisiin siten, että kunkin alueen sisällä kaavalliset määräykset  ja suojelumääräykset ovat 
yhtenevät. Sama aluekokonaisuus ei  tällöin jakaannu toteutusperiaatteiltaan erilaisiin osiin. Tärkein aluejakoa 
määrittävä tekijä on alueen suhde NATURA-ohjelmaan. Tämän periaatteen mukaisesti Ruissalo jakautuu NEL-
JÄÄN kokonaisuuteen, jonka lisäksi ”suuralueet” jakautuvat edelleen maankäyttö- ja luontotyyppikuvioiksi. 
 
2.2.5.1 Aiemmin perustetut suojelualueet/ Natura-2000 luonnonsuojelulain toteustustapa 
 
Natura-aluejaossa nämä alueet kuuluvat luonnonsuojelulain mukaan toteutettaviksi alueiksi. Suojelu on jo toteutunut 
alueilla, koska ne on aiemmin jo perustettu suojelualueiksi ( samoin osayleiskaavassa 2010 ne on suojeltu). Suojelu-
määräysten tarkistaminen on tarpeellista. Alueiden ottaminen omaksi kokonaisuudeksi on myös kokonaisuuden kan-
nalta perusteltua, koska toimenpidesuositukset näillä alueilla voivat poiketa muista perustettavista alueista. 
 
Luonnonsuojelulain toteutuksella perustetun Natura-alueen jakautuminen 

 
Edelleen luonnonsuojelulain perusteella toteutettu Natura-alue jaetaan sisäisesti (Natura 2000- alueiden hoito ja käyt-
tö, työryhmän mietintö 2002) luontodirektiivin liitteen I luontotyyppijaottelun mukaisesti. Ruissalossa näitä luonto-
tyyppejä on aiemmin esitetyn taulukon mukaisesti 12 kappaletta. Taulukossa esitetyt kunkin luontotyypin laajuutta 
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kuvaavat prosenttiluvut saattavat tarkentua hoito- ja käyttösuunnitelman tietokannan laatimisen yhteydessä. Edelleen 
määritetään millä luontotyyppikuvioilla esiintyy luontodirektiivin liitteen II mukaisia lajeja. Ruissalossa näitä lajeja 
ovat erakkokuoriainen, vennajäärä ja katkokynsisammal. Lajin esiintymän turvaaminen otetaan huomioon kunkin 
kuvion hoitosuunnitelmia määritettäessä. Lintudirektiivin liitteen I mukaisia lajeja on Ruissalossa havaittu 8 kappa-
letta. Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelmassa ja siihen yhdistetyssä Ruissalon LIFE-hankkeessa pyritään direktiivi-
lajien elinolosuhteet turvaamaan, osin parantamaan niitä 
 
 
2.2.5.2 Natura-alueet joilla toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki 
 
Alueeseen kuuluvat ne Natura-ohjelmassa esitetyt alueet, joiden toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Alueen 
sisälle jäävät lehtojen suojeluohjelmaan kuuluvat alueet ja osayleiskaavan SL alueet. Lähtökohtana on se, että aiem-
min erilaisilla menetelmillä suojeltujen alueiden suojelu- ja hoitotavoitteet toteutuvat Natura-ohjelman kautta. Poik-
keuksen muodostavat Turun kaupunginvaltuuston ja lääninhallituksen päätöksillä perustetut jo olemassaolevat  suo-
jelualueet. 
 

 
Natura-ohjelmaan sisältyy joitakin alueita (lähinnä rantaniittyjä, lintulahtia, lintuluotoja ja ketoja), joilla ei ole suoje-
lu-statusta lehtojen suojeluohjelman tai aiemmin  perustetun suojelualueen kautta.  Kuitenkin vahvistetussa Ruissa-
lon osayleiskaavassa nämäkin alueet on  määritetty suojelukohteiksi. Siten varsinaisten suojelualueiden pinta-ala ei 
kasva vaan Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman avulla pyritään selventämään olemassaoleva tilanne. 
 
Alueen sisällä on lisäksi suojeltuja rakennuksia ja vuokra-alueita sekä yksityisiä huvilateitä. Näiden osalta noudate-
taan kaavan , rakennusmääräysten ja museoviraston sekä vuokrasopimuksen kautta tulevia määräyksiä. Rakennusten 
pihapiirit on osayleiskaavassa merkitty tunnuksella a/s. Kaivamis, louhimis,tasoittamis tai täyttötyöt sekä puiden 
kaataminen koko Ruissalon alueella on kielletty ilman kaupunginhallituksen tai sen määräämän viranomaisen lupaa. 
 
Luonnonsuojelulain toteutuksella perustetun Natura-alueen jakautuminen 

 
Edelleen luonnonsuojelulain perusteella toteutettu Natura-alue jaetaan sisäisesti (Natura 2000- alueiden hoito ja käyt-
tö, työryhmän mietintö 2002) luontodirektiivin liitteen I luontotyyppijaottelun mukaisesti. Ruissalossa näitä luonto-
tyyppejä on aiemmin esitetyn taulukon mukaisesti 12 kappaletta. Taulukossa esitetyt kunkin luontotyypin laajuutta 
kuvaavat prosenttiluvut saattavat tarkentua hoito- ja käyttösuunnitelman tietokannan laatimisen yhteydessä. Edelleen 
määritetään millä luontotyyppikuvioilla esiintyy luontodirektiivin liitteen II mukaisia lajeja. Ruissalossa näitä lajeja 
ovat erakkokuoriainen, vennajäärä ja katkokynsisammal. Lajin esiintymän turvaaminen otetaan huomioon kunkin 
kuvion hoitosuunnitelmia määritettäessä. Lintudirektiivin liitteen I mukaisia lajeja on Ruissalossa havaittu 8 kappa-
letta. Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelmassa ja siihen yhdistetyssä Ruissalon LIFE-hankkeessa pyritään direktiivi-
lajien elinolosuhteet turvaamaan, osin parantamaan niitä. 
 

 
2.2.5.3 Natura-alueet joilla toteutuskeinona on maankäyttö- ja rakennuslaki  
 
Oman aluejoukkonsa muodostavat Natura-2000 ehdotuksessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toteutuksen 
piiriin kuuluvat alueet. Alueen jakaantumisessa osa-alueisiin otetaan huomioon Ruissalon osayleiskaava ja sitä tar-
kentavat kuviokohtaiset hoitotoimenpide-esitykset Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman tarkentavassa osiossa.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain toteutuksella perustetun Natura-alueen jakautuminen 
 
Natura-alue jakaantuu osiin luontotyyppien esiintymisen perusteella samoilla periaatteilla kuin edellä kohdassa 
2.2.5.2 on todettu. 
 
Alueen sisällä on lisäksi suojeltuja rakennuksia ja vuokra-alueita. Näiden osalta noudatetaan  
kaavan , rakennusmääräysten ja museoviraston sekä vuokrasopimuksen kautta tulevia määräyksiä. Rakennusten 
pihapiirit on osayleiskaavassa merkitty tunnuksella a/s. Kaivamis, louhimis,tasoittamis tai täyttötyöt sekä puiden 
kaataminen koko Ruissalon alueella on kielletty ilman kaupunginhallituksen tai sen määräämän viranomaisen lupaa. 

 
2.2.5.4 Natura-alueen ulkopuoliset alueet 
 
Neljännen pääryhmän alueet ovat kokonaan Natura-2000 rajausten ulkopuolella. Näiden alueiden 
hoito ja käyttö määräytyy alueen kaavojen (osayleis- ja asemakaavojen) sekä erillisen käyttö- ja hoitosuunnitelman ( 
Saaronniemen alue) sekä Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman tarkentavassa  osiossa esitettyjen kuviokohtaisten 
toimenpide-ehdotusten avulla.  
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Alueen sisällä on lisäksi suojeltuja rakennuksia ja vuokra-alueita. Näiden osalta noudatetaan  
kaavan , rakennusmääräysten ja museoviraston sekä vuokrasopimuksen kautta tulevia määräyksiä. Rakennusten 
pihapiirit on osayleiskaavassa merkitty tunnuksella a/s. Kaivamis, louhimis,tasoittamis tai täyttötyöt sekä puiden 
kaataminen koko Ruissalon alueella on kielletty ilman kaupunginhallituksen tai sen määräämän viranomaisen lupaa. 

 
3.0  ALUEELLINEN TARKASTELU  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
3.1 Saaronniemi (I)                   
Yleiskuvaus alueesta: Matkailu- ja virkistysalue. 
Kaavoitus:  Ruissalon osayleiskaava 2010. Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
Asemakaava: 22.11.2003 lainvoimaiseksi. 

                   Suojelu: Ruissalon osayleiskaavan 2010 määräykset, asemakaavan 
  määräykset 

Toimenpiteet : Noudatetaan  Saaronniemen kehittämissuunnitelmaa 2001  (mm. 
maisemanhoito, jätehuolto, liikenne). Tavoitteena alueen kehittäminen matkailuun ja 
virkistystoimintaan. Metsien käsittelytoimenpiteet määritetään metsikkökohtai-
sesti valmistuvassa Ruissalosuunnitelman tietokannassa. Toimenpiteet sovite-
taan  Saaronniemi suunnitelman hoitoehdotusten kanssa yhteensopiviksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Natura-2000 oh-
jelma. Toteutus 
luonnonsuojelu-
laki 

Natura-2000 oh-
jelma. Toteutus  
maankäyttö- ja  
rakennuslaki 

Natura-alueen 
ulkopuolella 

Perustetut suoje-
lualueet/ Natura 
luonnonsuojelu-
lain toteutus 
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3.2  Kuuvanniemen sekametsät ( II ) 
 
   

Yleiskuvaus alueesta: Sekametsiä, satunnaisesti tammia ja tammiryh-                                  
miä. Metsän sisäisiä peltoja, umpeenkasvaneita niittyjä, huvila-
asutusta ja    ympärivuotista asutusta. Aluejako tehdään siten, että 
alue käsittää ainoastaan NATURA-2000 maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisia kohteita 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010. Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
Suojelu: Natura- 2000 ehdotus toteutuskeinona maankäyttö- ja ra-
kennuslaki, osayleiskaavan 2010 määräykset 
Toimenpiteet:  
Metsien hoito 
Sekametsien hoitaminen kasvupaikkatyypin mukaisesti. Tavoitteena monilajinen 
puusto. Tammialikasvoksen vapauttaminen. Yksittäisten tammien ja tammiryhmien 
latvusten valonsaannin edistäminen hakkuilla. Puustoa uudistetaan luontaisesti pie-
nialaisesti aina tammia, muita jaloja lehtipuita ja pähkinäpensaikkoja suosien.  Puus-
ton kasvukunnosta huolehditaan harvennushakkuilla. Hakkuissa syntynyt oksa- ja 
latvusmassa jätetään yleensä metsään. 
Metsien käsittelytoimenpiteet määritetään metsikkökohtaisesti valmistuvassa  
Ruissalosuunnitelman tietokannassa. 
Tuulikaadot ja maapuut sekä nojopuut 
Noudatetaan Ruissaloa koskevaa yleisohjetta (kpl 2.2.4.2.1). 
Liikenne ja polkuverkosto 
Alueella liikkuminen ohjataan kevyen liikenteen väylille ja polkuverkostoon. Pää-
tien ja kevyen liikenteen väylillä huolehditaan liikenneturvallisuudesta raivaamalla 
pensaistoa liittymien, pysäkkien ja mutkien kohdalla. Liikenneväylien ja reitistön 
turvallisuudesta voidaan huolehtia poistamalla huonokuntoisia puita kulkureittien 
välittömästä läheisyydestä.   

   Avoimet maisemat 
Avoimet maisemat säilytetään maatalouden keinoin viljelysuunitelmaan perustuen 
tavanomaista hyvää viljelykäytäntöä noudatten Ruissalon erityispiirteet huomioonot-
taen.  
Metsittyneitä niittyjä palautetaan alkuperäiseen tilaan hakkuilla ja raivauksilla jalo-
puiden esiintyminen huomioon ottaen. Osa entisestä viljelyalueesta toimii riistapel-
tona. Käsittelytoimenpiteet määritetään kuviokohtaisesti valmistuvassa Ruissalo-
suunnitelman tietokannassa. 

 
 
 

3.3 Birkan alue luonnonsuojelulain toteutus ( III A) 
 

Yleiskuvaus alueesta: Alue sisältää yhtenäisiä tammi- pähkinäpensas-
lehtoja ja lehtomaisia kankaita. 
 Kaavoitus:  Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
 
Suojelu: Natura-2000 ehdotus luonnonsuojelulain mukainen toteutus. 
Lehtojensuojelma Valtioneuvosto 1989, Ruissalon osayleiskaava 2010 

   
Toimenpiteet: 
Suojelualueen perustaminen 
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Metsien hoito 
Kuusettuneiden tai tavanomaisten puulajien valtaamien lehtojen muuttaminen tam-
mivaltaisiksi tammialipuustoa vapauttamalla. Yksittäisten tammien ja tammiryhmi-
en latvusten valonsaannin edistäminen hakkuilla. Kilpailevaa puustoa poistetaan vä-
hitellen. Puustoa uudistetaan luontaisesti pienialaisesti aina tammia, muita jaloja leh-
tipuita ja pähkinäpensaikkoja suosien.   Puuston kasvukunnosta huolehditaan har-
vennushakkuilla. Hakkuissa syntynyt oksa- ja latvusmassa kerätään lukuunottamatta 
mahdollista jalopuista peräisin olevaa massaa. Hakkuiden suunnittelu tehdään yh-
teistyössä Turun kaupungin Kiinteistölaitoksen ja ympäristönsuojelutoimiston sekä 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Poistettavat puut yksilöidään. Puiden 
kaato suunnitellaan niin ettei kaato vahingoita olemassaolevaa jalopuustoa. Hoito-
toimenpiteet ajoitetaan jäätyneen maan aikaan. Metsien käsittelytoimenpiteet määri-
tetään metsikkökohtaisesti valmistuvassa  Ruissalosuunnitelman tietokannassa. 

 
Tuulikaadot ja maapuut sekä nojopuut 
 
Noudatetaan Ruissaloa koskevaa yleisohjetta (kpl 2.2.4.2.1). 

