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1 . JOHDANTO
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry. on 18 . 9 . 1984 kaupun ginhal lit ukselle osoittamallaan kirjeellä esittänyt,
että kaupunki anoisi lääni nhallituk se lta luonnonsuojelulain mukaista rauhoituspäätöstä kolmelletoista
uudelle luonnonsuojelualuee lle . Ehdotettuihin suojelualue i siin kuuluu luonnonolosuhteiltaan hyvin eri tyyppisiä kohteita , jotka eräiltä osin oleellisesti
täydentävät Turun nykyistä luonnonsuojelualueverkostoa . Erityisesti saaristoluonnon osalta luonnonsuojeluyhdistyksen ehdotus lisää myös suojelualueverkosto n
aluee lli s ta kattavuutta .
Turussa on tällä hetkellä yhdeksän lain nojalla rauhoitettua suojelualuetta . Näiden alueiden yhteispinta-a la on noin 225 ha , ja ne sijaitsevat yhtä
lukuunottamatta Turun hallinnollisella alueella (ks .
liitekartta 2) . Ruissalo n, lVlarjani e men, Ka t ariinan laakso n, Vaarnie men ja Toijaisten luonno nsuojelualueet ovat lähinnä lehtokasvillisuuden suojelualueita .
Friskalanlahden ja Kulhon ruo ' ikot ovat linnustonsuojelukohtei ta . Nunnavuori on geologinen suojelukohde
ja
Pomponrahka
suoekosys teemin
edusta ja .
Näiden
yhdeksän kaupungin omistami lla mailla sijaitsevan
suojelualueen lisäksi Tu russa e i ole muita lain
nojalla rauhoitettuja luonnonsuojelualueita .
Ehdotettujen uusien alueiden luonnonsuojelullisen arvon selvittämiseksi ympäristönsuojelutoimisto on ke sän 1985 aikana tehnyt osassa ehdotettuja aluei ta
niiden
e l ollista
luontoa k oskevia
kartoituksia .
Sel vityksissä
keskityttiin
putkilokasvilajiston,
suurpe rhos laji s ton sekä pes imäl i nnus ton tu tk imi se e n .
Työhön käytettävissä ollut aika ei antanut mahdolli suutta toteuttaa näiden eri eliöryhmien kartoituksia
kaikilla alueilla . Osin selvityksissä rajoituttiin
vain ryhmi in ,
joilla arvioitiin olevan alueiden
suojeluarv on määrittämisessä merkittävää informaatioarvoa , tai joista ei ollut käytettävissä aiempia tut kimuksia . Tästä. huolimatta selvitys työn tulokset ei vät riitä kaikkien kohteiden luonnonsuojelullisen
arvon määrittämiseen .
Selv itys työn menetelmät on pyritty laatimaan sellai siks i , että ne mahdollistavat sekä tulos ten täydentä misen että jo kokonaisuudessaan tutki ttuje n alueiden
eliöstön muutoskehityksen seurannan, joten tehdyt
selvitykset osaltaan luovat pohjaa ympäristön tilan
seurantaa koskeville myöhemmille toimenpiteille .
Kesäl lä 1985 ympäristönsuojelutoimisto tutki yhden toista uudeksi luonnonsuojelualueeksi esitetyn alue en
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eliöstöä. Alueiden sijainti on esitetty liitekartoilla 1 ja 2. Niiden tarkempi rajaus käy ilmi kutakin
kohdetta koskevan erillisen osaraportin linnusto - ja
kasvistokartoilta. Suojeluarvoltaan alueet ovat varsin erilaisia. Kansainvälisesti arvokkaaseen Saaristomeren
kansallispuistoalueeseen
sisältyvä
Fårön
saari
edustaa
korkeata arvoluokkaa .
Pähkinäisten
paasaaren lehdot ovat puolestaan valtakunnallisesti
arvokkaita eräiden uhanalaisten kasvilajien suojelukohteita. Samaan arvoluokkaan kuuluvat myös lintulahtina merkittävät Kuusistonlahti , Rauvolanlahti
ja
