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1  JOHDANTO 

Turun kaupunki on valmistelemassa uutta yleiskaavaa, jonka päämääränä on Tu-
run aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Yleiskaavan tavoitevuosi 
on 2029. Kaupunginhallitus hyväksyi marraskuussa 2018 yleiskaavaluonnoksen 
laadittavan yleiskaavaehdotuksen pohjaksi. Kaavaehdotus valmistui lausunnolle 
kesäkuussa 2020 (Turun kaupunki 2020). 

Yleiskaava koostuu kahdeksasta kartasta ja kaavaselostuksesta. Kaikki kartat hy-
väksytään oikeusvaikutteisina. Yleiskaava 2029 korvaa kokonaisuudessaan Yleis-
kaava 2020:n sekä Yli-Maaria−Koskennurmen, Skanssin ja Linnakaupungin 
osayleiskaavat. Lisäksi yleiskaava korvaa osittain Ratapiha-alueen osayleiskaavan. 

Yleiskaavan vaikutusalueella on neljä Natura-aluetta: Kurjenrahka, Pomponrahka, 
Rauvolanlahti ja Ruissalon lehdot. Tässä työssä on arvioitu 22.10.2020 päivätyn 
yleiskaavaehdotuksen 2029 vaikutuksia kyseisiin Natura-alueisiin. Arvioinnin ovat 
laatineet Esa Lammi ja Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä.  

Arviointiin on tehty yhteysviranomaisen lausunnon (VARELY/3473/2020) jälkeen 
helmikuussa 2021 joitakin tarkennuksia ja lisätty lausunnon pohjalta liite 1. Tär-
keimmät muutokset on osoitettu palstan reunaan lisätyllä pystyviivalla. Liitteessä 
2 on esitetty Natura-arvioinnin perusteella Yleiskaava 2029:ään tehtävät muutok-
set. 

2  NATURA-ARVIOINNIN SISÄLTÖ 

2.1  Arviointivelvoite  

Natura-arvion laatimisen lähtökohtana on luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen 
arviointivelvollisuus: ”jos hanke yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa to-
dennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000 -alueen valinnan perusteena 
olevia luonnonarvoja”, vaikutukset on arvioitava asianmukaisella tavalla.  

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseksi tai hyväksyä tai 
vahvistaa suunnitelmaa, jos arviointi ja lausuntomenettely osoittavat hankkeen tai 
suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojele-
miseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Jos alueella on luontodirek-
tiivin liitteessä I tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai liitteessä II tar-
koitettu ensisijaisesti suojeltava laji, noudatetaan tavanomaista tiukempia lupa-
edellytyksiä ja lisäksi asiasta on hankittava Euroopan komission lausunto.  

Arviointivelvoite koskee kaikkea maankäytön suunnittelua, joiden toteutumisella 
saattaa olla vaikutuksia Natura-alueisiin. Arviointivelvoite koskee myös Natura-
alueen ulkopuolella toteutettavaa hanketta, jos sillä todennäköisesti on alueelle 
ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

2.2  Arvioinnin kohteet 

Natura-arvioinnissa keskitytään suojelun perustana oleviin luontotyyppeihin ja la-

jeihin. Arviointi tehdään Natura-aluekohtaisesti. Suojeluperusteet on mainittu 
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kunkin Natura-alueen tietolomakkeessa. Natura-alueen suojelu voi perustua luon-

todirektiiviin tai lintudirektiiviin tai molempiin. SCI-alue (Sites of Community Im-

portance) on Euroopan unionin luontodirektiivin mukaisesti yhteisön tärkeänä pi-

tämä alue. SCI-alueella Natura-arviointi koskee  

▪ luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä ja 
▪ luontodirektiivin liitteen II lajeja. 

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodi-
rektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta 
tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon 
otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi eli SAC-alueiksi (Special Area of 
Conservation). 

SPA-alue (Special Protection Area) on Euroopan unionin lintudirektiivin tarkoit-

tama erityissuojelualue. SPA-alueilla arviointivelvoite koskee 

▪ lintudirektiivin liitteen I lintulajeja 
▪ lintudirektiivin artiklassa 4.2 tarkoitettuja muuttolintuja. 

Arviointivelvollisuuden ulkopuolelle jäävät edellä mainituista ne lajit, joille Suo-

mella on jäsenyysneuvotteluissa sovittu poikkeukset luontodirektiivin velvoit-

teista (euroopanmajava, susi, karhu, ilves ja kalalajit). 

Natura-arviointivelvoite ei koske Natura-tietolomakkeessa mainittuja ”muita mer-

kittäviä lajeja”. Muut lajit ovat alueella tavattavia huomionarvoisia lajeja, joiden 

säilymistä Natura-alue tukee. Muita lajeja on lueteltu Natura-tietolomakkeissa 

vaihteleva määrä. 

2.3  Yhteisvaikutukset 

Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentissa ja 66 §:ssä tarkoitettuja vaikutuksia ar-
vioitaessa hanketta oli tarkasteltava kokonaisuutena sekä yhdessä yhteisvaikutuk-
sia aiheuttavien muiden hankkeiden kanssa. Yhteisvaikutuksia tulee tarkastella 
niistä hankkeista, joista saattaa olla vaikutuksia Natura-alueisiin. Arviointi edellyt-
tää valmiita hankkeita tai suunnitelmia tai niistä aiemmin tehtyjä Natura-arvioin-
teja. Keskeneräisiä hankkeita tai suunnitelmia ei käsitellä Natura-alueeseen koh-
distuvia yhteisvaikutuksia arvioitaessa. 

3  KAAVAEHDOTUS 

Yleiskaava 2029 käsittää pääosan Turun manneralueesta sekä Ruissalon Saaron-
niemen. Kaava-alueessa ei ole mukana vahvistettujen tai vireillä olevien Sa-
tava−Kakskerran, Hirvensalon, Ruissalon, Lentoaseman ja sen ympäristön sekä 
Maaria−Ilmaristen osayleiskaava-alueita. Kaava-alueeseen sisältyy myös osa Rata-
piha-alueen osayleiskaavan alueesta. Ratapihan osayleiskaavan alueella osa raide-
liikenteelle varatusta alueesta on muutettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Lin-
nakaupungin osayleiskaavan alue on kokonaisuudessaan lisätty luonnosvaiheen 
jälkeen osaksi kaavaehdotusta (kuva 1).  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_unionin_luontodirektiivi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_unionin_lintudirektiivi
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Kuva 1. Turun yleiskaavan 2029 alue (musta rajaus) sekä tässä arvioinnissa tarkasteltavat Natura-alueet (siniset 
alueet). 
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Osayleiskaavan merkintöjä on päivitetty hyväksyttyjen ja vireillä olevien asema-
kaavojen mukaisiksi. Lisäksi on tehty joitakin muita muutoksia yhtenäistämään 
osayleiskaavan merkintätapa Yleiskaava 2029:n merkintöjen kanssa: PAK-2-
alueita on Iso-Heikkiläntien ja Vaasantien eteläpuolella muutettu keskustatoimin-
tojen alueeksi C. Aluetta on myös laajennettu ulottumaan lähemmäksi teitä kuin 
Linnakaupungin osayleiskaavassa. Samaisten teiden pohjois- ja länsipuoliset PAK-
2-alueet on muutettu PA-alueiksi, ja Pitkämäessä junaradan pohjoispuoliset P-2- 
ja P-3-alueet on muutettu TP-alueiksi. Muutokset eivät vaikuta merkittävästi Lin-
nakaupungin alueen asukasmäärään. 

Suurin muutos suhteessa osayleiskaavan varauksiin on nykyiselle satamatoimin-
tojen alueelle (LS) osoitettu uusi keskustatoimintojen alue (C). Sen on arvioitu li-
säävän Linnakaupungin alueen kokonaismitoitusta 120 000 kerrosneliömetrillä. 
Tämä kasvattaa Linnakaupungin alueen kokonaismitoituksen n. 745 000 kerros-
neliömetristä 865 340 kerrosneliömetriin.  

Turun kaupungin väestöennusteen mukaan (14.5.2020) Linnakaupungin alueen 
väestö tulee kasvamaan 2 624 (2019) asukkaasta 4 107 asukkaaseen yleiskaavan 
tavoitevuoteen 2029 mennessä. Vuonna 2050 alueella on ennusteen mukaan 
9 708 asukasta. 

Yleiskaavaehdotus koostuu kahdeksasta kartasta ja kaavaselostuksesta. Kaikki kar-
tat hyväksytään oikeusvaikutteisina. A- ja TP-3-aluevaraukset kartoilla 2 ja 3 on 
jaoteltu tavoitevuoteen 2029 mennessä toteutettaviin ja sen jälkeen toteutetta-
viin. 

Yleiskaavan kartat (Turun kaupunki 2020) ovat 

▪ Kartta 1 Yhdyskuntarakenne  
▪ Kartta 2 Asuminen  
▪ Kartta 3 Palvelut ja elinkeinot  
▪ Kartta 4 Liikenne  
▪ Kartta 5 Kestävä vesien hallinta  
▪ Kartta 6 Yhdyskuntatekniikka  
▪ Kartta 7 Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset 
▪ Kartta 8 Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet. 

Turussa sijaitsevat neljä Natura-verkoston kohdetta on esitetty viherympäristö ja 
maisema -teemakartassa Natura 2000 -alue -merkinnällä. Merkintään liittyvät 
seuraavat määräykset: Alueen suojeluperusteena olevia luonnonarvoja ei saa mer-
kittävästi heikentää. Alueen suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty 
luonnonsuojelulain 64a, 65 ja 66 §:issä. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, 
puiden kaataminen, kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- ja täyttötyöt tai niihin ver-
rattavat toimenpiteet ovat alueella luvanvaraisia, kuten MRL:n 128 §:ssä on sää-
detty. Luonnonsuojelulain perusteella rauhoitetuilla Natura-alueen osilla toimin-
taa ohjaavat rauhoitusmääräykset, eikä niillä ole tarpeen soveltaa maisematyölu-
pamenettelyä. 

Natura-alueilla on aluevarausmerkintöinä SL (luonnonsuojelualue), V (virkistys-
alue) ja MA (maisemallisesti arvokas peltoalue). Lisäksi on yksi uuden ulkoilureitin 
tarpeen osoittava merkintä. Uutta tiestöä tai muuta rakentamista yleiskaavaeh-
dotus ei osoita Natura-alueille. 
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4  MUUT HANKKEET JA SUUNNITELMAT 

Satava-Kakskerran osayleiskaava. Osayleiskaavalla pyritään ohjaamaan Satava-
Kakskerran alueella erityisluvin tapahtuvaa rakentamista ja edistämään virkistys-
alueiden säilymistä mahdollisimman yhtenäisinä. Osayleiskaavalla varaudutaan 
noin 3600 asukkaan yhdyskuntaan vuonna 2050, mikä merkitsee varautumista 
korkeintaan 2200 uutta asukasta varten. Liikennöinti Satavan ja Kakskerran saariin 
tapahtuu Hirvensalon kautta Friskalanlahden vierestä kulkevaa tietä pitkin. Friska-
lanlahti kuuluu Rauvolanlahden Natura 2000 -alueeseen. Osayleiskaavan vaiku-
tuksia Natura-alueeseen on arvioitu kaavan yhteydessä (Latvasilmu 2019). 
Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä alkuvuodesta 2020.  Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi osayleiskaavaehdotuksen 14.12.2020 § 217. Hyväksymispäätöksestä on va-
litettu Turun hallinto-oikeuteen. 

Hirvensalon osayleiskaava. Osayleiskaavalla pyritään eheyttämään Hirvensalon 
kokonaisrakennetta asemakaavoituksen edelleen laajentuessa saarelle sekä pa-
rantamaan alueen sisäisiä liikenneyhteyksiä ja yhteyksiä mantereelle ja keskus-
taan. Rauvolanlahden Natura 2000 -alue on osittain Hirvensalon puolella. Hirven-
salon osayleiskaavaluonnoksesta on valmistunut Natura-arviointi (FCG Suunnit-
telu ja Latvasilmu 2017), joka kattaa Hirvensalon ja Kulhon sekä mantereen puo-
lella Uittamonsillan ja Akumentinpuiston välittömässä läheisyydessä sijaitsevat 
Natura-alueen kohteet. 

Lentokentän ja sen ympäristön osayleiskaava. Tarkoituksena on laatia oikeusvai-
kutteinen osayleiskaava lentoaseman ympäristöön. Osayleiskaavan alue ulottuu 
Ruskon kunnan puolelle. Turun osalta osayleiskaavan tärkeimmät tavoitteet ovat 
lentoaseman kehittäminen sekä uusien teollisuus- ja työpaikka-alueiden muodos-
taminen. Osayleiskaavaluonnos on hyväksytty vuonna 2010. Kaavasuunnittelua 
sekä lentoaseman ympäristölupahakemuksia varten on tehty useita Natura-arvi-
ointeja (osayleiskaavaluonnos, Vahdontien asemakaava, lentoaseman eteläpuoli-
nen asemakaava), joissa on arvioitu Pomponrahkan Natura 2000 -alueeseen koh-
distuvia vaikutuksia. 

Ruissalon ympäristön hankkeet. Ruissalon Natura 2000 -alueen pohjoispuolella on 
ollut vireillä useita Pansion satamatoimintoihin liittyviä hankkeita, joista on tehty 
Natura-arviointi 2000-luvun alkuvuosina. Hirvensalon puolella on selvitetty laut-
tarannan esirakentamista, josta on valmistunut Natura-arviointi vuonna 2019 
(Ramboll 2019).  

Kaarinan kaavahankkeet. Rauvolanlahden Natura 2000 -alueesta osa on Kaarinan 
puolella. Alueen lähelle on valmisteltu Lemunniemen–Piispanristin osayleiskaava, 
jonka tavoitteena on luoda monipuolisia rakentamismahdollisuuksia Lemunnie-
meen sekä idempänä olevalla Piispanristin alueelle. Uudesta Lemunniemen–Piis-
panristin osayleiskaavasta on voimassa Piispanristin osuus. Lemunniemen alu-
eesta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. Osayleiskaavan mukaan Lemunnie-
men alueelle tavoitellaan 6 000–7 000 asukkaan uutta, merenläheistä asuinalu-
etta.  
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Valmisteilla olevalla Ala-Lemun niemen asemakaavalla on tarkoitus toteuttaa 
osayleiskaavan mukainen uusi pientaloalue Rauvolanlahden Natura-alueen etelä-
puolelle. Samaiselle alueelle valmistellaan kahta muuta asemakaavaa: Torppalan 
ekokylän asemakaavaa sekä Ala-Lemun kartanon asemakaavan muutosta. Asema-
kaavoista on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (16.3.2021). Kaavoista ei 
ole tehty Natura-arviointeja. 

5  VAIKUTUSTEN TUNNISTAMINEN  

Yleiskaavassa osoitetaan alueen yleispiirteinen maankäyttö. Yleiskaava ohjaa alu-
een asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Yleiskaavaeh-
dotuksessa osoitetut rakentamisalueet sijaitsevat Natura-alueiden ulkopuolella. 
Kaavaehdotuksella ei siten ole suoria eli välittömiä vaikutuksia Natura-alueiden 
suojeluperusteisiin. Välillisiä mahdollisia vaikutuksia ovat seuraavat: 

• Virkistyskäytön ja muun liikkumisen lisääntyminen Natura-alueella, joka aiheut-
taa luontotyyppien kulumista ja häiritsee eläimistöä. 

• Natura-alueen ulkopuolisen maankäytön muutokset, jotka vaikuttavat linnus-
toon ja muuhun eläimistöön muuttuvien elinympäristöjen kautta 

• Liikenneväylien vaikutukset (melu, päästöt). 

• Natura-alueen sisäiseen ja ulkopuolisen ekologiseen verkostoon kohdistuvat vai-
kutukset. 

5.1  Virkistyskäyttö 

Virkistyskäyttö voidaan jakaa päivittäiseen ns. lähivirkistykseen (kävely, lenkkeily 
ym.) ja harvemmin tapahtuvaan retkeilytyyppiseen virkistykseen. Ruissalon ja 
Rauvolanlahden Natura-alueille kohdistuu melko paljon päivittäistä käyttöpai-
netta, sillä ne sijaitsevat lähiympäristön päivittäisen liikkumisen alueella ja niiden 
ulkoilukäyttö on jo nykyisin merkittävää. Asuinalueiden lähivirkistysmahdollisuu-
det ja liikkumisen ohjautuminen Natura-alueella ja sen ulkopuolella määrittävät 
sen, miten tämä arkiliikkuminen vaikuttaa suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajei-
hin. Pomponrahkan ja Kurjenrahkan alueella lähivirkistys on vähäistä, eikä tule 
kaavaratkaisujen vuoksi olennaisesti muuttumaan. 

Lähivirkistyksen ohjausta, korttelialueiden sisäisiä viheralueita ym. ei määritellä 
yleiskaavatasolla, joten tarkkaa arviota liikkumisen vaikutuksista ei voida esittää. 
Ihmisten liikkuminen Natura-alueilla joka tapauksessa lisääntyy ja lisääntyvä liik-
kuminen aiheuttaa kulumista erityisesti niillä alueilla, jotka houkuttelevat liikku-
maan reittien ulkopuolella sekä alueilla, joilla ei ole luontevia kulkureittejä, esi-
merkiksi kallioilla. 

5.1.1  Vaikutukset kasvillisuuteen 

Virkistyskäytön haitat voivat kohdistua kasvillisuuteen, eläimistöön, maaperään ja 
vesistöön. Merkittävin vaikutus syntyy maaston tallautumisesta, joka tiivistää 
maaperää, kuluttaa kasvillisuutta ja voi pahimmillaan saada aikaan kasvittomien 
alojen syntymisen ja voimistaa eroosiota. Virkistyskäyttö kohdistuu tällöin luonto-
tyyppiin. Virkistyskäytön kuluttava vaikutus kohdistuu kuitenkin harvoin koko 
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luontotyyppikuvioon, sillä alueen käyttö ohjautuu yleensä reiteille ja sopiville tau-
kopaikoille. 

Virkistyskäytön aiheuttaman häiriön ja alueen käytön määrän välillä ei ole lineaa-
rista yhteyttä, sillä suurimmat muutokset luonnonympäristössä tapahtuvat jo al-
haisella käyttömäärällä ja ensimmäisten vuosien aikana. Tämän jälkeen virkistys-
käyttö aiheuttaa vain hieman lisävaikutuksia ympäristöön (Cole 2004). Selvästi 
erottuva, kasvillisuudeltaan kulunut polku syntyy jo noin sadan kulkukerran jäl-
keen (mm. Cole 2004, Hamberg 2009). Kasvillisuuden peittävyys voi vähetä 10–30 
%, kun tallautuminen toistuu 35 kertaa vuoden aikana ja 50 %, kun tallautumisen 
toistuvuus oli 70–270 kertaa (Hamberg 2009).  

Kulumiseen vaikuttaa kulkijamäärän ohella kasvillisuustyyppi, maaperä ja pinnan-
muodot. Erityisen herkkiä ovat jäkälät, jotka kestävät huonosti tallautumista. 
Myös lehtokasvillisuus on kulutukselle herkkää, mutta lehtokasvillisuuden nopea 
uudistuminen parantaa kulutuskestävyyttä. Suot ja soistumat ovat hyvin kulutus-
herkkiä, koska kävely tai mastopyöräily rikkoo löyhän pintakerroksen ja nostaa tur-
vetta esiin. Suoalueilla polut levenevät myös, kun kulkijat hakevat parempikul-
kuista pintaa.  

Kasvillisuuden kulumista käsittelevät tutkimukset osoittavat selkeästi, että polut 
ohjaavat hyvin ihmisten liikkumista. Ihmiset pyrkivät seuraamaan polkua, mikäli 
sellainen on ja se johtaa suunnilleen haluttuun suuntaan.  

5.1.2  Vaikutukset eläimistöön 

Eläimistöön kohdistuvista vaikutuksista merkittävin on häiriintyminen. Ihmisten 
liikkumisesta aiheutuva häiriintymiskynnys vaihtelee eläinlajin mukaan matalasta 
korkeaan. Tyypillisin häiriö syntyy retkeilijöiden äänistä ja liikkumisesta liian lähellä 
esimerkiksi pesää tai tärkeää ruokailualuetta. Ulkoilijoiden koirat voivat aiheuttaa 
merkittävääkin häiriötä erityisesti maassa pesiville ja ruokaileville linnuille. Ulkoi-
lukäyttö karkottaa arimpia lajeja ja vähentää muiden lajien ruokailuun sekä pesien 
ja poikasten suojaamiseen käyttämää aikaa. 

Linnut suhtautuvat ihmiseen kuin mihin tahansa petoeläimeen. Linnut pakenevat 
luonnossa liikkuvaa ihmistä, mikä vähentää ruokailuun ja poikasten ruokkimiseen 
käytettävää aikaa (Schlesinger ym. 2008). Todennäköisyys että munat tai poikaset 
joutuvat petoeläimen saaliiksi kasvaa emojen pelästyessä pois pesältä. Munat tai 
poikaset voivat kylmettyä, jos emo joutuu olemaan kauan pois pesältä (Wilcove 
1985). Linnustoon kohdistuvan häiriön täsmällinen määrittely on vaikeaa, sillä lajit 
reagoivat häiriöihin hyvin eri tavalla ja yksittäisten lajien käyttäytymisestä on saa-
tavilla verraten vähän havaintoihin perustuvaa aineistoa. Lisäksi saman lajin yksi-
löiden välisessä käyttäytymisessä on eroja ja myös ympäristön laatu, esimerkiksi 
kasvillisuuden tarjoama suoja, vaikuttavat lintujen käyttäytymiseen. 

Lintujen häiriytymiseen vaikuttaa usea eri tekijä. Bennett ja Zuelke (1999) esittä-
vät kirjallisuuskatsaukseen perustuvassa artikkelissaan koosteen eri aktiviteettien 
vaikutuksista lintujen käyttäytymiseen. Aktiviteeteistä voimakkaimman vaikutta-
vat äkkinäiset liikkeet, voimakas melu sekä suora lähestyminen. Muuttolinnut ovat 
paikkalintuja herkempiä häiriöille, koska niiden pesimäaika on paikkalintuja ly-
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hempi. Maassa ja matalalla pesivät linnut kärsivät ihmisten liikkumisesta enem-
män kuin korkeammalla pesivät lajit. Ihmisen läsnäolo ja liikkuminen saa erityisesti 
keski- ja isokokoiset linnut siirtymään pääsääntöisesti etäämmälle. Monet lajit 
välttelevät alueita, joilla ihmiset liikkuvat usein; ihmisten määrä ei ole niin merkit-
tävä kuin häiriökertojen tiheys.  

Tutkimukset ulkoilun linnustolle aiheuttamasta häiriöstä osoittavat, että ulkoilulla 
voi olla tilapäisiä vaikutuksia lintujen käyttäytymiseen ja liikkumiseen elinpiirillään 
tai ruokailualueellaan. Muutos lintulajin käyttäytymisessä ei välttämättä ole nega-
tiivinen, jos laji pystyy edelleen hankkimaan ravintoa aiempaa vastaavalla panok-
sella. 

Finney ym. (2005) havaitsivat tutkimuksessaan, että selkeäksi ulkoilureitiksi raken-
nettu polku vähentää ihmisten poikkeamista kulku-uralta ja samalla vähentää lin-
nustoon kohdistuvaa häiriötä. Tutkimuslaji (kapustarinta) vältti polun ympäristöä 
noin 200 metrin etäisyydellä, kun ulkoilureitti oli huonosti rakennettu, jolloin ih-
miset liikkuivat muuallakin. Reitin kunnostamisen jälkeen laji vältti ainoastaan 
noin 50 metrin aluetta polun läheisyydessä, koska retkeilijät pysyivät yleensä rei-
tillä. 

Turun Natura-alueiden suojeluperusteena mainituista eläinlajeista liito-orava sie-
tää hyvin ihmisen läsnäoloa. Lajin pesäpuukin voi sijaita vilkkaasti käytetyn ulkoi-
lureitin tai liikenneväylän varrella. 

5.1.3  Ulkoilupaineen kasvaminen 

Huomattava asukasmäärän kasvu suuntaa ulkoilua kaavassa osoitetuille ulkoilu- ja 
viheralueille sekä kaavassa osoitettujen toimenpidealueiden ulkopuolella sijaitse-
ville Natura-alueille. Ruissalon lähelle on osoitettu asumista jo vahvistuneessa Lin-
nakaupungin osayleiskaavassa. Linnakaupungin osayleiskaavan alue sisältyy Yleis-
kaava 2029:ään. Merkittävin Yleiskaava 2029:n tuoma muutos verrattuna Linna-
kaupungin osayleiskaavaan on osayleiskaavan satamatoimintojen alueelle (LS) li-
sätty keskustatoimintojen alue (C). Asutus ja liikennemäärät lisääntyvät myös Rau-
volanlahden ympäristössä. Pomponrahkan ja Kurjenrahkan lähelle ei ole tulossa 
uutta asutusta, mutta asukasluvun kasvu koko kaava-alueella lisännee myös nii-
den virkistyskäyttöä. 

Ulkoliikunnan käyntikerrat voidaan jakaa kahteen ryhmään, arkiulkoilukäynteihin 
ja luontoliikuntakäynteihin. Arkiulkoilulla tarkoitetaan kävelyä (mukaan lukien 
sauvakävely ja koirien ulkoiluttaminen) ja juoksulenkkeilyä oman asunnon lähiym-
päristössä. Luontoliikunta perustuu luonnosta ja sen antimista nauttimiseen. Tä-
hän kuuluu mm. patikointi, marjastus, sienestys, lintujen tarkkailu ja luontoku-
vaus.  

Arkiulkoilu tapahtuu etupäässä kodin lähiympäristössä, sillä suurin osa arkiulkoi-
lukerroista alkaa kotiovelta, josta lähdetään ulkoilemaan jalan. Liikkuminen tapah-
tuu lähinnä pyöräteillä, rakennetuilla ulkoilureiteillä ja poluilla. Turussa vuonna 
2011 tehdyn liikuntamahdollisuuksien selvityksen mukaan tyypillinen arkiulkoilu-
kerta kestää noin 1–2 tuntia ja kuljettu matka on tavallisimmin 3–6 km. Yli puolet 
vastaajista asui alle kilometrin päässä ulkoilupaikalta (kuva 2). Ulkoilutottumuk-
sissa ei ollut talvi- ja kesäkauden välillä juuri eroa lukuun ottamatta pitkälle tehtyjä 
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matkoja, joita tehtiin enemmän talvikaudella omalla autolla. Kyselyn vastaajat ul-
koilivat ja liikkuivat verrattain paljon: 37 prosenttia vastaajista ulkoili päivittäin ja 
49 prosenttia useammin kuin kerran viikossa. 

 
Kuva 2. Ulkoilupaikan etäisyys kodista Turun liikuntatutkimuksessa (Turun kaupunki ja Suomen 
Latu 2011). 