 
Liikenne ja polkuverkosto 
Alueella liikkuminen ohjataan kevyen liikenteen väylille ja polkuverkostoon. Pää-
tien ja kevyen liikenteen väylillä huolehditaan liikenneturvallisuudesta raivaamalla 
pensaistoa liittymien, pysäkkien ja mutkien kohdalla. Liikenneväylien ja reitistön 
turvallisuudesta voidaan huolehtia poistamalla huonokuntoisia puita kulkureittien 
välittömästä läheisyydestä.  Ruissalon puustoa koskeva yleisohje huomioon ottaen ( 
kpl 2.2.4.2.1). 
Avoimet maisemat 
Avoimet maisemat säilytetään maatalouden keinoin viljelysuunitelmaan perustuen 
tavanomaista hyvää viljelykäytäntöä noudatten Ruissalon erityispiirteet huomioonot-
taen.  
Metsittyneitä niittyjä palautetaan alkuperäiseen tilaan hakkuilla ja raivauksilla jalo-
puiden esiintyminen huomioon ottaen. Osa entisestä viljelyalueesta toimii riistapel-
tona. Avoimien kohteiden käsittelytoimenpiteet määritetään kuviokohtaisesti val-
mistuvassa Ruissalosuunnitelman tietokannassa. 

 
 
 

3.4 Birkan alue maankäyttö- ja rakennuslain toteutus (III B) 
 
Yleiskuvaus alueesta: Alue sisältää sekametsää, jossa esiintyy satun-
naisesti jalopuita tai jalopuuryhmiä. Peltoalueita ja huvila- sekä ym-
pärivuotista asutusta. 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
 
Suojelu: Natura-2000 ehdotus maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
nen toteutus, Ruissalon osayleiskaava 2010 

                   Toimenpiteet: 
Metsien hoito 
Sekametsien hoitaminen kasvupaikkatyypin mukaisesti. Tavoitteena monilajinen 
puusto. Tammialikasvoksen vapauttaminen. Yksittäisten tammien ja tammiryhmien 
latvusten valonsaannin edistäminen hakkuilla. Puustoa uudistetaan luontaisesti pie-
nialaisesti aina tammia, muita jaloja lehtipuita ja pähkinäpensaikkoja suosien.  Puus-
ton kasvukunnosta huolehditaan harvennushakkuilla. Hakkuissa syntynyt oksa- ja 
latvusmassa jätetään yleensä metsään. 
Metsien käsittelytoimenpiteet määritetään metsikkökohtaisesti valmistuvassa 
Ruissalosuunnitelman tietokannassa. 
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Tuulikaadot ja maapuut sekä nojopuut 
 
Noudatetaan Ruissaloa koskevaa yleisohjetta (kpl 2.2.4.2.1). 
 
Liikenne ja polkuverkosto 
Alueella liikkuminen ohjataan kevyen liikenteen väylille ja polkuverkostoon. Pää-
tien ja kevyen liikenteen väylillä huolehditaan liikenneturvallisuudesta raivaamalla 
pensaistoa liittymien, pysäkkien ja mutkien kohdalla. Liikenneväylien ja reitistön 
turvallisuudesta huolehditaan poistamalla huonokuntoisia puita kulkureittien välit-
tömästä läheisyydestä.   
 
Avoimet maisemat 
Avoimet maisemat säilytetään maatalouden keinoin viljelysuunitelmaan perustuen 
tavanomaista hyvää viljelykäytäntöä noudatten Ruissalon erityispiirteet huomioonot-
taen.  
 
Metsittyneitä niittyjä palautetaan alkuperäiseen tilaan hakkuilla ja raivauksilla jalo-
puiden esiintyminen huomioon ottaen. Myös jalopuiden istuttamista entisille pelloil-
le voidaan tapauskohtaisesti esittää. Avoimien kohteiden käsittelytoimenpiteet mää-
ritetään kuviokohtaisesti valmistuvassa Ruissalosuunnitelman tietokannassa. 

 
 
 
 

 
 
 
 

3.5 Ruissalon keskiosa/ lehtosaarekkeet luonnonsuojelulain toteutus 
(IV A) 

 
Yleiskuvaus alueesta: Avoimen maiseman sisälle jäävä jalopuuvaltai-
set metsäsaarekkeet. 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
 

  Suojelu: Ruissalon osayleiskaavan 2010 määräykset, Natura-2000  
ehdotus luonnonsuojelulain toteutuskeinot, lehtojensuojeluohjelma 
valtioneuvosto 1989 
 
Toimenpiteet :  

  
Suojelualueen perustaminen 

 
Metsien hoito 
Kiinnitetään huomio ekologisesti ja maisemakuvallisesti tärkeiden reunametsien ja 
saarekkeiden tiheänä ja elinvoimaisena säilyttämiseen; toisaalta voidaan harkita nä-
kymien avaamista harkitusti. Tammisekametsistä poistetaan kuusta, koivua, haapaa 
ja mäntyä asteittain. Kuusettuneita ja koivuttuneita lehtoja muutetaan tammivaltai-
siksi tammialipuustoa vapauttamalla. Yksittäisten tammien ja tammiryhmien lat 
vusten valonsaantia edistetään hakkuilla. Puustoa uudistetaan luontaisesti pienialai 
sesti aina tammia, muita jaloja lehtipuita ja pähkinäpensaikkoja suosien.  
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Hakkuiden suunnittelu tehdään yhteistyössä Turun kaupungin Kiinteistölaitoksen ja 
ympäristönsuojelutoimiston sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. 
Puuston kasvukunnosta huolehditaan harvennushakkuilla tai poimintatyylisillä hak-
kuilla kohteen luonne huomioonottaen 
Hakkuissa syntynyt oksa- ja latvusmassa kerätään yleensä lukuunottamatta mahdol-
lista jalopuista peräisin olevaa massaa Puiden kaato suunnitellaan niin ettei kaato 
vahingoita olemassaolevaa jalopuustoa. Hoitotoimenpiteet ajoitetaan jäätyneen 
maan aikaan. Puutavaran juonto tehdään maapohjaa vahingoittamatta. 
 
Metsien käsittelytoimenpiteet määritetään metsikkökohtaisesti valmistuvassa  
Ruissalosuunnitelman tietokannassa. 
 
 
Tuulikaadot ja maapuut sekä nojopuut 

  
  Noudatetaan Ruissaloa koskevaa yleisohjetta (kpl 2.2.4.2.1). 

 
Liikenne ja polkuverkosto 
Alueella liikkuminen ohjataan kevyen liikenteen väylille ja polkuverkostoon. Pää-
tien ja kevyen liikenteen väylillä huolehditaan liikenneturvallisuudesta raivaamalla 
pensaistoa liittymien, pysäkkien ja mutkien kohdalla. Liikenneväylien ja reitistön 
turvallisuudesta huolehditaan poistamalla huonokuntoisia puita kulkureittien välit-
tömästä läheisyydestä. Ruissalon puustoa koskeva yleisohje huomioon ottaen ( kpl 
2.2.4.2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Ruissalon keskiosa maankäyttö- ja rakennuslain  toteutus (IV B) 
 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
 
Suojelu: Natura-2000 ehdotus maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
toteutus, Ruissalon osayleiskaava 2010 
 
Avoimet maisemat 
Avoimet maisemat säilytetään maatalouden ja maisemapeltojen keinoin vilje-
lysuunitelmaan perustuen tavanomaista hyvää viljelykäytäntöä noudatten Ruissalon 
erityispiirteet huomioonottaen. Jatketaan myös virkistyspeltojen viljelyä (asukkaat ja 
matkailijat saavat kerätä mukaansa pellon tuotteita esim. herneitä). 
Metsittyneitä niittyjä palautetaan alkuperäiseen tilaan hakkuilla ja raivauksilla sekä 
laidunnuksella jalopuiden esiintyminen huomioon ottaen. Puukujanteiden luomista 
istuttamalla voidaan tapauskohtaisesti esittää. Avoimien kohteiden käsittelytoimen-
piteet määritetään kuviokohtaisesti valmistuvassa Ruissalosuunnitelman tieto-
kannassa. 
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3.7 Ruissalon  luonnonsuojelualue (V) 
   

Yleiskuvaus alueesta:  Ruissalon vanhin suojelualue. Yhtenäinen ja-
lopuulehtoalue.  
Kaavoitus:  Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
 
Suojelu: Luonnonsuojelulailla perustettu suojelualue Turun kaupun-
ginvaltuusto 28.3.1983 (sisältää aiemmalla v, 1933 päätöksellä rau-
hoitetun alueen)  ja Turun ja Porin lääninhallitus 21.11.2983 , Ruis-
salon osayleiskaavan 2010 määräykset, Natura-2000 ehdotus  luon-
nonsuojelulain mukainen toteutustapa 
 
Toimenpiteet :  
 
Alueen rauhoitusmääräysten tarkastaminen 
 
 
 
 
Metsien hoito 
Tammien ja lehmusten kasvuedellytysten varmistaminen valonsaantia estävää kil-
pailevaa puustoa poistamalla poimintahakkuin. Alikasvoksessa tammen ja lehmus-
ten uudistumista haittaavan kilpailevan pensaskerroksen varovainen harventaminen 
suunnitellusti , pähkinäpensasta kuitenkin suosien. Hakkuusta syntynyt oksamassa 
kerätään. Hakkuissa syntynyt oksa- ja latvusmassa kerätään lukuunottamatta mah-
dollista jalopuista peräisin olevaa massaa . Hakkuiden suunnittelu tehdään yhteis-
työssä Turun kaupungin Kiinteistölaitoksen ja ympäristönsuojelutoimiston sekä 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Poistettavat puut yksilöidään. Puiden 
kaato suunnitellaan niin ettei kaato vahingoita olemassaolevaa jalopuustoa. Hoito-
toimenpiteet ajoitetaan jäätyneen maan aikaan. Puutavaran juonto tehdään maapoh-
jaa vahingoittamatta.  
 
Metsien käsittelytoimenpiteet määritetään metsikkökohtaisesti valmistuvan metsä-
suunnitelman tietokannassa. 
 
 
Tuulikaadot ja maapuut sekä nojopuut 
 
Noudatetaan Ruissaloa koskevaa yleisohjetta (kpl 2.2.4.2.1). 
 
Liikenne ja polkuverkosto 
Alueella liikkuminen ohjataan kevyen liikenteen väylille ja polkuverkostoon. Pää-
tien ja kevyen liikenteen väylillä huolehditaan liikenneturvallisuudesta raivaamalla 
pensaistoa liittymien, pysäkkien ja mutkien kohdalla. Liikenneväylien ja reitistön 
turvallisuudesta huolehditaan poistamalla huonokuntoisia puita kulkureittien välit-
tömästä läheisyydestä. Ruissalon puustoa koskeva yleisohje huomioon ottaen ( kpl 
2.2.4.2.1). 
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Avoimet maisemat 
Metsittyneitä niittyjä palautetaan alkuperäiseen tilaan hakkuilla ja raivauksilla jalo-
puiden esiintyminen huomioon ottaen. Avoimien kohteiden käsittelytoimenpitee-
määritetään kuviokohtaisesti valmistuvassa Ruissalosuunnitelman tietokannassa. 

 
Ruissalon luonnonsuojelualuetta koskevat rauhoitussäännökset 
(21.11.1983) 

   
Rauhoitussäännöksillä kiellettyä on: 
-kasvien ja kasvinosien, marjojen ja sienien ottaminen ja vahingoittaminen,  
-eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen,  
-rakennusten, laitteiden ja uusien teiden rakentaminen (ei koske luonnonsuojelualu-
een   käyttöä palvelevien polkujen ja rakenteiden rakentamista),  
-liikkuminen moottoriajoneuvoilla (ei koske huoltoajoa eikä huviloille ajoa),  
-koirien irtipäästäminen,  
-suunnistus- ynnä muut maastokilpailut ja harjoitukset,  
-liikkuminen polkujen ulkopuolella 15.4. - 31. 7. välisenä aikana,  
-samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai 
vaikuttaa      epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.  

 
  Poikkeukset rauhoitussäännöksistä: 

Alueen metsää saadaan hoitaa Turun kaupunginhallituksen hyväksy-
män ja lääninhallituksen vahvistaman suunnitelman mukaisesti. Met-
sänhoidolliset toimenpiteet rajoittuvat etupäässä polkujen aukipitämi-
seen, mahdollisten myrskytuhojen korjaamiseen ja liikenteellisesti 
vaarallisten puiden poistamiseen. Kuusen ja koivun taimia voidaan 
poistaa jalopuulehdoista.  Alueen keskellä oleva niitty pyritään säilyt-
tämään avoimena. 

 
Edellä olevien säännösten estämättä: 
-Turun kaupungin määräämät valvojat voivat liikkua alueella vapaas-
ti 

                    -Turun kaupunki voi antaa erityisestä syystä luvan pienehköjen 
maastokilpailujen järjestämiseen alueella lukuunottamatta 15.4-31.7 
välistä  aikaa 
-Lääninhallitus voi antaa erityislupia alueella tapahtuvalle tieteelli-
selle tutkimustyölle 
-Jousiammuntaseura Arcus ry:llä on oikeus harjoittaa toimintaansa 
suojelualueella sijaitsevalla jousiammuntakentällään toistaiseksi, kui-
tenkin enintään vuoden 1985 loppuun 
-Alueella sijaitsevia johtoja saadaan kunnossapitää niitä koskevien  
määräysten mukaisesti 
-Edellä olevista määräyksistä saadaan lääninhallituksen luvalla poi-
keta, mikäli se on luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön kannalta 
perusteltua  

  
 
 
  

3.8 Honkapirtin alue (XIII ) 
   

Yleiskuvaus alueesta:  Yhtenäinen jalopuulehtoalue. Aluerajaus teh-
dään siten, että sisältää vain Natura-2000 ls toteutusalueet. 
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Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
 
Suojelu: Osayleiskaavan määräykset, Natura-2000 ehdotus; luonnon-
suojelulain mukainen toteutustapa, lehtojensuojeluohjelma valtioneu-
vosto 1989 
 
Toimenpiteet :  
 
Suojelualueen perustaminen 
 
Metsien hoito 
Tammien ja lehmusten kasvuedellytysten varmistaminen valonsaantia estävää kil-
pailevaa puustoa poistamalla poimintahakkuin. Alikasvoksessa tammen ja lehmus-
ten uudistumista haittaavan kilpailevan pensaskerroksen varovainen harventaminen 
suunnitellusti , pähkinäpensasta kuitenkin suosien. Hakkuusta syntynyt oksamassa 
kerätään. Hakkuissa syntynyt oksa- ja latvusmassa kerätään lukuunottamatta mah-
dollista jalopuista peräisin olevaa massaa.  Hakkuiden suunnittelu tehdään yhteis-
työssä Turun kaupungin Kiinteistölaitoksen ja ympäristönsuojelutoimiston sekä 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Poistettavat puut yksilöidään. Puiden 
kaato suunnitellaan niin ettei kaato vahingoita olemassaolevaa jalopuustoa. Hoito-
toimenpiteet ajoitetaan jäätyneen maan aikaan. Puutavaran juonto tehdään maapoh-
jaa vahingoittamatta. 
 