Friska lanlahti . Nautelankoski ympäristöineen on maakunnallisesti merkittävä koskiluonnon suojelukohde,
jonka el i östöön kuuluu eräitä harvinaiseksi luokiteltavia
lajeja.
Kaupungin keskustaa lähinnä oleva
Me tsä kylä-Kuninkojan
alue
on
luonnol taan
varsin
monipuo line n,
ja sen putki l okasvilajistoon kuuluu
eräitä maassamme uhanalaisia lajeja. Myös a lu een
pesimälinnusto on edustava.
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2. TUTKIMUSMENETELMÄT
Ympäristönsuojelutoimisto teki kesällä 1985 kahdeltatoista uudeksi
luonnonsuojelualueeksi ehdotetulta
alueelta niiden putkilokasvi- ja suurperhoslajistoon
sekä pesimälinnustoon kohdistuneita elollisen luonnon
perusse 1 vi tyks iä. Ajall i sten resurssi en n iukkuudesta
johtuen jäivät uusien l uonnonsuojelualueiden laj i stokartoitusten toistokerrat osittain riittämättömiksi,
ja usean alueen kohdalla ei kaikkien eliöryhmien
kartoitusta voitu edes toteuttaa.
Jäljempänä esitettävien tulosten puutteellisuus johtuu siten ensi SlJassa maastotöihin käytettävissä
olleen ajan vähyydestä. Itse tutkimusmenetelmät on
kuitenkin valittu siten, että tulosten täydentäminen
samoja
menetelmiä
käyttäen on mahdollista myös
myöhemmin . Menetelmät mahdoll i stavat myös aluei den
lajiston kehittymisen seurannan , joten alueilla tehty
työ luo hyvän pohjan kaupungin luonnossa vuosien
kuluessa tapahtuvien muutosten tutkimiselle.
2 . 1 . Kasvista
Alueiden putkilokasvilajistoon rajoittuneet kasvistokartoitukset on tehty ensisijaisesti ruutuanalyysiä
käyttäen. Milloin käytettävissä on kuitenkin ollut
vain hyvin niukalti aikaa, on laajemman alueen kas vistokartoituksessa
tyydytty
selvästi
rajatuille
osa- alueille suuntautuneisiin kasvistoretkiin .
Ruutua na lyys i e n lähtökohtana on ollut pää i lmansuuntien mukainen 2500 m2 :n (so . 50 m x 50 m) perusruudukko, joka on kullakin al uee lla kiinnitetty helposti
löydettävään maastokohteeseen . Pyrittäessä sä ily t tämään nämä perusruudut mahdollisimman samansuuruisina , on niitä alueiden reunaos i ssa jouduttu yhdistämään ja jättämään os ittain avoimiksi . Tämän vuoksi
saattavat joillekin lajeille ilmoitetut yleisyysarvot
(frekvenssit)
olla
reunavaik utuksen
lisääntyessä
1 i ian korkeita. Reuna vaik utukse n osuus laji en frekvensseihin jäänee kuitenkin p ie nemmäksi , kuin mihin
eri suuret kasvistoruudut johtaisivat . Kunkin kasvis taruudun kulmapisteet merkittiin mastoon kompassia ja
mittaa apuna käyttäen. Tämän jälkeen ruudut käytiin
mahdollisimman tarkoin lävitse ja niiden putkilokasveista tehtiin la jiluettelot.
Lajien runsaudet kasvistoruuduissa määritettiin käyttäen seitsenjakoista suhteellista runsausasteikkoa.
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Lajien runsaussuhteet on pyritty määrittämään sella i sena kasvukauden ajankohtana, jolloin useimpien lajien runsaussuhteet ovat ± vakiintuneita . Mikäli
jonkin alueen kasvistakartoitus on päästy aloittamaan
jo varhain keväällä , on arvioinneissa huomioitu myös
sellaiset kevätaspektin lajit , jotka myöhemmin kesällä ova t pääosin j o lakastuneet .
Taulukossa 1
on jäljempänä esitetyissä kasvistakartoissa ja lajiluetteloissa käytetyt suhteelliset
runsausasteet sekä niiden lyhenteet ja symbolit.