Selvitys osoittaa myös sen, että metsät ovat suosittu ulkoilukohde: niitä käytti 
64 % vastaajista. Lähimetsissä ja kaupunkimetsissä ulkoilu suuntautuu ensisijai-
sesti olemassa olevalle polkuverkostolle, joka käsittää rakennetut reitit ja alueelle 
muodostuneet polut. Luontopolkuja käytti 61 % vastaajista. Ulkoilututkimusten 
perusteella on pääteltävissä, että asuinalueiden lähellä luonnonalueisiin kohdis-
tuu merkittävää ulkoilupainetta, jonka seurauksena kasvillisuus voi kulua ja eläi-
mistö häiriintyä. Ulkoilun haittoja voidaan vähentää toteuttamalla kulunohjaus-
suunnitelmia. 

5.2  Kaupunkimaisen maankäytön vaikutukset 

Kaupunkimainen maankäyttö vaikuttaa rakentamisalueiden ulkopuoliseen ympä-
ristöön monella tavoin. Muutokset vesitasapainossa (muutokset valuma-alueessa, 
imeytymisessä, vesimäärissä jne.) voivat vaikuttaa luontotyyppeihin. Myös hule-
vesien määrän ja laadun muutokset sekä muutokset tulva-alueissa vaikuttavat ra-
kentamisalueen ulkopuolella. Liikennemelun lisääntyminen voi myös vaikuttaa 
eläimistöön. 

Lintulajeihin kohdistuu kaupunkimaisesta maankäytöstä monenlaisia vaikutuksia. 
Rakentaminen vaikuttaa lintujen pesimä- ja ruokailuympäristöihin, muuttaa lin-
nuston rakennetta ja heijastuu mm. ulkoilukäytön ja liikennemelun vuoksi kauaksi 
rakennettujen alueiden ulkopuolelle. Vaikutusten arviointia hankaloittaa se, että 
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linnut käyttävät elämiseen laajoja alueita ja voivat hakea ravintonsa jopa kilomet-
rien päästä pesimäpaikoiltaan. Lintujen paikkauskollisuus ja pitkäikäisyys aiheut-
tavat sen, että muutokset näkyvät monesti vasta pitkän ajan päästä. 

Kaupunkimaisen rakentamisen on todettu vaikuttavan linnustoon kahdella ta-
solla: paikallisella tasolla (300 metrin säteellä) ja laajemmalla alueella (300–1000 
m). Tärkeimpiä syitä ovat ihmisten liikkumisesta aiheutuva häiriö, vapaana liikku-
vat lemmikkieläimet ja ympäristön muuttaminen paremmin virkistyskäyttöön so-
pivaksi. Ihmisen läsnäolon on todettu yksipuolistavan linnustoa (esim. Fernandez-
Juricic 2000, Mallord ym. 2007). Kaupunkimaisesta maankäytöstä hyötyvät kaikki-
ruokaiset linnut, lähinnä varislinnut. Maassa pesivät linnut, koloissa pesivät linnut 
ja johonkin ympäristöön erikoistuneen lajit kärsivät ihmisen läsnäolosta (esim. 
McKinney 2002). Euroopassa tehtyjen linnustoseurantojen perusteella erikoistu-
neet lintulajit ovat jatkuvasti vähentyneet samalla kun ihmistoiminnasta hyötyvät 
yleislajit ovat runsastuneet (Le Viol ym. 2012). 

Natura-alueiden lähelle tulevien uusien asuinalueiden vaikutukset linnustoon voi-
vat johtua mm. seuraavista syistä:  

• Alueella liikkuvien lemmikkieläinten määrä kasvaa. Irrallaan olevat kissat ja koirat 
aiheuttavat samanlaista häiriötä kuin ihmiset. Lisäksi ne saalistavat lintuja, niiden 
munia ja poikasia. 

• Varislintujen määrä kasvaa. Varislintujen parimäärät voivat olla asuttujen aluei-
den lähellä monikymmenkertaisia kauempana sijaitseviin metsä- ja maaseutuym-
päristöihin verrattuna. Varislintujen runsastuminen lisää linnunpesien ja lintu-
poikueiden tuhoutumisriskiä.  

• Ihmisasutuksesta hyötyvät lajit runsastuvat ja kilpailevat muiden lajien kanssa pe-
simäpaikoista myös Natura-alueella. Asutuksen tieltä väistyvät lajit ovat usein 
harvalukuisia, mutta asuinalueilla toimeen tulevat lajit ovat kaikkiruokaisia, laa-
jalle levinneitä ja runsaslukuisia (Schlesinger ym. 2008, Le Viol ym. 2012).  

• Rakennetun alueen karkottava vaikutus. Monet linnut karttavat rakennettua ym-
päristöä. Karkottava vaikutus ulottuu noin kilometrin säteelle rakennetusta ym-
päristöstä. Vaikutus on voimakkain avoympäristössä (Benitez-Lopez ym. 2010), 
mutta voi ulottua kauas myös metsämaastossa. Karkottava vaikutus lienee mo-
nen eri tekijän (mm. edellä esitettyjen häiriöiden) yhteisvaikutusta. 

• Elinympäristöjen pirstoutuminen ja pieneneminen. Rakennettu alue pirstoo eläi-
mille sopivia elinympäristöjä ja eristää ympäristölaikkuja toisistaan. Eläinten liik-
kuminen vaikeutuu ja riski lintujen törmäämiseen esimerkiksi ikkunoihin tai ajo-
neuvoihin kasvaa. Muutoksesta kärsivät eniten paikkauskolliset lajit, joiden osa-
populaatiot voivat eristyä tosistaan.  

5.3  Liikenteen vaikutukset 

5.3.1  Melu 

Liikennemelun lisääntyminen vaikuttaa etenkin lintuihin. Melu häiritsee lintujen 
kommunikointia, vaikeuttaa petoeläinten havaitsemista ja heikentää myös pesin-
tämenestystä (esim. Ortega 2012, Reijnen & Foppen 1994). Laajassa useita tutki-
muksia kattavassa yhteenvedossa jo 47 dB:n tiemelun todettiin vaikuttavan vesi-, 
ranta- ja peltolinnustoon siten, että lintujen määrä tiealueen lähellä väheni 
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(Reijnen ym. 1995). Metsäalueilla vaikutukset alkoivat näkyä jo 43 dB:n ylittyessä. 
Lintujen ”sietokyky” on lähellä luonnonsuojelualueille annettua päiväaikaisen me-
lun ylärajaa, 45 dB(A) (Valtioneuvoston päätös 993/92).  

Melu vaikuttaa eri lintulajeihin hyvin eri tavoin. Tämä vaikeuttaa vaikutusten arvi-
ointia, sillä lintulajikohtaisia meluarvoja ei ole käytettävissä. Useimmat melun vai-
kutusta koskevat selvityksetkin on tehty ulkomailla erityyppisissä maastoissa kuin 
mitä Suomessa on. Yleistäen voidaan sanoa, että melu vaikuttaa avomaiden lajei-
hin enemmän kuin metsälintuihin, sillä melu pääsee leviämään avomailla esteet-
tömämmin. Etenkin avomaiden kahlaajalinnut hylkäävät herkästi meluisaksi 
muuttuvat pesimäalueensa (Reijnen ym. 1995). Porvoossa (Hirvonen & Rintala 
1995) ja Kotkassa (Lammi & Virolainen 1998) tehdyissä selvityksissä tiemelun ei 
todettu vaikuttavan kosteikkoalueiden varpuslintuihin, joita pesi yleisesti myös 
moottoritien penkereen vieressä, jossa liikennemelu ylitti 65 dB(A).  

Liikennemelun vaikutusmekanismeja ja vaikutuksia Rauvolanlahden Natura-alu-
eeseen on tarkasteltu Hirvensalon Natura-arvioinnissa (FCG ja Latvasilmu 2017). 
Liikenteen melu voi vaikuttaa myös Ruissalon lehtojen Natura-alueeseen, sillä lii-
kennöinti saaressa tapahtuu Natura-alueen läpi. Käytettävissä olevien lähtötieto-
jen perusteella melusta voi arvioida koituvan linnustolle haittoja niillä alueilla, 
joilla päiväaikainen melu ylittää 45 dB(A). Meluarvo ylittyy Ruissalossa. 

Liikenne voi lisätä myös lintujen kuolleisuutta. Liikennekuolleisuus voi pahimmil-
laan heikentää metsälintujen ja avomaalintujen kantoja Natura-alueella, mutta se 
ei vaikuta vesi- ja rantalintuihin liikenneväylien varsilla usein ruokailevia lokkeja 
lukuun ottamatta.  

Myös vesistöjä pitkin tapahtuva liikkuminen häiritsee linnustoa. Jo yksikin vene voi 
karkottaa vesilinnut laajalta alueelta. Alhainen ajonopeus ja veneiden liikkuminen 
samaa reittiä pitkin vähentää häiriöitä. Yleiskaavaa varten on tehty ympäristöme-
luselvitys ja meluennuste tieliikenteen melun leviämisestä (Promethor 2020b). 

5.3.2  Ilmanlaatu 

Kaupunkialueilla ilmanlaatuun vaikuttaa eniten liikenne, sillä pakokaasut pääsevät 
ilmaan matalalta. Ilmassa olevien epäpuhtauksien määrään vaikuttavat liikenne-
määrät, raskaan liikenteen osuus, ruuhkaisuus sekä päästöjen laimeneminen sää-
olojen ja tuulisuuden myötä. Natura-alueille kulkeutuu myös kauempaa teollisuu-
desta, sähköntuotannosta ja lämmityksestä tulevia päästöjä. 

Lisääntyvä liikenne lisää ilmanpäästöjä (typenoksidi-, rikkidioksidi- ja pienhiukkas-
päästöjä), jotka voivat heikentää Natura-alueen luontotyyppejä ja pahimmillaan 
jopa hävittää lajeja. Kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi on rikkidioksi-
dille ja typen oksideille annettu enimmäisraja-arvot, joita sovelletaan ainoastaan 
maa- ja metsätalousalueilla.  

Liikenteen aiheuttamien epäpuhtauksien leviämiseen vaikuttaa maaston aukeus. 
Metsäalueilla suurin osa päästöistä laskeutuu 10–15 metrin matkalla tien reu-
nasta mitattuna. Päästöt loivenevat suunnilleen 50 metriin saakka metsän raken-
teesta riippuen (Niemi 2002). Turun Natura-alueiden lajeista katkokynsisammal 
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on herkkä typpilaskeumalle (SYKE 2014). Linnustoon ilmanlaatu voi vaikuttaa epä-
suorasti kasvillisuuden ja luontotyyppien kautta. Suoria linnustovaikutuksia ei ole 
tutkimuksin osoitettu. 

Turun seudun energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen 
typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen aiheuttamia vaikutuksia ilmanlaa-
tuun on mallinnettu viimeksi vuonna 2018 (Salmi ym. 2020). Rikkidioksidipitoisuu-
det olivat pieniä ja alittivat raja-arvot selvästi. Energiantuotannon ja teollisuuden 
aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet ovat Turun seudulla hyvin pieniä verrattuna 
autoliikenteen aiheuttamiin pitoisuuksiin. Pitoisuudet yltivät lähelle ohjearvoja ai-
noastaan kaupungin keskustassa vilkkaimmin liikennöityjen katujen varsilla. Laiva-
liikenteen aiheuttama typpidioksidipitoisuuden korkein vuosikeskiarvo vaihtelee 
Ruissalon ja Hirvensalon saarissa 1–5 μg/m³ välillä (Salmi ym. 2020). Pitoisuuden 
alittavat korkeimmillaankin raja- ja ohjearvot. 

Liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun on tarkasteltu Hirvensalon osayleiskaavan Na-
tura-arvioinnissa (FCG &Latvasilmu 2017). Kaikkien päästölähteiden aiheuttama 
typpidioksidipitoisuuden korkein vuosikeskiarvo on Hirvensalossa 10–15 μg/m³. 
Autoliikenteen osuus tästä on korkeintaan 20–30 %. Autoista aiheutuvien päästö-
jen pieni osuus johtuu siitä, että liikennemäärät ovat pieniä kaupungin keskustaan 
verrattuna. Kaikkien päästölähteiden yhdessä aiheuttama typen (nitraatin) vuosi-
laskeuma vaihtelee Hirvensalon alueella 30–90 mg:aan/m². Autoliikenteen vaiku-
tuspiirissä nitraattityppilaskeuma on yli 120 mg/m2 vuodessa. Kaikkien päästöläh-
teiden aiheuttama hengitettävien hiukkasten (PM10) korkeimman pitoisuuden 
vuosikeskiarvo on Hirvensalossa 10–12 μg/m³, josta autoliikenteen osuus on eri 
puolilla aluetta noin 1–4 μg.  

Ilman typpi- ja hiukkaspitoisuudet sekä muut haitta-ainepitoisuudet jäävät Hirven-
salossa niin alhaisiksi, että tieliikenteestä aiheutuvien päästöjen ei arvioitu vaikut-
tavan liikenneväylien lähellä esiintyviin lajeihin tai luontotyyppeihin. 

5.4  Ekologiseen verkostoon kohdistuvat vaikutukset 

Rauvolanlahden Natura-alue muodostaa epäyhtenäisen ja heterogeenisen koko-
naisuuden, joka koostuu toisistaan erillisistä osa-alueista, jotka lisäksi eroavat 
luonnonpiirteiltään toisistaan. Myös Kurjenrahkan Natura-alue koostuu useasta 
erillisestä osa-alueesta. Natura-alueiden eheyden kannalta on oleellista säilyttää 
riittävät ekologiset yhteydet osa-alueiden välillä.  

Ekologinen käytävä on kaistale, jota myöten eliölajit voivat siirtyä erillään sijaitse-
vilta alueilta toiselle alueelle. Maankäytön muutokset osa-alueiden välillä saatta-
vat heikentää ekologisten käytävien toimivuutta. Ihmistoimien seurauksena pirs-
toutuneet elinympäristöt johtavat populaatioiden epävakaisuuteen, ja moni laji 
voi tulla uhanalaiseksi populaatioiden pienentyessä ja erillisten populaatioiden vä-
lisen kanssakäymisen estyessä.  

Eliöryhmillä on erilaiset vaatimukset käytävän leveyden suhteen. Yleistäen voi-
daan todeta, että mitä suurempi laji, sen leveämpi käytävän tulisi olla. Kaavasuun-
nittelussa ekologisen verkoston säilymistä voidaan tukea jättämällä luontoaluei-
den välille riittävän leveät rakentamattomat vyöhykkeet. 
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6  VAIKUTUSTEN ARVIOINTIPERIAATTEET 

Natura-arvioinnin kohteena olevat lajit ja luontotyypit ovat päivitettyjen Natura-
tietolomakkeiden (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2018) mukaisia. Arvioinnissa tar-
kastellaan, heikentyykö Natura-alueen suojeluperusteina olevat lajien ja luonto-
tyyppien esiintyminen Natura-alueilla kaavan toteutuessa. Jos heikentyminen on 
ilmeistä, arvioinnissa tarkastellaan lisäksi, onko heikentyminen merkittävää. Arvi-
ointivelvoite koskee luontodirektiivin luontotyyppejä ja luontodirektiivin liitteen II 
lajeja (SCI- ja SAC-alueet) sekä lintudirektiivin liitteen I lajeja ja lintudirektiivin 4.2 
artiklassa tarkoitettuja muuttolintulajeja (SPA-alueet). Muita Natura-tietolomak-
keella mainittuja lajeja ei arvioida. 

Yleiskaavaehdotuksen mukaan toteutettava uusi maankäyttö tapahtuu pelkäs-
tään Natura-alueiden ulkopuolella. Kaavassa ei osoiteta toimenpiteitä, jotka pie-
nentäisivät luontotyyppien pinta-alaa tai direktiiveillä suojeltujen lajien elinympä-
ristöjä Natura-alueilla. Natura-arvioinnissa ei ole tarpeen arvioida näitä ns. suoria 
vaikutuksia. Kaikki kaavan arvioitavissa olevat vaikutukset ovat epäsuoria. 

6.1  Luontotyypin heikentyminen 

Luontotyypin heikentyminen on sen fyysistä rappeutumista. Suojelun tason mää-
ritelmä merkitsee, että EU:n jäsenvaltion on otettava huomioon kaikki luontotyy-
pin ympäristöön (veteen, ilmaan, maaperään tilaan, toiminnallisuuteen) kohdistu-
vat vaikutukset. Jos näiden vaikutusten tuloksena luontotyypin suojelun taso 
muuttuu vähemmän suotuisaksi kuin se oli aikaisemmin, luontotyypin voidaan 
katsoa heikentyneen. 

Luontodirektiivin tulkintaohjeen (Euroopan komissio 2019) mukaan  

• Luontotyyppi heikentyy alueella, kun luontotyypin kattama ala supistuu tai tälle 
luontotyypille luonteenomaisten lajien tai niiden suotuisan suojelun tason säilyt-
tämiseksi pitkällä aikavälillä tarpeellinen erityinen rakenne ja erityiset toiminnot 
supistuvat alkuperäiseen tasoonsa verrattuna. Tässä arvioinnissa otetaan huomi-
oon, miten alue vaikuttaa verkoston yhtenäisyyteen.  

 

Kuva 3. Kaavamainen esitys luontotyypin muutoskestävyydestä. Lähde: Sito & Enviro 2017. 
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Luontotyypin herkkyyttä muutoksille voidaan lähestyä sen sietokyvyn ja palautu-
vuuden kautta (kuva 3). Mitä huonompi sietokyky on, sitä heikompi on luontotyy-
pin palautuvuuskin (toipuminen muutoksesta). Palautuvuuskyky määritellään 
luontotyypin ominaispiirteiden, kuten tyyppilajiston palautuvuudella.  

Komission julkaiseman luontodirektiivin (92/43/ETY) 6 artiklan tulkintaohjeen mu-
kaan  

• Kaikki tapahtumat, jotka aiheuttavat alueen muodostamisen perustana olevan 
luontotyypin kattaman alan supistumista, voidaan katsoa heikentymiseksi. 

• Luontotyypin kattaman alan supistumista on arvioitava suhteessa sen kattamaan 
koko pinta-alaan alueella ottaen huomioon kyseisen luontotyypin suojelun taso. 

6.2  Lajin suojelutason heikentyminen 

Häiriöiden voimakkuus, kesto ja tiheys ovat merkittäviä lajiin kohdistuvien vaiku-
tusten arviointiperusteita. Jotta häiriö olisi merkittävä, sen on vaikutettava suoje-
lun tasoon. Euroopan komission tulkintaohjeen (Euroopan komissio 2019) mu-
kaan merkittäväksi häiriöksi voidaan katsoa 

• mikä tahansa tapahtuma, joka vaikuttaa lajin alueella esiintyvää kantaa vähen-
tävästi pitkällä aikavälillä. 

• mikä tahansa tapahtuma, joka vaikuttaa lajin levinneisyysaluetta pienentävästi 
tai lisää sen pienentymisvaaraa alueella. 

• mikä tahansa tapahtuma, joka vaikuttaa lajin elinympäristön laajuutta supista-
vasti alueella. 

Lajin häirintää alueella tapahtuu, jos  

• lajin kannan kehittymistä kyseisellä alueella koskevat tiedot osoittavat, että alku-
peräisestä tilanteesta poiketen laji ei voi enää muodostaa sen elinkelpoista osaa. 
Tämä arviointi tehdään sen perusteella, miten alue vaikuttaa verkoston yhtenäi-
syyteen. 

Lajiin kohdistuvien vaikutuksen suuruutta arvioidaan heikentyvän tai häviävän yk-
silömäärän tai esiintymisalueen pinta-alan sekä lajille erityisen potentiaalisten ym-
päristöjen määrän tai pinta-alan avulla. Myös vaikutuksen kesto ja palautuvuus on 
huomioitava.  

6.3  Alueen koskemattomuus ja eheys 

Alueen koskemattomuuden on määritelty (Euroopan komissio 2019) tarkoittavan  

• alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan yhdenmukaisuutta koko alueen mitta-
kaavassa  

• luontotyyppien ja niiden yhdistelmien, tai niiden lajien kantojen yhdenmukai-
suutta, joita varten alue on luokiteltu.  

Aluetta voidaan kuvata suurelta osin koskemattomaksi, jos alueen suojelutavoit-
teiden luontaiset saavuttamismahdollisuudet on voitu käyttää hyväksi, korjautu-
vuus- ja uusiutuvuuskapasiteetti on säilynyt ja ulkoista hoitotukea tarvitaan mah-
dollisimman vähän. 
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Käsite ”alueen koskemattomuus” tarkoittaa lisäksi sitä, että kysymys on tietystä 
alueesta. Alueen tai sen osan hävittämistä on kiellettyä perustella sillä, että kysei-
sellä alueella olevien luontotyyppien ja lajien suojelun taso jää suotuisaksi Suomen 
muilla Natura-alueilla. 

Alueen eheyttä tarkasteltaessa arvioidaan, voiko alue hankkeen tai suunnitelman 
toteutuessa säilyä pitkällä aikavälillä sellaisena, että sen suojelutavoitteisiin kuu-
luvien luontotyyppien ala ei mainittavasti supistu ja suojeltavien lajien populaatiot 
pystyvät säilymään vähintään nykyisellä tasollaan. 

6.4  Vaikutuksen merkittävyys 

Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty milloin luonnonarvot heikentyvät tai 
milloin ne heikentyvät merkittävästi. Euroopan komission (2019) ohjeen mukaan 
vaikutusten merkittävyys on määritettävä suhteessa suunnitelman tai hankkeen 
kohteena olevan suojeltavan alueen erityispiirteisiin ja luonnonoloihin, ottaen eri-
tyisesti huomioon alueen suojelutavoitteet. Esimerkiksi sadan neliömetrin mene-
tys luontotyypin alueesta voi olla merkittävä, jos kysymyksessä on harvinaisen la-
jin esiintymä, mutta laajan luontotyyppikuvion kannalta vastaava menetys voi olla 
merkityksetön. Ympäristöministeriön (2012) ohjeen mukaan muutokset lajit levin-
neisyyden reuna-alueilla voivat olla merkittävämpiä kuin muutokset levinneisyys-
alueen muissa osissa. 

Muutoksen merkittävyyttä arvioitaessa voidaan käyttää lähtökohtana Neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY määrittelemää luontotyypin ja lajin suotuisan suojelun ta-
soa. Suotuisa suojelun taso tarkoittaa luontotyypeillä sitä, että 

▪ luontotyypin luontainen levinneisyys sekä alueet, joilla sitä esiintyy kyseessä ole-
valla alueella, ovat vakaita tai laajenemassa 

▪ erityinen rakenne ja erityiset toiminnot, jotka ovat tarpeen luontotyypin säilyttä-
miseksi pitkällä aikavälillä, ovat olemassa ja säilyvät todennäköisesti ennakoita-
vissa olevassa tulevaisuudessa. 

Suotuisa suojelun taso lajeilla tarkoittaa, että  

▪ lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat lajin pystyvän pitkällä aika-
välillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisena osana 

▪ lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä ennakoi-
tavissa olevassa tulevaisuudessa 

▪ lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan 
riittävän laaja elinympäristö. 

Vaikutusten merkittävyyttä koko Natura-alueen kannalta arvioidaan alueen kos-
kemattomuus -käsitteen kautta. Koskemattomuudella tarkoitetaan Natura-alu-
een ekologisen rakenteen ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luonto-
tyyppien ja lajien säilymistä elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Natura-
verkostoon. Alueen tulee hankkeesta tai suunnitelmasta huolimatta säilyä pitkällä 
aikavälillä sellaisena, että sen suojelutavoitteisiin kuuluvat luontotyypit eivät 
”mainittavasti supistu ja suojeltavien lajien populaatiot pystyvät kehittymään suo-
tuisasti tai vähintään säilymään nykyisellä tasollaan”. 
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Vaikutuksen suuruus ei suoraan ilmaise vaikutuksen merkittävyyttä. Natura-arvi-
oinnissa keskeisenä arvioitavana asiana on kuitenkin, heikentyvätkö alueen suoje-
luperusteet merkittävästi. Luontotyyppien osalta haitallisen vaikutuksen merki-
tystä Natura 2000 -verkostossa voidaan arvioida sen perusteella, kohdistuuko va-
hinko niin laajalle alueelle, että kyseisen luontotyyppikohteen pinta-ala pienene 
huomattavasti. Vaikutus suojelun tasoon on yleensä merkittävämpi, jos vahinko 
kohdistuu luontotyypin levinneisyyden reuna-alueille. Lisäksi vaikutus on merkit-
tävämpi, jos vahinko aiheuttaa luontotyypin rakenteessa ja toiminnassa pysyviä ja 
vaikeasti palautettavia muutoksia (Ympäristöministeriö 2012). 

Lajin kannan pysyvä pieneneminen tai Natura-alueella säännöllisesti esiintyvän 
kannan vaarantuminen tulkitaan merkittäväksi heikentymiseksi. 

7  KURJENRAHKA (FI0200084) 

7.1  Sijainti ja yleiskuvaus 

Kurjenrahka on neljästä erillisestä kohteesta koostuva Natura 2000 -alue, jonka 
pinta-ala on 3093 hehtaaria. Kurjenrahka sijaitsee Turun pohjoisimmassa kärjessä 
pääosin naapurikuntien (Aura, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Pöytyä, Rusko) 
puolella (kuva 4). Kurjenrahka on viimeisiä laajoja suhteellisen luonnontilaisia kei-
dassuoalueita Lounais-Suomessa. Alueen suotyypit ovat monipuolisia ja linnusto 
runsasta. Natura-alueessa on mukana myös metsää ja vesialueita.  

Kurjenrahkan alue on perustettu kansallispuistoksi 1.1.1998, ja se on tärkeä vir-
kistyskäyttö-, opetus- ja tutkimuskohde. Turun puoleinen osa suoalueesta kuuluu 
Kurjenrahkan kansallispuistoon. Kansallispuiston alueelle on valmistunut hoito- ja 
käyttösuunnitelma (Metsähallitus 2006). 

Kuva 4. Kurjenrahkan Natura 2000 -alue. Yleiskaavan 2029 alue on merkitty mustalla viivalla. 
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Taulukko 1.  Kurjenrahkan Natura-alueen suojeluperusteina olevat luontotyypit. Priorisoidut luontotyypit on 
merkitty tähdellä. Luontotyypin pinta-alat ja edustavuus Natura-lomakkeen mukaan. 