 Metsien käsittelytoimenpiteet määritetään metsikkökohtaisesti valmistuvassa  
Ruissalosuunnitelman tietokannassa. 
 
Tuulikaadot ja maapuut sekä nojopuut 

  Noudatetaan Ruissaloa koskevaa yleisohjetta (kpl 2.2.4.2.1). 
Avoimet maisemat 
Metsittyneitä niittyjä palautetaan alkuperäiseen tilaan hakkuilla ja raivauksilla jalo-
puiden esiintyminen huomioon ottaen. Avoimien kohteiden käsittelytoimenpiteet 
määritetään kuviokohtaisesti valmistuvassa Ruissalosuunnitelman tietokannassa. 

 
 
 
 
 
 

3.9  Kansanpuiston lehtoalue (VI) 
 
Yleiskuvaus alueesta: Yhtenäinen jalopuulehtoalue. Ominaista mm 
lehmusten muodostamat puukujanteet. Alueella ympärivuotista asutus-
ta. Vuokra-alueita ja huviloita. Vilkkaassa käytössä oleva rantapro-
menadi. 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
 
Suojelu: Osayleiskaavan 2010 määräykset, Natura-2000 ehdotus 
luonnonsuojelulain mukainen toteutustapa, lehtojensuojeluohjelma 
valtioneuvosto 
1989. Alue rajataan siten, että sisältää vain Natura-2000 ls. toteutus-
tavan mukaisia alueita 
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Toimenpiteet :  
 
Suojelualueen perustaminen 
 
Metsien hoito 
Tammien ja lehmusten kasvuedellytysten varmistaminen valonsaantia estävää kil-
pailevaa puustoa poistamalla poimintahakkuin. Alikasvoksessa tammen ja lehmus-
ten uudistumista haittaavan kilpailevan pensaskerroksen varovainen harventaminen , 
pähkinäpensasta kuitenkin suosien. Hakkuusta syntynyt oksamassa kerätään lukuun-
ottamatta mahdollista jalopuista peräisin olevaa massaa. Hakkuiden suunnittelu teh-
dään yhteistyössä Turun kaupungin Kiinteistölaitoksen ja ympäristönsuojelutoimis-
ton sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Poistettavat puut yksilöi-
dään. Puiden kaato suunnitellaan niin ettei kaato vahingoita olemassaolevaa jalo-
puustoa. Hoitotoimenpiteet ajoitetaan jäätyneen maan aikaan. Puutavaran juonto 
tehdään maapohjaa vahingoittamatta. 
Metsien käsittelytoimenpiteet määritetään metsikkökohtaisesti valmistuvan Ruissa-
losuunnitelman tietokannassa. 

 
Tuulikaadot ja maapuut sekä nojopuut 
 
Noudatetaan Ruissaloa koskevaa yleisohjetta (kpl. 2.2.4.2.1) 
 
Liikenne ja polkuverkosto 
Alueella liikkuminen ohjataan kevyen liikenteen väylille ja polkuverkostoon. Pää-
tien ja kevyen liikenteen väylillä huolehditaan liikenneturvallisuudesta raivaamalla 
pensaistoa liittymien, pysäkkien ja mutkien kohdalla. Liikenneväylien ja reitistön 
turvallisuudesta huolehditaan poistamalla huonokuntoisia puita kulkureittien välit-
tömästä läheisyydestä. Kiinnitetään erityistä huomiota rantapromenadin turvallisuu-
teen.  Ruissalon puustoa koskeva yleisohje huomioon ottaen ( kpl 2.2.4.2.1). 

    
Avoimet maisemat 
Metsittyneitä niittyjä palautetaan alkuperäiseen tilaan hakkuilla ja raivauksilla jalo-
puiden esiintyminen huomioon ottaen. Avoimien kohteiden käsittelytoimenpiteet 
määritetään kuviokohtaisesti valmistuvassa Ruissalosuunnitelman tietokannassa. 

 
 
 
 

  3.10  Itäpään alueet ( VII A) 
Yleiskuvaus alueesta: Vaihtelevia tammimetsiä rehevistä laaksoista 
kalliometsiin.   
Kaavoitus:  Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
 
Suojelu: Osayleiskaavan 2010 määräykset, Natura-2000 ehdotus 
luonnonsuojelulain mukainen toteutustapa, lehtojensuojeluohjelma 
valtioneuvosto 
1989 
 
Toimenpiteet :  
 
Suojelualueen perustaminen 
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Metsien hoito 
 
Tammien ja lehmusten kasvuedellytysten varmistaminen valonsaantia estävää kil-
pailevaa puustoa poistamalla poimintahakkuin. Alikasvoksessa tammen ja lehmus-
ten uudistumista haittaavan kilpailevan pensaskerroksen varovainen harventaminen , 
pähkinäpensasta kuitenkin suosien. Hakkuusta syntynyt oksamassa kerätään lukuun-
ottamatta mahdollista jalopuista peräisin olevaa massaa.  Hakkuiden suunnittelu teh-
dään yhteistyössä Turun kaupungin Kiinteistölaitoksen ja ympäristönsuojelutoimis-
ton sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Poistettavat puut yksilöi-
dään. Puiden kaato suunnitellaan niin ettei kaato vahingoita olemassaolevaa jalo-
puustoa. Hoitotoimenpiteet ajoitetaan jäätyneen maan aikaan. Puutavaran juonto 
tehdään maapohjaa vahingoittamatta. 
Metsien käsittelytoimenpiteet määritetään metsikkökohtaisesti valmistuvan Ruis-
salosuunnitelman tietokannassa. 

 
Tuulikaadot ja maapuut sekä nojopuut 
 

                    Noudatetaan Ruissaloa koskevaa yleisohjetta (kpl 2.2.4.2.1). 
 
Liikenne ja polkuverkosto 
Alueella liikkuminen ohjataan kevyen liikenteen väylille ja polkuverkostoon. Pää-
tien ja kevyen liikenteen väylillä huolehditaan liikenneturvallisuudesta raivaamalla 
pensaistoa liittymien, pysäkkien ja mutkien kohdalla. Liikenneväylien ja reitistön 
turvallisuudesta huolehditaan poistamalla huonokuntoisia puita kulkureittien välit-
tömästä läheisyydestä. Ruissalon puustoa koskeva yleisohje huomioon ottaen ( kpl 
2.2.4.2.1). 

 
Avoimet maisemat 
Avoimet maisemat säilytetään maatalouden ja maisemapeltojen keinoin viljelysuun-
nitelmaan perustuen tavanomaista hyvää viljelykäytäntöä noudattaen Ruissalon eri-
tyispiirteet huomioonottaen.   
Metsittyneitä niittyjä palautetaan alkuperäiseen tilaan hakkuilla ja raivauksilla sekä 
laidunnuksella jalopuiden esiintyminen huomioon ottaen. Puukujanteiden luomista 
istuttamalla voidaan tapauskohtaisesti esittää. 
 
Avoimien kohteiden käsittelytoimenpiteet määritetään kuviokohtaisesti valmistu-
vassa Ruissalosuunnitelman tietokannassa. 

 
 

 3.11  Itäpään alueet ( VII B) 
 
                  Yleiskuvaus alueesta:  

Metsän sisäisiä peltoja, umpeenkasvaneita niittyjä,  huvila-asutusta ja         
ympärivuotista asutusta. Aluejako tehdään siten, että alue käsittää aino-
astaan NATURA-2000 maankäyttö- ja rakennuslain   mukaisia kohteita 
Kaavoitus: Osayleiskaava 1999 Ruissalon osayleiskaava 2010. Kau-
punginvaltuusto 19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 
16.10.1999 
Suojelu: Natura- 2000 ehdotus toteutuskeinona maankäyttö- ja raken-
nuslain mukainen toteutus, 

                 Osayleiskaavan 2010 määräykset 
               Avoimet maisemat: Metsittyneitä niittyjä palautetaan alkuperäiseen tilaan hakkuilla    
                 ja raivauksilla jalopuiden esiintyminen huomioon ottaen.  
              Avoimien kohteiden käsittelytoimenpi teet määritetään kuviokohtaisesti valmistuvassa       
                Ruissalosuunnitelman tietokannassa.      
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3.12  Marjaniemen luonnonsuojelualue (VIII) 
  

Yleiskuvaus alueesta: Yhtenäinen jalopuulehtoalue. Umpeenkasva-
neita niittyjä 
Kaavoitus:  Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
 
Suojelu: Luonnonsuojelulailla perustettu suojelualue, Turun kaupun-
ginvaltuusto 28.3.1983   ja Turun ja Porin lääninhallitus 21.11.2983.  
Osayleiskaavan 2010 määräykset, Natura-2000 ehdotus; luonnonsuo-
jelulain mukainen toteutustapa.  
Alue rajataan siten, että sisältää vain Natura-2000 ls. toteutustavan 
mukaisia alueita 
 
Toimenpiteet :  
Alueen rauhoitusmääräysten tarkastaminen 
Metsien hoito 
Tammien ja lehmusten kasvuedellytysten varmistaminen valonsaantia estävää kil-
pailevaa puustoa poistamalla poimintahakkuin. Alikasvoksessa tammen ja lehmus-
ten uudistumista haittaavan kilpailevan pensaskerroksen varovainen harventaminen , 
pähkinäpensasta kuitenkin suosien. Hakkuusta syntynyt oksamassa kerätään lukuun-
ottamatta mahdollista jalopuista peräisin olevaa massaa.  Hakkuiden suunnittelu teh-
dään yhteistyössä Turun kaupungin Kiinteistölaitoksen ja ympäristönsuojelutoimis-
ton sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Poistettavat puut yksilöi-
dään. Puiden kaato suunnitellaan niin ettei kaato vahingoita olemassaolevaa jalo-
puustoa. Hoitotoimenpiteet ajoitetaan jäätyneen maan aikaan. Puutavaran juonto 
tehdään maapohjaa vahingoittamatta. 
Metsien käsittelytoimenpiteet määritetään metsikkökohtaisesti valmistuvan Ruis-
salosuunnitelman tietokannassa. 

 
Tuulikaadot ja maapuut sekä nojopuut 
 
Noudatetaan Ruissaloa koskevaa yleisohjetta (kpl 2.2.4.2.1). 
 
Liikenne ja polkuverkosto 
Alueella liikkuminen ohjataan kevyen liikenteen väylille ja polkuverkostoon. Pää-
tien ja kevyen liikenteen väylillä huolehditaan liikenneturvallisuudesta raivaamalla 
pensaistoa liittymien, pysäkkien ja mutkien kohdalla. Liikenneväylien ja reitistön 
turvallisuudesta huolehditaan poistamalla huonokuntoisia puita kulkureittien välit-
tömästä läheisyydestä. Ruissalon puustoa koskeva yleisohje huomioon ottaen ( kpl 
2.2.4.2.1). 

 
Avoimet maisemat 
Metsittyneitä niittyjä palautetaan alkuperäiseen tilaan hakkuilla ja raivauksilla jalo-
puiden esiintyminen huomioon ottaen. Avoimien kohteiden käsittelytoimenpiteet 
määritetään kuviokohtaisesti valmistuvassa metsäsuunnitelman tietokannassa. 

 
Marjaniemen luonnonsuojelualuetta koskevat rauhoitussäännökset 
(21.11.1983) 
Rauhoitussäännöksillä kiellettyä on: 
-kasvien ja kasvinosien, marjojen ja sienien ottaminen ja vahingoittaminen,  
-eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen,  
-rakennusten, laitteiden ja uusien teiden rakentaminen (ei koske luonnonsuojelualu-
een   käyttöä palvelevien polkujen ja rakenteiden rakentamista),  
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-liikkuminen moottoriajoneuvoilla (ei koske huoltoajoa eikä huviloille ajoa),  
-koirien irtipäästäminen,  
-suunnistus- ynnä muut maastokilpailut ja harjoitukset,  
-liikkuminen polkujen ulkopuolella 15.4. - 31. 7. välisenä aikana,  
-samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai 
vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.  

   
  Poikkeukset rauhoitussäännöksistä: 

Alueen metsää saadaan hoitaa Turun kaupunginhallituksen hyväksy-
män ja lääninhallituksen vahvistaman suunnitelman mukaisesti ottaen 
huomioon, että metsänhoidolliset toimenpiteet rajoitetaan aivan vält-
tämättömimpiin.Alueen niityt pyritään säilyttämään avoimina esimer-
kiksi laiduntamalla tai  niittämällä. 

 
Edellä olevien säännösten estämättä voivat Turun kaupungin mää-
räämät valvojat voivat liikkua alueella vapaasti. Turun kaupunki voi 
antaa erityisestä syystä luvan pienehköjen  maastokilpailujen järjes-
tämiseen alueella lukuunottamatta 15.4-31.7 välistä aikaa. Lääninhal-
litus voi antaa erityislupia alueella tapahtuvalle tieteelliselle tutkimus-
työlle. 
Edellä olevista määräyksistä saadaan lääninhallituksen luvalla poike-
ta, mikäli se on luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön kannalta pe-
rusteltua 

 
 

3.13 Lintulahdet (IX) 
 

Yleiskuvaus alueista: Vesakoitumisen ja umpeen kasvamisen takia  
alkuperäinen luontotyyppi on häviämässä. 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
Suojelu: Osayleiskaavan  2010 määräykset, Natura-2000 ehdotus 
luonnonsuojelulain mukainen toteutustapa  
Toimenpiteet :  
 
Suojelualueiden perustaminen 
Ranta-alueita etenkin lintulahtia (mm Krottilanlahti) kehitetään  en-
nallistamalla niitä mm laidunnuksen ja niittämisen sekä pensaikon 
raivauksen avulla. LIFE-hanke. 