Taulukko 1 : Suhteelliset runsausasteet sekä niiden lyhenteet
ja symbolit.

RUNSAUSASTE

LYHENNE

hyvin niukasti

pcc (parcissime)

niukasti

pc (parce)

jokseenkin niukasti

st pc ( sat parce)

sirote ll usti

sp (sparsim)

jokseenkin runsaasti

st cp (sat copiose)

runsaasti

cp (copiose)

hyvin runsaasti

cpp (ccpiosissime)

SYMBOLI

*
*$
$

~
~

•

Taulukossa 2
esitetyt runsau sasteet vastaavat kar keasti lajien peittävyyksiä . Ne ovat myös riippuvaisia käytetyn kasvistor 1.1Udun sekä kUnkin lajin 11 yksi lö ide n 11 koen väli sestä suhteesta. Samaan runsausasteesee n päästään siten esim . kookkaiden mäntyjen
pienemmällä
runkoluvulla
ja
lähes
ma t toma isella
kenttäkerroksen metsälauhakasvustolla .
Milloin kasvistakartoitusta on tehnyt kaksi arvio ijaa, ja he ovat kartoittaneet samana ika isesti eri
kasvistoruutujen lajistoa, on runsausarvioinnit pyritty saattamaan yhteismitallisiksi tekemällä ennen
varsinaista kartoitustyötä riittävästi yhteisiä runsausa rvi ointeja kasvistollisesti erityyppisiltä ko e ruudui lta.
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Eri putkilokasvilajien yleisyys alueilla on määritetty Norrlinin seitsenjakoisella yleisyysasteikolla ,
jossa peruslukusarjan neliöt vastaavat eri yleisyysasteiden numeerisia ylärajoja . Jäljempänä esitetyissä
kasvistakartoissa ja lajiluetteloissa käytetyt Norrlinin yleisyysasteet sekä niiden lyhenteet ja numeeriset ylärajat ovat taulukossa
2 •

Taulukko
2 :
Norrlinin yleisyysasteet sekä niiden lyhenteet
ja numeeriset ylärajat.

YLEISYYSASTE

LYHENNE

hyvin harvinainen
harvinainen
jokseenkin harvinainen
siellä täällä
jokseenkin yleinen
yleinen
hyvin yleinen

rr (rar i ssime)
r (raro)
st r (sat raro)
p (passim)
st fq (sat frequenter)
fq (frequenter)
fqq (frequentissime)