Luontotyyppi Koodi Pinta-ala (ha) Edustavuus 

Humuspitoiset lammet ja järvet 3160 88 Hyvä 

Pikkujoet ja purot 3260 0,3 Kohtalainen 

Keidassuot* 7110 2170 Erinomainen 

Vaihettumissuot ja rantasuot 7140 2,2 Hyvä 

Kasvipeitteiset silikaattikalliot 8220 30 Kohtalainen 

Boreaaliset luonnonmetsät* 9010 135 Hyvä 

Lehdot 9050 0,3 Kohtalainen 

Puustoiset suot* 91D0 795 Hyvä 

 

Kuva 5. Natura-luontotyyppien esiintyminen Kurjenrahkan alueella (Metsähallitus 2006). 
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7.2  Luontodirektiivin mukaiset suojeluperusteet 

Kurjenrahka on liitetty Natura-verkostoon luontodirektiivin mukaisena kohteena. 
Alueen suojeluperusteina on kahdeksan luontodirektiivin luontotyyppiä (taulukko 
1, kuva 5) ja kaksi luontodirektiivin liitteen II lajia, jotka ovat liito-orava ja korpi-
hohtosammal.  

Natura-lomakkeella mainittuja muita tärkeitä eläin- ja kasvilajeja ovat hiirihaukka, 
mehiläishaukka, sinisuohaukka, keltavästäräkki, törmäpääsky ja pohjansirkku sekä 
luumittari Aspitates gilvaria, siloneulajäkälä Chaenotheca laevigata, kantopaanu-
sammal Scapania apiculata ja kantokinnassammal Scapania apiculata. Nämä lajit 
eivät ole Kurjenrahkan Natura-alueen suojeluperusteita, joten Natura-arviointi ei 
koske niitä.   

7.3  Yleiskaavan tuomat muutokset 

Kurjenrahkan Natura-alueelle tai sen lähelle ei osoiteta yleiskaavaehdotuksessa 
maankäytön muutoksia. Yleiskaavaan sisältyvä osa Kurjenrahkan Natura-alueesta 
kuuluu kansallispuistoon. Sen ympäristö on merkitty kaavassa maa- ja metsäta-
lousalueeksi, jonka käyttö ei muutu yleiskaavan toteutuessa. Kaavan mahdolliset 
vaikutukset liittyvät Natura-alueen ulkoilukäytön lisääntymiseen. 

7.4  Vaikutukset Kurjenrahkan Natura-alueen luontotyyppeihin  

Natura-alueella on hyvä reittiverkosto ja osa herkimmistä suoalueista on liikku-
miskieltoaluetta lintujen pesimäaikaan. Turun suunnasta tuleva käyttö on vilk-
kainta Kurjenrahkan osa-alueella, jonne on parhaat liikenneyhteydet, ja jonne 
kaupungin keskustasta pääsee myös julkisilla kulkuneuvoilla. Alueella on retkeily-
reitistö, jota suurin osa ulkoilijoista käyttää. Kulun ohjautuminen reiteille vähentää 
luontotyyppeihin kohdistuvaa häiriötä.  

Kaavan toteutumisen voi arvioida lisäävän Kurjenrahkan ulkoilukäyttöä samassa 
suhteessa kuin kaupungin asukasluku kasvaa. Kaupungin puolelta tuleva lisäys olisi 
tällöin noin 10 % vuoteen 2029 mennessä. Puistossa vieraili vuonna 2017 lähes 
74 000 ulkoilijaa (http://www.metsa.fi/kansallispuistoittain). Jos arvioidaan, että puo-
let alueen käyttäjistä tulee Turusta, yleiskaava lisää vuosittaista kävijöiden määrää 
enintään 5 000:lla.  

Natura-luontotyyppeihin kuuluvia kohteita on eri puolilla aluetta vaihtelevan ko-
koisina kuvioina (kuva 5). Keidassuot, puustoiset suot ja silikaattikalliot ovat alu-
een luontotyypeistä herkimmin kulutuksesta kärsiviä. Ulkoilijamäärien kasvun vai-
kutuksia suojeltaviin luontotyyppeihin on hankala arvioida. Nykytilanteen verrat-
tuna ulkoilijamäärien kasvu on suhteellisen pientä. Suoluontotyppien pinta-ala 
alueella on huomattavan suuri vaihettumissoita ja rantasoita lukuun ottamatta. 
Järvien ja lampien rannoilla olevat vaihettumissuot ja rantasuot eivät hankalakul-
kuisina ympäristöinä houkuttele ulkoilijoita. 

Vaikutukset. Yleiskaavaehdotuksen tuoma lisäys Kurjenrahkan ulkoilijamääriin on 
noin 5 %:n luokkaa, kun arvioidaan että puolet vierailijoista tulee Turusta. Lisäys 
kohdistuu olemassa oleville reiteille. Yleiskaavasta ei todennäköisesti aiheudu 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia Kurjenrahkan suojeltaviin luontotyyppeihin.  
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7.5  Vaikutukset Kurjenrahkan Natura-alueen suojeltaviin lajeihin  

Liito-orava. Kurjenrahkan liito-oravat elävät soidenlaiteiden sekametsissä (Met-
sähallitus 2006). Liito-oravat liikkuvat yöaikaan ja viettävät päivät puun kolossa tai 
muussa suojaisassa paikassa. Laji ei häiriinny ihmisten liikkumisesta ja äänistä, ja 
se tulee hyvin toimeen myös asutuksen lomassa olevissa virkistysmetsissä, kunhan 
ne puustonsa puolesta täyttävät liito-oravan vaatimukset. 

Vaikutukset. Yleiskaavaehdotuksen mukainen maankäyttö ei vaikuta merkittävästi 
Kurjenrahkan Natura-alueen liito-oraviin. 

Korpihohtosammal. Korpihohtosammal on pienehkö lehtisammal, joka kasvaa 
turpeisella maalla tai lahopuulla useimmiten tulvivissa puronvarsikorvissa ja jär-
venrantojen korpimaisissa tervalepikoissa. Laji suosii suojaisia, varjoisia elinympä-
ristöjä. Korpihohtosammal on taantunut hakkuiden, ojitusten, purojen perkaus-
ten sekä lahopuiden vähenemisen vuoksi. 

Vaikutukset. Maaston kuluminen ja tallautuminen voisivat heikentää korpihohto-
sammalen kasvupaikkoja. Kosteat, korpihohtosammalelle sopivat kasvupaikat ei-
vät houkuttele ulkoilijoita, jotka pysyttelevät niiden lähellä mieluummin kuivem-
milla poluilla. Yleiskaavaehdotuksen toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi Kur-
jenrahkan Natura-alueen korpihohtosammaliin. 

7.6  Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Tiedossa ei ole hankkeita tai suunnitelmia, joilla voisi olla Kurjenrahkan Natura 
2000 -alueeseen kohdistuvia haitallisia yhteisvaikutuksia yleiskaavaehdotuksen 
kanssa. 

7.7  Lieventävät toimenpiteet 

Todennäköisimmät haitat Kurjenrahkan alueelle aiheutuvat ulkoilijamäärien kas-
vusta. Haittoja voidaan lieventää kulunohjauksella ja tarvittaessa liikkumisrajoi-
tuksin. Kurjenrahkan käytön ohjaus on suunnitelmallista ja lakiperusteista. Alueen 
virkistyskäytön mahdollinen lisääntyminen ja siihen liittyen tarvittava ohjaus on 
erikseen velvoitettu lakisääteisesti valtiolle (Metsähallitus). 

8  POMPONRAHKA (FI0200061)  

8.1  Sijainti ja yleiskuvaus 

Pomponrahka on Turun lentokentän ja Turun kehätien välissä sijaitseva melko 
luonnontilainen keidassuo, jonka pinta-ala on 135 hehtaaria. Alue koostuu poh-
joispään Isosuosta ja eteläpään Pomponrahkasta (kuva 6). Soiden välissä on kalli-
oista metsämaastoa ja vaihtelevia korpia. Pomponrahka–Isosuo on kasvistoltaan 
erittäin edustava suo, jossa vaihtelevat kosteusolot ja ravinnetalous heijastuvat 
kasvillisuuden suurena monimuotoisuutena. Luonteenomaisia suotyyppejä ovat 
isovarpuräme, rahkaräme, nevaräme, saraneva ja ohutturpeiset korpityypit. Li-
säksi tavataan kangaskorpi- ja kangasrämekaistaleita sekä korpirämettä. Luhtai-
suutta esiintyy melko yleisesti korpialueilla. Pohjoisosassa on rimpinen, kapea koi-
vulettojuotti. Natura-rajauksessa on mukana myös kallioalueita ja vanhaa metsää. 
Osa Pomponrahkan–Isosuon alueesta on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. 
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Kuva 6. Pomponrahkan Natura 2000 -alue. Yleiskaavan 2029 alue on merkitty mustalla viivalla. 

Pomponrahkan eläimistö tunnetaan hyvin, sillä aluetta on tutkittu useaan ottee-
seen 1970-luvulta alkaen. Pomponrahkan selkärangaton eläinlajisto on poikkeuk-
sellisen monipuolinen ja lajirikas. Alueella tavataan lukuisia harvinaisia lajeja. Var-
sinkin hämähäkkilajisto on edustava etenkin suon eteläosassa. Hämähäkkilajeja 
on löydetty melko pieneltä alueelta noin 250 lajia eli noin 40 prosenttia koko Suo-
men lajimäärästä. Syyksi suureen lajimäärään, jollaista ei tunneta miltään muulta 
suoalueelta koko Suomessa, pidetään Pomponrahkan poikkeuksellisen mosaiikki-
maista rakennetta. Perhoslajistossa tavataan monia levinneisyydeltään pohjoisia 
ja itäisiä lajeja. 

Pomponrahkaa on ojitettu jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, ja ojien perkauksia 
on tehty tämän jälkeen toistuvasti. Suon vesitalouteen vaikuttaneista ojista osa on 
tehty 1950–60 luvuilla Turun lentoasemaa ja Ohitustietä rakennettaessa. Pom-
ponrahkan keskiosassa on osin pitkospuina toteutettu ulkoilureitti. Suon keski-
osan yli kulkee myös vanha tiepohja. 

Turun kaupunki on tehnyt ELY-keskukselle rauhoitushakemuksen niille omistamil-
leen Pomponrahkan Natura-alueen osille, joiden toteutustapana on luonnonsuo-
jelulaki. Rauhoitushakemuksen suojelutavoitteena on yhtenäistää aluetta koske-
vat rauhoitusmääräykset ja rajoittaa liikkumista herkimmillä alueen osilla, etenkin 
pesimäkaudella, ja ohjata virkistyskäyttöä polkuverkostolle.  

Alueesta on tehty useita Natura-arviointeja Turun lentoaseman ympäristöluvan 
sekä lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaavan tarpeisiin (JM-Ympäristö-
tutkimus 2002, Matikainen 2004, Ojala 2008, FCG Planeko 2009, Ramboll 2011, 
2016).  
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8.2  Luontodirektiivin mukaiset suojeluperusteet 

Pomponrahka on liitetty Natura-verkostoon luontodirektiivin mukaisena koh-
teena. Alueen suojeluperusteina on kuusi luontodirektiivin luontotyyppiä (tau-
lukko 2) ja yksi luontodirektiivin liitteen II laji, liito-orava.  

Taulukko 2.  Pomponrahkan Natura-alueen suojeluperusteina olevat luontotyypit. Priorisoidut luontotyypit on 
merkitty tähdellä. 

Luontotyyppi Koodi Pinta-ala (ha) Edustavuus 

Keidassuot* 7110 82 Erinomainen 

Letot 7230 1 Hyvä 

Kasvipeitteiset silikaattikalliot 8220 15 Hyvä 

Boreaaliset luonnonmetsät* 9010 13 Kohtalainen  

Fennoskandian metsäluhdat* 9080 5 Hyvä 

Puustoiset suot* 91D0 59 Hyvä 

 
Kuva 7. Natura-luontotyyppien esiintyminen Pomponrahkan luonnonsuojelualueella (Metsähallitus, julkaise-
maton). Natura-alueeseen kuuluvat luonnonsuojelualueen lisäksi Isosuon rauhoittamattomat osa sekä Pom-
ponrahkan koillisosa. Luonnonsuojelualueelta tavattavat Natura-alueen suojeluperusteina mainitut luontotyy-
pit on alleviivattu kartan selitteeseen. Lettojen sijaintia ei ole merkitty karttaan. Suojelualueen ulkopuolella on 
puustoista suota ja keidassuota (Ramboll 2016). 
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Muina tärkeinä kasvi- ja eläinlajeina Natura-tietolomakkeella mainitaan yksi lintu-
laji (pohjansirkku), kaksi perhoslajia (haapatyttöperhonen, suovenhokas), yksi ko-
vakuoriaislaji (Cryptocephalus biguttatus -lehtikuoriainen), yksi pistiäislaji (kau-
nokudospistiäinen Caenolyda reticulata), yksi kukkakärpäslaji (ampiaispuuhari Spi-
lomyia diophthalma), hämähäkkilaji Carorita limnaea sekä kolme kasvilajia (letto-
kilpisammal, punakämmekkä ja vuorijalava). Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit eivät 
ole Pomponrahkan Natura-alueen suojeluperusteita, joten Natura-arviointi ei 
koske niitä. 

8.3  Yleiskaavan tuomat muutokset 

Pomponrahka on merkitty arvioitavaan yleiskaavaehdotukseen SL- ja V-alueiksi, 
joille kaava ei tuo muutoksia. Pomponrahkan pohjoispuoli on merkitty lentoliiken-
nealueeksi ja alueen lähelle on osoitettu työpaikka-alueita. Pomponrahkaa on tar-
kastelu useassa lentokentän alueen toimintoihin liittyvässä arvioinnissa. Merkittä-
vimmäksi haitaksi on osoitettu maankäytöstä aiheutuneet vesitalouden muutok-
set (suon kuivuminen) sekä suolle kulkeutuvien hulevesien laatu. Tieltä tai raken-
tamisalueilta kantautuva melu voi vaikuttaa alueen eläimistöön, mutta ei suojel-
taviin luontotyyppeihin. 

Yleiskaavaehdotuksen toteutuessa Natura-alueella liikkuminen lisääntyy. Pom-
ponrahkan lähiympäristön asukasluku tulee kaavaratkaisujen mukaan vähene-
mään vuoteen 2030 mennessä (taulukko 3), mutta asukasmäärä kasvaa kaupun-
gin muissa osissa. Käyttöpaineita tulee myös naapurikuntien puolelta, joista Rusko 
ja Raisio rajautuvat pieneltä osin Pomponrahkan Natura-alueeseen. Lisääntyvään 
virkistyskäyttöön on varauduttu merkitsemällä kaavaan ohjeellinen suon ylittävä 
ulkoilureittivaraus.  

Taulukko 3. Yleiskaavaehdotuksen mukaiset asukasluvun ennusteet 1 ja 3 kilometrin etäisyydellä 
Pomponrahkan Natura-alueesta.   

Säde 
km 

Asukkaat 
2018 

Ennuste 
2029 

Ennuste 
2040 

Rakennusoikeuden mahdol-
listama asukasmäärien lisäys 

1 3653 3040 2735 0 

3 18977 17656 17186 1784 

 

8.4  Vaikutukset Pomponrahkan Natura-alueen luontotyyppeihin  

Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaavan Natura-arvioinnin (Ramboll 2011) 
mukaan alueelle suunniteltu ja sellaisenaan yleiskaavaehdotukseen mukaan 
otettu maankäyttö ei vaikuta merkittävästi Natura-alueen suojeltaviin luontotyyp-
peihin. Ehtona on kuitenkin, että alueelle laaditun tila- ja toimenpideselvityksen 
mukaiset Pomponrahkan tilaa parantavat toimenpiteet (mm. ojien tukkiminen) 
toteutetaan varmistamalla osapuolten sitoutuminen hankkeisiin. Myös lentoase-
man ympäristöluvassa (2018) edellytetään Pomponrahkan suon vesitalouden 
huomioon ottamista ja parantamista. Turun kaupunki on aloittanut ennallistamis-
työt tammikuussa 2016.  
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Pomponrahkan lounaispuolelle osoitettu Haapa-alhon työpaikka-alue sijaitsee 
suon valuma-alueella ja voi siten vaikuttaa suon valuntaan tai suolle päätyvän ve-
den laatuun.  

Yleiskaavaehdotuksen toteutuminen lisää alueen virkistyskäyttöä, joka on nykyisin 
ohjautunut melko hyvin suon keskiosaa kiertävälle reitille ja vanhoille tiepohjille. 
Suurta muutosta nykyiseen virkistyskäyttöön ei ole odotettavissa, sillä lentoase-
man ja vilkkaasti liikennöiden tien välissä oleva alue on hankalahkosti saavutetta-
vissa, ja lähiympäristön asukasluku Turun puolella vähenee. Alue ei myöskään 
houkuttele kaukaa tulevia ulkoilijoita, vaan palvelee ennemminkin ympäristön 
asukkaiden lähivirkistysalueena ja marjastus- ja sienestyspaikkana. Lähialueet 
Ruskon ja Raision puolella ovat pääosin teollisuus- ja varastoalueita.  

Vaikutukset. Natura-alueen luontotyypit ovat lehtoa lukuun ottamatta suoluonto-
tyyppejä, jotka ovat rakentamisalueiden lähellä herkkiä kosteusolojen muutok-
sille, etenkin kuivumiselle. Suoluontotyyppien kulutuskestävyys on huono tai koh-
talainen (puustoiset suot). 

8.5  Vaikutukset Pomponrahkan Natura-alueen suojeltaviin lajeihin  

Liito-orava. Pomponrahkan Natura-alueen keskiosassa on liito-oravan elinpiiri. 
Liito-oravat liikkuvat soita reunustavilla haapavaltaisilla sekametsäkuvioilla, joita 
alueella on runsaasti (Oja & Oja 2009). Liito-oravat liikkuvat yöaikaan ja viettävät 
päivät puun kolossa tai muussa suojaisassa paikassa. Laji ei häiriinny ihmisten liik-
kumisesta ja melusta tai rakennusten valaistuksesta, ja se tulee hyvin toimeen 
myös asutuksen lomassa olevissa virkistysmetsissä, kunhan ne puustonsa puo-
lesta täyttävät liito-oravan vaatimukset.  

Vaikutukset. Pomponrahkan liito-oravien elinalueelta on huonot metsäyhteydet 
muille liito-oravan asuttamille alueille. Lentokentän ja tieväylien rakentaminen ja 
jo voimassa olevien asemakaavojen toteuttaminen eristävät aluetta entisestään 
ympäröivistä metsäalueista. Yleiskaavaehdotuksen toteuttaminen ei sitä vastoin 
vaikuta merkittävästi Pomponrahkan liito-oravan elinalueeseen. Lisääntyvän vir-
kistyskäytön ja alueelle osoitetun ulkoilureitin perustamisen ei voi arvioida vaikut-
tavan Natura-alueen liito-oraviin.  

Yleiskaavan toteutuessa Turun asukasluku kasvaa ja Pomponrahkan ympäristöön 
tulee uusia teollisuuskiinteistöjä. Ajoneuvoliikenne Turun kehätiellä Natura-alu-
een lähellä vilkastuu, ja meluarvot Pomponrahkan eteläosassa saattavat myös 
kasvaa. Nykyisen päiväaikainen keskimelutaso ylittää suon kaakkoispäässä 55 
dB(A), mutta jää muualla pienemmäksi. Yöaikainen melutaso on 5 dB(A)-yksikköä 
pienempi (Promethor 2018). Tarkempaa melumallinnusta tai -ennustetta ei ole 
tehty. Liito-orava ei häiriinny liikemelusta. Liito-oravan pesäkolokin voi sijaita vilk-
kaan liikenneväylän varrella. Ajoneuvoliikenteen kasvu ei vaikuta Pomponrahkan 
liito-oraviin.  

8.6  Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Lentoaseman toimintaan liittyvissä Natura-arvioinneissa (JM-Ympäristö-tutkimus 
2002, Matikainen 2004, Ojala 2008, FCG Planeko 2009, Ramboll 2011) ei ole to-
dettu haitallisia Pomponrahkan Natura-alueeseen suojeluperusteisiin kohdistuvia 
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vaikutuksia. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen antamissa lausunnoissa (mm. Fina-
vian ympäristöluvan lisäpäätös ESAVI/6891/2017) on kuitenkin kiinnitetty huo-
miota suon kuivumiseen ja siitä aiheutuneeseen Natura-alueen tilan heikentymi-
seen ympäröivän maankäytön seurauksena. Suolle on laadittu suojeluarvojen pa-
rantamiseen tähtäävä toimenpidesuunnitelma (Ramboll 2016). Lentoaseman ym-
päristöluvassa on velvoite suon ennallistamistoimiin, joista Finavia on sopinut Tu-
run kaupungin kanssa. Työt ovat vielä kesken. 

Ruskon ja Raision puolella on meneillään maankäyttö liittyviä hankkeita, jotka voi-
vat vaikuttaa Pomponrahkaan. Suunnitelmat eivät ole edenneet niin pitkälle, että 
vaikutuksia Natura-alueeseen voitaisiin arvioida. Tiedossa ei ole muita hankkeita 
tai suunnitelmia, joilla voisi olla Pomponrahkan Natura 2000 -alueeseen kohdistu-
via haitallisia yhteisvaikutuksia yleiskaavaehdotuksen mukaisen maankäytön 
kanssa. 

8.7  Lieventävät toimenpiteet 

Ympäröivää maankäyttöä toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota suon 
vesitalouden säilymiseen ja suolle kulkeutuvan veden laatuun. Tämä koskee eri-
tyisesti Haapa-alhon uutta työpaikka-aluetta. Muussa tapauksessa Pompon-
rahkaan kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat mahdollisia. 

Kaava ei tuo asutusta Pomponrahkan lähiympäristöön, mutta suon virkistyskäyttö 
voi lisääntyä kaupungin asukasluvun kasvaessa. Tähän on varauduttu kaavaan oh-
jeellisena merkityllä ulkoilureitillä, joka ylittää Pomponrahkan vanhaa tiepohjaa 
pitkin. Reitin toteuttaminen ei vaikuta suoluontotyyppeihin. Suolla oleva nykyinen 
luontopolkureitti on lisäksi pidettävä hyvässä kunnossa. Polkureitin kunnossapitoa 
ja uuden reitin toteuttamista varten on laadittava erillinen suunnitelma, jossa ote-
taan huomioon myös alueen käytöstä mahdollisesti aiheutuneet haitat. 

Edellä esitettyjen lieventävien toimenpiteiden toteutuessa yleiskaavaehdotuksen 
mukainen maankäyttö ei merkittävästi vaikuta Pomponrahkan suojeluperusteina 
oleviin luontotyyppeihin.  

9  RAUVOLANLAHTI (FI0200060) 

9.1  Sijainti ja yleiskuvaus 

Rauvolanlahti muodostuu kolmesta erillisestä, Turun keskustan eteläpuolella si-
jaitsevasta alueesta: Kulho, Friskalanlahti ja Rauvolanlahti (kuva 8). Rauvolanlah-
den osa-alue ulottuu Kaarinan kaupungin puolelle. Siihen kuuluu myös lahden 
pohjoispuolella oleva rauhoitettu, tammia kasvavista lehtosaarekkeista koostuva 
Katariinanlaakso. Natura-alueen pinta-ala on 366 hehtaaria. 

Rauvolanlahti muodostaa monipuolisen, linnustoltaan ja kasvilajistoltaan edusta-
van Natura-alueen, jolla tavataan useita uhanalaisia ja harvinaisia lajeja. Friskalan-
lahti ja Rauvolanlahti ovat reheväkasvuisia ja rannoiltaan matalia merenlahtia, 
joita luonnehtivat tuuheat ruovikot. Molempien lahtien rannoilla on reheviä jalo-
puumetsiköitä. Mataluutensa takia lahdet ovat aina olleet ruovikkoisia, mutta ih-
misen toiminnan aiheuttama rehevöityminen on aikaansaanut niiden nykyisen lin-
tuvesiarvon. Lahtien rantoja on aikoinaan laidunnettu. Laidunnuksen loputtua 
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niittyjä ja ruovikkoisia rantoja on otettu uudelleen laidunkäyttöön varsinkin Fris-
kalanlahdella, mutta myös Rauvolanlahdella 2005 alkaen. Friskalanlahden ranta-
niittyjä on hoidettu laiduntamalla vuodesta 1988. Rauvolanlahden rantaniittyjä on 
kunnostettu valtaojia patoamalla vuodesta 1991. Friskalanlahdella ja Rauvolan-
lahti muodostavat yhdessä arvokkaan lintuvesikokonaisuuden, jossa pesii run-
saasti vesilintuja ja muita kosteikkolajeja.  

Katariinanlaakso on tammia kasvavista lehtosaarekkeista muodostunut kohde. 
Alueella kasvaa noin 250 suurta lehmusta ja 150 suurta tammea lukuisten pie-
nempien jalopuiden joukossa. Lehmusten ja tammien lisäksi koko alueella kasvaa 
suhteellisen runsaasti vaahteraa ja jonkin verran saarnea. Muukin lehtokasvilli-
suus on edustavaa. Kasviharvinaisuuksiin kuuluvat metsäkirveli, päivännouto ja 
hirvenputki. Alueella on myös runsas tammesta riippuvainen, eteläinen sienila-
jisto, joukossa mm. uhanalaiset sitruunajänönkorva ja haperomukula. 

Kulhon saari on kasvistoltaan ja eläimistöltään merkittävä. Natura-rajauksessa on 
mukana lähes koko saari eräitä rantakiinteistöjä ja saaren länsipäätä lukuun otta-
matta. Kulhon merenlahtia ja viljelemättömiä peltoja hallitsevat ruovikot. Ranta-
metsiköt ovat lehtoja ja tervalepikoita. Saaren sisäosassa metsät ovat havupuu-
valtaisia. Saaren perhoslajisto on arvokas, sillä täältä on löydetty useita harvinai-
suuksia kuten tulvamittari, nokisiipi, kaalintarhayökkönen, lounaanmorsiusyökkö-
nen ja kalvasyökkönen. Saaren kasvillisuus on tavallista sisäsaariston lajistoa, jos-
kin sienilajistossa on mielenkiintoisia lajeja, kuten nukkajuurekas, oksahelokka ja 
mukulakuukunen. 

 

 
Kuva 8. Rauvolanlahden Natura 2000 -alue. Yleiskaavan 2029 alue on merkitty mustalla viivalla. Hirvensalon 
osayleiskaavasta on valmistunut erillinen Natura-arvio, jossa tarkastellaan myös Kulhon aluetta. 
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Taulukko 4. Rauvolanlahden Natura-alueen suojeluperusteina olevat luontotyypit. Priorisoidut luontotyypit on 
merkitty tähdellä. 

Luontotyyppi Koodi Pinta-ala (ha) Edustavuus 

Rannikon laguunit* 1150 53,8 Hyvä 

Laajat matalat lahdet 1160 146 Hyvä 

Merenrantaniityt 1630 16,8 Hyvä 

Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* 6270 11,8 Hyvä 

Kasvipeitteiset silikaattikalliot 8220 18 Hyvä 

Boreaaliset luonnonmetsät* 9010 13,5 Hyvä  

Jalopuumetsät* 9020 17,4 Erinomainen 

Lehdot 9050 12 Erinomainen 

Hakamaat ja kaskilaitumet 9070 4,8 Hyvä 

Raviini- ja rinnelehdot* 9180 1,14 Erinomainen 

Vanhat tammimetsät 9190 2 Hyvä 

 

Taulukko 5. Rauvolanlahden Natura 2000 -alueen suojeluperusteina mainitut lintulajit (Natura-lomakkeen tyh-
jien yksilömäärätietojen kohdalla on esitetty sanallinen asiantuntija-arvio). Lintudirektiivin liitteen I lajit on li-
havoitu. 