  
 

3.14 Ruissalon tilaan kuuluvat saaret luonnonsuojelulain toteutus ( X) 
Yleiskuvaus: Ruissalon välittömässä läheisyydessä sijaitsevia pieni-
kokoisia lintuluotoja: Äijäkari, Pöllönkari, Kukkarokivi, Kolkka-
luoto,Kaletto, Rautakari. Yhteensä n. 1,1, ha. 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
Suojelu: Natura-2000 ehdotus luonnonsuojelulain keinoin, kaavan 
määräykset 
Toimenpiteet: Suojelualueiden perustaminen.  
Pesimäaikainen maihinnousukielto 
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3.15 Ruissalon tilaan kuuluvat saaret (Naturarajaus- maankäyttö ja 
rakennuslain toteutus ( XI) 

   
Yleiskuvaus: Iso-Pukki, Ruissalon välittömässä läheisyydessä sijait-
seva n. 55 ha:n saari. Huvila-asutusta vuokratonteilla. 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
Suojelu: Natura-2000 ehdotus maankäyttö- ja rakennuslain keinoin,  
Ruissalon osayleiskaavan 2010 määräykset 
Toimenpiteet: Mahdolliset toimenpiteet liittyvät Ruissaloon suuntau-
tuvan  
vesibussiliikenteen kehittämiseen ja sen mahdollistamaan virkistys-
alueiden käytön laajentamiseen. Rakennusten ja infrastruktuurin säi-
lyttämisen kannalta tarpeelliset hoitotoimenpiteet. Jalopuuston säilyt-
tämisen ja kehittämisen kannalta tarpeelliset hoitotoimenpiteet. Toi-
menpiteet määritellään kuviokohtaisesti valmistuvassa Ruissalo-
suunnitelman tietokannassa. 

 
 
 
 
 
 
 

3.16 Ruissalon tilaan kuuluvat muut saaret (Naturarajauksen ulkopuolella) 
 

Yleiskuvaus: Pikku-Pukki, Iso-Kaskinen, Vähä-Kaskinen ja Viittakari.  
Yhteensä n. 12 ha 
Huvila-asutusta vuokratonteilla. 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
Suojelu: Kaavan määräykset 
Toimenpiteet: Rakennusten ja infrastruktuurin säilyttämisen kannalta 
tarpeelliset hoitotoimenpiteet 

 
 

3.17 Vuokra-alueet 
 

Yleiskuvaus alueista: Vaihtelevan kokoisia yhdistysten ja yksityishen-
kilöiden käyttöön vuokrattuja asuin- ja muihin rakennuksiin liittyviä 
alueita. Sekä ympärivuotista että kesäasutusta. 
Alueet sijoittuvat eri puolille Ruissaloa. Alueita sijoittuu aluejaon mu-
kaisesti 
Natura-2000 ohjelman luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja raken-
nuslain 
mukaisille alueilla sekä Natura-alueen ulkopuolelle 
 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
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Suojelu: Ruissalon osayleiskaavan 2010 määräykset,  
Natura-2000 ehdotus/ maankäyttö- ja rakennuslaki tai luonnonsuoje-
lulaki 
 
Sopimukset: Vuokrasopimukset ; Kiinteistö- ja rakennustoimen lauta-
kunnan päätös 3.2.1999 § 139 ja 10.2.1999  § 164 uusimmat vuok-
ranmääräysperiaatteet ja vuokrasopimusehdot.  
 
Toimenpiteet: Alueiden käytössä otetaan huomioon kaava- ja suoje-
lumääräykset. Esim. puuston käsittely on luvanvaraista. Kaupunki voi 
tehdä alueilla puuston hoitotoimenpiteitä esim. vuokra-alueeseen ra-
joittuvan kuvion käsittelyn yhteydessä. Vuokra-alueiden pinta-alojen 
tarkastelu tapahtuu 
nykyisten vuokrasopimusten päättyessä v. 2009. 
 
Vuokra-alueilla olevien huviloiden käsittely tapahtuu Ruissalon 
osayleiskaavan 2010 määräysten mukaisesti. Huviloiden käyttötarkoi-
tuksenmuutos-hakemuksia varten laaditaan erillinen selvitys. 
 
Tarkastelun kohteeksi myös huviloiden jätevesien käsittelyn järjestä-
minen  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.18 Ruissalon kansanpuisto 
Yleiskuvaus alueesta: Suojeltujen rakennusten ympäröivä puistomai-
nen kokonaisuus uimarantoineen. Erilaisten tapahtumien järjestämi-
seen käytetty alue (mm. ruisrock). Ruisrock-tilaisuutta varten varattu 
alue on 10,2 ha:n suuruinen. 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 

                                           19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
Suojelu: Ruissalon osayleiskaavan 2010  kaavamääräykset, Natura-
2000 ehdotus maankäyttö- ja rakennuslain toteutus. Vuokrasopimus-
ten määräykset. 
Sopimukset: Rakennukset omistaa Turun Työväen säätiö. Ruisrockia 
varten lyhytaikainen sopimus tehdään vuosittain Vantaan Festivaalit 
Oy:n kanssa. 
Toimenpiteet: Alueen kehittäminen kestävästi matkailun ja erilaisten 
tapahtumien järjestäminen huomioon ottaen. Kansanpuiston puuston 
uudistamissuunnitelma 
 ( mm. kesällä 2002 istutettiin n. 40 isokokoista tammea alueelle, samoin alueen 
nurmikko uusittiin massatapahtumien järjestämistä kestäväksi). Kansanpuiston ke-
hittämistä on tarkoitus jatkaa kesällä 2003 mm. käytävien, kalusteiden, penkkien ja 
roskienkeruu pisteiden osalta. Puuston osalta huomiota kiinnitetään alueen turvalli-
sen käytön varmistamiseen. 
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3.19 Ruissalon kartano 

 
Yleiskuvaus alueesta: Tiettävästi jo 1200-luvulla Ruissalo siirtyi Tu-
run linnan haltuun ja oli sen laidunmaata 1500-luvun puoliväliin 
saakka, jolloin siitä tuli kuninkaankartano. 1600-luvulla Ruissalon 
kartanosta tehtiin maaherran virkatalo, palkkatila, jona se oli vuoteen 
1844 asti. Turun kaupunki sai Ruissalon hallintaansa Venäjän keisa-
rin vahvistamalla senaatin päätöksellä vuonna 1845. Kartanon pää-
rakennus paloi v. 1899. Sen paikalle on v. 1901 rakennettu uusi ra-
kennus. Muut rakennukset ovat peräisin 1930-luvulta tai sitä myö-
hemmältä ajalta. Osa rakennuksista sisältää kuitenkin osia  jopa 
1700-luvulta. Yhteensä n 5 ha:n laajuinen alue. Osa päärakennukses-
ta on vuokrattu Turun eläkkeensaajat ry:lle. Turun kaupungin Ruissa-
lossa harjoittaman maatalouden tukikohta  
 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
Suojelu: Natura-2000 ehdotus maankäyttö – ja rakennuslain mukai-
nen toteutus, Ruissalon osayleiskaavan 2010 määräykset 
Toimenpiteet: Kartanon kehittäminen palvelemaan Ruissalon viljely-
toimintaa, metsien hoitotoimintaa ja avointen maisemien hoitotoimin-
taa. 
Mahdollisesti myös matkailu- ja virkistyskehitystavoitteita. Tavoitteet 
on toteutettava kartanon historiallinen miljöö, kaavamääräykset ja 
suojelupäätökset huomioon ottaen. 

 
 
 

3.20  Kasvitieteellinen puutarha 
Yleiskuvaus: Kasvihuoneet ja niihin liittyvät ulkoalueet istutuksineen 
ja luonnonympäristöineen. Pysäköintipaikat. Yhteensä n. 22 ha. 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
Suojelu: Natura-2000 ehdotus maankäyttö- ja  rakennuslain mukai-
nen toteutus ja luonnonsuojelulain mukainen toteutus (n, 5,4 ha).  
Ruissalon osayleiskaavan 2010 määräykset. Vuokrasopimusten mää-
räykset. 
Sopimukset: Luovutussopimus (luovutetaan hallintaoikeus vuokratta) 
7,07 ha. Turun kaupunginvaltuusto 26.9.1955 ja 16.2.1959; sopimus 
allekirjoitettu 26.8.1970. Turun kaupunginvaltuusto 16.6.1986 asia 
n:o 5 vuokrasopimus 13,76 ha vuokra-aika päättyy 31.12.2035 (alle-
kirjoitettu 1.9.1987). Vuokra-alue tarkistettu pinta-ala yhteensä n. 
21,6 ha 29.10.2001. 
Lisäksi sopimus 7.12.1983 § 1218 puiden ja pensaiden istuttamisesta 
Ruissalon päätien varteen 5200 m2:n suuruiselle alueelle. 
Toimenpiteet:  Alueen kehittäminen tutkimuksen ja matkailun tarpei-
siin. Toiminta turvataan nykyisellä alueella. Liikenteellisten olosuh-
teiden jatkotarkastelu on tarpeen. Tarkastelun kohteena myös vesilii-
kennemahdollisuuden kehittäminen.  
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3.21 Ruissalon opastuskeskus ja luontokoulu 
Yleiskuvaus: Ruissalon matkailua, Ruissalotietoa ja tutkimusta sekä 
kaupunkilaisia palveleva rakennus välittömästi Ruissalon sisääntulon 
yhteydessä. Rakennus on Turun sataman hallinnassa ja se on vuokrat-
tu Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
Suojelu: Natura-2000 ehdotus maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
toteutus. Ruissalon osayleiskaavan 2010 määräykset.  
Toimenpiteet: Rakennusten ja ympäristön kehittäminen em. tarkoitus-
ten mukaisesti. 

 
 

3.22 Telakka-alue  
Yleiskuvaus: Turun kaupungin sataman hallinnassa oleva alue.  
Pinta-alaltaan n. 3 ha, josta vesi- ja laiturialuetta n. 0,5 ha 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 

  Suojelu: Ruissalon osayleiskaavan 2010  määräykset 
Toimenpiteet: Toiminta jatkuu nykyisessä muodossa. Harkittava voi-
daanko alueelle sijoittaa muuta esim. Ruissaloa tai Forum-Marinumia 
palvelevaa  toimintaa nykyistä sataman tarvetta häiritsemättä. 

 
 

3.23 Puolustusvoimien varaama alue Kallanpäässä 
Yleiskuvaus:  Alue on luovutettu puolustusvoimien käyttöön Turun 
kaupunginvaltuuston päätöksellä 3.6.1940 niin pitkäksi aikaa kuin 
aluetta käytetään puolustuslaitoksen tarkoituksiin. Aitauksella suljettu 
alue pinta-alaltaan n. 29 ha  
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 

  Suojelu: Ruissalon osayleiskaavan 2010  määräykset 
  Toimenpiteet: Toiminta jatkuu nykyisessä muodossa 
 
 

3.24 Golfkenttä 
Yleiskuvaus: Golfkenttä alue n. 54 ha. Sisältää vanhoja tammia. 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
Suojelu ja muut määräykset: Ruissalon osayleiskaavan määräykset, 
vuokrasopimuksen määräykset (Kiinteistö- ja rakennustoimen lauta-
kunnan päätös 1999 ja Kiinteistölautakunnan päätös 2001). Natura 
2000 MRL ja osin 
Natura 2000 LSL (n. 6,8 ha) 
Sopimukset: Kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunta 12.3.1980 § 
613 ja Turun kaupunginvaltuusto 12.5.1980 § 21. Kiinteistö- ja ra-
kennustoimen lautakunta 19.6.1996 § 748. Vuokra-aika päättyy 
24.3.2009. 

  Toimenpiteet:  Toiminta turvataan nykyisellä alueella 
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3.25 Turun pursiseuran satama-alue 
Yleiskuvaus: Satama-alueen pinta-ala on n. 8,3 ha, josta vesi- ja lai-
turialuetta on n. 4,3 ha. Vuokra-aika päätyy 24.3.2009 
Kaavoitus: Ruissalon osayleiskaava 2010 Kaupunginvaltuusto 
19.12.1996, Ympäristöministeriö 9.2.1998, Voimaan 16.10.1999 
Suojelu ja muut määräykset: Ruissalon osayleiskaavan määräykset, 
vuokrasopimuksen määräykset  
Sopimukset: Vuokrasopimus ; Kiinteistö- ja rakennustoimen lauta-
kunta 8.1.1997§ 34, sopimus allekirjoitettu 6.2.1997. Lisäksi sopimus 
aallonmurtajasta Kiinteistölautakunta 8.5.2002 § 293.Toimenpiteet:  
Toiminta turvataan nykyisellä alueella 

 
 
 
 

3.26 Ruissalon kylpylän alue 
Yleiskuvaus: Alueen pinta-ala n. 13 ha, josta vesialuetta 6  ha. 

  Kaavoitus: Asemakaava 1989  
Suojelu ja muut määräykset:  Asemakaavan määräykset, Osayleis-
kaavan määräykset, vuokrasopimuksen määräykset.  
Sopimukset: Vuokrasopimukset kaupunginvaltuusto 31.3.1969 § 27, 
kaupunginhallitus 13.11.1973 § 4526, kiinteistö- ja rakennuslautakun-
ta 12.2.1969§ 173 sekä 19.9.1973§ 1617 n. 7 ha:n suuruinen alue ; 
vuokra-aika jatkuu 31.3.2020 saakka. Lisäksi vuokrattu n. 0,7 ha:n 
suuruinen alue Kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnan päätös 
9.4.1997 § 385 sekä Kiinteistölautakunnan päätös 8.5.2002 § 291; 
vuokra-aika jatkuu 24.3.2009.  
Toimenpiteet:  Toiminta turvataan nykyisellä alueella.Kylpyläalueella 
olevat metsät ovat Turun kaupungin omaisuutta. Mahdolliset jalopui-
den hoitoon tähtäävät metsänhoitotoimenpiteet. 