1
4

9
16

25
36
49

Lajin yleisyys Norrlinin asteikolla saadaan jakamalla
niiden kasvi s toruutuj en lukumäärä , joilla tarkasteltava laji esiintyy, kasvis toruutujen kokonaismäärällä
sekä kertomalla näin saatu osamäärä yleisyysasteiden
suurimmalla frekvenssiluvulla (49). Kasvistoruutuj en
pienestä ' lukumäärästä johtuen ei ruutuanalyysissä ole
saatu millekään lajille yleisyysastetta " hyvin harvinainen " (rr) . Kunkin alueen putkilokasvilajisto on
järjestetty lajien yleisyyden ja tieteellisten nimien
aakkostuksen mukaisiksi luettelaiksi , joissa toistuvat edellä esitetyt lajien runsaus - ja yleisyysasteiden lyhenteet .
2 . 2 . Kasvillisuus
Fårön saarella sijaitsevien kaupungin · maiden osalta
ei ole tehty edellä kuvatun kaltaista kasvistokartoi tusta. Koska alue on niin laaja ja lajistollisesti
varsin yhtenäinen, on sen osalta tyydytty yksittäisten lajien muodostamien kasviyhdyskuntien (kasvillisuuden)
kartoi t tami se en.
Kaikki
ka~vi 11 isuus tyyp pikuvio iden rajat on pyritty käymään l äv it se . Kasvillisuuden kuvaami seksi on kuvioilta valit~l muutama 25
m2 suurui nen ympyränäyteala , joilta on arvioitu sekä
kenttä että pohjakerroksen lajien runsaudet em .
runsausasteita käyt täen .
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2.3. Puusto
Eräiltä alueilta,
joiden kasvisto on kartoitettu
ruutuanalyysinä,
on
tehty
myös
puustomittaukset
kunkin kasvistoruudun keskipisteestä soveltaen normaaleja puuston mittauksessa käytettäviä menetelmiä.
Fårön saarella sijaitsevilta metsälohkoilt& on puustomittaukset tehty aiemmin mainituilta kasvillisuusnäytealoilta. Puustomittauksen tulokset on tällöin
esitetty kasvillisuuskartoituksen yhteydessä rajatuille metsikkökuvioille.
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2 . 4.Hyönteiset
Tutkimukseen käytettävissä olleiden niukkojen resurssien vuoksi lajiston selvittelyssä ei ollut mahdolli suuksia
laajoja
hyönteisryhmiä
koskevaan
tiedon
keruuseen . Lajien määritykseen liittyvien käytännön
näkökulmien
vuoksi
keskityttiin
selkärangattoman
eläimistön selvityksessä pääosin vain alueiden suurperhoslajiston kartoittamiseen .
Pitäytymistä suurperhosiin puolsivat monet pyydystysmenetelmiin liittyvät seikat sekä se , että kyseiseen ryhmään kohdistuu
laaja
keräilyharrastus ,
jonka
johdosta
eri
suurperhoslajeja koskeva ekologisen ja faunistisen
tietämyksen taso on verraten hyvä . Yhdessä nämä
se ikat ovat mahdollistaneet menetelmällisten virhetekijöiden
m1n1mo1m1sen
sekä
melko
luotettavien
lajistat ietojen hankkimisen alueilta myös kesällä
1985 tehtyä selvitystä edeltäneeltä ajalta.
Pyyntivälineinä käytettiin päiväperhosia ja muita
valoisaan aikaan lentäviä hyönteisiä pyydystettäessä
hyönteishaavia ja eri kasvillisuuskerroksissa esiintyvien selkärangattomien pyydystämisessä kenttähaavia . Öisin lentävien suurperhosten pyynti tapahtui
se kä
syöttiettä
valopyydyksillä.
Maanpinnalla
liikkuv ien selkä rangattomien keräilyssä käytettiin
maahan
upotettavaa
loukkupyydystä
(ns .
pit-fall
trap) .
Koska tutkimus rajoittui vain yhden vuoden loppukesään , ei selvityksen puitteissa ole ollut mahdollista
huomioida lajien vuotu i sia kannanvaihteluja. Lisäksi
monien lajien esiintyminen rajoittuu tiettyyn ajan jaksoon , joll oin osa alueiden lajistoa on pyyntiajankohdasta johtuen jäänyt havaitsematta . Tutkimusalueilta pyydystettyjen lajien lukumäärä on tavallisesti
suorassa suhteessa pyydystysintensiteettiin, jota ei
työn
yhteydessä
ollut
mahdollista nostaa
kovin
korkeaksi. Tämän vuoksi ei juurikaan saatu tietoja
tutkimusalueilla mahdollisesti harvinaisina esiintyvistä lajeista . Laukkupyydysten keräämistä selkärangattom i sta
(hämähäkkejä ,
punkkeja ,
hyppyhäntäisiä
yms . ) vain osa voitiin määrittää lajilleen. Edellä
mainitut seikat tulee huomioida jäljempänä esitettäVla lajiluetteloita tarkasteltaessa sekä alueiden
suojelullista arvoa niiden pohjalta määritettäessä.

9

2 . 5 . Linnusto
Linnuston laskennat suoritettiin kartoitusmenetelmällä, jossa kaikkien alueella pesivien parien reviirit
pyrittiin löytämään ja merkitsemään karttapohjalle.
Pesinnäksi tulkittiin seuraavat tapaukset: l . Löytynyt pesä tai poikue , 2 . Lintu on käyttäytymisellään
osoittanut pesän tai poikueen läsnäolon , 3 . Soidinteleva pari tai laulava koiras pysyvällä reviirillä .
Laskentakertoja oli 2 - 3 aluetta kohti . Lahtien niittyalueet laskettiin vain yhtenä päivänä . La s k ennat
pyrittiin
aina aloi ttamaan hieman auringonnousun
jälkeen,
koska
lintujen aktiivisuushuippu sattuu
tähän ajankohtaan. Säätilan piti olla tyyni ja poutainen . Laskennat suoritettiin 24 . 5 . - 25 . 7 . välisenä
aikana .
Saadut tulokset saattavat poiketa hieman todellisesta
tilanteesta seuraavista syistä: Laskentakertoja alu etta kohti oli liian vähän. Laskenta - ajan (24 . 5 .
25 . 7 .) myöhäisyyden vuo k si saattoivat eräät var haispesijät (käpylinnu t, varislinnut, t i aiset) jäädä
havaitsematta . Kanalintupoikueet voivat siirtyä välittömästi kuoriutumisen jälkeen alueel le tai alueel ta
pois .
Pelkästään
yöllä aktiivisten
lintujen
(pöllöt, kehrääjä) havaitseminen oli hyvin epätodennäköistä , koska yöhavainnointia ei suoritettu .
Friskalan-, Rauvolan ja Kuusistonlahdilla yhdellä
käyntikerralla tehtyjen laskentojen tulokset ovat
vain suuntaa-antavia. Mui lta alueilta saa t uja tuloksia voidaan pitää melko luotettavina , koska alueet
ovat joko pienikoko i s ia tai ne muodostuvat useista
Selvärajaisista osa-alueista , joiden linnustosta saa
helposti hyvän kuvan .
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3. TULOSTEN TIIVISTELMÄ
3 .1. Fårö