Laji Pesiviä  Yksilöitä  Natura-alueen  
merkitys lajille  pareja muuttoaikoina 

Harmaahaikara Ardea cinerea  10–20 Merkittävä 

Valkoposkihanhi Branta leucopsis  600–2000 Tärkeä 

Heinätavi Anas querquedula 0–1  Merkittävä 

Lapasorsa Anas clypeata 0–2 5–15 Merkittävä 

Tukkasotka Aythya fuligula 5–10 20–40 Merkittävä 

Uivelo Mergellus albellus  10–20 Merkittävä 

Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 0–1  Merkittävä 

Sinisuohaukka Circus cyaneus  joitakin Merkittävä 

Nuolihaukka Falco subbuteo 0–1 2–4 Merkittävä 

Suokukko Calidris pugnax  20–40 Merkittävä 

Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus  joitakin Merkittävä 

Heinäkurppa Gallinago media  harvinainen Merkittävä 

Mustaviklo Tringa erythropus  5–10 Merkittävä 

Punajalkaviklo Tringa totanus joitakin  Merkittävä 

Liro Tringa glareola  20–50 Merkittävä 

Naurulokki Chroicocephalus ridibundus 120–200  Hyvin tärkeä 

Kalatiira Sterna hirundo joitakin  Merkittävä 

Pikkutiira Sterna albifrons  satunnainen Merkittävä 

Huuhkaja Bubo bubo 0–1  Merkittävä 

Varpuspöllö Glaucidium passerinum 0–1  Merkittävä 

Suopöllö Asio flammeus  harvinainen Merkittävä 

Kuningaskalastaja Alcedo atthis  0–1 Merkittävä 

Harmaapäätikka Picus canus 4–5  Tärkeä 

Palokärki Dryocopus martius 1–3  Merkittävä 

Keltavästäräkki Motacilla flava 5–15  Merkittävä 

Sinirinta Luscinia svecica  joitakin Merkittävä 

Kirjokerttu Sylvia nisoria  harvinainen Merkittävä 

Pikkulepinkäinen Lanius collurio 2–3  Merkittävä 

Peltosirkku Emberiza hortulana satunnainen  Merkittävä 
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Rauvolanlahden rantaniitty ja osa Katariinanlaakson lehdoista, Friskalanlahdesta 
ja Kulhon saaresta ovat luonnonsuojelualueita. Rauvolanlahden eteläpuolella 
oleva Vaarniemi on myös luonnonsuojelualuetta. Suurin osa Rauvolanlahden ja 
Friskalanlahden alueesta kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Maakuntakaa-
vassa alue kuuluu SL- ja S-alueisiin. 

9.2  Luontodirektiivin mukaiset suojeluperusteet 

Rauvolanlahden Natura 2000 -alue on suojeltu sekä luontodirektiivin (aluetyyppi 
SAC) että lintudirektiivin (SPA) perusteella. Alueen suojeluperusteina mainitaan 
11 luontodirektiivin luontotyyppiä (taulukko 4) sekä luontodirektiivin liitteen II la-
jeista katkokynsisammal Dicranum viride. Alueelta on tavattu myös luontodirektii-
vin liitteessä II mainittu lahokaviosammal Buxbaumia viridis. 

9.3  Lintudirektiivin mukaiset suojeluperusteet 

Natura-alueen suojeluperusteina on kaikkiaan 29 lintulajia, joista 14 on lintudirek-
tiivin liitteen I lajeja ja muut lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuja muuttolin-
tulajeja (taulukko 5). Lintulajeista 21 on vesialueiden ja kosteikkojen lintuja, neljä 
metsälintuja ja neljä avomaiden lajeja, joiden kannan pääosa pesii soilla, pelloilla 
ja muilla avomailla kuin kosteikoilla. 

9.4  Yleiskaavan tuomat muutokset 

Hirvensalon alueelta on valmistunut osayleiskaava, josta on tehty Natura-arvio, 
Arvioinnissa tarkastellaan kaavan vaikutuksia Friskalanlahteen ja Kulhon aluee-
seen sekä Uittamonsillan osalta Rauvolanlahteen (FCG ja Latvasilmu 2017). 
Osayleiskaavalla ei todettu olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alu-
een suojeluperusteina oleviin lajeihin ja luontotyyppeihin, kun lieventävät toimen-
piteet otetaan huomioon. Lounais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan ar-
vioinnin lopputulos on oikea. 

Hirvensalon puolta ei ole tarpeen tarkastella uudelleen yleiskaavan Natura-arvi-
oinnissa. Arviointia on täydennettävä yleiskaavan mantereen puoleisen alueen 
(kuva 8) sekä yhteisvaikutusten osalta. Keskeinen arviointikohde on Rauvolanlah-
den osa-alue. Merkittävimmät muutokset Rauvolanlahden lähellä ovat Uittamon 
siltayhteys, Akumentinpuiston kunnostaminen ulkoilualueeksi sekä Akumentin-
puiston venesatamavaraukset. Akumentinpuiston rantaan on suunniteltu uutta 
venesatamaa Uittamon sillan kummallekin puolelle. Sillan pohjoispuolelle Hirven-
saloon tulee noin 250–300 uutta venepaikkaa. Akumentinpuiston rantaan mante-
reen puolelle on suunniteltu 350–400 uutta venepaikkaa, mutta satama saattaa 
myös jäädä toteutumatta. Veneily merelle tapahtuu Pitkäsalmen kautta Rauvolan-
lahden länsipuolitse. Rauvolanlahden kohdalla veneilyreitin nopeusrajoitus on 46 
km/h ja Katariinanlaakson kohdalta pohjoiseen 11 km/h. Veneily Rauvolanlahden 
sisäosissa luonnonsuojelualueen puolella on luvanvaraista. 

Muualla Rauvolanlahden lähiympäristössä yleiskaavaehdotus on nykytilanteen to-
teava. Alueelle ei ole tulossa uusia rakentamisalueita tai uutta tiestöä. Lahden ym-
päristössä olevat pellot säilyvät (kaavamerkintä MA). Natura-alueen ja nykyisen 
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asutuksen välissä olevat metsät on merkitty virkistysalueiksi (V). Myös hieman 
kauempana Eteläkaari-nimisen tien pohjoispuolella oleva laajahko metsäalue on 
varattu virkistyskäyttöön. 

Katariinanlaakso on suosittu virkistysalue. Katariinanlaaksosta alkaa viitoitettu 
reitti, joka johtaa Natura-alueen läpi Vaarniemeen Kaarinan puolelle. Reitin alku-
pää on kävelytietä, Rauvolanlahden rannan osuus lintutornille asti pitkospuureit-
tiä ja eteläisin, Vaarniemen lehtoon päätyvä pää polkua. Yleiskaavan toteutuessa 
Katariinanlaakson lähiympäristön (< 1 km) asukasluku ei mainittavasti muutu (tau-
lukko 6). Kauempana alueesta (1–3 km) asukasluku kasvaa vuoteen 2029 men-
nessä ennusteen mukaan noin 8 %. Katariinanlaakson merkitys lähivirkistysalu-
eena kasvaa vain vähän, mutta uusi tieyhteys (Uittamonsilta) ja Akumentinpuisto 
voivat houkutella paikalle kauempaa tulevia ulkoilijoita. 

Taulukko 6. Yleiskaavaehdotuksen mukaiset asukasluvun ennusteet 1 ja 3 kilometrin etäisyydellä 
Katariinanlaaksosta.   

Säde 
km 

Asukkaat 
2018 

Ennuste 
2029 

Ennuste 
2040 

Rakennusoikeuden mahdol-
listama asukasmäärien lisäys 

1 11 072 10 857 10 754 280 

3 28 972 31 430 34 336 14 000 

 

9.5  Vaikutukset Natura-alueen luontotyyppeihin 

Rauvolanlahden osa-alue rajautuu viljely- ja laidunkäytössä oleviin peltoihin ja 
metsiin. Alueeseen kuuluu kosteikkoa, rantaniittyä, Katariinanlaakson tammilehto 
sekä osa Vaarniemen metsistä. Ranta-alueella on luonnonsuojelualueen läpi kul-
keva virkistysreitti, jonka ulkopuolella liikkuminen on kielletty lintujen pesimäai-
kaan (1.4.–15.7. tai 1.4.–31.7.). Katariinanlaaksossa on useita reittejä ja polkuja, 
mutta liikkumista ei ole rajoitettu niissä Natura-alueen osissa, jotka sijaitsevat pe-
rustettujen luonnonsuojelualueiden ulkopuolella.   

Keskeinen arvioitava muutos on virkistyskäytön lisääntyminen, joka voi vaikuttaa 
sekä luontotyyppeihin (kuluminen) että lajistoon (kasvillisuuden tallautuminen, 
linnuston häiriintyminen). Muita vaikutusmekanismeja (liikenne, melu, päästöt, 
hulevedet) on tarkasteltu Hirvensalon osayleiskaavan Natura-arvioinnissa. Niihin 
yleiskaavaehdotuksen mantereen puoleinen osa ei tuo Natura-alueeseen kohdis-
tuvia muutoksia.  

Rauvolanlahden alueella esiintyy seitsemää luontodirektiivin liitteen I luontotyyp-
piä (kuva 9). Alueelta puuttuvia luontotyyppejä ovat rannikon laguunit, hakamaat 
ja kaskilaitumet sekä raviini- ja rinnelehdot, joita esiintyy Natura-alueen muissa 
osissa. Hirvensalon osayleiskaavan Natura-arvioinnissa Rauvolanlahden avovesi-
alue on tulkittu laajat matalat lahdet -luontotyyppiin, mutta Metsähallituksen te-
kemässä kuvioinnissa luontotyyppiä ei ole osoitettu. 

Merenrantaniityt. Itämeren boreaalisen rantaniityt -luontotyyppiin kuuluville 
merenrantaniityille on ominaista kasvillisuuden vyöhykkeisyys, matala kasvillisuus 



 Turun yleiskaava 2029. Natura-arviointi.  

 

32 
 

 

ja toisinaan suolalaikkujen esiintyminen (luontotyyppien kuvaukset Airaksista ja 
Karttusta (2001) mukaillen). Maankohoamisen vaikutukset ovat nähtävissä sekä 
kasvillisuudessa että topografiassa. Merenrantaniittyjä on aiemmin laidunnettu ja 
niitetty, mikä on pitänyt niityt avoimina, kasvilajistoltaan monimuotoisina ja pesi-
ville kahlaajalinnuille sopivina.  

Merenrantaniittyjä on Rauvolanlahden pohjoisosassa 100–150 metrin levyisenä 
vyöhykkeenä (kuva 9). Suunnilleen puolet (n. 6 ha) Natura-alueen rantaniityistä 
on Rauvolanlahdella. 

Vaikutukset. Rantaa myötäilevä, osittain pitkospuurakenteena toteutettu reitti 
kulkee merenrantaniityn itäosan läpi. Rantaniitty on aidattu laitumeksi ja liikkumi-
nen on ohjautunut hyvin reitille. Rantaniityn kasvillisuus kestää satunnaista tallaa-
mista melko hyvin. Virkistyskäytön lisääntyminen ei vaikuta merkittävästi rantanii-
tyt-luontotyyppiin. 

Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt. Luontotyyppiin kuuluu pitkään jatkuneen 
laidunnuksen tai niittämisen ylläpitämiä niittyjä, joita ei ole lannoitettu. Monet 
kohteista ovat laidunnettuja kallioketoja. Kasvillisuuden lajikoostumus vaihtelee 
alueen sijainnin, maaperän, kosteusolojen sekä alueen käytön ja hoidon mukaan. 
Putkilokasvien lajimäärä on usein suuri. Luontotyyppiin sisältyy perinteisessä käy-
tössä olevia alueita ja äskettäin hylättyjä alueita.  

 

 
Kuva 9. Natura-luontotyyppien esiintyminen Rauvolanlahden osa-alueella (Metsähallitus, julkaisematon). Alu-
eelta tavattavat luontotyypit on alleviivattu kartan selitteeseen. Katkoviivalla merkityn kunnanrajan eteläpuoli 
on Kaarinan puolta. 
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Runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä on Rauvolanlahden pohjoisrannalla, Katarii-
nanlaakson metsäkumpareiden välissä sekä Vaarniemessä alueen eteläpäässä yh-
teensä noin 6 hehtaaria. Merkittävin kohde on Katariinanlaakson kalliomäen län-
sirinteessä oleva 0,9 hehtaarin suuruinen niitty, joka kuuluu Varsinais-Suomen ar-
vokkaisiin perinnemaisemiin. 

Vaikutukset. Luontotyypin pinta-ala alueella on kohtalaisen suuri ja osa niityistä 
on laidunalueina, mikä rajoittaa ihmisten liikkumista. Tuoreiden niittyjen kasvilli-
suus on melko korkeaa, joten liikkuminen niillä ohjautuu poluille. Ulkoilijamäärien 
kasvu ei todennäköisesti merkittävästi heikennä luontotyypin tilaa.  

Silikaattikalliot. Kasvipeitteisiin silikaattikallioihin luetaan karujen niukkaravin-
teisten sekä keskiravinteisten kallioiden kallionrakokasvillisuus, josta on erotetta-
vissa useita alatyyppejä. Luontotyyppiin sisältyy myös kallioketoja. Luontotyyppiä 
esiintyy pieninä kuvioina Katariinanlaaksossa ja Vaarniemessä. Luontotyypin 
pinta-ala Rauvolanlahdella on noin kaksi hehtaaria. 

Vaikutukset. Luontotyypin kasvillisuus on herkästi kuluvaa ja muutokset ovat pit-
käaikaisia, sillä karujen kallioalueiden kasvillisuus toipuu hitaasti. Luontotyyppi-
kohteet sijaitsevat ranta-alueilla ja kallioiden reunoilla kulkureittien ulkopuolella. 
Laajimpiin kohteisiin kuuluva Ruskiakallion alue on Turun kaupungin edustuskäy-
tössä ja pääosin aidattu virkistyskäytön ulkopuolelle. Luontotyyppiin ei kohdistu 
merkittäviä käyttöpaineita, mutta pienikin ulkoilukäytön lisääntyminen voi aiheut-
taa kasvillisuuden kulumisesta. Luontotyypin pinta-ala koko Natura-alueella on 18 
hehtaaria, jota Rauvolanlahden osuus on noin 10 %. Luontotyyppiin mahdollisesti 
kohdistuvaa heikentymistä ei voida koko Natura-alueen mittakaavassa pitää mer-
kittävänä. 

Boreaaliset luonnonmetsät. Luontotyyppiin kuuluvat vanhat, luonnontilaisina ke-
hittyneet metsät. Luonnontilaisuutta ilmentävät mm. puuston satunnainen jakau-
tuminen, latvuskerroksen vaihtelevuus, lahopuuston runsaus sekä siellä täällä 
esiintyvät muuta puusukupolvea vanhemmat puut. Vallitsevan puuston ikä on ylit-
tänyt metsätaloudellisen uudistamisiän. Puusto voi olla kasvupaikan mukaan ha-
vupuuvaltaista, sekapuuvaltaista tai lehtipuuvaltaista. Luonnonmetsät ovat mo-
nien uhanalaisten vanhan metsän lajien tärkeitä elinympäristöjä. 

Luonnonmetsää on Katariinanlaakson pohjoisrinteellä ja hieman laajempina kuvi-
oina Vaarniemessä. Suurin osa (n. 9 ha) Natura-alueen luonnonmetsistä (yhteensä 
13,5 ha) on Rauvolanlahden alueella. 

Vaikutukset. Luonnonmetsien virkistyskäyttö ohjautuu poluille, sillä kaatuneet 
rungot ja kasvillisuus ja pinnanmuodotkin hankaloittavat liikkumista muualla. Ka-
tariinanlaakson virkistyskäyttö tulee lisääntymään. Vaikutusta ei voida pitää mer-
kittävänä, koska virkistyskäyttö ei muuta luontotyypin rakennepiirteitä. 

Jalopuumetsät. Luontotyyppiin kuuluvat luonnontilaiset, puustoltaan vanhat tai 
melko vanhat jalopuuvaltaiset metsät. Puustossa vallitsevat tammi, lehmus, ja-
lava, vaahtera tai saarni. Sekapuuna kasvaa lähinnä lehtipuita, yleisimmin haapoja 
ja rauduskoivuja. Kenttäkerros on vaihteleva. Vanhojen jalopuiden rungoilla kas-
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vava sammal- ja jäkälälajisto monipuolinen. Vanhoista lehtipuista riippuvainen sie-
nilajisto on runsas. Istutetut jalopuumetsät ja puistojen jalopuusto eivät kuulu 
luontotyyppiin. 

Jalopuumetsiä on Katariinanlaaksossa ja Vaarniemessä. Kuvioiden läpi kulkee 
useita polkuja ja myös rakennuksille johtavia teitä. 

Vaikutukset. Katariinanlaakson jalopuumetsien kasvillisuuden on todettu kärsi-
neen ulkoilukäytön aiheuttamasta kulumisesta. Jalopuumetsien virkistyskäyttö tu-
lee kaavan toteutuessa lisääntymään. Suurin osa ulkoilijoista liikkuu polkuja pitkin, 
mutta ulkoilijamäärien kasvaessa kasvillisuuteen kohdistuvat haitat voivat silti li-
sääntyä. Luontotyypin pinta-ala Natura-alueella on 17,4 hehtaaria, josta huomat-
tava osa (n. 12 ha) on Katariinanlaaksossa. Yleiskaavaehdotuksen mukainen ulkoi-
lijamäärien lisäys on melko pieni. Akumentinpuiston kehittäminen ulkoilukoh-
teena vähentää sitä edelleen. Vaikutukset luontotyyppiin eivät kokonaisuutena 
muodostu merkittäviksi. Luontotyypin tilaa on syytä seurata ja tarvittaessa ylläpi-
tää lieventävillä toimenpiteillä (alaluku 9.10). 

Lehdot. Lehdot ovat reheviä ja runsaslajisia metsiä, joita on ravinteisilla multa-
mailla. Lehtoja luonnehtivat kerroksellinen kasvillisuus ja monet pelkästään leh-
doista tavattavat kasvi- ja eläinlajit. Boreaalisista lehdoista on kuvattu lukuisia eri 
lehtokasvillisuustyyppejä, joiden pääryhmät ovat kuivat, tuoreet ja kosteat lehdot. 
Tärkeimmät Lehtojen piirteet ovat lehtokasvilajiston runsaus sekä puuston ra-
kenne ja lajikoostumus. Jalopuustoiset lehdot muodostavat oman luontotyyp-
pinsä.  

Lehtoja on pieninä kuvioina Katariinanlaakson ja Vaarniemen rinteillä. Lehtokuvi-
oiden läpi kulkee polkuja ja ulkoilureittejä. 

Vaikutukset. Katariinanlaakson lehtokasvillisuus on kärsinyt jalopuumetsien ta-
voin tallautumisesta. Ulkoilijamäärien kasvusta mahdollisesti aiheutuvat haitat 
ovat samanlaisia kuin jalopuumetsissä. Luontotyypin pinta-ala Natura-alueella on 
12 hehtaaria, josta noin 4,5 hehtaaria on Rauvolanlahden osa-alueella. Vaikutuk-
set luontotyyppiin eivät kokonaisuutena muodostu merkittäviksi, sillä yleiskaava-
ehdotuksen tuoma virkistyskäytön lisääntyminen ei ole suurta. Luontotyypin tilaa 
on syytä seurata ja tarvittaessa ylläpitää lieventävillä toimenpiteillä (alaluku 9.10). 

Vanhat tammimetsät. Vanhoja tammimetsiä on niukasti Suomen lounaisosissa. 
Tyyppiin kuuluvat tammea kasvavat kangasmetsät, joissa puusto on yli satavuoti-
asta. Sekapuuna kasvaa yleisimmin mäntyjä, koivuja, haapoja ja pihlajia. Luonto-
tyypin tunnuspiirteenä on vanhojen tammien runsaus. Rehevillä tai kalkkipitoisilla 
paikoilla kasvavat tammimetsät ovat lehtoja, ja ne kuuluvat jalopuumetsät-luon-
totyyppiin.  

Vaikutukset. Tammimetsiä on Natura-alueella vain yksi pieni kuvio, joka sijaitsee 
Vaarniemessä ulkoilureittien ulkopuolella. Ulkoilijamäärien kasvu ei merkittävästi 
lisää tammimetsässä liikkumista, eikä heikennä luontotyypin tilaa.  
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9.6  Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin  

Katkokynsisammal. Katkokynsisammal on vanhojen tammien ja lehmuksien run-
goilla kasvava erittäin uhanalainen (EN) sammallaji, joka muodostaa runkojen ala-
osiin parin senttimetrin korkuisia tiiviitä, tummanvihreitä tuppaita. Laji kasvaa Ka-
tariinanlaaksossa yhdellä alueella 20 jalopuun rungolla. Puista viisi on tammia ja 
muut lehmuksia. Katkokynsisammalen tuppaita todettiin vuonna 2013 yhteensä 
75 (Syrjänen & Marsh 2013).  

Vaikutukset. Katkokynsisammal on ilmansaasteista, erityisesti typpilaskeumasta 
herkästi kärsivä laji. Katariinanlaakson kasvupaikat sijaitsevat melko etäällä (yli 
500 m) kaavaan merkityistä uusista liikenneväylistä. Vaikutuksia lajiin on arvioitu 
Hirvensalon osayleiskaavan Natura-arvioinnissa (FCG ja Latvasilmu 2017). Esiinty-
män ei arvioitu kärsivän ilman epäpuhtauksista, sillä liikenteen synnyttämät pitoi-
suudet laimenevat taustapitoisuuksien tasolle näin kaukana Uittamonsillan pääs-
tölähteestä. 

Lisääntyvä virkistyskäyttö ei vaikuta merkittävästi puiden rungoilla oleviin esiinty-
miin, mutta on mahdollista, että osa joidenkin puiden rungoilla olevista versoista 
vaurioituu ohikulkijoiden ottaessa tukea rungoista. Mahdollinen haitta lienee kui-
tenkin vähäinen ja kohdistuu yksittäisin runkoihin. Yleiskaavaehdotuksen toteut-
taminen ei vaikuta merkittävästi katkokynsisammaleeseen. 

Lahokaviosammal. Lahokaviosammal kasvaa maanpinnan lähellä pitkälle lahon-
neella puuaineksella, useimmiten kannolla tai maahan kauan sitten kaatuneella 
rungolla. Lajin esiintymiä on todettu Katariinanlaaksossa. Laji on hiljattain löydetty 
myös Vaarniemen kallioalueelta Kaarinan puolella (www.laji.fi). 

Vaikutukset. Lahokaviosammalen uhkana virkistyskäyttömetsissä on tallautumi-
nen ja usein myös lahopuun väheneminen. Katariinanlaakson esiintymät ovat vaa-
rassa virkistyskäytön vuoksi. Kasvupaikat ovat luonnonsuojelualueella, mutta vir-
kistyskäytön vaikutukset voivat olla merkittäviä, jos kasvupaikat häviävät. Kasvu-
paikkojen säilyttäminen saattaa edellyttää kulunohjaustoimia (alaluku 9.10). Vir-
kistyskäyttö ja tallautuminen ei yhtä selkeästi uhkaa Vaarniemen kasvupaikkoja. 

9.7  Vaikutukset lintudirektiivin lajeihin 

Rauvolanlahden Natura 2000 -alueen suojeluperusteina mainitaan 29 lintulajia, 
jotka voidaan jakaa elinympäristönsä perusteella metsälintuihin, vesi- ja rantalin-
tuihin sekä avomaalintuihin. Virkistyskäytön (veneily ja maalla tapahtuva) lisään-
tyminen vaikuttaa eri tavoin eri ympäristöissä eläviin lajeihin.  

Seuraavassa yleiskaavaehdotuksen vaikutuksia tarkastellaan niin, että elintavoil-
taan ja arvioiduilta vaikutuksiltaan samankaltaiset lajit käsitellään omina ryhmi-
nään. Liikennemelun vaikutuksia lintuihin on tarkasteltu Hirvensalon osayleiskaa-
vaehdotuksen Natura-arvioinnissa (FCG ja Latvasilmu 2017). Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen lausunnossa edellytetyt lieventävät toimet on otettu huomioon 
11.6.2018 hyväksytyn kaavan yleismääräyksissä. Liikennemelun vaikutukset Na-
tura-alueeseen on ratkaistu riittävän hyvin. Melun vaikutuksia Rauvolanlahden 
Natura-alueen linnustoon ei ole tarpeen käsitellä uudestaan. 
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Harmaapäätikka ja palokärki. Lajit elävät koko vuoden varttuneissa ja vanhoissa 
metsissä, joissa on tarjolla lahopuuta. Kumpikaan lajeista ei häiriinny herkästi ih-
misten liikkumisesta tai äänistä. Pesäpuukin voi sijaita ulkoilureitin lähellä.  

Vaikutukset. Harmaapäätikkaan ja palokärkeen ei kohdistu virkistyskäytön lisään-
tymisestä merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

Huuhkaja ja varpuspöllö. Huuhkaja ei tiettävästi ole pesinyt Natura-alueella aina-
kaan kymmenen vuoteen. Varpuspöllökin on pesinyt satunnaisesti, mutta sen 
esiintyminen painottuu talvikauteen. Varpuspöllö on ihmistä kohtaan peloton, 
huuhkaja tarvitsee rauhallisen pesimäpaikan, jossa ihmiset eivät vieraile.  

Vaikutukset. Virkistyskäytön lisääntymisen ei voi arvioida vaikuttavan merkittä-
västi kumpaankaan lajiin. 

Ruskosuohaukka ja sinisuohaukka. Ruskosuohaukka pesii laajoissa järviruoko-
kasvustoissa, mutta laji ei kuulu Rauvolanlahden Natura-alueen säännölliseen pe-
simälinnustoon. Muuttoaikoina ruskosuohaukat ruokailevat pelloilla ja matalilla 
rantaniityillä. Pohjois-Suomen pesimälinnustoon kuuluva sinisuohaukka on alueen 
rantaniityillä lähinnä syysmuuton aikainen vierailija.  

Vaikutukset. Molemmat lajit välttävät vilkkaiden ulkoilureittien ja maanteiden lä-
hiympäristöjä (alle 100 m). Yleiskaavaehdotuksen mukainen virkistyskäytön li-
sääntyminen ei kuitenkaan merkittävästi heikennä lajien esiintymisedellytyksiä 
Rauvolanlahden alueella, sillä virkistyskäyttö lahden rannalla tapahtuu rantaa 
noudattavaa reittiä pitkin. 