 
 
 

3.27 Ruissalon ulkopuoliset toimijat 
 

Fortum Oy Naantalin jalostamo ja Naantalin voimalaitos. Kvaerner 
Masa-Yards sekä  Turun satama toimivat voimassaolevien ympäristö-
lupamääräysten mukaisesti. Ympäristölupamääräyksissä määritetään 
toiminnan aiheuttamien päästöjen raja-arvot.  
 
Myös kemikaalilaki asettaa toiminnalle velvollisuuksia koskien naapu-
rialueita lähinnä suuronnettomuusvaarasta johtuen (SEVESO direk-
tiivi). Tämä koskee Naantalin jalostamoa. 
 
Ulkopuoliset toimijat osallistuvat alueen meriveden ja ilman laadun 
tarkkailua varten perustettuihin ohjelmiin. 
 
Turun sataman laajennusasiat ratkaistaan kaavallisesti.  
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3.28 Ruissalon tie-, kevyen liikenteen-  ja polkuverkosto sekä huviloille johtavat 
tiet 

   
 Tie- ja muita kulkuväyliä löytyy kaikilta Ruissalon osa-alueilta.  

Ruissalon tie-, kevyen liikenteen ja polkuverkosto lienee nykyisellään  
 riittävän laajuinen. Paikallisia järjestelytarpeita voi ilmetä esimerkiksi 
 Kasvitieteellisen puutarhan liikennejärjestelyjen osalta. Pysäköinti- 
 mahdollisuuksien kehittäminen Ruissalon sillan yhteydessä on selvitystyön  
 kohteena. Erilaisten opasteiden ja infotaulujen lisääminen polkuverkoston 
 varsille on tarpeellista samoin levähdyspenkkien ja roskakorien  
 lisääminen.    
   

3.29 Vesijohto-, viemäri ja sähköverkosto 
   
 Verkostoa löytyy kaikilta Ruissalon osa-alueilta.  
   

Vesijohtoverkosto voi  tulevaisuudessa tulla tarkastelun kohteeksi 
uusien kohteiden halutessa liittyä kunnan vesijohtoverkkoon kesäasutuksessa ole-
vien huviloiden muuttuessa talviasuttavaksi. Viemäriverkoston osalta tulee nykyi-
sen paineviemäriverkoston riittävyys tarkasteltavaksi. Jätevesien käsittelyluvat 
harkitaan tapauskohtaisesti. Maakaapeleita voidaan lisätä etenkin maisemallisis-
ta syistä ja metsien tarpeettoman raivaamisen vähentämiseksi siihen soveltuvilla 
alueilla. 

   
 

3.30 Ruissalon korpi  
 

Yleiskuvaus: Turun kaupungin pohjoisosassa n. 40 km:n päässä Ruis-
salosta Tortinmäellä sijaitseva n. 22,3 ha:n suuruinen metsäpalsta.
  

                    Kaavoitus: Turun yleiskaava 2020 maa- ja metsätalousmaata. 
Suojelu ja muut määräykset: Yleiskaavan määräykset, metsälain 
määräykset 
Toimenpiteet: Aluetta hoidetaan Turun kaupunginhallituksen 2002 
hyväksymän  metsäsuunnitelman periaatteiden mukaisesti 

 
    
4. RESURSSISELVITYS 
 
Turun kaupungilla on henkilöstönsä työpanoksia kohdistamalla mahdollisuus osoittaa Ruissalon hoitoon tarvittavat 
resurssit kattavasti eri osa-alueilla. Erikoisosaamista voidaan tarvittaessa ostaa myös ulkopuolisena työpanoksena. 
Eri osastojen henkilöstö toimii yhteistyössä. Ruissalon hoitoon osoitetut taloudelliset resurssit on eritelty kappaleessa 
1.6 Ruissalon talous Turun kaupungin toiminnan osana. 
 
Turun kaupungin organisaation Ruissalon hoitoon osoitetut henkilöt (15.11.2004) : 
 
Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman kokoaminen, Metsien hoidon suunnittelu ja toteutus 
Kiinteistölaitos: 
 Juha Mäkitalo (Metsänhoitaja, MMM ; metsäsuunnittelu, juhao.makitalo@turku.fi, 050-5589 530)   
       Erikoistyö: Männikön tuottoarvon määrittäminen 
      Lisäpätevyydet: Metsien suunnittelu- ja kartoitusprojektit, ilmakuvatulkinta 
 

 

mailto:juhao.makitalo@turku.fi
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Viheryksikkö: 
 Timo Kajava  (Metsätyönjohtaja, timo.kajava@turku.fi, 0500-821 340)                               
 Matti Turunen  (Metsuri) 
 Erkki Rivioja  (Metsuri) 
 Jukka Kinnunen (Metsuri) 
 
Peltojen, niittyjen, laidunalueiden, riistapeltojen sekä elämysviljelmien hoidon suunnittelu ja toteutus 
Kiinteistölaitos: 
 Timo Sirkiä (Maatilojen tarkastaja, Agrologi amk, timo.sirkia@turku.fi , 050-5589 143) 
        Lopputyö: Turun kaupungin maisemanhoitopellot (Ruissalossa) 
 Tero Hannula (Esimies, maanviljelysteknikko) 
 
Alueisännöinti (roskausasiat, luvaton toiminta): 
Kiinteistölaitos: 
 Markku  Jakonen 
 
 
Ympäristöinventoinnit ja lajiseuranta, viranomaistehtävät, luonnonsuojelu, life-projekti 
Ympäristönsuojelutoimisto: 
 Mikko Jokinen  (Ympäristönsuojelutoimen johtaja, FK; eläintiede; mikko.jokinen@turku.fi,   050-5536388  ) 
       Erikoistyö: Nisäkkäät 
       Lisäpätevyydet: Linnut 
 Kari Karhu ( Ympäristönsuojelun suunnittelu, FT; eläintiede; kari.karhu@turku.fi, 050-520 4025) 
       Erikoistyö: Hyönteiset 
       Lisäpätevyydet: Linnut, putkilokasvit 
 Kimmo Savonen (Projektipäällikkö Life-hanke, FM; luonnonmaantiede; kimmo.savonen@turku.fi , 050-5546255 ) 
       Erikoistyö: Ilman epäpuhtauksien vaikutus maaperään 
       Lisäpätevyydet: Dendrologia, putkilokasvit 
 Jarmo Laine (Luonnonsuojelutarkastaja, LuK; maaperägeologia; jarmo.laine@turku.fi, 0500-799344) 
       Erikoistyö: Lehdon maaperä 
       Lisäpätevyydet : Linnut, nisäkkäät 
 Olli-Pekka Mäki (Ympäristönsuojelun suunnittelu,FM; luonnonmaantiede) 
       Erikoistyö: Rantojen eroosio 
 Helena Pakkala (Terveysinsinööri, FM; ympäristöhygienia) 
       Erikoistyö: Ilman epäpuhtauksien vaikutus metsiin 
 Tanja Ruusuvaara (Ympäristötarkastaja, FM; kasviekologia) 
       Erikoistyö: Lehtojen hoito 
Opastuskeskus ja luontokoulu 
Ympäristönsuojelutoimisto: 
 Nina Puistovaara (Luontokoulun opettaja) 
 Hanna Erlin (Matkailuneuvoja) 
Ruissalon huviloiden tutkimus, korjaus ja entisöinti, neuvonta, lausunnot 
Turun maakuntamuseo 
 Sanna Kupila (Rakennustutkija;  sanna.kupila@turku.fi , 02/ 2620256) 

 
Rakennettujen puistojen hoidon suunnittelu ja toteutus: 
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Resurssiselvityksessä ei ole yksilöity: 
- infrastruktuurin ja kunnallistekniikan hoitamiseen 
   osoitettua Turun kaupungin teknisten palveluiden henkilöstöä.  
- rakennettujen puistojen ja väylien kunnossapitoon osoitettua viheryksikön kenttätasoa 
- erilaisten sopimusten (mm. vuokrasopimukset) sekä mittaus-, kartta- ja paikkatietoaineistojen  
   ylläpitoon osoitettua henkilöstöä  
- Saaronniemen alueen toiminnasta vastaavaa henkilöstöä 
 -opastuskeskuksessa, ympäristötoimessa, maataloudessa ja metsien hoidossa toimivaa määräaikaista 
   työvoimaa. 
 
5. JATKOINVENTOINNIT SEURANTA JA NIIDEN TARVITSE-
MAT RESURSSIT 
 
5.1 Natura-luontotyyppien seuranta 
Luontotyyppien seuranta järjestetään Ruissalon metsäsuunnitelman laatimisen yhteydessä. 
Alueet kuvioidaan ja pinta-alat määritetään kymmenen vuoden välein. 
 
 
5.2 Luontodirektiivin liitteen II ja liitteen IV lajien seuranta 
Luontodirektiivin liitteen II ja IV lajien seurantaa on Ruissalossa tehty useiden vuosien ajan. 
Katkokynsisammalet on kartoitettu Ruissalossa 1991,1998 ja 2002. Ruissalossa on kartoitettu erakkokuoriaisten 
esiintyminen v. 2000 ja erakkokuoriaisten suosimat puut on merkitty karttaan. Vennajäärän esiintyminen on myös 
tutkittu ja esiintymät merkitty karttaan. Vennajäärän esiintyminen on kartoitettu vuonna 2000. Ruissalon lepakot on 
kartoitettu vuosina 2002 ja 2003. Direktiiviliitteiden II ja IV lajien seuranta pyritään järjestämään toistuvasti. Inven-
tointien välisenä aikana tehdyt uudet havainnot kirjataan. 
 
5.3 Lintudirektiivin liitteen I lintujen seuranta 
Lintuluodoilla pesivät vesilinnut lasketaan vuosittain. Maalintujen esiintyminen selvitetään n. 5 vuoden välein.  
 
 
5.4 Ruissalon metsien seuranta 
Ruissalon metsien tilaa tarkastellaan kymmenen vuoden välein uusittavan metsäsuunnitelman avulla. 
Erityistä huomiota kiinnitetään jalojen lehtipuiden, varsinkin tammen esiintymiseen siten, että myös 
eri-ikäisiä metsiä esiintyy suunnitelma-alueella. 
 
5.5 Ruissalon ilman laadun seuranta 
Ilman laadun seurantaa jatketaan nykyisillä menetelmillä. 
 
5.6 Ruissalon maaperän ominaisuuksien seuranta 
Ruissalon maaperän ominaisuuksia on kartoitettu Turun sataman tilaamassa GTK:n laatimassa selvityksessä 2003. 
Seurantatutkimus tehdään kahdenkymmenen vuoden kuluttua vastaavalla menetelmällä. 
 
5.7 Ruissaloa ympäröivän merialueen veden laadun seuranta 
Veden laadun seurantaa jatketaan nykyisillä menetelmillä. 
 
5.8 Muiden kuin direktiivilajien inventointi ja seuranta 
Ruissalossa esiintyvien uhanalaisten  ja harvinaisten lajien kartoitus järjestetään riittävällä tarkkuudella. 
Inventoinnissa otetaan huomioon Ruissaloa koskevat aiemmat selvitykset. Inventointi järjestetään Turun kaupungin 
ympäristönsuojelutoimiston ja Kiinteistölaitoksen järjestämänä jatkuvana vuotuisena toimintana erillisen suunnitel-
man mukaan. Inventointeja varten laaditaan lähivuosina suunnitelma, jonka pohjalta perusinventoinnit pyritään suo-
rittamaan 10 vuoden kuluessa. Havaittujen arvokkaimpien lajien seurantaa varten laaditaan suunnitelma.  
 
5.9 Seurannan ja inventointien vaatimat resurssit 
Ruissaloa koskeva lajiseuranta sekä vuosittain jatkuvat inventoinnit järjestetään Turun kaupungin ympäristönsuojelu-
toimiston  ja Kiinteistölaitoksen yhteistyönä osin omana virkatyönä ja osin ulkopuolisten asiantuntijoiden työpanok-
sen avulla. Meneillään olevan Life-hankkeen kautta saadaan hoidettua osa alueiden vaatimasta perusinventoinneista. 
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6. ARVIOINTI SUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA 
 
Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman avulla järjestetään kokonaisvaltaisesti Ruissalon asiat siten, että alueen luon-
to- ja kulttuuriarvot voidaan säilyttää tulevaisuudessa ja samalla huolehditaan alueen virkistys-, matkailu ja muun 
käytön ohjaamisesta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.   
 
Suunnitelman ja sen toteuttamisen avulla turvataan  Ruissalon luontotyyppien ja eliöstön säilyminen ainakin nykyi-
sellä tasolla. Osilla metsä- ja maankäyttökuvioilla esitetään suoritettavaksi toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
luontotyypin ennallistaminen ja palauttaminen enemmän alkuperäistä luontotyyppiä vastaavaan tilaan. Tällaisia koh-
teita ovat umpeenkasvaneiden niittyjen raivaukset, merenrantaniittyjen hoitotoimenpiteet sekä lehtojen jalopuita 
suosivat poimintatyyliset kasvatushakkuut. Hoitotoimenpiteiden suunnittelussa asetetaan erityistä painoa tammimet-
siköiden ja niistä riipuvien eliöiden säilymiselle ja uudistumiselle. 
Voidaan katsoa, että suunnitelman toimenpide-ehdotuksilla on Ruissalon luonnon säilymisen kannalta myönteisiä 
vaikutuksia.  
 
Oman osa-alueensa muodostavat Ruissalon huvilat. Suunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä, jotka haittaisivat Ruissa-
lon huvilakokonaisuuden säilymistä myös tulevaisuudessa. 
 
Virkistys- matkailu ja muu toiminta Ruissalossa ohjataan käyttämään olemassaolevaa tie- ja polkuverkostoa siten, 
että maaston kulumisesta aiheutuvat haitat minimoidaan. Virkistys- ja matkailutoiminnan ohjaamiseksi käytetään 
olemassaolevien ja hyväksyttyjen suunnitelmien ja kaavojen määräämiä keinoja. Erilaisten tapahtumien luvat käsitel-
lään tapauskohtaisesti.  
 
 
7. RUISSALON HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN PÄIVI-
TYS 
 
Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman periaatteet tarkastetaan noin 10 vuoden välein. Hoito-ja käyttösuunnitelman 
tarkastus tehdään yhteistyössä Turun kaupungin  ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön sekä 
alueen sidosryhmien kanssa. 
 