Turun kaupungin Fårön saarella omistamat kaksi metsälohkoa (yhteispinta- alaltaan 46,8 ha) ovat puustoltaan suurimmaksi osaksi puhdasta mäntymetsää. Puuston
keski-ikä näillä metsälohkoilla on noin 75 vuotta, ja
niiden
kasvillisuus
on pääosin kliimaksivaihetta
lähenevää puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasmetsää .
Alueilla esiintyy myös jonkin verran pienialaisia
karumman (CIT ja CT)
ja rehevämmän (MT) kasvillisuuden kuvioita.
Kaupungin omistamien alueiden rantahietikoilla kasvaa
monia harvinaisiksi luoki teltavia putkilokasvilajeja
(esim . hietikkonata) .
Kaupungin omistamat metsälohkot on puustomittauksissa
rajattu kymmeneksi met s ikkökuvioksi , joilla puuston
keskimääräinen tiheys on n . 700 runkoa/ha. Puuston
keskipituus on n. 16,5 m ja kokonaiskuutiomäärä 7130
k-m 3 •
Fårön alue soveltuu hyvin luonnonsuojelulain nojalla
muodostettavaksi rauhoitusalueeksi.
3 . 2 . Pähkinäinen
Turun kaupunki omistaa Rymättylän kunnassa sijait sevan noin 142 ha:n suuruisen Pähkinäisten pääsaaren .
Ympäristönsuojeluto i misto teki kesällä 1985 kasvistokartoitukset saaren seitsemältä lehtokuviolta . Näissä
kartoituksissa saarelta löytyi mm . luonnonsuojelulain
nojalla annetulla asetuksella rauhoitettua, ristikukkaiskasveihin kuuluvaa hammasjuurta . Muita Pähkinäisten pääsaaren lehdoissa esiintyviä harvi nai sia kasvi lajeja ovat mm . tuoksumatara ja metsäomenapuu .
Harvinaisen kasvilajistonsa
lisäksi monet saaren
lehdoista ovat myös kasvillisuustyyppeinä edustavia .
Esimerkiksi pohjoisrannan kallionaluslehto (Actaealehto)
on
kasvillisuudeltaan
hyvin
rehevä.
Sen
kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustakonnanmarja,
kielo , oravanmarja ja valkovuokko. Lisäksi lehdon
kookas pähkinäpensasto muodosaa kauniita holvimaisia
latvustoja .
Pähkinäisten paasaareen liittyy sellaisia luonnonsuojelullisia arvoja , jotka puoltavat ehdotettua laajaalaisempaa saaren luonnon suojelua .
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3 . 3 . Nautelankoski
Ympä ri stönsuojelutoimisto teki kesällä 1985 Liedon
kunnassa sijaitsevalta 6,8 ha : n suuruiselta Nautelan kosken alueelta pesimälinnuston kartoituksen. Alueen
kasviston osalta on ollut käy te t tävi ssä 1960- luvun
lopulla tehty putkilokasvilajistoa koskeva tutkimus
sekä joitakin amanuenssi Terttu Lempiäisen myöhemmin
tekemiä havaintoja .
Käytettävissä olleiden kasvistotietojen mukaan alueen putkilokasvilajistoon kuuluu usei ta harvinaisia
la jeja. Tällaisia ovat esim . keltavuokko , kevätlehto lein ikki ja hoikkaänge lmä. Myös Nautelankosken linnusto on mielenkiintoinen ja monipuolinen . Alueella
pesivät mm. mustapääkerttu, lehtokert t u, kultarinta
ja punavarpunen . Kaikkiaan alueelta on tavattu 27
lajia ja 60 pesivää paria .
Tehtyjen selvitysten mukaan Nautelankosken alueella
on hyvät edellytykset l uonnonsuojelulain mukaiselle
rauho ittami selle .
3 . 4 . Metsäkylä-Kuninkoja
Metsäkylä- Kuninkojan alue on kasvillisuudeltaan hyvin