Nuolihaukka. Nuolihaukka pesii tavallisimmin kosteikkojen ja muiden avovesialu-
eiden rantametsissä. Pesä on lähes poikkeuksetta korkealla puun latvassa. Sekä 
Katariinanlaakso että Vaarniemi tarjoavat lajille sopivia pesimäpaikkoja. Nuoli-
haukan ravinnosta huomattava osa on sudenkorentoja, joita haukat saalistelevat 
ruovikoiden ja rantaniittyjen yllä.  

Vaikutukset. Nuolihaukka ei ole kovin arka. Pesäpuita on löydetty pihamailtakin ja 
kosteikkojen laidunnetut rantaniityt sopivat hyvin ruokailuympäristöiksi. Virkistys-
käytön lisääntyminen ei vaikuta merkittävästi nuolihaukkaan. 

Heinätavi, lapasorsa ja tukkasotka. Rehevien kosteikkojen vesilintuja, jotka pesi-
vät ja oleskelevat rantaniityillä, ruovikoissa ja avovesialueilla. Rauvolanlahdella on 
lajeille sopivaa pesimäympäristöä ja tukkasotkalle myös muuttoaikoina ruokailu- 
ja oleskelupaikaksi sopivaa matalikkoa.  

Vaikutukset. Rauvolanlahden rannan virkistysreitin käyttäminen ei vaikuta heinä-
taviin, lapasorsaan tai tukkasotkaan. Keväällä ja syksyllä tapahtuva veneily voi häi-
ritä alueella ruokailevia tukkasotkia. Kesäaikana häiriöitä voi aiheutua avovesialu-
eella mahdollisesti liikkuville sotkapoikueille. Veneilijöiden mahdollisesti aiheutta-
mia häiriöitä ei ole selvitetty. Veneilyn ohjaaminen kauempana vesialueella sijait-
sevalle reitille vähentää mahdollisia häiriöitä. 

Harmaahaikara ja uivelo. Muuttoaikoina alueella esiintyviä kosteikkolintuja. Har-
maahaikarat oleskelevat ja ruokailevat ruovikoissa ja märillä rantaniityillä, uivelot 
matalilla avovesialueilla.  
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Vaikutukset. Ranta-alueiden virkistyskäytön lisääntyminen ei vaikuta kumpaakaan 
lajiin. Veneily häiritsee uiveloita, jos veneilijät liikkuvat suojelualueen puolella. Ve-
neilyn ohjaaminen kauempana vesialueella sijaitsevalle reitille vähentää mahdol-
lisia häiriötä. 

Valkoposkihanhi on saaristossa pesivä lintu, joka muina aikoina ruokailee pelloilla 
ja rantaniityillä. Rauvolanlahden matalakasvuiset rantaniityt sopivat hyvin lajin 
ruokailu- ja oleskelupaikoiksi.  

Vaikutukset. Valkoposkihanhi on ihmistä kohtaan hyvin luottavainen. Virkistyskäy-
tön lisääntyminen ei vaikuta valkoposkihanhiin edellyttäen, että alueella liikkuvat 
ihmiset käyttävät rantaa noudattavaa reittiä. 

Liro, mustaviklo, punajalkaviklo, suokukko, jänkäkurppa ja heinäkurppa. Muut-
toaikoina Natura-alueen rantaniityillä tavattavia kahlaajalintuja, joista ainoastaan 
punajalkaviklo pesii alueella. Rauvolanlahden matalat rantaniityt tarjoavat lajeille 
hyvin sopivan ympäristön. Kahlaajalintujen enemmistö ilmeisesti kuitenkin ruokai-
lee Friskalanlahden laajemmilla niityillä.  

Vaikutukset. Rauvolanlahden ranta-alueen virkistyskäyttö voi häiritä rantareitin lä-
hellä ruokailevia kahlaajalintuja, jotka yleensä kuitenkin löytävät lähistöltä muita-
kin ruokailuun sopivia paikkoja. Virkistyskäytön lisääntymisen ei voi arvioida vai-
kuttavan merkittävästi liron, mustaviklon, punajalkaviklon, suokukon, jänkäkur-
pan tai heinäkurpan esiintymiseen Natura-alueella. 

Naurulokki ja kalatiira. Naurulokkeja pesii säännöllisesti Rauvolanlahden Natura-
alueella, mutta laji on vain joinakin vuosina pesinyt Rauvolanlahden osa-alueella. 
Kalatiira pesii Natura-alueen muissa osissa sekä Mallaspussin saarella Rauvolan-
lahden pohjoispuolella. Ruokailevia naurulokkeja ja kalatiiroja tavataan Rauvolan-
lahdella säännöllisesti.  

Vaikutukset. Naurulokki ja kalatiira eivät häiriinny maalla liikkuvista ihmistä eivätkä 
veneilijöistä. Yleiskaavaehdotuksen tuoma virkistyskäytön lisääntyminen ei vai-
kuta naurulokkiin tai kalatiiraan. 

Keltavästäräkki. Rantaniityillä ja laidunmailla pesivä laji, joka viihtyy muuttoai-
koinakin samankaltaisessa ympäristössä. Lajille sopivaa pesimä- ja ruokailuympä-
ristöä on myös Rauvolanlahdella.  

Vaikutukset. Keltavästäräkki on ihmistä kohtaan luottavainen, eikä se häiriinny ul-
koilijoista paitsi aivan pesänsä lähellä. Virkistyskäytön lisääntyminen Rauvolanlah-
den alueella ei vaikuta keltavästäräkkiin. 

Sinirinta on Pohjois-Suomen tunturialueilla pesivä lintu, joita tavataan muuttoai-
koina kosteikkojen pensaikoissa, ojien varsilla ja muilla pensoittuneilla avomailla. 
Rauvolanlahdella viivähtänee toukokuussa ja elo–syyskuussa pieni määrä sinirin-
toja. 

Vaikutukset. Sinirinta ei ole ihmistä kohtaan arka. Laji suosii muuttoaikoina kos-
teapohjaisia pensaikkoalueita, joissa ihmiset eivät mielellään liiku. Virkistyskäytön 
lisääntyminen Rauvolanlahden alueella ei vaikuta sinirintaan. 
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Pikkulepinkäinen. Puoliaukeiden kulttuurimaiden pesimälintu, jota tavataan pen-
soittuneilta pelloilta ja niityiltä sekä pensoittuvilta hakkuuaukeilta. Muuttoaikoina 
laji viihtyy myös pensaikkoisilla ruovikkoalueilla.  

Vaikutukset. Pikkulepinkäinen ei ole arka, mutta se välttää vilkkaassa virkistyskäy-
tössä olevia alueita. Rauvolanlahden virkistyskäyttö on ohjattu pikkulepinkäiselle 
sopivien avomaiden kohdalla olemassa oleville reiteille. Virkistyskäytön lisäänty-
minen ei vaikuta lajiin merkittävästi. 

Pikkutiira, suopöllö, kuningaskalastaja, kirjokerttu ja peltosirkku. Satunnaisesti 
ja lähinnä yksittäisinä yksilöinä Natura-alueella tavattavia lajeja.  

Vaikutukset. Virkistyskäytön lisääntymisen vaikutuksia alueella satunnaisesti ta-
vattaviin lajeihin ei voida tarkoin arvioida. Vaikutuksia on silti pidettävä merkityk-
settöminä lajien epäsäännöllisen esiintymisen vuoksi.  

9.8  Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut Hirvensalon osayleiskaavan ehdotuk-
sen (4.12.2017) Natura-arvioinnista (FCG, Latvasilmu osk) lausunnon. Lausunnos-
saan ELY-keskus on tarkentanut meluun liittyvien vaikutusten lieventävien toi-
mien tarvetta myös em. Hirvensalon oyk:n ulkopuolella, mikä onkin otettu huomi-
oon 11.6.2018 hyväksytyn kaavan yleismääräyksissä. Arvioinnissa ei ole kuvattu, 
että em. meluntorjuntaan liittyvä sisältö on kirjattu asianmukaisesti tähän käsitel-
tävään kaavaehdotukseen ja siltä osin Hirvensalon oyk:n kaavan kanssa yhteisvai-
kutuksena syntyvä liikennemelu on riittävällä tavalla ratkaistu alueen Natura-ar-
vojen kannalta. 

Lemunniemen osayleiskaava. Rauvolanlahden alue rajautuu etelässä Lemunnie-
men osayleiskaava, joka on vahvistettu vuonna 2009. Kaavalla saattaa olla Turun 
yleiskaava 2029:n kanssa Rauvolanlahden Natura-alueeseen kohdistuvia yhteis-
vaikutuksia. Osayleiskaavassa varaudutaan Lemunniemessä 10 000 asukkaaseen.  
Rauvolanlahden Natura-alueen eteläisin osa (Vaarniemenkallio, Vaarniemi ja ve-
sialueen eteläosa) sijoittuu Lemunniemen osayleiskaava-alueelle.  

Vaarniemenkallion etelä- ja itäpuolelle on kaavassa osoitettu laajoja pientaloalu-
eita, joista osa on hyvin lähellä Natura-aluetta. Kaavassa on osoitettu myös virkis-
tysalueita Rauvolanlahden eteläpuolelle. Nykyiset virkistysreitit suuntautuvat 
niiltä Vaarniemenkalliolle ja Rauvolanlahden rannalle. Kaavaselostukseen ei ole 
merkitty lähialueiden asukaslukutavoitteita, joten virkistyskäytön lisääntymistä 
Natura-alueen puolella on hankala tarkemmin arvioida. Haitalliset vaikutukset voi-
vat kohdistua selvimmin luonnonmetsiin ja jalopuumetsiin, joita on virkistysreit-
tien ympäristössä. Pohjoisempana Rauvolanlahden rannalla luontotyyppeihin ei 
kohdistu haittoja, jos kaikki liikkuminen alueella tapahtuu nykyistä reittiä pitkin. 
Nykyisen reitin käyttäminen pitää myös linnustoon kohdistuvan häiriön mahdolli-
simman vähäisenä. 

9.9  Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Alueen suojelutavoitteet määrittävät miten merkittävä alue on luontotyyppien ja 
lajien suotuisan suojelutason ja Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyden kannalta. 
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Yleiskaavaehdotuksen toteutumisen vaikutukset kohdistuvat välillisesti luonto-
tyyppeihin ja lajeihin. Välittömiä vaikutuksia ei ole. 

Yleiskaavaehdotuksen mukainen maankäyttö ei merkittävästi muuta Rauvolanlah-
den Natura-alueen ekologisia rakenteita ja ominaispiirteitä. Kaava ei vaaranna alu-
een suojeluperusteina olevien luontotyyppien ja lajien säilymistä alueella, mutta 
vähäisempiä vaikutuksia saattaa kohdistua joihinkin luontotyyppeihin ja lajeihin. 
Vaikutukset aiheutuvat alueen lisääntyvästä käytöstä ja niitä on tarpeen lieventää 
virkistyskäyttöjen haittoja vähentävillä toimenpiteillä. Yleiskaavaehdotuksen to-
teutuminen ei vaaranna Natura-alueen eheyttä. 

9.10  Lieventävät toimenpiteet 

Lisääntyvän virkistyskäytön vaikutuksia voidaan vähentää kehittämällä Natura-
alueen ulkopuolella olevia kohteita. Katariinanlaaksoon kohdistuvaa ulkoilupai-
netta on syytä vähentää tekemällä Akumentinpuistosta houkutteleva ulkoilualue. 

Ulkoilijoiden ohjaaminen pois Katariinanlaakson kulutuksesta herkästi kärsiviltä 
alueilta on tarpeen. Kulunohjaukseen voidaan käyttää opasteita sekä aitoja tai 
muita esteitä. Kulunojaus tarvitsee erillisen suunnitelman, johon tulee liittää myös 
katkokynsisammalen ja lahokaviosammalen kasvupaikkojen suojaaminen. 

Rauvolanlahden niityillä juoksutetaan ennen laidunkauden alkamista toisinaan 
koiria. Irrallaan olevat koirat häiritsevät alueella pesiviä ja ruokailevia lintuja ja voi-
vat myös saalistaa lintuja ja niiden poikasia. Tilanne helpottuu laidunkauden alka-
essa, jolloin laitumille ei enää mennä. Ulkoilijamäärien lisääntyessä koirien aiheut-
tamat vahingotkin voivat kasvaa. Haittoja on mahdollista vähentää pystyttämällä 
irrallaan liikkuvien koirien aiheuttamista häiriöistä muistuttavia kylttejä ja muilla 
tavoin valistamalla koirien ulkoiluttajia. 

Liikkuminen lahden itärannalla tulisi sallia vain nykyistä, merkittyä reittiä pitkin 
(rauhoituspäätöksessä liikkuminen muualla on sallittua kesäkauden ulkopuolella). 
Kulkureitin aitaaminen rantaniityn puolelta vähentää niityllä liikkuvien ihmisten 
linnustolle aiheuttamia haittoja. Reitin kehittäminen on tarpeen myös Kaarinan 
puolelta tulevan virkistyskäytön lisääntymisen vuoksi. Laidunalueella liikkumisen 
rajoittamista tai kieltämistä tulee tarkastella samassa kulunohjaussuunnitelmassa 
Katariinanlaakson kanssa. 

Koska venepaikkojen määrä Rauvolanlahden lähellä kasvaa, veneily on varovai-
suusperiaatetta noudattaen ohjattava mahdollisimman etäälle Natura-alueesta. 
Myös nopeusrajoituksen alentaminen parantaa lintujen elinmahdollisuuksia. Ve-
neily luonnonsuojelualueella on kielletty kesäkaudella (1.4.–31.7.). Veneilykiellon 
laajentaminen ympärivuotiseksi turvaisi paremmin vesilintujen tarvitseman rau-
han.  

Rauvolanlahden osa-alueella on useita eri aikaan toteutettuja luonnonsuojelualu-
eita, joiden rauhoitusmääräykset poikkeavat toisistaan. Rauhoitusmääräysten yh-
tenäistäminen helpottaisi alueen suojelua. Rauhoitusmääräyksiä uusittaessa on 
hyvä tarkastella myös veneilykieltoja tai -rajoituksia, laidunalueilla liikkumista sekä 
muita mahdollisia liikkumisrajoituksia, joilla linnustoon kohdistuvia haittoja saa-
daan vähennettyä. Määräyksissä esittävät uudet liikkumisrajoitukset eivät ole ny-
kytilanteessa välttämättömiä, mutta tilanne voi muuttua veneliikenteen ja alueen 
muun käytön lisääntyessä. 
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10  RUISSALON LEHDOT (FI0200057) 

10.1  Sijainti ja yleiskuvaus 

Ruissalon lehdot käsittää suuren osan Ruissalon saaresta, Iso-Pukki-nimisen saa-
ren sekä muutamia muita Ruissalon länsiosaa ympäröiviä saaria. Natura-rajauksen 
ulkopuolella on vain kaksi saaren länsipäässä sijaitsevaa aluetta. Ruissalon rehe-
vällä, amfiboliittiperäisellä ja ilmastollisesti edullisella saarella sijaitsevat maamme 
laajimmat ja arvokkaimmat tammilehdot. Alue kattaa suuren osan Suomen luon-
nonvaraisista tammimetsistä. Uhanalaislajistoa on runsaasti. Jalopuulajisto on 
monipuolisempi ja lahoista jalopuista riippuvainen kovakuoriais- ja sienilajisto run-
saampi kuin missään muualla Suomessa. Monien kololintujen pesimätiheys Ruis-
salossa on valtakunnan ehdotonta huippua.  

Natura-alueen pinta-ala on 852 hehtaaria, josta merta on 4,6 %. Se muodostaa 
ainutlaatuisen kokonaisuuden, jota vanha asutus, viljelmät ja muun maankäyttö 
ovat pirstoneet. Alueella tavataan erityyppisiä lehtoja kosteista saniaisvaltaisista 
ja lähteikköisistä painanteista tuoreisiin, reheviin tammi-lehmus- tai tammi-päh-
kinämetsiin. Natura-alueella on myös kuivia, aluskasvillisuudeltaan vaatimattomia 
tammea kasvavia rinnelehtoja, kallioita, kallionaluslehtoja ja hakamaita. Ruissalon 
itäosa on kauttaaltaan rehevämpää ja tammi muodostaa siellä useita metsiköitä. 
Länsiosassa maaperä on karumpaa ja tammia kasvaa etupäässä sekapuuna havu-
puiden joukossa.  

Taulukko 7. Ruissalon Natura-alueen suojeluperusteina olevat luontotyypit ja luontodirektiivin lajit. Priorisoi-
dut luontotyypit on merkitty tähdellä. 

Luontotyyppi Koodi Pinta-ala (ha) Edustavuus 

Laajat matalat lahdet 1160 17 Hyvä 

Kivikkorannat 1220 0,05 Kohtalainen 

Kasvipeitteiset merenrantakalliot 1230 3,2 Kohtalainen 

Merenrantaniityt 1630 11,2 Kohtalainen 

Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* 6270 9,4 Kohtalainen 

Kosteat suurruohoniityt 6430 2 Kohtalainen 

Kasvipeitteiset silikaattikalliot 8220 43 Hyvä 

Boreaaliset luonnonmetsät* 9010 75 Hyvä  

Jalopuumetsät* 9020 117 Hyvä 

Lehdot 9050 54 Hyvä 

Metsäluhdat* 9080 3 Kohtalainen 

Vanhat tammimetsät 9190 7,5 Erinomainen 

Luontodirektiivin lajit Esiintymiä Natura-alueella 

Kapeasiemenkotilo Vertigo angustior Puutteellisesti tunnettu (ranta-alueet) 

Erakkokuoriainen Osmoderma barnabita (eremita) 100–500 puuta 

Katkokynsisammal Dicranum viride 50–60 puuta 

Vennajäärä Mesosa myops 50–100 puuta 

Korpihohtosammal Herzogiella turfacea Yksi kasvupaikka 
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Kuva 10. Natura-luontotyyppien esiintyminen Ruissalossa (Metsähallitus, julkaisematon). Alueelta tavattavat 
luontotyypit on alleviivattu kartan selitteeseen. 

Ruissalo on erittäin tärkeä virkistyskäyttöalue. Saaressa on mm. leirintäalue, kyl-
pylä, kasvitieteellinen puutarha, golfkenttä sekä puolustusvoimien käytössä oleva 
alue. Natura-alue käsittää yli 90 % saaren maa-alasta. Huomattava osa Natura-
alueesta kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan tai osayleiskaavan SL-alueisiin. Vuonna 
2006 saarelle ja lähiluodoille on perustettu 354 hehtaaria yksityismaiden luonnon-
suojelualueita. Aiemmin perustetut Ruissalon ja Marjaniemen luonnonsuojelualu-
eet käsittävät noin 85 hehtaaria ja sisältyvät vuoden 2006 rauhoituspäätökseen.     

Ruissalon pohjoispuolella on Pansion satama-alue ja eteläpuolella Turun kantasa-
tamaan johtava matkustaja-alusten käyttämä laivareitti. 

10.2  Luontodirektiivin mukaiset suojeluperusteet 

Ruissalon lehdot on suojeltu sekä luontodirektiivin (aluetyyppi SAC) että lintudi-
rektiivin (SPA) perusteella. Natura-tietolomakkeella suojeluperusteena mainitaan 
12 luontodirektiivin luontotyyppiä ja viisi luontodirektiivin liitteen II lajia (taulukko 
7). Luontotyypeistä kolme on merenrantojen ja vesialueiden luontotyyppejä, kaksi 
kallioalueiden luontotyyppejä ja viisi metsäympäristön luontotyyppejä. Luontodi-
rektiivin liitteen II lajeista alueelta on tavattu myös lahokaviosammal Buxbaumia 
viridis ja täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis, joita Natura-lomakkeella ei 
mainita. 

  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luonnonsuojelualue
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luonnonsuojelualue
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10.3  Lintudirektiivin mukaiset suojeluperusteet 

Ruissalon suojeluperusteina on yhdeksän lintudirektiivin liitteen I lajia sekä kah-
deksan muuta lintulajia (taulukko 8). Lintulajeista suurin osa on vesialueen ja ran-
tojen lajeja. Metsälintuja on kuusi ja avomailla pesiviä lajeja kolme. 

Taulukko 8. Ruissalon Natura 2000 -alueen suojeluperusteina mainitut lintulajit. Lintudirektiivin liitteen I lajit 
on lihavoitu. 

Laji Pesiviä  Yksilöitä  Natura-alueen  
merkitys lajille  pareja muulloin 

Valkoposkihanhi Branta leucopsis 45–60 2500–3500 Tärkeä 

Lapasorsa Anas clypeata 0–1  Merkittävä 

Punasotka Aythya ferina 0–1  Merkittävä 

Tukkasotka Aythya fuligula 5–10  Merkittävä 

Haahka Somateria mollissima 50–100  Merkittävä 

Punajalkaviklo Tringa totanus 0–1  Merkittävä 

Kalatiira Sterna hirundo 30–45  Merkittävä 

Lapintiira Sterna paradisaea 2–3  Merkittävä 

Selkälokki Larus fuscus fuscus 30–40  Tärkeä 

Varpuspöllö Glaucidium passerinum  2–5 talvisin Merkittävä 

Harmaapäätikka Picus canus 7–9  Tärkeä 

Palokärki Dryocopus martius 4–5  Merkittävä 

Kivitasku Oenanthe oenanthe 5–15  Merkittävä 

Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 0–1  Merkittävä 

Pikkusieppo Ficedula parva 0–1  Merkittävä 

Pikkulepinkäinen Lanius collurio 3–5  Merkittävä 

Peltosirkku Emberiza hortulana 0–1  Merkittävä 

10.4  Yleiskaavan tuomat muutokset 

Ruissalossa on voimassa vuonna 1999 vahvistettu Ruissalon osayleiskaava, joka 
jää Yleiskaavan 2029 vahvistuessa voimaan. Yleiskaavaehdotus mahdollistaa 
Ruissalon länsiosassa olevan asemakaavoitetun leirintäalueen kehittämisen vir-
kistysalueena, ja tuo vähäisiä muutoksia osayleiskaavaan. Ruissalon saarelle osoi-
tetaan arvokkaan rakennetun ympäristön kohteita, kansallinen kaupunkipuisto, 
suojavyöhykkeet sv-1 ja sv-2 sekä meritulvavaara-alueet. Yleiskaavaehdotuksen 
mukaisesta maankäytöstä ei aiheudu suoria, Ruissalon Natura-alueeseen kohdis-
tuvia vaikutuksia, esimerkiksi luontotyyppien tai suojeltavien lajien elinympäris-
töjen pinta-alan muutoksia. Kaavan vaikutukset ovat epäsuoria ja aiheutuvat vir-
kistyskäytön ja liikenteen lisääntymisestä saarella. 

Liikennöinti Ruissaloon mantereen puolelta tapahtuu sillan kautta. Sillan lähialu-
eilla mantereen puolella on voimassa Ratapiha-alueen ja Linnakaupungin 
osayleiskaavat. Ratapiha-alueen osayleiskaava jää pienin muutoksin voimaan 
yleiskaavan toteutuessa. Yleiskaava korvaa voimaan tullessaan Linnakaupungin 
osayleiskaavan. Linnakaupungin osayleiskaava-alueen merkintöjä on tarkistettu 
yleiskaava 2029:ssä. Merkittävin muutos koskee satamatoimintojen aluetta, jolle 
on osoitettu uusi keskustatoimintojen alue (C). Merkittävä yleiskaavaehdotuksen 
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tuoma muutos on myös Ruissaloon johtavan liikenteen ohjaaminen uuden Va-
paavarastonkadun kautta. Pansion satama-alueen itäpuolella olevat Ruissalon lä-
heiset ranta-alueet on varattu virkistysalueiksi. Satama- ja ranta-alueille on tu-
lossa myös sellaisia maankäytön muutoksia, jotka eivät näy yleiskaavaehdotuk-
sessa. Näitä ovat muun muassa Kantasataman kehittäminen ja Pernon telakka-
alueen maankäyttö. Niiden vaikutuksia Natura-alueeseen on mahdollista arvioida 
tarkempien suunnitelmien valmistuttua. 

Keskeisiä, yleiskaavan toteutumisesta Natura-alueen suojeluarvoihin vaikuttavia 
muutoksia ovat virkistyskäytön lisääntyminen sekä lisääntyvän liikenteen aiheut-
tama melu ja lintujen törmäysriskin kasvaminen. Kaavassa ei ole uusia laituripaik-
koja eikä muita vesiliikennettä lisääviä ratkaisuja. Arvioitavissa olevat vaikutukset 
kohdistuvat maa-alueen luontotyyppeihin ja maaympäristön lajeihin. 

Virkistyskäytön lisääntyminen 

Ruissalossa on vakituisia asukkaita vähän (n. 130), mutta saaren virkistyskäyttö ja 
kesäaikainen lomakäyttö on erittäin vilkasta. 2000-luvun alkuvuosina saaren pal-
veluja arvioitiin käyttäneen noin 250 000–300 000 vierailijaa vuodessa. Noin 40 % 
saaressa vierailevista ihmisistä käy Saaronniemessä, jossa on leirintäalue ja muita 
majoituspalveluita. Kasvitieteellisessä puutarhassa ja sen yhteydessä sijaitsevassa 
Ruissalo Infossa käy vuosittain noin 100 000 vierailijaa. Tuoreita arvioita virkistys-
käyttäjien määrästä ei ole, mutta yksistään Ruisrockin yleisömäärä on viime vuo-
sina noussut 100 000:een. Saaressa vuosittain käyvien ihmisten määrä on ajoneu-
voliikenteen perusteella (sillalla keskimäärin 1450 autoa/vrk; Turun kaupunki 
2019) vähintään 650 000. Merkittävä osa käynneistä kohdentuu Saaronniemeen, 
leirintäalueelle ja uimarannalle sekä Ruissalon kylpylään ja Santalanlahden vene-
satamiin, jotka sijaitsevat Natura-alueen länsipuolella. Natura-alueella sijaitsevia 
suosittuja käyntikohteita ovat golfkenttä, kasvitieteellinen puutarha, pursiseuran 
venesatama ja Honkapirtin kahvila. 

Taulukko 9. Yleiskaavaehdotuksen mukaiset asukasluvun ennusteet 1 ja 3 kilometrin etäisyydellä 
Ruissalon sillasta (Hirvensalon puoli ei mukana).   