8. LÄHDELUETTELO 
 
Turun yliopiston maantieteen laitoksen ja Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston laatimat 
internet-sivut : www.turku.fi/ruissalo 
 
Ympäristöministeriön internetsivut: www.ymparisto.fi 
 
Ruissalon kylpylän internet-sivut: www.ruissalospa.fi 
 
Aura-Golfin internet-sivut: www.aura-golf.fi 
 
Turun pursiseuran internet-sivut: www.turunpursiseura.fi 
 
Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan internet-sivut: www.utu.fi/ml/kasvipuutarha/etusivu.htm 
 
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arvio Pansion asemakaavan vaikutuksista Ruissalon lehdot 
Nimiseen Natura-alueeseen (täydennys 20.1.2003) : Suomen Luontotieto Oy, 2003 
 
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arvio Ruissalon Saaronniemen asemakaavan vaikutuksista Ruissalon lehdot 
(FI00057) nimiseen Natura-alueeseen : JM-Ympäristötutkimus 2001 
 
Saaronniemen asemakaavan luontoarvojen perusselvitys: JM-Ympäristötutkimus 2001 
 
Ruissalon Osayleiskaava 2010 raporttiosuus: Suunnittelukeskus Oy Turun aluetoimisto ja Turun kaupunki ympäris-
tö- ja kaavoitusvirasto 1996 
 
Turun kaupungin omistamat rakennukset Ruissalossa: Turun kaupunki Tilalaitos ym. 1997 

http://www.turku.fi/ruissalo
http://www.ruissalospa.fi/
http://www.aura-golf.fi/
http://www.turunpursiseura.fi/
http://www.utu.fi/ml/kasvipuutarha/etusivu.htm
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Maaperän happamoitumisherkkyys ja raskasmetallien mobilisoitumisherkkyys Turun Ruissalon pohjoisosassa: Turun 
satama, Geologinen tutkimuskeskus 2003 
 
Saaronniemen kehittämissuunnitelma ja ympäristöselvitys loppuraportti: LT-Konsultit Oy,Arkkitehtitoimisto B&M 
Oy, Suomen Leirintäalueyhdistys 2000 
 
Natura 2000 –alueiden hoito ja käyttö: Työryhmän mietintö, Ympäristöministeriö 2002 
 
Ruissalon metsäsuunnitelma 1957: Turun kaupunki kiinteistöosasto, Lounais-Suomen metsänhoitolautakunta 
 
Ruissalon metsäsuunnitelma 1979: Lounais-Suomen piirimetsälautakunta 
 
Ruissalon metsäsuunnitelma 1991 : Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 
 
Ruissalo luontoa ja kulttuuria: Toim. Paavo Kallio, Kustannusosakeyhtiö Otava 1979 
 
Ruissalon huvilat: Helena Soiri-Snellman , Turun maakuntamuseo 1985 
 
Ruissalosuunnitelma 1974 
 
Ruissalon maisemanhoidon ja maankäytön yleissuunnitelma 1987, Virve Veisterä 
 
Turun kaupunki ympäristöraportti ja tilinpäätös 2001 ja 2002: Turun kaupunginkanslia ja Ympäristö- ja kaavoitusvi-
rasto 2001, 2002 
 
Mikkoholman lehmuksista Vaisakon tammiin. Salon seudun lehtoja ja jaloja lehtipuita: Salon seudun luonnonsuoje-
luyhdistys ry. 2003 
 
Jalojen lehtipuiden ja tervalepän viljely ja kasvattaminen: Sauli Valkonen, Satu Rantala ja Antti Sipilä. 
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 575 
 
Natura 2000 – luontotyyppiopas: Ympäristöministeriö 1998 
 
Natura 2000- luontotyyppiopas: Outi Airaksinen, Krister Karttunen. Suomen ympäristökeskus 2001 
 
Lenholmin luonnonsuojelu- ja lehtojensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma: Metsähallitus 1998 
 
Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohje: Pilvi Pääkkönen ja Aulikki Alanen, Suomen ympäristökeskus 
2000  
 
Metsäsuunnittelun Maastotyöopas: Raito Paananen, Kirsi Valanne, Esa Ärölä, Metsätalouden kehittämiskeskus Ta-
pio 2000 
 
Tammimetsien hoito: Minna Antikainen, Helsingin Yliopiston Metsäekologian laitoksen tiedonantoja 1992 
 
Landvik, M. 2000: Erakkokuoriaisen (Osmoderma eremita) suojelusuunnitelma. Lounais-Suomen ympäristökeskuk-
sen moniste 18/2000. 24 s., 60 liites. 
 
Landvik, M. 2000: Katsaus vennajäärän (Mesosa myops) esiintymiin Suomessa. Lounais-Suomen ympäristökeskuk-
sen moniste 23/2000. 11 s., 1 liites. 
 
Routio, I. 2003: Turun Ruissalon maakotiloista 2003. T:mi Luontosäde. Lounais-Suomen ympäristökeskus. 10 s. 
 
Vihervaara, P. 2003: Turun ja Kaarinan Natura 2000 –alueiden lepakkokartoitus 2003. Raportti. Turun kaupungin 
ympäristönsuojelutoimisto. 14 s. 
 
Vihervaara, P. 2004: Lepakoiden esiintymisen vaihtelu Saaristomerellä ja Varsinais-Suomen rannikolla. Turun kau-
punki Ympäristönsuojelutoimisto. 64 s. 
 
Turun kaupungin pienvesikartoitus 1987-90. Raportti. Turun  kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 
 
Kansikuva: Syksyistä metsää Marjaniemen suojelualueella. Kuva: Markku Jakonen 2002 
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9. RUISSALON HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN JA 
RUISSALOLAIN LAATIMISEN  SUUNNITELTU ETENEMINEN 
 
VAIHE I 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
VAIHE II 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
VAIHE III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hoito- ja käyttösuunnitelman periaatteiden ja 
rungon hyväksyminen yleisellä tasolla  

 Hoito- ja käyttösuunnitelman sisällön ja laajuu-
den määrittäminen 

 Hoito- ja käyttösuunnitelman laatijan / laatijoi-
den valintaperiaatteet  tai valinta 

 

 Asiantuntijoiden ja asian-
osallisten kuuleminen 

 
 Hoito- ja käyttösuunnitel-

man tarkennukset em. pe-
rusteella aiemmin hyväksyt-
tyjä yleisperiaatteita nou-

 
 
 

 Yleisötilaisuus 
 
 Yleisötilaisuuden palautteen 

huomioon ottaminen suun-
nitelmassa aiemmin hyväk-
syttyjen periaatteiden puit-
teissa 

 
 
 

HOITO- JA 
KÄYTTÖ-
SUUNNITEL-
MAN LAATI-
MISEEN TAR-
VITTAVAN 
AINEISTON 
HANKINTA 
 
 
 Ilmakuva-

elementti 
 
 Kaavat 
 
 Suojelu-

aluerajaukset 
 
 Kantakartan 

aineisto 
 
 Maakunta-

museon ai-
neisto 

 
 Saaronniemi-

suunnitelma 
 
 Metsäsuunni-

telma 
 
 Viljelysuun-

nitelma 
 
 Ruissaloa 

koskevat tut-
kimukset ja 
selvitykset 

 
 Muu mahdol-

linen aineisto 
 
 

 RUISSALOLAIN peri-
aatteiden ja sisällön 
määrittäminen alusta-
vasti 

 
 
 

 RUISSALOLAIN  
 Tekstin laatiminen 
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VAIHE IV 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
   
 
 
VAIHE V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
2005 lokakuun loppuun mennessä 
   _________________________________                  _________________________________                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 lokakuun loppuun mennessä kenttätyöt valmiiksi ainakin metsäsuunnitelman osalta 

 (Luonnonsuojelulain 65 §:n 
mukainen lausunto mahdolli-
sesti jo tässä vaiheessa) 

 Lausunnon aiheuttamat mah-
dolliset muutokset suunni-
telmaan 

 Muut lausunnot 
 Poliittiset päättäjät 

LUONNONYMPÄRISTÖ  
 HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN 

KENTTÄTYÖT  
 KUVIOKOHTAISET TOIMENPIDE-

EHDOTUKSET  
 
 
 
 

Metsäsuunnitelman  
uudistaminen 
 
-maastotyöt 2004 
lokakuun loppuun 

 

Ruissalon LIFE 
projekti 
 

RUISSALON HOITO- JA 
KÄYTTÖSUUNNITELMA ON 
VALMIS PERIAATTEIDEN JA 
OHJEIDEN OSALTA. YKSI-
TYISKOHTAISTA TIETOA JA 
ULKOASUA ON MAHDOL-
LISTA EDELLEEN MUUTTAA 
PERIAATTEISIIN KAJOA-
MATTA. KAUPUNGIN VAL-
TUUSTO HYVÄKSYY 

TARKENNOK-
SET SUUNNI-
TELMAAN 
 

 RUISSALOLAIN  
 
Tekstin laatiminen 
 
Lausunnot lakitekstistä 
 
 
 

KULTTUURIYMPÄRISTÖ 
 SAARONNIEMI SUUNNITELMA 
 RUISSALON KYLPYLÄ  
 RUISSALON KARTANO 
 GOLFKENTTÄ 
 RUISSALON TELAKKA-ALUE 
 HUVILAT  
 PURSISEURAN ALUE 
 KANSANPUISTO 
 KALLANPÄÄ 
 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA 
 RUISSALON VILJELYALUEET 
  
  
   

 

 RUISSALOLAIN  
 sisältö on valmis  
vietäväksi hyväksyttäväksi 
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VAIHE VI                                                                                                                                                            
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VAIHE VII  
 
   
   
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                                
                                                                                                        
                                                                                                                         
                           

  TOIMENPITEET JA SEURANTA 

 HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITEL-
MAN METSÄ- JA MAANKÄYTTÖ-
KUVIOIDEN NUMEERISTAMINEN 
(DIGITOINTI) 

 
 LASKELMIEN TEKEMINEN  
 
 HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITEL-

MAN YLEISEN OSION HIOMINEN 
 

 
 

 Luonnonsuojelulain 65 §:n 
mukainen lausunto tai YVA 
suunnitelmassa esitettyjä 
kuviokohtaisia toimenpide-
ehdotuksia koskien 

 Lausunnon aiheuttamat 
mahdolliset muutokset 
suunnitelmaan 

SUUNNITELMAN SAATTAMINEN VIIMEIS-
TELTYYN MUOTOON 
 
PAINATUS 
 
JAKELU 
 
TIEDOTUS                                                                                       
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10. RUISSALON INVENTOINNIN 2003-2004 TULOKSET 

 
10.1 Puusto 
 
10.1.1. Eri puulajien suhteet  
 
Puuston kokonaismäärä Ruissalossa on arviolta 89 300 m3. Hehtaarikohtaisena puuston tilavuutena luku merkitsee 
metsämaalla 181 m3/ ha ja kitu- ja joutomaat huomioon ottaen 165 m3/ ha. Puuston keskikuutio metsämaalla Turun 
muilla alueilla on metsäsuunnitelman 2001 mukaan 167 m3/ ha metsämaalla.  
 
Eri puulajien tilavuuksia määritettäessä ei ohjelmalla suoraan saanut kullekin puulajille arviota vaan puulajikohtaisia 
tilavuuksia haettiin suoraan tietokannasta sql-lauseella.  
 
select sum(tilavuus*skuvio.pala), count(*) as kuviomaara  from soslaspsto, ssuunalue, slohko, skuvio  
where puulaji = 24  
and ssuunalue.kunta = 853 and ssuunalue.alue = 887 and 
slohko.lohko = 12  and 
soslaspsto.skuvioid = skuvio.skuvioid and 
skuvio.slohkoid = slohko.slohkoid and 
slohko.ssuunalueid = ssuunalue.ssuunnalueid; 
 
Tilavuuksien laskennassa ei tammelle ole ollut käytössä omaa runkokäyrää vaan tilavuuden laskenta perustuu lehti-
puiden runkokäyrään, siten tammen tilavuutta voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavana. Tulevaisuudessa tehtävien 
jatkoinventointien kannalta voidaan kuitenkin puulajisuhteet määritellä samalla tavalla, siten pystytään tarkkaile-
maan puuston kehityssuuntaa ja eri puulajien valta-asemaa.  
 
Perinteisestä metsäsuunnittelun lähtökohdasta poiketen on tässä lähestytty Ruissalon puustoja siten, että on pyritty 
määrittelemään eri puulajien esiintymistä puulajin tarkkuudella. Tämän lähestymistavan avulla voidaan Ruissalon 
metsien kehitystä tarkkailla ja suunnitella toimenpiteitä, mikäli jonkun lajin esiintyminen uhkaa toivottuja puulajeja 
tammea ja metsälehmusta. Tuloksista on pääteltävissä että yksittäisenä puulajina rauduskoivu kenties muodostaa 
suurimman haitan Ruissalon tammien kehityksen kannalta. Ruissalossa ei ole kovin paljon varsinaisia koivumetsi-
köitä ( 34 ha), mutta koivua esiintyy sekapuuna laajalla alueella Ruissalossa. Toinen merkittävästi tammen kas-
vuedellytyksiä heikentävä puulaji on haapa. Varsinkin metsiköiden kehityksen alkuvaiheessa nopeakasvuiset puulajit 
haittaavat tammen kehitystä. Paikoitellen myös mänty ja vaahtera ovat haittaamassa tammen valonsaantia. Mänty 
muodostaa Ruissalossa lähes yhden puulajin metsiköitä laajalla alueella ( 298 ha).  Kuitenkin myös mäntymetsiköi-
den ulkopuolella tammimetsiköiden sekapuuna mänty joissain tapauksissa on haittaamassa tammen menestystä.  
     