vaihtelevaa . Alueeseen sisältyy rehevää Kuninkojan
rantaniittyä , Melica-La thyrus-tyypin kuivia lehtoja ,
tuoretta kangasmetsää, kangaskorpea sekä pienialaisia
ketokuvioita ja karua kalliokasvillisuutta . Alueen
harvinaisempaan putk ilokasvilajistoon kuuluvat mm .
maarianverlJuuri,
isokäenrieska,
särmäputk i, mäkilehtolus te ja kalliotuhkapensas . Tammea es iint yy koko
Metsäkylä- Kuninkojan alueella yleisenä ja paikoin
melko runsaana.
Sekä alueen pesimälinnuston laji- että parimäärä ovat
varsin korkeita (32 lajia ja 934 paria/km 2 ) vastaten
parhaiden eteläsuomalaisten lehtojen lajimääriä ja
tiheyksiä . Kuninkojan pensastoissa pesivät mm . luhtakerttunen , pensassirkkalintu ja satakieli. Lehtolinnuista Metsäkylä-Kuninkojan alueella esi intyvä t melko
runsa ina myös kultarinta ja mustapääkerttu.
Alueen suurperhoslajisto on lajistoltaan tavanomaista , joskin selvästi kulttuurivaikutteista .
Tehtyjen selvitysten mukaan Metsäkylä - Kuninkojan alue
täyttää
hyvin
luonnonsuojelualueille
asetettavat
edellytykset. Lisäksi alue soveltuu erinomaisesti
myös biologisten aineiden maasto-opetuskohteeksi.
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3 . 5. Kaarninko
Kaarningon pumppuaseman pohjoispuolella sijaitsevan,
3,4 ha :n suuruisen , Kaarningon metsäsäästiön kasvillisuus on laidun tamisesta ja maaperän vettymisestä
aiheutune en sekundääri sen sukkession muovaama. Alueen
vanhin puusto (mäntyjä ja kuusia) edustaa sukkessiota
edeltänyt tä aikaa . Nuorempi pihlaja-al ikasvos ajoi ttunee puolestaan sukkessio n alkuvaiheeseen . Parhaiden
kasvupaikkatekijöiden muutosta ilmentävät kuitenkin
pensas- ja kenttäkerroksen lajisto. Pensaston valtalajeja ovat korpipaatsama ja terttuselja. Kenttäkerrosta luonnehtivat puolestaan saniaiset .
Kaarningon metsäsäästiön pesimälinnusto on po i kkeuksell i sen runsas . Alueelta on tavattu kaikkiaan 20
lajia ja 42 paria. Linnuston t iheys (1235 paria/km 2 )
vastaakin parhaiden eteläsuomal aisten lehtojen lintutiheyksiä.
Kaa rni ngon metsäsäästiön suur perhoslajisto on paljolti Metsäkylä-Kuninkojan alueen lajiston kaltaista.
Vähäisistä pyydystyskerroista johtuen lajimäärä jäi
kuitenkin melko pieneksi .
Kaarningon metsäsäästiöllä on hyvät edellytykset
luonnonsuojelulain
mukaiseksi
rauhoituskohteeksi ,
jolla on erityistä merkitystä opetus- ja tutkimuskoh teena . Alueen maankäytön suunnitteluun liittyy kui tenkin sellaisia ratkaisuja ,
jotka toteutuessaan
alentavat metsäsäästiö n suojeluarvoa . Suunnitelmien
ulkopuolelle jäävä alue metsäsäästiöstl:i tulisi kuitenkin saattaa kasvallisen suojelun piiriin .
3 . 6 . Kappeli nmäki, Naulamäensuo jaKaasavuori
Kappelinmäki sijaitsee Kaarinan kunnassa Kuusiston
saaren itäosassa . Alue,
johon kuuluu varsinainen
Kappelinmäki ja sen länsipuolella oleva matala mäenselänne, on kooltaan 11,5 ha.
Kappelinmäki kohoaa 57 metriä merenpinnan yläpuolelle
ja kallion laelta avautuu komea näköala etelän ja
lännen v~lisiin ilmansuuntiin. Kappelinmäki ja siihen