Säde 
km 

Asukkaat 
2018 

Ennuste 
2029 

Ennuste 
2040 

Rakennusoikeuden mahdol-
listama asukasmäärien lisäys 

1 33 30 35 0 

3 20127 23380 28613 17 965 

Yleiskaavaehdotuksen mukainen asukasluvun kasvu kolmen kilometrin etäisyy-
dellä Ruissalosta on runsaat 3000 asukasta vuoteen 2029 mennessä (taulukko 9). 
Lähin yleiskaavaehdotuksessa mukana oleva asuinalue on Linnakaupunki, johon 
on tulossa noin 1500 uutta asukasta vuoteen 2029 mennessä. Ruissalon Natura-
alueen ja Linnakaupungin välissä on Kantasataman alue, jota kehitetään matkus-
tajasatamana. Lähes koko Linnakaupungin asukaslisäys tulee 1–3 kilometrin pää-
hän Ruissalon lehtojen Natura-alueesta. 
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Asukasluvun kasvaminen lisää Ruissalon virkistyskäyttöä, mutta Ruissalosta ei tule 
uusien asukkaiden päivittäistä ulkoilukohdetta, sillä etäisyys Ruissaloon ylittää ta-
vanomaiset päiväkävelyt. Laskennallinen Linnakaupungin uusien asukkaiden ul-
koilukertojen määrä on noin 360 vuorokaudessa (taulukko 10). Noin 45 % Turun 
liikuntapaikkatutkimukseen vastanneista asukkaista ilmoitti käyttävänsä yli kilo-
metrin päässä kodistaan sijaitsevia ulkoilualueita (kuva 2, s. 12). Tämän perus-
teella Ruissalon asti ulottuvia käyntejä voisi olla suunnilleen 90 vuorokaudessa 
(yleensä lähelle suuntautuvat koiranulkoilutuskierrokset on jätetty luvusta pois). 
Tämä merkitsisi runsaan 5 % kasvua nykyiseen, arviolta 650 000 kävijän vuotui-
seen määrään.  

Taulukko 10. Linnakaupungin uusien asukkaiden laskennallinen ulkoilukertojen määrä vuoden 
2029 asukaslukuennusteen mukaan (ulkoilijoiden ja koiran ulkoiluttajien osuudet Sito & Environ 
(2017) mukaan. 

Ulkoilumuoto Asukas-
määrän  
lisäys 

josta  
ulkoili-
joita 

Ulkoilukertoja  
vuodessa 

Ulkoilukertoja  
vuorokaudessa 

Lähiulkoilu 1 500 1 050 n. 70 kertaa/hlö, yht. 73 500 200 

Koirien ulkoilutus 1 500 0 420 n. 140 kertaa/hlö, yht. 58 800 160 

 

Ruissalon sillan ajoneuvoliikenteen on arvioitu kasvavan noin kymmenen prosent-
tia vuoteen 2029 mennessä. Kaikki autoilla saareen tulevat eivät asu Turussa. Jos 
oletetaan, että puolet kasvusta on yleiskaavan tavoitteiden tuomaa lisäystä, mer-
kitsisi tämä noin 5 %:n lisäystä saaren kävijämäärin. Yleiskaavaehdotuksen mukai-
nen virkistyskäytön lisäys (lähivirkistys ja kauempaa tuleva) olisi siten 10 %:n luok-
kaa. Saaressa vuosittain liikkuvien ihmisten määrä kasvaisi nykyisestä noin 
650 000:sta noin 750 000:een, kun kaupungin ulkopuolelta tulevatkin lasketaan 
mukaan.  

Virkistyskäytön lisääntymistä kuvaava laskelma on karkea ja se perustuu useaan 
oletukseen, sillä tarkkaa tietoa nykyisistä kävijämääristä ja tarkkoja ennusteita kä-
vijämäärien kasvusta ei ole käytettävissä. Laskelma todennäköisesti kertoo kuiten-
kin oikean suuruusluokan. Natura-alueeseen kohdistuvia vaikutuksia tarkastelta-
essa on muistettava myös se, että suurin osa ulkoilijoista on lenkkeilijöitä, pyöräi-
lijöitä ja kävelijöitä, jotka liikkuvat olemassa olevia reittejä pitkin, eivätkä välttä-
mättä liiku Natura-alueen metsissä polkujen ulkopuolella. 

Liikenteen kasvu 

Ruissalon puistotien itäpäässä ollut liikennelaskuri rekisteröi syyskuun 2018 ja lo-
kakuun 2019 välisenä aikana keskimäärin 1450 ajoneuvoa vuorokaudessa (Turun 
kaupunki 2019). Liikenne oli vilkkainta viikonloppuisin, jolloin ajoneuvojen määrä 
oli lähes kaksinkertainen arkipäiviin verrattuna. Kesäkaudella liikenne oli huomat-
tavan vilkasta ja ylti enimmillään jopa 15 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. 

Yleiskaavan liikenne-ennustemallin (Strafica 2016) mukaan Ruissaloon liikennöi 
vuonna 2015 vuorokaudessa keskimäärin 1520 ajoneuvoa. Ennusteen mukaan 
ajoneuvojen määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 1710:een/vrk. Kasvu olisi 9 %. 
Liikenteestä aiheutuu melua ja päästöjä. Kesäisin ajoneuvomäärät ovat huomat-
tavasti suurempia, keskimäärin lähes 6000 ajoneuvoa/vrk (Promethor 2020a). 
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Ruissalon läpi kulkevalla tiellä on voimassa 50 km/h nopeusrajoitus. Ruissalon 
puistotien melu on tien lähialueella keskimäärin 55–60 dB(A). Kauempana melu 
vaimenee niin, että luonnonsuojelualueille ohjearvoksi annettu päiväaikainen me-
lun yläraja 45 dB(A) saavutetaan metsäalueilla noin 100 ja avomailla noin 200 met-
rin päässä tiestä (kuva 11). Marjaniemen alue saaren itäpäässä on lähes kokonaan 
yli 45 dB(A):n meluvyöhykkeellä, sillä alueelle kantautuu melua myös vesialuetta 
pitkin satamista ja läheisiltä liikenneväylistä. Alhainen ajonopeus vähentää melua 
Ruissalossa, jossa melutaso on huomattavasti pienempi kuin kaupungin pää-
väylien tuntumassa. Liikennemäärien suhteellisen vähäinen kasvu merkinnee sitä, 
että liikennemelukaan ei merkittävästi lisäänny Natura-alueella. Melu voi silti vai-
kuttaa osaan alueen lintulajeista, koska liikenne on vilkkainta pesimäkaudella, jol-
loin vuorokautiset ajoneuvomäärät ovat moninkertaisia vuosikeskiarvoon verrat-
tuna. 

Liikenteen päästöt voivat vaikuttaa joihinkin kasvilajeihin (erityisesti katkokynsi-
sammaleeseen). Turun ilmalaatumallinnuksen (Salmi ym. 2020) mukaan autolii-
kenteen aiheuttamat typpioksipitoisuudet ovat Ruissalossa pieniä ja jäävät huo-
mattavasti vuosiraja-arvoja (Ruissalossa < 3 µg/m3, raja-arvo 40 µg/m3) ja tunti-
raja-arvoja pienemmiksi. Myös pienhiukkaspäästöt ovat selvästi raja-arvoja pie-
nempiä. Ajoneuvojen muuttuminen vähäpäästöisemmiksi merkitsee sitä, että 
päästöt alueella eivät lisäänny, vaikka ajoneuvojen määrä vähitellen kasvaa.  

Kuva 11. Tieliikenteen aiheuttama vuorokausimelutaso Ruissalon puistotien ympäristössä. 
Lähde: Turun kaupunki 2017. 
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Kuva 12. Nykyinen Ruissaloon johtava tieyhteys (vasen kuva) ja suunnitellun Vapaavarastonkadun mukainen 
tilanne (oikeanpuoleinen kuva). Värit kuvaavat päiväaikaista tieliikenteen aiheuttamaa keskimelutasoa. Sini-
sellä värillä on merkitty mahdollinen melueste. Lähde: Promethor 2020a.  

Vapaavarastonkatu 

Liikennöinti Ruissaloon tapahtuu nykyisin Tuontikatua pitkin saaren itäpuolella 
olevan satama-alueen läpi. Yleiskaavan ehdotusvaiheen suunnittelussa Tuonti-
katu on esitetty korvattavaksi satama-alueen länsirantaa noudattavalla uudella 
Vapaavarastonkadulla. Vapaavarastonkadun ja Ruissalon välissä on 85–100 met-
rin levyinen vesialue (kuva 12). Ruissalon puoleinen alue on Marjaniemen luon-
nonsuojelualuetta, joka kuuluu Ruissalon lehtojen Natura 2000 -alueeseen.  

Liikennemelumallinnuksen (Promethor 2020a) mukaan melu lisääntyy selvästi Va-
paavaraston alueen rannassa. Valtioneuvoston asettama luonnonsuojelualueiden 
päiväaikaisen melutason raja-arvo (45 dB(A)) ylittyy nykyisin lähes koko Marjanie-
men luonnonsuojelualueella. Vapaavarastonkadun liikennöinnin alettua melutaso 
kasvaisi noin viisi desibeliyksikköä. Katu ei kuitenkaan vaikuttaisi ohjearvot ylittä-
vän alueen pinta-alaan, sillä melutaso nousee vain niillä alueilla, joissa ohjearvo 
ylittyy, vaikka uutta katuyhteyttä ei rakennettaisi. Melutaso pysyy jokseenkin en-
nallaan, jos kadun varteen ja Ruissalon sillalle rakennetaan vähintään metrin kor-
kuinen, melumallinnuksen (Promethor 2020a) mukainen melueste (kuva 12). Yh-
den ja kahden metrin korkuisella meluesteellä ei ole suurta eroa melun kulkeutu-
misessa Ruissalon puolelle. 

Yöaikainen melutaso ylittää nykyisin 45 dB(A):n arvon Ruissalon puistotien lähellä. 
Luonnonsuojelualueille annettu 40 db(A):n yöaikainen ohjearvo ylittyy mykyisin 
suuressa osassa Marjaniemeä. Myös yöaikainen melutaso lisääntyisi ilman melu-
suojausta, mutta pysyisi melusuojauksen kanssa nykytasolla ajoneuvomäärien 
kasvusta huolimatta. Melumallinnuksessa on tarkasteltu lieventävänä toimenpi-
teenä lisäksi ajonopeuksien alentamista Ruissalon puistotiellä Ruissalon sillan ja 
Kartanontien välisellä osuudella nykyisestä 50 km:n nopeudesta 40 km/h nopeu-
teen. Ajonopeuden alentamisen on arvioitu pitävän saaren keskiosan liikenneme-
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lun nykyisellä tasollaan ajoneuvomäärien kasvaessa. Pansiontien nopeusrajoituk-
sen alentaminen 60 km:n nopeudesta 50 km/h nopeuteen yhdistettynä melues-
teiden rakentamiseen, alentaisi selvästi melutasoja Marjaniemen pohjoisosassa 
(Promethor 2020a). 

Vapaavarastonkadun rakentamisen ei voi arvioida vaikuttavan liikennemääriin, 
koska katu korvaa nykyisen ajoreitin, eikä olennaisesti muuta reitin pituutta (Pro-
methor 2020a). Vapaavarastonkatu saattaa vaikuttaa Ruissalon lähivirkistyskäyt-
töön, sillä kevyen liikenteen reittejä joudutaan linjaamaan uudelleen.  

Merkittävin Vapaavarastonkadun rakentamisesta Natura-alueeseen aiheutuva 
mahdollinen haitta on melun lisääntyminen. Melun lisääntyminen voi vaikuttaa 
Marjaniemen alueella eläviin metsälintuihin. Natura-alueen suojeluperusteina 
mainittuihin vesi- ja rantalintuihin melun lisääntyminen ei vaikuta, sillä niille sopi-
via pesimäpaikkoja ja oleskelupaikkoja ei ole Marjaniemen ja mantereen välisessä 
salmessa tai Marjaniemen rannassa, johon uuden katualueen liikennemelu kan-
tautuu. Melun voimistuminen ei vaikuta myöskään luontodirektiivin liitteessä II 
mainittuihin selkärangattomiin.  

Uusi kevyenliikenteen yhteys 

Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty uusi kävely- ja pyöräily-yhteys Iso-Heikkilästä 
Ruissaloon. Liikennekartassa yhteys on osoitettu pyöräilyn pääverkosto -merkin-
nällä. Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset -kartassa sama yhteys on 
osoitettu ulkoilureittitarvemerkinnällä. Yhteys edellyttäisi sillan rakentamista sa-
tama-alueen yli. Sillan toteuttaminen on pitkän aikavälin hanke, jonka toteutumi-
sesta ei ole varmuutta.  

Uusi kävely- ja pyöräily-yhteys todennäköisesti lisäisi pyöräilijöiden määrää Ruis-
salossa, mutta ei vaikuttaisi merkittävästi kävelijöiden määrään asuinalueiden ja 
Ruissalon etäisyyden vuoksi. Kaavassa ei osoiteta uusia virkistysreittejä tai pyöräi-
lyreittejä Ruissalon puolelle. Pyöräilijämäärien kasvua on hankala arvioida. Vaiku-
tukset Natura-alueeseen jäisivät kuitenkin vähäisiksi, sillä pyöräilijät liikkuisivat ny-
kyisiä reittejä pitkin. 

10.5  Vaikutukset Natura-alueen luontotyyppeihin  

Laajat matalat lahdet. Vedenalainen luontotyyppi, jossa ei tavallisesti ole makean 
veden tai meren virtauksen vaikutusta. Pohja on hiekkainen tai pehmeä ja pohja-
aineksesta suurin osa on eloperäistä. Suojaisissa lahdissa pohjaeliöstön vyöhyk-
keisyys on kehittynyttä (luontotyyppien kuvaukset Airaksista ja Karttusta (2001) 
mukaillen). Laajat matalat merenlahdet -luontotyyppiin kuuluu Ruissalon saaren 
etelärannalla sijaitseva Krottilanlahti ja Härkälahti sekä pohjoisrannalla sijaitseva 
Ekarsinlahti ja Ajatinlahti. Luontotyypin pinta-ala on 17 hehtaaria, joten se kattaa 
2 % koko Natura-alueesta. 

Vaikutukset. Kohteilla ei ole uimapaikkoja tai muita virkistyskäyttöä ylläpitäviä ra-
kenteita. Kaavasta ei aiheudu arvioitavissa olevia vaikutuksia laajat matalat lahdet 
-luontotyyppiin. 
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Kivikkorannat. Kivikkorannat ovat soraisia, somerikkoisia tai kivikkoisia rantoja, 
joiden kasvillisuuden luonne määräytyy rannan tuuli- ja aallokko-olojen mukaan. 
Luontotyypin kasvillisuus eri saariston eri vyöhykkeissä varsin erilaista. Suojaisilla 
rannoilla rannan yläosassa on usein rantaniittyä, mutta tyrskyille alttiilla rannoilla 
kasvillisuus voi olla hyvin niukkaa. Kivikkorannat ovat yleensä pieniä, eivätkä muo-
dosta pitkiä rannan suuntaisia kuvioita. 

Kivikkorantoja on Ruissalossa hyvin vähän, vain 0,05 hehtaaria eli alle 1 % Natura-
alueen alasta. Kivikkorantoja on neljässä paikassa Kuuvan ja Kuuvannokan välisellä 
alueella Ruissalon lounaisosassa.  

Vaikutukset. Kivikkorannat eivät ole houkuttelevia ulkoilukohteita. Luontotyyppiin 
kuuluvat kivikkorannat sijaitsevat kaukana ulkoilijoiden suosimilta alueilta. Luon-
totyyppiin ei kohdistu haitallisia vaikutuksia. 

Kasvipeitteiset merenrantakalliot. Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeittei-
set rantakalliot on vaihteleva luontotyyppi. Siihen kuuluu monenlaisia merenran-
takallioita, joissa on niittylaikkuja tai kallionrakokasvillisuutta. Suurin osa luonto-
tyyppiin kuuluvista rantakallioista on karuja ja niukkalajisia. Luontotyyppiä on 
siellä täällä Ruissalon ja Iso-Pukin saaren rannalla ja saaria ympäröivillä luodoilla. 
Luontotyyppi kattaa alle prosentin Natura-alueen pinta-alasta. 

Vaikutukset. Kasvipeitteisten merenrantakallioiden kasvillisuus kestää tallaamista 
melko huonosti. Runsas virkistyskäyttö voi kuluttaa kasvillisuuden kokonaan pois 
kallioiden loivapiirteisistä osista. Yleiskaavan aiheuttama ulkoilupaine voi kohdis-
tua myös Ruissalon rantakallioihin, jotka ovat Kuuvannokan kärjessä. Kuuvan-
nokka on suosittua ulkoilualuetta, jonka lähelle pääsee myös julkisilla kulkuneu-
voilla. Yleiskaavan tuoma ulkoilijamäärien kasvu (noin 15 % lisää nykyiseen) jää 
kuitenkin niin pieneksi, että luontotyyppiin ei todennäköisesti kohdistu merkittä-
viä uusia haitallisia vaikutuksia. Nykyisen ulkoilukäytön vaikutuksia luontotyyppiin 
ei tiedetä. 

Merenrantaniityt. Itämeren boreaalisen rantaniityt -luontotyyppiin kuuluville 
merenrantaniityille on ominaista kasvillisuuden vyöhykkeisyys, matala kasvillisuus 
ja toisinaan suolalaikkujen esiintyminen. Maankohoamisen vaikutukset ovat näh-
tävissä sekä kasvillisuudessa että topografiassa. Merenrantaniittyjä on aiemmin 
laidunnettu ja niitetty, mikä on pitänyt niityt avoimina, kasvilajistoltaan monimuo-
toisina ja pesiville kahlaajalinnuille sopivina.  

Merenrantaniittyjä on Natura-alueella 11,2 hehtaaria, joten ne kattavat runsaan 
prosentin Natura-alueen pinta-alasta. Laajimmat kuviot ovat Ruissalon eteläran-
nalla Kansanpuiston, Härkälänlahden ja Krottilanlahden rannoilla. Ruissalon hoito- 
ja käyttösuunnitelman (2005) mukaan Kansanpuistoon johtavan pyörätien vie-
ressä sijaitseva niitty on Turun ainoa hyvin säilynyt sisäsaariston merenrantaniitty. 
Niittyä uhkaa etenkin laivaliikenteen aiheuttama eroosio, joka on pienentänyt lai-
dunniityn pinta-alaa useilla aareilla vuodessa. Alueelle on rakennettu eroosiota 
estävä kivipenger kesällä 2003. 

Vaikutukset. Ruissalon merenrantaniittyjen virkistyskäyttö on vähäistä. Ojat ja ai-
dat hankaloittavat niityillä liikkumista. Kaikki merenrantaniityt ovat myös laidun-
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käytössä, eikä niillä liikuta laidunkauden aikana. Yleiskaavaehdotuksen toteutta-
misesta aiheutuva virkistyskäytön lisääntyminen ei merkittävästi vaikuta meren-
rantaniittyihin. Haitallisia, laidunkauden ulkopuolisia vaikutuksia voidaan tarvitta-
essa lieventää kulunohjaustoimin (alaluku 10.10). 

Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt. Luontotyyppiin kuuluu pitkään jatkuneen 
laidunnuksen tai niittämisen ylläpitämiä niittyjä, joita ei ole lannoitettu. Monet 
kohteista ovat laidunnettuja kallioketoja. Kasvillisuuden lajikoostumus vaihtelee 
alueen sijainnin, maaperän, kosteusolojen sekä alueen käytön ja hoidon mukaan. 
Putkilokasvien lajimäärä on usein suuri. Luontotyyppiin sisältyy perinteisessä käy-
tössä olevia alueita ja äskettäin hylättyjä alueita. Luontotyypin pinta-ala Ruissa-
lossa on 9,3 ha, eli noin 1 % alueen kokonaispinta-alasta. Luontotyyppiä on eri 
puolilla Ruissalon sisäosia viitisentoista erillistä kuviota. Osa kuvioista on laidun-
käytössä, osaa on hoidettu niittämällä. Luontotyypin tila on arvioitu kohtalaiseksi. 

Vaikutukset. Luontotyypin kasvillisuus kärsii tallautumisesta. Vilkas ulkoilukäyttö 
heikentää luontotyypin tilaa, ellei ulkoilijoita saada ohjattua luontotyyppikohtei-
den ulkopuolelle. Runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä on useita kuvioita Marja-
niemessä ja sen lähialueilla, jotka ovat Linnakaupungin asukkaiden lähivirkistys-
aluetta. Alueella päivittäin virkistäytyvien ulkoilijoiden määrän voi arvioida kasva-
van noin 15 % yleiskaavaehdotuksen mukaisessa tilanteessa. Vaikutukset luonto-
tyyppiin jäävät vähäisiksi, sillä liikkuminen Marjaniemen luonnonsuojelualueella 
polkujen ulkopuolella on kielletty 15.4.–31.7. Haitallisia vaikutuksia on tarvitta-
essa lievennettävä kulunohjaustoimin (alaluku 10.10). 

Kosteat suurruohoniityt. Natura-tietolomakkeen mukaan kosteaa suurruohokas-
villisuutta on Natura-alueella 2 hehtaaria. Metsähallituksen luontotyyppikartassa 
kosteaa suurruohoniittyä ei ole. Luontotyyppiä ei mainita myöskään kaupungin 
vuonna 2013 teettämässä luontotyyppi-inventoinnissa. Kosteita suurruohoniittyjä 
on etenkin jokien ja purojen varsilla. Pieniä kuvioita saattaa olla Ruissalossa esi-
merkiksi merenrantaniittyjen laiteilla. 

Vaikutukset. Kosteiden suurruohoniittyjen esiintyminen Ruissalossa on epäselvää. 
Kosteat suurruohoniityt eivät ole ulkoilijoiden suosimia paikkoja. Virkistyskäytön 
lisääntyminen ei vaikuta luontotyyppiin. 

Kasvipeitteiset silikaattikalliot. Kasvipeitteisiin silikaattikallioihin luetaan karujen 
niukkaravinteisten sekä keskiravinteisten kallioiden kallionrakokasvillisuus, josta 
on erotettavissa useita alatyyppejä. Luontotyyppiin kuuluu myös kallioketoja. Sili-
kaattikallioita on Ruissalon Natura-alueella 43 ha, eli noin 5 % koko alueen pinta-
alasta. Luontotyyppiä on Ruissalon sisäosissa ja Iso-Pukin saaressa. Luontotyypin 
tila Natura-alueella on hyvä. 

Vaikutukset. Luontotyypin kasvillisuus on herkästi kuluvaa ja muutokset ovat pit-
käaikaisia, sillä karujen kallioalueiden kasvillisuus toipuu hitaasti. Luontotyyppiä 
on mm. Marjaniemen kallioalueilla. Marjaniemi on Linnakaupungin asukkaiden lä-
hivirkistysaluetta. Liikkuminen Marjaniemen luonnonsuojelualueella polkujen ul-
kopuolella on kielletty 15.4.–31.7. Liikkumiskiellon noudattaminen vähentää sili-
kaattikalloihin kohdistuvia haittoja, mutta ei kokonaan estä niitä. Ulkoilukäytössä 
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oleville kallioalueille muodostuu polkuja ja kasvillisuus voi kallioiden lakialueilta 
kulua laajemminkin.  

Luontotyyppiä on eri puolilla Ruissaloa. Silikaattikallioiden kasvillisuuden kulumi-
nen jää paikalliseksi. Luontotyyppiin ei sen laajan pinta-alan ja laikuittaisen esiin-
tymisen vuoksi todennäköisesti kohdistu merkittäviä haitallisia vaikutuksia.  

Boreaaliset luonnonmetsät. Luontotyyppiin kuuluvat vanhat, luonnontilaisina ke-
hittyneet metsät. Luonnontilaisuutta ilmentävät mm. puuston satunnainen jakau-
tuminen, latvuskerroksen vaihtelevuus, lahopuuston runsaus sekä siellä täällä 
esiintyvät muuta puusukupolvea vanhemmat puut. Vallitsevan puuston ikä on ylit-
tänyt metsätaloudellisen uudistamisiän. Puusto voi olla kasvupaikan mukaan ha-
vupuuvaltaista, sekapuuvaltaista tai lehtipuuvaltaista. Luonnonmetsät ovat mo-
nien uhanalaisten vanhan metsän lajien tärkeitä elinympäristöjä. Luontotyyppiä 
esiintyy vaihtelevan kokoisina kuvioina Ruissalon ja Iso-Pukin saarissa yhteensä 
noin 75 ha alueella. Luontotyypin edustavuus alueella on hyvä 

Vaikutukset. Luonnonmetsää on laajalti Marjaniemen alueella, joka on Linnakau-
pungin asukkaiden lähivirkistysaluetta. Kaatuneet rungot ja vaihtelevat pinnan-
muodot ohjaavat luonnonmetsissä liikkumista poluille ja muille reiteille. Marjanie-
men luonnonsuojelualueella liikkumien polkujen ulkopuolella on lisäksi kielletty 
15.4.–31.7. Alueen virkistyskäytön voi arvioida lisääntyvän noin 15 %. Virkistyskäy-
tön vaikutusta luonnonmetsiin ei voida pitää merkittävänä, koska virkistyskäyttö 
keskittyy poluille, eikä virkistyskäyttö muuta luontotyypin rakennepiirteitä. 

Jalopuumetsät. Luontotyyppiin kuuluvat luonnontilaiset, puustoltaan vanhat tai 
melko vanhat jalopuuvaltaiset metsät. Puustossa vallitsevat tammi, lehmus, ja-
lava, vaahtera tai saarni. Ruissalossa valtapuuna on tammi. Sekapuuna kasvaa lä-
hinnä lehtipuita, yleisimmin haapoja ja rauduskoivuja. Kenttäkerros on vaihteleva. 
Vanhojen jalopuiden rungoilla kasvava sammal- ja jäkälälajisto monipuolinen. 
Vanhoista lehtipuista riippuvainen sienilajisto on runsas. Istutetut jalopuumetsät 
ja puistojen jalopuusto eivät kuulu luontotyyppiin. 

Jalopuumetsät on Ruissalon laaja-alaisin Natura-luontotyyppi. Sitä on melko laa-
joina ja yhtenäisinä kuvioina yhteensä 117 ha alueella, joten luontotyyppi kattaa 
lähes 15 % Natura-alueen pinta-alasta. Laajimmat yhtenäiset kuviot ovat Ruissa-
lon keskiosissa. Luontotyypin edustavuus alueella on hyvä. 

Vaikutukset. Jalopuumetsät ovat lehtoja. Niiden aluskasvillisuus on usein runsasta 
ja kärsii tallautumisesta. Jalopuumetsiä on laajalti Marjaniemessä ja Ruissalon kes-
kiosissa, joihin kohdistuu suurin ulkoilupaine. Lähivirkistysalueeksi muodostu-
vassa Marjaniemessä liikkuminen on ohjattu poluille ja kokonaan kiellettyä polku-
jen ulkopuolella 15.4.–31.7. Kasvillisuuden mahdollinen kuluminen jää pieneksi 
luontotyypin kokonaisalaan suhteutettuna. Lisääntyvä virkistyskäyttö ei vaikuta 
merkittävästi jalopuumetsät-luontotyyppiin, sillä virkistyskäyttö ei muuta luonto-
tyypin rakennepiirteitä.   