  
Kuutio-
määrä 

Esiintyy metsikössä 
Pääpuulajina Esiintymisalue 

  ha           Kuviota Ha                 kuviota 

Mänty  41 390  298  380 424        586 

Rauduskoivu 12 290 34 73 366 516 

Kuusi 11 500 38              54 167  214 

Tammi 11 430 117 185 265 393 

Tervaleppä 3960 21 72 52 133 

Haapa 3740 11 25 149 206 

Metsälehmus 3360 12 16 83 114 

Vaahtera 1160 1 3 100 172 

Raita 740 3 10 34 64 

Saarni 140 1 3 6             12 
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Hieskoivu 100 <1 1 5 4 

Pihlaja 60 <1 1 103 147 

Tuomi 50 0 0 15 38 

Vuorijalava 40 1 2 1 5 

Lehtikuusi 30 <1 1 <1 1 
Serbiankuusi 10 <1 1 <1 1 

Visakoivu <10 0 0 <1 2 

Paju <10 <1 2 3 14 

 

 
 
 
 
10.1.2. Tammen esiintyminen Ruissalossa 
 

Tähän kappaleeseen on kerätty tietoa tammien esiintymisestä Ruissalossa. Taulukko on muodostettu 
siten, että on poimittu tiedot kunkin tammi-ikäluokan esiintymisen laajuudesta. Pensaskerroksen in-
ventointi perustuu inventoijan havaintoihin maastotyön kuluessa  ( kuviot löytyy tekstikentän avulla; 
merkitty *). Pensaskerros ja luokka 0-25 v edustavat tulevaa tammisukupolvea. Tämän inventoinnin 
perusteella luokkaan on löytynyt melko vähän havaintoja, osaltaan vähyyttä voi selittää havaintojen 
teon vaikeus ts. kohteita on jäänyt havaitsematta. Aiemmin mm. Robert Rainio on esittänyt, että ikä-
luokka 100-200 v. puuttuisi Ruissalosta. Tämän on selitetty johtuvan pitkäaikaisesta metsälaidun-
nuksesta saarella. Nykyinen inventointi näyttäisi tukevan tätä ajatusta. Tammen iän arviointi on vai-
keaa. Nyt tehdyn inventoinnin aikana muutaman tammen ikä on määritetty vuosilustojen perusteella. 
Ikäluokkien inventointi perustuu kasvupaikan ja puun läpimitan perusteella tehtyyn arvioon, jota on 
kalibroitu koepuiden avulla.  
 
 

Puulajisuhteet (m3) inventoinnin v. 2004 mukaan
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Ikäluokka vuosia ha / ikäluokkaa esiintyy Kpl kuviota  
Pensaskerroksessa taimia 14 24 
0- 25  10 16 
25-50 50 56 
50-100 216 319 
100-150 5 10 
150-200 1 2 
200- 127 192 
 
10.1.3 Kuolleen puuston esiintymät 
 
Metsien inventoinnin yhteydessä määritettiin arviot kuolleen puuston esiintymistä. Kohteet löytää tietokannasta 
puulajeittain ja tyypeittäin ( lahonnut pystypuu, lahonnut maapuu, kelo, tuore kuollut puu). Inventoinnin mukaan ja 
T-Forest ohjelman tuottaman arvion mukaan lahonneita pystypuita oli 433 kpl, lahonneita maapuita 547 kpl, keloja 
329 ja tuoreita kuolleita puita 7 kpl.  Esimerkiksi kuolleista tammirungoista on havaintoja 163 hehtaarin alueelta. 
 
 
 
10.2  Metsät; eri vuosina tehtyjen inventointien vertailua 
 
 
 
Ruissalon jakautuminen kasvupaikkoihin inventointien 2004, 1991 ja 1957 mukaan 
 

       Lehdot  128 ha, 150 ha , 144 ha 
         

 
      Lehtomaiset kankaat  147 ha, 88 ha, 101 ha 

        
 

     Tuoreet kankaat 135 ha, 163 ha, 69 ha 
                                  

 
     Kuivahkot kankaat  73 ha, 32 ha, 51 ha 

   
 
 

    Kuivat kankaat 2 ha, 5 ha, 17 ha  
 
 

                          Korvet ja rämeet  1,4 ha, 0 ha, 0,2 ha   
 

 
    Kitu- ja joutomaat 53 ha, 36 ha , 66 ha  

 
 
 
                          

Metsämaa 487 ha, 439 ha, 382 ha  
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Metsämaa; puuston arvioitu kasvu on yli 1,0 m3/ha/ vuosi 
Kitumaa ; puuston arvioitu kasvu on 0,1-1,0 m3/ha/vuosi 
Joutomaa; puuston arvioitu kasvu on alle 0,1 m3/ha/vuosi 
 
 
 
Eri vuosina esitettyjen metsämaan pinta-alojen suuruusero johtuu siitä, että aiem-
min maatalouskäytössä olleita alueita on metsitetty tai ne ovat metsittyneet. Vuoden 
2004 inventointi sisältää Ison-Pukin ja muiden saarten metsiköt sekä vuokra-
alueilla olevat metsäalueet Kallanpäätä lukuunottamatta. 
 
Kasvupaikkatyyppien välisessä arvioinnissa on myös vaihtelua eri vuosina tehtyjen 
inventointien välillä. Osaltaan eroja selittää em. maankäytössä tapahtuneet muu-
tokset. Osaltaan esimerkiksi lehdon ja lehtomaisen kankaan luokittelussa rajanveto 
on vaikeaa. 

 
 

 Pääpuulajien osuuksien vertailua eri vuosien metsäsuunnitelmien välillä 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pääpuulajit (ha) metsäsuunnitelman 1957 mukaan

21 %

49 %

11 %

12 %
7 %

TAMMI 
MÄNTY
KUUSI
KOIVU
MUU PUULAJI

Ruissalon pääpuulajit (ha) metsäsuunnitelman 1980 
mukaan

22 %

58 %

7 %

13 %

TAMMI 
MÄNTY
KUUSI
Muu lehtipuu
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Tarkasteltaessa eri aikakausina Ruissalossa laadittuja metsäsuunnitelmia havaitaan että, 
vuosien 1991 ja 1980 metsäsuunnitelmien välillä tammen osuus pääpuulajina näyttää kasvaneen 
huomattavasti. Tämä johtuu kuitenkin etupäässä siitä, että vuoden 1991 metsäsuunnitelmassa on määritelty samaan 
luokkaan ne kuviot, joilla tammi on pääpuulajina tai pääpuulajiksi kasvatuskelpoinen. 
Tammen kehityksen arviota on haitannut tilavuuden arvioinnin vaikeus. Tämä johtuu tammen rungon epäsäännölli-
sestä muodosta. Vuoden 1957 suunnitelman mukaan tammen kokonaistilavuus Ruissalossa olisi 8992 kuutiometriä ja 
vuoden 1991 suunnitelman mukaan tammivaltaisten metsien kokonaistilavuus on 14 209 kuutiometriä. 1991 suunni-
telman tilavuusarvio sisältää kuitenkin myös muuta puulajia kuin tammea ja tilavuuden arvioinnissa käytetyt mene-
telmät sisältävät epävarmuutta. Vuoden 2004 inventoinnin mukaan tammen kokonaistilavuus olisi 11 430 kuutiomet-
riä. Arvio sisältää myös vuokra-alueilla olevan puuston, mikäli aluetta maankäyttöä arvioitaessa ei ole luokiteltu  
piha-alueeksi . Kallanpään ja Golf-kenttäalueen tammien tilavuuden arvio puuttuu. 
 
 

 
 

 
 

Uusimman inventoinnin 2004 mukaan tammen osuus pääpuulajina olisi pysynyt samalla tasolla vuosien 1980 ja 
1957 inventointeihin verrattuna. Toisaalta aiemmassa taulukossa verrattaessa kuutiometrikohtaisia tuloksia mm.  
rauduskoivun määrä ohittaisi tammen määrän.  
 
 10.3 Natura- 2000 ohjelman  mukaiset luontotyypit 
 
Kullakin kuviolla arvioitiin kuvion kuuluminen Natura-2000 ohjelman mukaisiin luontotyyppeihin. Alla olevaan 
taulukkoon on koottu näiden metsikkö ja maankäyttökuvioiden yhteispinta-alat. Silikaattikallioiden (8220) osalta on 
pyritty poimimaan edustavimpia kohteita tyypin yleisyyden vuoksi. Kartoitus kattaa koko Ruissalon tilan alueen. 
Tähdellä merkityt ovat priorisoituja luontotyyppejä. 
 
Laajat matalat lahdet   (1160)                                    21 ha 
Kivikkorannat  (1220)          
Kasvipeitteiset Merenrantakalliot  (1230)                   0,7 ha 
*Merenrantaniityt   (1630)                                          29 ha 
*Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt   (6270)           10 ha 

Pääpuulajit (ha) metsäsuunnitelman 1991 mukaan.
Tammen osalta mukaan on laskettu myös alueet, 

joilla tammi voitaisiin kehittää pääpuulajiksi 

39 %

38 %

12 %

7 % 4 %

TAMMI 
MÄNTY
KUUSI
RAUDUSKOIVU
MUU PUULAJI

Pääpuulajit (ha) inventoinnin 2004 mukaan

22%

55%

7%

6%

10%

TAMMI
MÄNTY
KUUSI
RAUDUSKOIVU
MUU PUULAJI
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Kosteat suurruohoniityt   (6430) 
Silikaattikalliot   (8220)                                             14 ha 
*Luonnonmetsät   (9010)                                           34 ha 
*Jalopuumetsät   (9020)                                            132 ha 
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät   (9030)  12 ha 
Lehdot   (9050)                                    5 ha 
Vanhat tammimetsät   (9190)           45 ha 
 
10.4  Maankäyttö 
 
 
 
Kokonaispinta-ala Ruissalon saari 850 ha. 
Kokonaispinta-ala maata sisältäen ulkosaaret  917 ha. 
Ulkosaaria ja luotoja 67  ha. 
Ruissalon tilaan kuuluva merialue 1390 ha. 
 
Ruissalon tilan pinta-ala kiinteistötietojärjestelmän mukaan on 2310 ha. 
Ruissalon tilan kiinteistötietojärjestelmän mukaisesta pinta-alasta puuttuu 23 hehtaarin suuruinen 
metsäpalsta Turun Tortinmäessä. 
 
Metsämaan pinta-ala ( sisältää myös vuokra-alueilla olevat metsiköt, ei kuitenkaan Kallanpään 
alueella olevia metsiä) 540 ha. Metsäalueet on vuokra-alueilla kuvioitu maankäytön mukaisesti 
siten, että vuokra-alueiden pihapiiri on rajattu tonttialueeksi.Vuokra-alueilla oleva metsäpinta-ala 
52 ha. 
 
Peltopinta-ala 79 ha 
Laidunmaat 25 ha 
Riistapelto 2 ha  
Niitty 17  ha 
Keto  3,5 ha 
Edellisistä on määritetty Naturakohteiksi Kuivat ja tuoreet niityt  10 ha 
 
Golf sqreen 39 ha . Golfvuokra-alueen ollessa 54 ha kokonaisuudessaan. 
 
Maankäytön mukaista tonttialuetta n. 76 ha. Rakennuspaikka-alueet  2,5 ha; tonttialueesta erillään 
olevia rakennuksia välitön ympäristö mukaanluettuna. 
 
Puistoa tai puutarhaa sisältäen Kansanpuiston ja Kasvitieteellisen puutarhan puistomaiset osat 23 
ha. 
 
Muu maa: Tie , pysäköinti, varasto, uimaranta, leirintäaluekäyttö, karavaanarialueet 59 ha. Lisäk-
si sähkölinjoja, pyöräteitä ja polkuverkostoa 29 ha. 
 
Ruovikkoalueet 79 ha, merialueen  ja kovan maan välisellä alueella. Tästä alueesta 58 ha määri-
tetty vesialueeksi ja 21 ha maa-alueeksi. 
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10.5  Koodiluettelo 
 
Kuvioiden ominaisuustietoihin kuuluvia monimuotoisuutta ja maankäyttöä kuvaavat koodit on koottu allaolevaan  luetteloon. 
Luettelo sisältää tietokannassa olevan koodinumeron, koodin selityksen, koodilla varustettujen kuvioiden lukumäärän sekä kuvi-
oiden yhteispinta-alan. Osa koodeista on T-Forest ohjelman omia vakiokoodeja. Muutamia koodeja on lisätty tietokantaan tarpeen 
mukaan ( esim. Natura-luontotyyppejä koskevat koodit 640-665). Metsiköitä kuvaavat peruskoodit esitellään metsäkeskus Tapion 
julkaisemass oppaassa: Solmu Metsäsuunnittelun Maastotyöopas 2000.  
 
Tietokanta sisältää määritykset Natura-2000 mukaisista luontotyypeistä sekä Naturan luontodirektiivin liitteen II lajien esiintymi-
sen Ruissalossa. Muiden uhanalaisten kasvi- tai eläinlajien perusinventoinnit on hoito- ja käyttösuunnitelman periaatteiden mukai-
sesti tehtävä 10 vuoden kuluessa. 
 