Lehdot. Lehdot ovat reheviä ja runsaslajisia metsiä, joita on ravinteisilla multa-
mailla. Lehtoja luonnehtivat kerroksellinen kasvillisuus ja monet pelkästään leh-
doista tavattavat kasvi- ja eläinlajit. Boreaalisista lehdoista on kuvattu lukuisia eri 
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lehtokasvillisuustyyppejä, joiden pääryhmät ovat kuivat, tuoreet ja kosteat lehdot. 
Tärkeimmät lehtojen piirteet ovat lehtokasvilajiston runsaus sekä puuston ra-
kenne ja lajikoostumus. Jalopuustoiset lehdot muodostavat oman luontotyyp-
pistä.  

Luontotyyppiä on eri puolilla Ruissaloa. Luontotyypin pinta-ala on noin 54 ha ja 
sen edustavuus on arvioitu hyväksi. 

Vaikutukset. Lehtojen aluskasvillisuus kärsii tallautumisesta, mutta toipuu myös 
nopeasti, jos alueen käyttö vähenee. Lehtoja on vaihtelevan kokoisina kuvioina 
mm. Marjaniemessä ja Ruissalon keskiosassa. Lähivirkistysalueeksi muodostu-
vassa Marjaniemessä liikkuminen on ohjattu poluille. Kasvillisuuden mahdollinen 
kuluminen jää pieneksi luontotyypin pinta-alaan suhteutettuna. Lisääntyvän vir-
kistyskäyttö ei vaikuta merkittävästi lehtoihin, sillä virkistyskäyttö ei muuta luon-
totyypin rakennepiirteitä.   

Metsäluhdat. Metsäluhdat ovat kosteita tai märkiä puustoisia kosteikkoja, joissa 
muodostuu turvetta. Puusto on lehtipuuvaltaista, yleensä tervaleppää, harmaa-
leppää ja koivuja. Useimmat metsäluhdat tulvivat säännöllisesti ja niissä vuorotte-
levat kuivemmat mätäspinnat ja märemmät väli- ja rimpipinnat, joissa on luhta-
kasvillisuutta. Metsäluhtia on jokien, järvien ja meren tulvarannoilla. Luontotyyp-
piä on Ruissalon länsi- ja etelärannalla sekä Iso-Pukin etelärannalla pieninä kuvi-
oina yhteensä 3 hehtaaria. 

Vaikutukset. Metsäluhdat ovat märkiä, hankalakulkuisia ympäristöjä, joissa ihmi-
set liikkuvat vain satunnaisesti. Yleiskaavaehdotuksen toteutuminen ei vaikuta Na-
tura-alueen metsäluhtiin. 

Vanhat tammimetsät. Vanhoja tammimetsiä on niukasti Suomen lounaisosissa. 
Ruissalossa luontotyyppiä on useita kuvioita Marjaniemessä ja kaksi kuviota saa-
ren keskiosassa. Vanhoiksi tammimetsiksi luetaan tammea kasvavat kangasmet-
sät, joissa puusto on yli satavuotiasta. Sekapuuna kasvaa yleisimmin mäntyjä, koi-
vuja, haapoja ja pihlajia. Luontotyypin tunnuspiirteenä on vanhojen tammien run-
saus. Rehevillä tai kalkkipitoisilla paikoilla kasvavat tammimetsät ovat lehtoja, ja 
ne kuuluvat jalopuumetsät-luontotyyppiin.  

Luontotyypin pinta-ala Ruissalossa on 7,5 hehtaaria. Luontotyypin edustavuus alu-
eella on erinomainen. 

Vaikutukset. Huomattava osa tammimetsistä on Marjaniemessä, jossa ulkoilijoi-
den määrän voi arvioida kasvavan noin 15 %. Virkistyskäytön lisääntyminen voi 
kuluttaa tammimetsien aluskasvillisuutta, mutta ei vaikuta luontotyypin rakenne-
piirteisiin. Marjaniemen luonnonsuojelualueen liikkumisrajoitukset (liikkuminen 
kielletty polkujen ulkopuolella 15.4.–31.7.) vähentävät kasvillisuuden kulumisris-
kiä. Yleiskaavaehdotuksen toteutuminen ei vaikuta merkittävästi Ruissalon tam-
mimetsiin. 
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10.6  Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Kapeasiemenkotilo. Kapeasiemenkotilo on harvinainen rehevien lehtojen ja kos-
teiden rantaniittyjen laji. Ruissalon ainoa esiintymä tunnetaan saaren itäpäästä, 
jossa laji on tavattu kostealta niityltä. 

Vaikutukset. Kasvillisuutta kuluttava ulkoilukäyttö saattaisi heikentää ka-
peasiemenkotilon elinympäristöä. Tiedossa oleva esiintymä ei ole vilkkaassa ulkoi-
lukäytössä olevalla alueella, eikä ympäristönäkään (kostea niitty) houkuttele ulkoi-
lijoita. Yleiskaavan toteutumisesta ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia ka-
peasiemenkotiloon. 

Erakkokuoriainen. Erakkokuoriaisia elää Ruissalon vanhoissa lehtipuissa, lähinnä 
lehmuksissa, mutta myös tammissa. Laji munii puun onkalon sisään kertyneeseen, 
vanhoista lehdistä ja muusta aineksesta muodostuneeseen humusmassaan, jota 
toukat käyttävät ravintonaan. Ruissalossa on vähintään sata erakkokuoriaisen 
käyttämää puuta. Kanta on elinvoimainen, eikä se ilmeisesti ole taantunut viime 
vuosina. 

Vaikutukset. Yleiskaavan toteutuminen ei vaikuta erakkokuoriaisen elinympäris-
töihin, eikä haittaa lajille tehdyn suojelusuunnitelman (Landvik 2000) toteutta-
mista. Kaavasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia erakkokuoriaiseen. 

Vennajäärä. Vennajäärän toukat elävät tammen ja lehmuksen paksujen, kuollei-
den oksien ja kuolleen puunrungon kuoren alla. Tavallisimmin laji on tavattu 
maassa makaavista puista. Ruissalossa on vähintään 50 lajin käyttämää puuta. 
Vennajäärän elintavat tunnetaan puutteellisesti. Lajin suojelun kannalta tärkeää 
on jättää vanhat jalopuiden oksat ja rungot maahan lahoamaan. 

Vaikutukset. Yleiskaavan tuoma ulkoilijamäärien kasvaminen ei vaikuta vennajää-
rän elinympäristöihin eikä lajille sopiviin lisääntymispaikkoihin.  

Täplälampikorento. Täplälampikorento on ravinteikkaiden, matalien järvien ja 
merenlahtien laji. Sen elinympäristöissä vuorottelevat ilmaversoiskasvillisuus ja 
kelluslehtisten kattamat suojaisat avovesialueet. Ilmaversoiskasvillisuus voi olla 
yhtä hyvin järviruokoa, osmankäämejä tai järvikortetta. Yhteisenä piirteenä 
elinympäristöille on melko kirkas vesi ja runsas uposkasvillisuus. Täplälampikoren-
non toukat elävät vedessä. Etenkin naaraat ja nuoret koiraat ruokailevat vesialu-
eiden lähellä olevilla rantaniityillä, pikkukosteikoilla ja metsäaukeilla. 

Vaikutukset. Täplälampikorento on tavattu kesällä 2015 Ruissalon kasvitieteelli-
sen puutarhan alueelta (Kaunisto 2015). Lajin lisääntymispaikkoja ei tiedetä, 
mutta niitä saattaa olla saaren suojaisimmilla, runsaskasvisilla vesialueilla. Yleis-
kaava ei tuo muutoksia täplälampikorennolle sopiviin ympäristöihin, eikä siten vai-
kuta lajin esiintymiseen Ruissalon lehtojen Natura-alueella. 

Katkokynsisammal. Katkokynsisammal on vanhojen tammien ja lehmuksien run-
goilla kasvava erittäin uhanalainen (EN) sammallaji, jona muodostaa runkojen ala-
osiin parin senttimetrin korkuisia tiiviitä, tummanvihreitä tuppaita. Kasvupaikkoja 
on Ruissalon lehdoissa ja tammimetsissä 50–60 puun rungolla usean hehtaarin 
alalla (Marsh & Pihlaja 2018). 
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Vaikutukset. Lisääntyvä virkistyskäyttö ei vaikuta merkittävästi puiden rungoilla 
oleviin esiintymiin, mutta on mahdollista, että osa joidenkin puiden rungoilla ole-
vista versoista vaurioituu ohikulkijoiden ottaessa tukea rungoista. Mahdollinen 
haitta on vähäinen, sillä lajin esiintymisalue on laaja.  

Katkokynsisammal on herkkä ilmansaasteille, etenkin typpilaskeumalle (SYKE 
2014). Tuoreita kasvupaikkatietoja on aivan Ruissalontien varreltakin, joten laji on 
kestänyt hyvin liikenteen synnyttämät päästöt, jotka ovat jääneet huomattavasti 
raja-arvoja pienemmiksi (Salmi ym. 2020). Kauimmaiset kasvupaikat ovat runsaan 
500 metrin päässä tiestä.  Ajoneuvoliikenne saaressa kasvaa melko vähän (lii-
kenne-ennusteen mukaan n. 9 % vuoteen 2029 mennessä). Kauimmaiset esiinty-
mät sijaitsevat niin kaukana tiestä, että liikenteen tuomat päästöt laimenevat 
taustapitoisuuksien tasolle. Ruissalon katkokynsisammalesiintymä on arvoitu elin-
voimaiseksi ja uusiutumiskykyiseksi, eikä sen ole todettu kärsineen liikenteen 
päästöistä (Marsh & Pihlaja 2018). Oletettavaa on, että liikenteen päästöt eivät 
kasva nykyisestä ainakaan merkittävästi. Yleiskaavaehdotuksen toteutuminen ei 
vaikuta merkittävästi katkokynsisammaleeseen. 

Korpihohtosammal. Korpihohtosammal on pienehkö lehtisammal, joka kasvaa 
turpeisella maalla tai lahopuulla useimmiten tulvivissa puronvarsikorvissa ja jär-
venrantojen korpimaisissa tervalepikoissa. Laji suosii suojaisia, varjoisia elinympä-
ristöjä. Korpihohtosammal on taantunut hakkuiden, ojitusten, purojen perkaus-
ten sekä lahopuiden vähenemisen vuoksi. Ruissalosta tunnetaan yksi korpihohto-
sammalen kasvupaikka (Marsh & Pihlaja 2018). 

Vaikutukset. Maaston kuluminen ja tallautuminen voivat heikentää korpihohto-
sammalen kasvupaikkoja. Ruissalossa laji kasvaa luhtaisessa tervalepikossa ulkoi-
lureittien ulkopuolella. Yleiskaavaehdotuksen toteutumisen ei voi arvioida vaikut-
tavan korpihohtosammaleeseen. 

Lahokaviosammal. Lahokaviosammal kasvaa maanpinnan lähellä pitkälle lahon-
neella puuaineksella, useimmiten kannolla tai maahan kauan sitten kaatuneella 
rungolla. Laji on löydetty Iso-Pukin saaresta ja Ruissalon puolelta Kuuvan nie-
mestä.  

Vaikutukset. Yleiskaavan toteutuminen ei lisää Iso-Pukin virkistyskäyttöä, eikä tuo 
saareen muitakaan muutoksia. Kuuvan löytöpaikat ovat kuusisekametsässä virkis-
tyskäytössä olevien alueiden ulkopuolella. Yleiskaavaehdotuksen toteutuminen ei 
vaikuta tiedossa oleviin lahokaviosammalen kasvupaikkoihin. 

10.7  Vaikutukset lintudirektiivin lajeihin  

Ruissalon Natura 2000 -alueen suojeluperusteina on 16 lintulajia, jotka voidaan 
jakaa elinympäristönsä perusteella metsälintuihin, vesi- ja rantalintuihin sekä avo-
maalintuihin. Virkistyskäytön ja liikenteen lisääntyminen vaikuttaa eri tavoin eri 
ympäristöissä eläviin lajeihin. Seuraavassa Yleiskaava 2029:n vaikutuksia tarkas-
tellaan niin, että elintavoiltaan ja arvioiduilta vaikutuksiltaan samankaltaiset lajit 
käsitellään omina ryhminään. 
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Valkoposkihanhi. Laji pesii Ruissalon ympäristön saarilla, mutta ruokailee poikas-
aikana ja muuttoaikoina rannoilla ja puistonurmilla. Pesiviä pareja Natura-alueella 
on viitisenkymmentä. Muuttoaikoina yksilömäärä voi nousta yli 3000:een.  

Vaikutukset. Valkoposkihanhi on ihmistä kohtaan erittäin luottavainen ja häiriin-
tyy lähinnä vain irrallaan juoksevista koirista. Yleiskaavaehdotuksen mukainen 
Ruissalon virkistyskäytön lisääntyminen ei vaikuta valkoposkihanheen. 

Lapasorsa ja punasotka. Rehevien, matalien vesien lintuja, joita pesii epäsäännöl-
lisesti Ruissalon suojaisissa poukamissa.  

Vaikutukset. Lajit ovat ihmistä kohtaan melko luottavaisia, eivätkä yleensä häi-
riinny rannoilla liikkuvista ihmisistä. Virkistyskäytön lisääntyminen lapasorsalle ja 
punasotkalle sopivilla alueilla jäänee vähäiseksi. Yleiskaavaehdotuksen toteutumi-
nen ei vaikuta lapasorsaan ja punasotkaan. 

Tukkasotka ja haahka. Luodoilla ja pikkusaarissa pesiviä lintuja, joita vilkas veneily 
tai pesimäpaikoille nousevat ihmiset voivat häiritä. Lintuluotojen kasvavana on-
gelmana ovat olleet virkistyskalastajat ja maihin nousevat huviveneilijät, jotka ei-
vät välttämättä piittaa luodoille asetetuista maihinnousukylteistä. 

Vaikutukset. Yleiskaavassa ei osoiteta uusia satamia tai veneilyreittejä. Ruissalon 
rannoilla liikkuvat ihmiset eivät häiritse tukkasotkia tai haahkoja. Yleiskaavaehdo-
tuksen ratkaisut eivät merkittävästi vaikuta Natura-alueen tukkasotkiin tai haah-
koihin. 

Punajalkaviklo. Merenrantaniityillä ja rantojen läheisillä pikkuluodoilla pesivä 
kahlaaja, joka ei kuulu Ruissalon säännölliseen pesimälinnustoon.  

Vaikutukset. Punajalkaviklo suosii rauhallisia rantoja ja häiriintyy melko helposti 
rannalla liikkuvista ihmisistä. Häiriöttömiä, punajalkaviklolle sopivia ympäristöjä 
on Ruissalossa lähinnä aidatuilla hoitoniityillä sekä lähiympäristön saarissa. Muu-
alla nykyinenkin virkistyskäyttö saattaa vaikeuttaa lajin asettumista alueelle. Kaa-
vaehdotuksen tuoma virkistyskäytön lisääntyminen ei todennäköisesti muuta ny-
kytilannetta. 

Kalatiira, lapintiira ja selkälokki. Natura-alueen pikkusaarilla ja luodoilla pesiviä 
lintuja, joita pesimäpaikoille nousevat ihmiset voivat häiritä.  

Vaikutukset. Yleiskaavassa ei osoiteta uusia satamia tai veneilyreittejä, joten luo-
doilla liikkuminen ei kaavaratkaisujen takia lisäännyt. Ruissalon rannoilla liikkuvat 
ihmiset eivät häiritse kalatiiroja, lapintiiroja tai selkälokkeja, jotka hakevat suuren 
osan ravinnostaan avovesiltä. Yleiskaavaehdotuksen toteutuminen ei vaikuta Na-
tura-alueen kalatiiroihin tai selkälokkeihin. 

Varpuspöllö. Ruissalossa talvisin tavattava metsälintu, joka viihtyy talvisin myös 
avomaiden laiteilla ja pihamaiden liepeillä. Varpuspöllöt hakeutuvat talvisin usein 
lintujen ruokintapaikkojen liepeille väijymään ravinnokseen sopivia pikkulintuja. 
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Vaikutukset. Varpuspöllö on peloton, eikä häiriinny ulkoilijoista. Autoliikenteen 
kasvusta aiheutuvaa melua tai törmäysriskiä ei voi pitää merkittävänä uhkana var-
puspöllölle. Yleiskaavaehdotuksen toteutuminen ei todennäköisesti vaikuta var-
puspöllöön. 

Harmaapäätikka ja palokärki. Ruissalon metsäalueilla pesiviä tikkoja, joiden 
kanta on alueen pinta-alaan nähden vahva. Harmaapäätikan ja palokärjen runsaus 
osoittaa, että ne ovat tottuneet alueella liikkuviin ihmisiin ja ajoneuvoihin sekä lii-
kenteen aiheuttamaan meluun.  

Vaikutukset. Yleiskaavan tuoma ulkoilijamäärien kasvu on melko vähäinen, eikä 
sen voi arvioida vaikuttavan merkittävästi harmaapäätikkaan tai palokärkeen. Au-
toliikenteen kasvaminen lisää hieman törmäysriskiä ajoneuvoihin. Törmäysriski 
kohdistuu nuoriin, hiljattain pesänsä jättäneisiin yksilöihin, jotka eivät osaa varoa 
tai ehdi väistää liikkuvia autoja. Harmaapäätikka ja palokärki elävät metsäisillä alu-
eilla, ja mahdolliset törmäykset ajoneuvoihin jäävät yksittäistapauksiksi. Yleiskaa-
vaehdotuksen toteuttamisesta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia har-
maapäätikkaan ja palokärkeen. 

Kivitasku. Avomaiden lintu, joka kelpuuttaa pesimäpaikakseen kivikkoisia rantoja 
ja saaria sekä varastokenttiä, maankaatoalueita ja muita ihmisten muokkaamia 
joutomaita. Kivitaskuja pesii hajallaan eri puolilla Natura-aluetta 5–15 paria.  

Vaikutukset. Virkistyskäytön ja ajoneuvoliikenteen kasvun tai tieliikenteen melun 
ei voi arvioida vaikuttavan merkittävästi Natura-alueen kivitaskuihin. 

Idänuunilintu ja pikkusieppo ovat rehevien kuusimetsien ja kuusisekametsien lin-
tuja, joita pesii satunnaisesti Ruissalossa. Molemmat lajit viihtyvät metsien suojai-
sissa sisäosissa. Lajeille sopivaa metsää on eri puolilla Ruissaloa.  

Vaikutukset. Virkistyskäytön lisääntyminen tai ajoneuvoliikenteen kasvu eivät vai-
kuta idänuunilintuun tai pikkusieppoon. Yleiskaavan toteutuminen ei vaikuta mer-
kittävästi idänuunilintuun tai pikkusieppoon. 

Pikkulepinkäinen on puoliaukeiden kulttuurimaiden pesimälintu, jota tavataan 
pensoittuneilta pelloilta ja niityiltä sekä pensoittuvilta hakkuuaukeilta. Muuttoai-
koina laji viihtyy myös pensaikkoisilla ruovikkoalueilla. Pikkulepinkäinen ei ole 
arka, mutta se välttää vilkkaassa virkistyskäytössä olevien ulkoilureittien lähiym-
päristöä.  

Vaikutukset. Pikkulepinkäiselle sopivaa ympäristöä on eri puolilla Ruissaloa, myös 
Marjaniemessä ja sen lähistöllä, joka on yleiskaavan rakentamisalueiden lähivir-
kistysaluetta. Yleiskaava ei vaikuta pikkulepinkäiseen, jos ulkoilijat käyttävät avo-
maiden kohdalla olemassa olevia reittejä. Ajoneuvoliikenteen vilkastuminen saat-
taa lisätä törmäysriskiä autoihin, sillä pikkulepinkäiselle sopivaa ympäristöä on 
myös saaren päätien varressa. Vaikutuksia on hankala arvioida, mutta liikenne-
määrien kasvu nykytilanteeseen verrattuna jää melko pieneksi (9 % vuoteen 2029 
mennessä). Saaren päätiellä on lisäksi 50 km:n nopeusrajoitus. Alhainen ajono-
peus alentaa lintujen liikennekuolleisuutta, sillä linnuille jää enemmän aikaa väis-
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tää ajoneuvoja. Liikenteen aiheuttamat tappiot koskevat yksittäisiä pikkulepinkäi-
siä, eivätkä vaikuta merkittävästi lajin kantaan Natura-alueella. Liikenteen aiheut-
taman melun ei voi olettaa kasvavan huomattavasti, joten melun vaikutukset pik-
kulepinkäiseen jäävät vähäisiksi. 

Yleiskaavaehdotuksen toteutumisesta ei todennäköisesti aiheudu merkittäviä hai-
tallisia vaikutuksia pikkulepinkäiseen. 

Peltosirkku on hyvin nopeasti Suomessa sukupuuton partaalle taantunut viljely-
maiden lintu, joita pesii enää Etelä- ja Länsi-Suomen laajimmilla peltoalueilla. Laji 
pesi Ruissalossa vielä 1980-luvulla, mutta Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman 
(Turun kaupunki 2005) mukaan pesiviä pareja ei tavattu enää vuonna 2002. 

Vaikutukset. Peltosirkku lienee Ruissalossa nykyisin hyvin harvinainen muuttoai-
kainen vierailija. Laji viihtyy muuttoaikoinakin avomailla ja niiden laiteilla. Pelto-
sirkku ei ole arka ihmistä kohtaan. Peltosirkun satunnaisluonteisen esiintymisen 
vuoksi virkistyskäytön tai ajoneuvoliikenteen kasvun ei voi arvioida vaikuttavan la-
jiin merkittävästi. 

10.8  Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Ruissalon pohjois- ja itäpuolella on satama-alueita ja eteläpuolella Hirvensalon 
saari, johon on valmistunut osayleiskaava. Hankkeilla voi mahdollisesti olla Ruis-
salon Natura-alueeseen kohdistuvia yhteisvaikutuksia Yleiskaava 2029:n kanssa. 

Pansion satama. Natura-alueen pohjoispuolella sijaitsevan satama-alueen toi-
mintojen vaikutuksia on tarkasteltu Natura-arvioinneissa, jossa on käsitelty melua 
sekä rikki- ja typpipäästöjä (Matikainen 2001, 2005). Tulosten perusteella rikkidi-
oksidi- ja typenoksidipitoisuuksien arvot jäävät Natura-alueella selvästi ekosystee-
mien ja kasvillisuuden suojelemiseksi annettuja raja-arvoja pienemmiksi. Linnus-
tolle melusta aiheutuvat vaikutukset arvioitiin paikallisiksi.  

Pansioon suunnitellun LNG-terminaalin vaikutuksia on arvioinut Pöyry Finland 
(2013). Terminaalin toiminta voi ylittää meluraja-arvon Natura-alueen pohjoisreu-
nassa, kun LNG-säiliöalusta puretaan. Purku tapahtuu noin kerran kuukaudessa ja 
kestää 12 tuntia. Melua voidaan torjuntakeinoilla rajoittaa niin, että se ei ylitä 
luonnonsuojelualueille asetettua raja-arvoa. Suunnitellun LNG-terminaalin ei ar-
vioitu merkittävästi heikentävän Ruissalon lehtojen Natura-alueen suojelun pe-
rusteena olevia luontoarvoja. Terminaalin rakentamisesta ei ole tehty päätöstä. 

Ympäristön asema- ja osayleiskaavat. Natura-alueen länsipuolella olevasta Saa-
ronniemen asemakaavasta on tehty Natura-arvio vuonna 2001 (JM-Ympäristö-
tutkimus 2001). Arvioinnin mukaan merkittävin Natura-alueeseen kohdistuva 
muutos on liikenteen lisääntyminen ja siitä aiheutuvat haitat, sillä kaikki liikenne 
Saaronniemeen kulkee Ruissalon Natura-alueen läpi. Vähäisempiä vaikutuksia ar-
vioitiin kohdistuvan Natura-alueella oleviin luotoihin. Vaikutuksia Natura-alueen 
suojeluperusteena oleviin lajeihin ei arvioitu merkittäviksi. 

Ruissalon lehtojen Natura-alueeseen kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu myös Hir-
vensalon osayleiskaavan yhteydessä (FCG ja Latvasilmu 2017). Osayleiskaavalla 
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pyritään eheyttämään alueen rakennetta, parantamaan alueen sisäisiä liikenneyh-
teyksiä ja yhteyksiä mantereelle. Turun kaupunkiseudun rakennemallissa Hirven-
salon alueelle on sijoitettu n. 15 000 uutta asukasta vuoteen 2035 mennessä. 
Mahdolliset haitalliset vaikutukset aiheutuvat veneilyn lisääntymisestä, joka voi 
häiritä ranta- ja vesilintuja (melu ja aallokko). Vaikutus arvioitiin lieväksi, sillä Hir-
vensalon Ruissalon puoleiselle rannalle ei kaavassa osoiteta uusia pienvenesata-
mia tai -laitureita. 

Ruisrock-festivaali. Ruissalon kansanpuistossa vuosittain heinäkuun toisena vii-
konvaihteena järjestettävä kolmipäiväinen Ruisrock-festivaali on merkittävä yksit-
täinen yleisötapahtuma, jolla on vaikutuksia Natura-alueen luonnonympäristöön. 
Tapahtuman vaikutuksista Ruissalon Natura 2000 -alueen luonnonarvoihin on 
tehty arviointi vuosina 2006 ja 2007 (Oja & Oja 2006, 2007). Festivaalin ympäris-
tövaikutuksista tehdään vuosittaista ympäristöviranomaisten edellyttämää seu-
rantaa ja sovitaan haittoja lieventävistä toimista. 

Muut suunnitelmat. Natura-alueen kaakkoispuolelle suunnitellun Lauttarannan 
esirakentamisesta on tehty Natura-arvio (Ramboll 2019). Noin 18,8 ha kokoinen 
hankealue sijaitsee Hirvensalon Lauttarannassa noin 0,5 km päässä Ruissalon saa-
resta. Rakentamisen vaikutukset Ruissalon Natura-alueen linnustoon ovat vähäi-
siä ja tilapäisiä ja kohdistuvat pieneen osaan Natura-aluetta. Rakentaminen voi 
vaikuttaa linnustoon, mutta ei luontotyyppeihin ja muihin suojeluperusteena ole-
viin lajeihin. 

Kantasataman alueen kehittäminen vaikuttaisi Ruissalon eteläpuoliseen lauttalii-
kenteeseen, josta voi aiheutua myös Ruissalon lehtojen Natura-alueeseen kohdis-
tuvia haittoja. Ruissalon pohjoispuolella sijaitsevalla Pansion laivastoasemalla on 
vireillä rakennushanke ja sen arviointi. Vaikutuksia Ruissalon lehtoihin ei hankkei-
den tässä vaiheessa voida arvioida riittävän tarkasti.  