Käyttötarkoitus 
 
   3, plusmetsä, 2 kpl, 0,7 ha ( siemenkeräysmetsikkö) 
 49, entinen maa-ainesten ottopaikka, 3 kpl, 3 ha 
 90, suojapuusto ( koodin käyttö satunnaista), 9 kpl, 5 ha 
102, luonnonsuojelualue, 123 kpl, 82 ha 
134, kuviolla ulkoilureitti, 111 kpl 
150, varastopaikka, 2 kpl, 1 ha 
151, tiealue, 3 kpl, 5 ha ( suurin osa tiealueista kuvattu digitoimalla kaksoisviivalla, ala lasketaan ohjelmallisesti, tien arvioitu 
leveys on annettu) 
 
Metsä- ja luonnonsuojelulaki 
 
240, mahdollinen luonnonsuojelulain tai metsälain mukainen kuvio, 5 kpl, 1 ha 
250, metsälain mukainen metsikkö, 11 kpl, 3 ha 
251, luonnonsuojelulain mukainen metsikkökuvio, 251 kpl, 157 ha 
 
Luonnonmuistomerkit, kulttuuri- ja muinaisjäännökset 
 
300, luonnonmuistomerkki, 1 kpl, 0,1 ha ( Kukkarokivi) 
360, vanha asuinpaikka, 4 kpl, 2 ha 
 
Perinneympäristöt 
 
420, keto, 4 ha 
440, laidunmaa, 25 ha 
450, niitty, 17 ha 
666, hoidettu niitty, 7 ha 
 
Muu koodi 
 
502, jalopuumetsä, 174 ha (sisältää kaikki jalopuumetsät puulajista riippumatta) 
509, luonnonsuojelullisesti arvokas vanha metsä, 20 kpl,12 ha  (koodi sisältyy Natura-luontotyypin luonnonmetsä alueisiin) 
 
 
 
Kallioisuus 
 
530, jyrkänne, 4 kpl, 1 ha (ilmeisesti lähes sama kuin koodi 543 kalliojyrkänne) 
540, kallio, 5 ha ( käytetty avokallio tapauksissa) 
542, kallioalueita, 46 ha (käytetty niissä tapauksissa, joissa kallio ja metsikkö vaihtelevat eli metsikkökuvion sisältää kallioisia 
alueita) 
543, kalliojyrkänne, 2 kpl, 2 ha  
548, pieniä kallioalueita, 153 ha, (kuvioilla sisään jääviä kalliopaljastumia) 
 
Muu koodi 
 
573, pähkinäpensaslehto, 56 ha (sama kuvio on luokiteltu myös koodeille 502 ja 648) 
578, rehevä korpi, 2 kpl, 0,13 ha 
580, maankohoamisrannikko, 8 kpl, 2 ha (käytetty satunnaisesti ei merkitystä) 
591, aikaisemman puusukupolven puita, 49 ha 
 
Pienvesistöt 
 
610, pienvesi, 2 kpl, 1 ha 
614, lähde, 3 kpl 
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618, puro, 14 kpl, ( kappalemäärä suuri, koska sama puro kulkee usean kuvion läpi, luonnontilainen tai sen kaltainen puro kysees-
sä) 
 
Maankäyttöä kuvaavia koodeja 
 
622, vesijättöalue, 8 kpl, 5 ha (kuviota käytetty satunnaisesti ) 
629, merenranta-alue, 6 kpl, 4 ha (koodia käytetty satunnaisesti, ei merkitystä) 
635, rantametsä, 12 kpl, 6 ha ( koodia käytetty satunnaisesti, ei merkitystä) 
660, pelto, 79 ha 
664, riistapelto, 2 ha 
653, ruovikko, 79 ha ( jakautuu maalla olevaan ja vesialueella olevaan) 
655, rakennuspaikka, ( tontista erillään olevat rakennukset) 
658, muu maa, 59 ha, (Tie , pysäköinti, varasto, uimaranta, leirintäaluekäyttö, karavaanarialueet ) 
659, golf screen,  39 ha 
654, tontti, 76 ha ( tonttialueet on rajattu todellisen käytön mukaan; rakennukset ja käytössä oleva pihapiiri) 
656, vuokra-alue, 196 ha (tarkoittaa vuokrasopimusten kattamaa aluetta) 
661, puisto/puutarha  (rakennetut puistot, puutarhakäytössä olevat alueet) 
 
Natura- 2000 ohjelman luontotyypit 
 
640, laajat matalat lahdet, 10 kpl, 21 ha 
641, kivikkorannat ( määrittämättä) 
642, kasvipeitteiset merenrantakalliot, 6 kpl, 1 ha 
645, runsaslajiset tuoreet ja kuivat niityt, 14 kpl, 10 ha 
646, silikaattikalliot, 52 kpl, 14 ha (mukaan on otettu edustavimpia kohteita) 
647, luonnonmetsät, 25 kpl, 34   ha 
648, jalopuumetsät, 220 kpl, 132 ha 
649, maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät, 260 kpl, 14 ha 
650, lehdot, 16 kpl, 5 ha 
651, vanhat tammimetsät, 64 kpl, 45 ha 
652, merenrantaniityt, 21 kpl, 29 ha 
665, kosteat suurruohoniityt ( määrittämättä) 
 
Maisemakoodeja 
 
851, merkitystä kaukomaisemassa, 32 ha (kuviot joilla on katsottu olevan kaukomaisemassa erityistä merkitystä) 
852, merkitystä lähimaisemassa, 29 ha ( kuviot joilla on katsottu olevan erityistä merkitystä lähimaisemassa) 
874, näkymä etelään ( ei merkittävä) 
 
Yksittäisiä puita tai puuryhmiä kuvaavia koodeja 
 
1001, mäntyjä, 21 kpl, 18 ha (koodia on käytetty kun kuviolla on mäntyjä, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1002, kuusia, 21 kpl, 15 ha (koodia on käytetty kun kuviolla on kuusia, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1003, rauduskoivuja (koodia on käytetty kun kuviolla on rauduskoivuja, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1005, haapoja, 18 kpl, 34 ha (koodia on käytetty kun kuviolla on haapoja, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1007, tervaleppiä, (koodia on käytetty kun kuviolla on tervaleppiä, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1011, katajia, 2 kpl, 0,5 ha ((koodia on käytetty kun kuviolla on katajia, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1014, lehtikuusia, 10 kpl, 12 ha (koodia on käytetty kun kuviolla on lehtikuusia, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-
ositteen) 
1015, metsälehmuksia (koodia on käytetty kun kuviolla on metsälehmuksia, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1017, pajuja, 7 kpl, 3 ha (koodia on käytetty kun kuviolla on pajuja, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1018, pihlajia, 8 kpl, 2 ha (koodia on käytetty kun kuviolla on pihlajia, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1020, raitoja, 42 ha (koodia on käytetty kun kuviolla on raitoja, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1021, saarnia, 26 ha (koodia on käytetty kun kuviolla on saarnia, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1024, tammia (koodia on käytetty kun kuviolla on tammia, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1025, tuomia, 15 ha (koodia on käytetty kun kuviolla on tuomia, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1026, vaahteroita  (koodia on käytetty kun kuviolla on vaahteroita, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-ositteen) 
1027, visakoivuja, 4 kpl, 2 ha (koodia on käytetty kun kuviolla on visakoivuja, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-
ositteen) 
1028, vuorijalavia, 16 kpl, 6 ha (koodia on käytetty kun kuviolla on vuorijalavia, mutta ei niin paljon, että muodostaisi puusto-
ositteen) 
1029, hybridihaapoja, 1 kpl, 1 ha ( kuviolla on puusto-osite hybridihaavasta, merkitty vielä erikseen koodilla)  
 
Huomattavia puita 
 
1031, huomattava havupuu, 27 ha alueella ( yleensä järeyden vuoksi merkillepantava havupuu) 
1032, huomattava lehtipuu, 23 ha alueella (yleensä järeyden vuoksi merkillepantava  lehtipuu) 
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Muu koodi 
 
1040, entinen maatalousmaa, 16 ha ( kuvioiden on arvioitu olleen aiemmin maatalouskäytössä) 
1043, osittain soistunut, 15 kpl, 15 ha ( alue on soistumassa) 
 
Pensaskerros 
 
6301, koiranheisi, 4 kpl, 3 ha 
6302, korpipaatsama 
6306, pähkinäpensas 
6307, taikinamarja, 7 kpl, 5 ha 
6308, terttuselja, 12 ha  
6310, pensasruusu, 2 kpl, 1 ha 
6311, metsäruusu 
 
Direktiivilajit 
 
3502, erakkokuoriainen ( Aiemmat tutkimustulokset viemättä tietokantaan) 
3570, vennajäärä, 18 kpl, 41 ha ((Määritetty kuviot, joiden alueelta aiempien tutkimusten perusteella on havaintoja vennajäärästä) 
7015, katkokynsisammal , 14 kpl, 26 ha (Määritetty kuviot, joiden alueelta aiempien tutkimusten perusteella on havaintoja katko-
kynsisammaleesta) 
 
 
10.6 Toimenpiteet 
 
 
10.6.1 Metsien hoito 
 
Ruissalon jalopuumetsien jatkuvuuden turvaamiseksi esitetään metsäalueille hoitotoimenpiteitä.. 
Toimenpiteiden toteutuksessa noudatetaan aiemmin esitettyjä periaatteita ( mm. lajistovaatimuk-
set, toteutuksen ajankohta, suhde Natura-2000 ohjelmaan). Hakkuiden voimakkuutta ja harkintaa 
arvioitaessa otetaan huomioon millä alueella Ruissalossa toimitaan aiemmin esitettyjä aluejakoja 
noudattaen. Metsien hoitohakkuumenetelminä esitetään käytettäväksi: 
 
1) Harvennushakkuita. Hakkuut kohdistetaan etupäässä puhtaasti mänty- kuusi tai koivumetsiin 
tai näiden ja muiden kuin jalopuiden muodostamiin sekametsiin.  
Toteutustapana on aiemmin hyväksyttyjä periaatteita noudattaen tehtävät harvennukset. Tavoit-
teena on metsänhoidollisia hakkuita käyttämällä järeyttää puustoa harvennettavilla kohteilla. Mi-
käli kuvioilla esiintyy jalopuustoa sitä suositaan poikkeuksetta. Tavoitteena on jalopuuston le-
viämisen edistäminen.  
 
Harvennushakkuissa voidaan paikoitellen harvennuksen voimakkuutta säätämällä pienialaisten  
aukkojen ( mikroaukkojen) avulla kehittää myös pienialaisia taimikkoja ja pyrkiä uudistamaan 
metsiköitä hienovaraisesti. 
 
Erikseen esitetään tarkan harkinnan perusteella harvennusesityksiä jalopuista koostuviin metsiin. 
Tavoitteena on samoin järeyttää kohteena olevaa puustoa vähentämällä metsikön puuyksilöiden 
välistä kilpailua valosta ja ravinteista.  Samalla vapautuu metsikön pohjakerrokseen tilaa uuden 
puusukupolven syntymisen helpottamiseksi. Eri jalopuulajit arvioidaan toimenpiteitä harkittaessa 
siten, että tammi, metsälehmus ja saarni (saarnia esiintyy vain vähän) ovat samanarvoisia, vuori-
jalava (esiintyy vain vähän) ja vaahtera ovat vähempiarvoisia. 
Näillä kohteilla voidaan harvennuskeinoina käyttää myös puiden kaulaamista. Hakkuut suunni-
tellaan ja toteutetaan aiemmin esitettyjä periaatteita noudattaen. Harvennushakkuita esitetään 
116 hehtaarin alueelle ( 146 metsikkökuviota). Lisäksi esitetään ensiharvennuksia  4 hehtaarin 
alueelle ( 7 kuviota). 
  
2) Erikoishakkuut. Hakkuut kohdistetaan jalopuuvaltaisiin metsiin. Hakkuutapa on yksittäisten 
puiden tai paikoitellen puuryhmien poistamista tammien, lehmusten tai muiden jalopuiden kas-
vun edistämiseksi. Samalla vapautuu metsikön pohjakerrokseen tilaa uuden puusukupolven syn-
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tymisen helpottamiseksi. Hakkuut suunnitellaan ja toteutetaan aiemmin esitettyjä periaatteita 
noudattaen. Hakkuita esitetään 142 hehtaarin alueelle (189 metsikkökuviota) 
 
3) Ylispuuhakkuut. Suunnitelmassa esitetään hakkuita 5 hehtaarin alueelle ( 3 kuviota). Yksi alu-
eista on jo toteutettu. Ison-Pukin saarelle esitettyä hakkuuta tutkitaan.  
 
4) Suojuspuuhakkuut. Suunnitelmassa esitetään yhteensä 2,5 hehtaarin alueelle ( 4 kuviota) suo-
juspuuhakkuun tyylistä toimenpidettä. Kyseessä on laidunalueen kehittäminen Härkälänlahdella. 
 
5) Yksittäiset puut. Noudatetaan Ruissaloa koskevaa yleisohjetta (kpl 2.2.4.2.1). 

 
  
 6) Pensaskerrokseen kohdistuvat hoitotyöt ja haavan vesottumisen ennakkotorjunta. 
Hoitotyöt kohdistuvat alikasvokseen, jossa esiintyvien tammen taimien kasvuedellytyksiä paran-
netaan. Hoitotöitä esitetään 29 hehtaarin alueelle. Haavan vesottumisen ennakkotorjuntakeinona 
käytetään haapojen kaulaamista. Toimenpidettä esitetään 37 hehtaarin alueelle.  
 
7) Direktiivilajien elinolosuhteiden parantaminen hoitotoimenpiteillä. 
Vennajäärä. Mikäli alueella suoritetaan toimenpiteitä kaadetut jalopuunrungot ja oksamassa si-
joitetaan maastoon lajin kannalta edullisesti. 
Erakkokuoriainen. Toimenpiteet, jotka edistävät erakkokuoriaisen esiintymistä. 
Katkokynsisammal. Toimenpiteet, jotka edistävät katkokynsisammaleen esiintymistä. 
 
 
 
10.6.2 Avoimet maisemat 
 
Peltojen osalta toimenpiteet on määritetty aiemmin. Peltoalueita on yhteensä 79 hehtaaria ja riis-
tapeltoja 2 ha. 
 
Laidunalueilla maiseman aukeana pysyminen hoidetaan laidunnuksen kautta. Joissain kohteissa 
voidaan alueita  avata  myös hakkuun ja raivauksen avulla. Syntynyt oksa- ja latvamassa kerä-
tään. Jalopuita ei kaadeta. Paikoitellen laidunalueen sisään voidaan rajat myös jalopuita ( etenkin 
tammia). Pensaskerroksessa olevat jalopuun taimet tai pähkinäpensaat säästetään. Tavoitteena on  
valittujen maisema-alueiden ennallistaminen sekä lajiston kehittäminen. Laidunalueita on yhteen-
sä 25 ha. 
 
Niityt ja kedot. Näillä laidunnuksen ulkopuolella olevilla alueilla kohteiden ennallistaminen ta-
pahtuu hakkuun ja raivauksen avulla. Syntynyt oksa- ja latvusmassa kerätään pois. Alueilla mah-
dollisesti olevia jalopuustoja kehitetään. Myös pensaskerroksessa olevat jalopuun taimet tai päh-
kinäpensaat säästetään. 
Koska alueilla ei ole laidunnusta tapahtuu alueiden hoito säännöllisen niittämisen ja niittotähteen 
poiskuljettamisen avulla. Tavoitteena on alueiden köyhdyttäminen ja sitä kautta tapahtuva lajis-
ton muuttaminen. Tällä hetkellä hoidetuiksi niityiksi varatut alueet yhteensä n. 7 ha. Osalla hoitoa 
ei ole vielä käynnistetty. 
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