Ruissalon Natura-alueen pohjoispuolella Pansion ja Pernon alueella sijaitsee 
useita vaarallisten kemikaalien käsittely- ja varastointilaitoksia. Ympäristölle vaa-
rallisia kemikaaleja käsittelevien laitosten konsultointivyöhykkeet ulottuvat Na-
tura-alueelle. Yleiskaavaehdotus mahdollistaa laitosten sijoittumisen alueelle 
edelleen, eikä kaavalla muuteta vallitsevaa tilannetta. Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston (Tukes) valvonnassa olevien laitosten lupa- ja lausuntomenettelyjen yhtey-
dessä arvioidaan erikseen mahdollista suuronnettomuusvaaraa ympäristölle ai-
heuttava riski ja sen alueellinen laajuus.  

Yhteenveto yhteisvaikutuksista 

Ruissalon ympäristöä koskevissa Natura-arvioinneissa ei ole todettu merkittäviä 
Natura-alueeseen kohdistuvia vaikutuksia. Satamatoiminnat ja Lauttarannan esi-
rakentaminen eivät lisää Ruissalon ajoneuvoliikennettä eivätkä Ruissalon virkistys-
käyttöä. Hirvensalosta on Ruissaloon matkaa tietä pitkin yli kymmenen kilometriä, 
vesiteitse vähimmillään hieman yli 250 metriä. Hirvensalon puolella toteutettava 
osayleiskaavan mukainen täydennysrakentaminen ei lisää merkittävästi Ruissalon 
virkistyskäyttöä. Ruisrock-festivaali on jokavuotinen, samaan aikaan toistuva ta-
pahtuma, joka lisää muutaman päivän ajaksi Ruissalon kävijämääriä. Haitat koh-
distuvat suurelta osin Natura-alueen ulkopuolelle. 
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Yleiskaavan 2029 ehdotuksella ja muilla arvioitavissa olevilla hankkeilla ei ole tie-
dossa olevia Ruissalon lehtojen Natura-alueeseen kohdistuvia yhteisvaikutuksia. 

10.9  Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Alueen suojelutavoitteet määrittävät miten merkittävä alue on luontotyyppien ja 
lajien suotuisan suojelutason ja Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyden kannalta. 
Yleiskaavaehdotuksen toteutumisen vaikutukset kohdistuvat välillisesti luonto-
tyyppeihin ja lajeihin ja aiheutuvat virkistyskäytön lisääntymisestä. Vähäisempiä 
vaikutuksia saattaa olla ajoneuvoliikenteen kasvulla. 

Yleiskaavaehdotuksen mukainen maankäyttö ei muuta Ruissalon lehtojen Natura-
alueen ekologisia rakenteita ja ominaispiirteitä. Kaava ei vaaranna alueen suoje-
luperusteina olevien luontotyyppien ja lajien säilymistä, vaikka kielteisiä vaikutuk-
sia saattaa kohdistua joihinkin luontotyyppeihin ja lajeihin.  

Yleiskaavaehdotuksen mukainen maankäyttö ei vaikuta ympäröiviin alueisiin niin, 
että se katkaisisi eläimille tärkeitä kulkureittejä Natura-alueen puolella. Yleiskaa-
vaehdotuksen toteutuminen ei vaaranna Ruissalon lehtojen Natura-alueen 
eheyttä. 

10.10  Lieventävät toimenpiteet 

Ruissaloon kohdistuu monia käyttöpaineita niin sisäpuolelta kuin ulkopuoleltakin. 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvia 
haitallisia vaikutuksia ei voida arvioida merkittäviksi. On silti mahdollista, että mo-
nen kohtalaisen vaikutuksen summana jollekin suojeluperusteelle aiheutuu mer-
kittäviä, ennalta havaitsemattomia tai vaikeasti tulkittavia haittoja, esimerkiksi 
luontotyypin kasvillisuuden kulumista. Tällöin pienikin hanke tai vaikutusmekanis-
min muutos voi aiheuttaa merkittävästi heikentävän vaikutuksen. Natura-arvioin-
nin varovaisuusperiaatetta noudattaen alueella on toteutettava lieventäviä toi-
menpiteitä. 

Keskeinen Ruissalon lehtojen Natura-alueen suojeltaviin luontoarvoihin vaikut-
tava muutos on virkistyskäytön lisääntyminen. Ruissalon virkistyskäyttö on nykyi-
sinkin huomattava suurta. Yleiskaava lisää alueelle vuosittain saapuvien ihmisten 
määrää noin sadallatuhannella (kasvua 15 % nykyisestä) vuoteen 2029 mennessä. 
Virkistyskäytön haitat ilmenevät kasvillisuuden ja maapohjan kulumisena ja alu-
een suojeluperusteina olevien lajien elinympäristöjen laadun heikentymisenä. Lin-
nustolle haittoja voivat aiheuttaa irrallaan juoksentelevat koirat sekä luodoille 
nousevat kalastajat ja muut veneilijät.  

Haittoja on mahdollista lieventää ohjaamalla liikkumista pois kulutukselle herkiltä 
alueilta ja suojeltavien lajien elinympäristöjen läheltä, lisäämällä valvontaa ja oh-
jeistamalla ulkoilijoita suosituksin ja maastoon pystytettävin tauluin. Kulunohjauk-
sessa käytetään opasteita, aitoja tai muita esteitä ja tarvittaessa liikkumisrajoituk-
sia.  

Virkistyskäytön tuomia haittoja on usein hankala ennustaa, mutta niitä voidaan 
selvittää ja seurata. Virkistyskäytön haittojen estämiseksi tulee laatia virkistyskäyt-
töä ohjaava suunnitelma, jossa selvitetään herkästi kuluvien luontotyyppien (mm. 
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kallioluontotyypit) kuluneisuutta ja ulkoilukäytöstä suojeltaville lajeille mahdolli-
sesti aiheutuvia haittoja. Suunnitelmaan liitetään tarvittavat kulunohjaustoimet, 
aikataulu niiden toteuttamisesta ja ohjeisto vaikutusten seuraamiseksi.  

Ajoneuvoliikenteen haittoja ehkäistään helpoiten pitämällä ajonopeudet alhaisina 
(Natura-alueen kohdalla 40 km/h). Nopeusrajoituksen alentaminen Ruissalon 
puistotiellä vähentää liikennemelua ja lintujen törmäyksiä ajoneuvoihin. Jos Va-
paavarastonkatu toteutetaan, sen varrelle tulee pystyttää vähintään metrin kor-
kuinen meluaita. Melusuojaus varmistaa sen, että liikenteestä aiheutuva melu ja 
siitä lintuihin kohdistuva haitta eivät kasva Natura-alueen itäosassa. Melusuojaus 
ja nopeusrajoitus voidaan määrätä kaavassa. 

11  YHTEENVETO VAIKUTUKSISTA 

Valmisteilla oleva Turun yleiskaava 2029 käsittää pääosan Turun manneralueesta 
ja Ruissalon Saaronniemen. Natura-arvioinnissa tarkastellaan 30.6.2020 päivätyn 
yleiskaavaehdotuksen mukaisen maankäytön vaikutuksia Turun kaupungin alu-
eella oleviin Natura 2000 -alueisiin. Tarkasteltavat Natura-alueet ovat Kurjenrahka 
(pääosin naapurikuntien puolella), Pomponrahka, Rauvolanlahti (osin Kaarinan 
puolella) sekä Ruissalon lehdot. Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet on mer-
kitty yleiskaavaehdotukseen alueen ulkorajaa osoittavalla viivalla. Natura-aluei-
den osa, joiden suojelun toteutustapapa on luonnonsuojelulaki, osoitetaan suoje-
lualuemerkinnällä (SL). Alueille ei osoiteta uutta maankäyttöä.  

Kurjenrahka (FI0200084) ja Pomponrahka (FI0200061) ovat luontodirektiivin 
mukaan suojeltuja alueita. Molemmilla kohteilla on runsaasta ulkoilukäytöstä häi-
riintyviä luontotyyppejä, joihin yleiskaavan tuoma virkistyskäytön kasvu voi vaikut-
taa (taulukko 11). Alueiden lähelle ei yleiskaavassa osoiteta uutta rakentamista. 
Haitalliset vaikutukset suojeltaviin luontotyyppeihin jäävät pieniksi ja niitä voidaan 
vähentää kulunohjaustoimin. Kurjenrahkan Natura-alue on kansallispuistoa, jossa 
virkistyskäytön lisääntymisetä aiheutuva kulunohjaus on velvoitettu lakisääteisesti 
valtiolle (Metsähallitus). Pomponrahkan alueelle on laadittava oma kulunohjaus-
suunnitelma, jossa tarkastellaan nykyisiä ulkoilureittejä ja kaavaan merkittyä uutta 
ulkoilureittivarausta. Pomponrahkan luonnontilan säilyminen edellyttää suon ve-
sitalouden huomioon ottamista lähiympäristön maankäytön muuttuessa. 

Rauvolanlahti (FI0200060) on moniosainen Natura 2000 -alue. Vaikutuksia Hir-
vensalon ja Kulhon puolen kohteisiin on arvioitu aiemmin Hirvensalon osayleis-
kaavan yhteydessä. Merkittäviä Natura-alueeseen kohdistuvia vaikutuksia ei lie-
ventävien toimenpiteiden jälkeen ilmennyt. Yleiskaava 2029 voi vaikuttaa manne-
ralueen puolella sijaitsevaan Natura-alueen osaan eli Rauvolanlahteen. Kohde on 
suojeltu sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin perusteella. 

Yleiskaavaehdotus tuo vain vähän muutoksia Rauvolanlahden ympäristöön. Alu-
een merkitys virkistyskohteena todennäköisesti kuitenkin kasvaa yleiskaavan 
mahdollistaman kaupungin asukasmäärän kasvun myötä. Virkistyskäyttö voi vai-
kuttaa tallautumisesta herkimmin kärsiviin luontotyyppeihin ja arimpiin lintulajei-
hin. Huomattavimmat vaikutukset kohdistuvat silikaattikallioihin,  jalopuumetsiin  
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Taulukko 11. Yleiskaavaehdotuksen mukaisen maankäytön vaikutukset Natura-alueiden suojeltaviin lajeihin ja 
luontotyyppeihin sekä lieventävät toimenpiteet. Kaavassa huomioon otettavat lieventävät toimenpiteet ovat 
välttämättömiä. Kaava velvoittaa myös virkistyskäyttöä ohjaavien suunnitelmien tekemiseen. Virkistyskäyt-
tösuunnitelmissa tutkitaan Natura-alueen suojelutavoitteita tukevien toimenpiteiden tarve ja toteuttaminen. 

Natura-alue Vaikutus- 
mekanismi 

Vaikutuksen  
merkittävyys 

Lieventävät  
toimenpiteet 

Kurjenrahka Virkistyskäytön  
lisääntyminen 

Vähäinen vaikutus  
luontotyyppeihin  
mahdollinen 

Metsähallitus huolehtii: 
Kulunojaus (reitit, pitkospuut, opasteet). 

Mahdolliset liikkumisrajoitukset. 

Pomponrahka Virkistyskäytön  
lisääntyminen 

Vähäinen vaikutus  
luontotyyppeihin  
mahdollinen 

Kaavassa huomioon otettava: 

Suon vesitalouden säilyminen. 

Erikseen toteutettava: 

Virkistyskäyttöä ohjaava suunnitelma 

• reitit 

• pitkospuut 

• opasteet.  

Rauvolanlahti Virkistyskäytön  
lisääntyminen 

Veneily 

Enintään kohtalainen 
(ei merkittävä) vaiku-
tus joihinkin luonto-
tyyppeihin ja lintuihin 

Kaavassa huomioon otettava: 

Veneilyhaittojen vähentäminen  
nopeusrajoitusta alentamalla. 

Erikseen toteutettava: 

Akumentinpuiston ulkoilualue 

Virkistyskäyttöä ohjaava suunnitelma 

• reittien ylläpito ja aitaaminen 

• koirakurin parantaminen 

• liikkumisrajoitukset 

• vaikutusten seuranta. 

Luonnonsuojelualueet (ELY:n harkinnan 
mukaan): 

• rauhoitusmääräysten yhdenmukaista-
minen  

• rauhoitusmääräyksiin tarvittaessa ym-
pärivuotinen veneilykielto ja muut liik-
kumisrajoitukset. 

Ruissalo Virkistyskäytön  
lisääntyminen 

Ajoneuvoliikenteen 
lisääntyminen 

Mahdollinen ku-
muloituva, alueen 
sisältä ja ulkopuo-
lelta tulevan käyt-
töpaineen vaiku-
tus 

Enintään kohtalainen 
(ei merkittävä) vaiku-
tus joihinkin luonto-
tyyppeihin ja lintuihin 

Haitalliset yhteisvai-
kutukset mahdollisia 

Kaavassa huomioon otettava: 

Ajonopeuksien alentaminen Marjaniemen 
ls-alueen kohdalla 40 km:iin/h. 

Vapaavarastonkadun varrelle ja Ruissalon 
sillalle vähintään metrin korkuinen melu-
aita. 

Erikseen toteutettava: 

Virkistyskäyttöä ohjaava suunnitelma 

• reitit 

• opasteet 

• maaston kuluminen 

• koirakurin parantaminen 

• aidat ja muut esteet 

• liikkumisrajoitukset 

• vaikutusten seuranta. 
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ja lehtoihin. Lintulajeista vesilinnut ja rantaniityillä ruokailevat kahlaajat ovat her-
kimmin häiriintyviä. Vaikutuksia ei arvioitu merkittäviksi luontotyyppien melko 
suuren pinta-alan ja häiriöiden satunnaisluonteisuuden (linnut) takia. Vaikutusten 
jääminen vähäisiksi edellyttää veneilyhaittojen vähentämistä, Akumentinpuiston 
ulkoilualueen kehittämistä sekä maa-alueita koskevaa kulunohjaussuunnitelmaa. 
Luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräysten yhdenmukaistaminen ja määräyk-
sissä vesialueelle esitettävät liikkumisrajoitukset helpottaisivat suojelun toteutta-
mista, mutta eivät ole välttämättömiä nykyisin aiheutuvien haittojen vähentä-
miseksi. 

Ruissalon lehdot (FI0200057) on monipuolinen luonto- ja lintudirektiivin perus-
teella suojeltu Natura 2000 -alue, jonka virkistyskäyttö on huomattavan runsasta. 
Yleiskaavaehdotuksen mukaisen maankäytön toteutuminen lisää Turun asukaslu-
kua ja samalla Ruissalon virkistyskäyttöä. Vuosittainen saaressa kävijöiden määrän 
arvioidaan kasvavan vuoteen 2029 mennessä noin sadallatuhannella nykyisestä 
650 000:sta. Virkistyskäytön arvioidaan kasvavan noin 15 %. 

Lisääntyvän virkistyskäytön haitat kohdistuvat maa-alueiden luontotyyppeihin, lä-
hinnä silikaattikallioihin, luonnonmetsiin, jalopuumetsiin ja lehtoihin. Virkistys-
käyttö ilmenee paikallisena kulumisena, eikä se vaikuta luontotyyppien ominais-
piirteisiin. Yleiskaavan vaikutukset luontotyyppeihin eivät todennäköisesti ole 
merkittäviä. Yleiskaavaehtouksen mukaisen maankäytön toteutuminen ei vaikuta 
luontodirektiivin perusteella suojeltujen lajien esiintymiseen. Lintudirektiivin lajei-
hin kohdistuu lisähäiriöitä. Vaikutukset lintuihin eivät muodostu merkittäviksi, sillä 
Ruissalossa esiintyy pelkästään ihmisten läsnäoloa hyvin sietäviä tai siihen tottu-
neita lintulajeja. Häiriöille herkimpiä ovat luodoilla pesivät lintulajit. Niiden 
elinympäristöihin yleiskaavan toteutuminen ei vaikuta.  

Ruissaloon kohdistuu monenlaisia käyttöpaineita niin sisäpuolelta kuin ulkopuo-
leltakin. On mahdollista, että vaikutuksen summana jollekin suojeluperusteelle ai-
heutuu merkittäviä, ennalta havaitsemattomia tai vaikeasti tulkittavia vaikutuksia. 
Koska Ruissalon virkistyskäyttö kasvaa ennusteiden mukaan varsin selvästi, kau-
pungin päätösmenettelyllä on tarpeen varmistaa Ruissaloa varten tehtävä virkis-
tyskäyttösuunnitelma, johon kuuluu haitallisten vaikutusten selvittäminen ja seu-
ranta sekä tarvittavien lieventävien toimenpiteiden toteuttaminen. 

Yleiskaavan mukaiset uudet liikennejärjestelyt (Vapaavarastonkatu) nostavat me-
lutasoa Ruissalon itäosassa ilman melusuojausta ja ajonopeuksien alentamista. Lii-
kennejärjestelyt eivät vaikuta merkittävästi Natura-alueeseen, kun kadun varteen 
rakennetaan riittävä, vähintään metrin korkuinen melusuojaus ja huolehditaan 
nopeusrajoitusten alentamisesta Natura-alueen kohdalla Ruissalon puistotiellä. 

Kaikki kohteet. Yleiskaavaehdotuksen mukaisen maankäytön toteutuminen ei lie-
ventävien toimenpiteiden jälkeen (taulukko 11) merkittävästi heikennä Turun kau-
pungin alueella olevien Natura-alueiden eheyttä, eikä vaikuta merkittävän heiken-
tävästi niihin luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alueet on valittu Natura 2000 
-verkostoon. Lieventävistä toimenpiteistä osa toteutetaan yleiskaavassa ja osa 
erillisinä hankkeina yleiskaavan ulkopuolella. Lieventävät toimenpiteet ovat tar-
peen myös siksi, että Natura-alueille kohdistuu haittoja nykyisestäkin käytöstä.  
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Liite 1. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon (VARELY/3473/2020) pohjalta tehdyt 
muutokset. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus esitti 1.7.2020 päivätystä Natura-arvioinnista antamassaan luonnonsuojelu-
lain 65 §:n mukaisessa lausunnossa useita puutteita tai epätarkkuuksia, jotka on korjattu tähän arviointi-
raporttiin. Lisäksi lausunnossa edellytettiin Turun kaupungin sitoutumista kaavalla tai muilla menettelyta-
voilla Pomponrahkan, Rauvolanlahden ja Ruissalon lehtojen Natura-alueilla tehtäviin lieventäviin toimiin. 
 
Lausunnon pohjalta arviointia täydennettiin seuraavasti: 
 
Luku 5. Vaikutusten tunnistaminen 

- sivu 14: lisätty liikennepäästöjä koskeva luku 5.3.2. 
 
Luku 6. Vaikutusten arviointiperiaatteet 

- sivu 17: lisätty Natura-alueiden eheyttä käsittelevä kappale 
 
Luku 8. Pomponrahka 

- sivu 24: Natura-luontotyyppikartan selitettä tarkennettu 

- sivu 25: lisätty työpaikka-aluetta käsittelevä kappale 

- sivu 26: lisätty suon vesitaloutta ja ulkoilureittien kehittämistä tarkastelevat osuudet sekä 
avoneuvoliikenteen aiheuttaman melun vaikutuksia tarkasteleva kappale 

 

Luku 9. Rauvolanlahti 

- sivu 34: tarkennettu katkokynsisammalen arviointia liikennepäästöjen vaikutusten osalta 

- sivu 35: lisätty Hirvensalon Natura-arvioinnin johtopäätös liikennemelun vaikutuksista 

- sivu 38: tarkennettu Natura-alueen eheyteen liittyvää johtopäätöstä  
 

Luku 10. Ruissalon lehdot 

- sivut 42 ja 43: selvennetty Ruissalon kävijämääriin liittyviä lukuja käyttämällä Turun kaupungin 
tuoreimpia liikennetietoja (aiemmin oli osin ristiriitaisia lukuja myös vanhemmasta selvityksestä).  

- sivu 52: tarkennettu katkokynsisammaleeseen kohdistuvia vaikutuksia liikennepäästöjen osalta 

- sivu 57: lisätty lieventävien toimenpiteiden tarpeellisuutta osoittava kumuloituvia vaikutuksia 
käsittelevä kappale  

- sivu 57: tarkennettu virkistyskäytön haittojen lieventämistä käsittelevää osuutta 
 

Luku 11. Yhteenveto vaikutuksista 

- sivu 58: lisätty Ruissalon kävijämääriin liittyvät luvut 

- taulukko 11: lisätty mahdolliset kumuloituvat vaikutukset Ruissalon sarakkeeseen, tarkennettu 
lieventämistoimia ja niiden toteutuskeinoja. 

- sivu 60: lisätty kumuloituvia vaikutuksia käsittelevä kappale Ruissalon osuuteen 

- sivu 60: lopputoteamuksessa lieventävät toimenpiteet osoitettu velvoittavina, jotta Natura-alueisiin 
kohdistuvilta merkittäviltä vaikutuksilta vältytään.  

 

 

  



 

 

 

Liite 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon (VARELY/3473/2020) pohjalta yleis-
kaavaan tehtävät muutokset. 
 

Esitetyt muutokset kaavamerkintöihin ja -määräyksiin on merkitty violetilla. 

 

 
KATARIINANLAAKSON – RAUVOLANLAHDEN VESIALUE (Rauvolanlahden Natura-alue) 

    
 

Uusi kaavamerkintä ja -määräys: 

W-1.  Vesialue. 

Vesialue, jolla vesikulkuneuvojen tavoitteellinen nopeusrajoitus on 11 km/h. Rajoitus ei 
koske Soutu- ja melontakeskuksen harjoitus- ja kilpailutoimintaa. 

 

Täydennys kaavaselostukseen: 

Pitkänsalmen lisääntyvä moottoriveneliikenne aiheuttaa häiriötä Rauvolanlahden Natura-
alueen vesilinnustolle. Lisäksi se häiritsee alueen soutu- ja melontatoimintaa.  

Vaikutusten vähentämiseksi yleiskaavaan on ehdotusvaiheessa lisätty W-1-merkintä 
Katariinanlaakson edustan merialueelle. Alueelle esitetään vesiliikennelain mukaista 
vesikulkuneuvojen nopeusrajoitusta 11 km/h. Turun kaupunki tekee vesiliikennelain (782/2019) 
mukaisen veneilyn rajoittamista koskevan esityksen Liikenne- ja viestintävirastolle. Esitys 
vesikulkuneuvojen nopeusrajoituksesta tehdään viimeistään silloin, kun yleiskaava saa 
lainvoiman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

HAAPA-ALHON TP-2-ALUE (Pomponrahkan Natura-alue) 
 

    
 

Muutos aluevarausmerkintöihin: 

Pomponrahkan SL-alueen ja Haapa-alhon TP-2-alueen rajalle on osoitettu luontoarvoja 
turvaava puskurivyöhyke V-merkinnällä. Lisäksi TP-2-alueen ja V-alueen raja on tarkistettu luo-
alueen rajan mukaiseksi. 

 
Lisäys kaavamääräyksiin: 

TP-2 Työpaikka-alue. 

[...] Pomponrahkan Natura-alueen läheisyydessä sijaitsevan TP-2-alueen rakentaminen 
ei saa aiheuttaa heikentäviä muutoksia Natura-alueen suo- ja metsäalueiden 
vesitaloudessa. 

 
Täydennys kaavaselostukseen: 

Pomponrahkan Natura-alueesta tehty tila- ja toimenpideselvitys osoitti, että alueen vesitalous 
on muuttunut ympäröivän maankäytön seurauksena. Lentoaseman ympäristölupaan liittyy 
velvoite Natura-kohteen suoalueiden ennallistamisesta vesitaloutta kohentamalla. Finavia ja 
Turun kaupunki ovat yhteisesti sopineet ennallistamistoimien suorittamisesta, koska Natura-
alueen lähiympäristön maankäyttöhankkeista ei myöskään saa aiheutua merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena oleville luonnonarvoille. 

TP-2-merkintään on ehdotusvaiheessa lisätty Pomponrahkan Natura-aluetta koskeva määräys. 
Lisäksi Pomponrahkan ja sen lounaispuolella sijaitsevan TP-2-alueen väliin on ehdotusvaiheessa 
osoitettu luontoarvoja turvaava puskurivyöhyke V-merkinnällä ja TP-2-alueen rajautumista 
viereiseen V-alueeseen on tarkennettu. 

 

 

  



 

 

 

NATURA-ALUEITA KOSKEVA LISÄMÄÄRÄYS 
 
Lisäys kaavamääräyksiin: 

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue. 

[...] Pomponrahkan, Rauvolanlahden ja Ruissalon Natura-alueille laaditaan erilliset alueiden 

virkistyskäyttöä ohjaavat suunnitelmat, joilla ehkäistään virkistyskäytön aiheuttamia haittoja 

luontoarvoille ja turvataan alueiden suojeluperusteena olevien luontoarvojen säilyminen. 

Suunnitelmissa ulkoilureitit osoitetaan olemassa oleville tie- ja polkuväylille tai 

pitkospuureiteille. 

 
Täydennys kaavaselostukseen: 

Yleiskaavan Natura-arvioinnissa todettiin, että kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia Natura-
alueisiin. Välillisiä vaikutuksia alueiden suojeluarvoihin kuitenkin tunnistettiin. Asukasmäärän 
kasvaessa virkistyskäyttö ja liikkuminen Natura-alueilla lisääntyvät. Tämä aiheuttaa luonto-
tyyppien kulumista, uhkaa mm. uhanalaisten sammallajien kasvupaikkojen säilymistä ja 
häiritsee eläimistöä, erityisesti häirinnälle arkoja lintulajeja.  

Natura-alueita koskeviin kaavamääräyksiin on ehdotusvaiheessa lisätty velvoite virkistyskäyttöä 
ohjaavien suunnitelmien tekemisestä. Suunnitelmat tulee tehdä Pomponrahkan, Rauvolan-
lahden ja Ruissalon Natura-alueille. 

 
 
MELUA KOSKEVAT YLEISMÄÄRÄYKSET 
 
Kaavamääräyksen tarkennus: 

Yleismääräys 

Melualueet ovat kuvattuna Turun kaupungin yleiskaavan 2029 meluselvityksessä. Melualueet 

kuvaavat päiväajan keskimääräistä melutasoa 55 dBA, joka on laskettu vuoden 2050 liikenne-

ennusteen tiedoilla. Alueelle suunniteltavat melulle herkät toiminnot vaativat tarkemman 

meluselvityksen laatimista. Melualueet koskevat koko kaupunkialuetta. 

Natura-alueen osa Ruissalon itäpäässä on suojattava liikenteen melulta siten, kuin Natura-

arviointia varten tehdyssä Vapaavarastonkadun melulaskelmassa (Ympäristömeluselvitys, 

Vapaavarastonkatu, Turku) on osoitettu, tai muulla yhtä tehokkaalla menettelyllä. Tieliikenteen 

aiheuttama melutaso ei saa kasvaa suuremmaksi kuin laskelmassa esitetyssä nykytilanteessa. 

Meluntorjuntaratkaisu on esitetty melulaskelman liitekartassa 5.1A. [...] 

 