liittyvä mäenselänne sekä näiden väliin jäävä korpikuusikko ovat säilyneet lähes luonnontilassa . Varsinaista Kappelin mäkeä hallitsee vanha kuusikko, kun
taas läntinen mäenselänne on pääosin mäntyvaltaista
sekametsää. Mäkien vä l iin jäävää aluetta hallit.see
toisaalta nuorehko erittäin tiheä kuusikko ja toi saalta komeiden kuusten reunustama puronotkelma .
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Alueen linnuston lajimäärJ (30) oli suuri ja linnuston tiheys (739 paria/km.~) vastasi eteläsuomalaisen
havu/sekametsän keskimääräisiä arvoja . Lajista oli
luonnoll isest i kuusikoita suosivaa , joista maini nnan
ar voisia ovat pyy, närhi ja punatulkku .
Kappelinmäki on edustava näyt e Varsinais-Suomelle
luonteenomaisesta mäkimaasta. Koko alue on säilynyt
lähes luonnontilassa ja kun linnustokin on edustava ,
soveltuu alue hyvin luonnonsuoje l ulain mukaiseksi
r auhoituskohteel<si.
Naulamäensuon aJ ueel ta tutk i ttiin kesällä 1985 vain
se n hyönteislajistoa. Suon putkilokasvilajistosta on
l isäksi ollut käytettävissä löytöpaikkatietoja joidenkin yksittäisten lajien osalta (museoamanuenssi
Unto Laineen suull inen tiedonanto).
Suon putkilokasv i stossa on joitakin harvinaiseksi
luokiteltavia lajeja (lännenvesiherne, varstasara,
vankkasara) . Lisäksi alueen hyönteislajistoon kuul uu
Petrophor a chlor osata - niminen mittari, joka myös on
me l ko harv i nainen .
Vaikka Naulamäensuota e i e nää voidakaan pitää luonnontilais ena,
kuuluu sen eliöstöön silti eräitä
suo jel unarvoi s ia 1aj e ja. Koska T1.1run kaupungin al ueella on varsin vähän eri suotyyppejä edustavaa
kasvillisuutta , tulisi myös pi e n ia lai sia soita suojella luonnon monimuotoisuuden sä i l yttämiseksi. Suot
ovat lisåksi tärkeitä biologisten a ineiden maastoope tuskoh te i ta , jol Ja 1 sena Naulamäe nsuo tak in on käy tetty . Itse s uolla sekä sen ympäristössä on kuitenKin
tapahtunut sellaisia muutok s ia (maantien rakentaminen, käyttö luvattomana kaatopaikkana) , jotka ovat
1askeneet Naulamäensuon suo jeluarvoa. Luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituksen sijasta kaaval lin en suojelu tarjonneekin hyvän vaihtoehdon , jossa voidaan
r iittävästi
huomioida
s ekä alueen
lajistolliset
harvinaisuudet että myös se n opetuskäyttö .
Hirvensalon Maanpääs sä s ijaitseva 5 , 0 ha :n laajuinen
Kaasavuori on mallies im e rkki tyypillisestä vars inai ssuomalaisesta maisematyypistä, jossa ka r u kalliokupoli kohoaa selvästi ympäröivää maas toa korkeammalle .
Kallion lakialueel la, jolta avautuu upea näköala
Airistolle, on pintakasvillisuus vo imakkaasti kulunut . Sitä vas toin pääosin kuivan mäntykankaan ja
vanhan harvan kuusikon kattamat rinnealueet ovat
s äilyneet lähes luonnontilaisina. Alueen linnuston
tiheys oli vaatimaton eikä lajistokaan poikennut
kal l iometsän tyyp illi sestä lajikoostumuksesta.
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Kaasavuoren alueen kasvillisuus ja eläimistö ei pidä
sisällään poikkeuksellista eikä luonnonsuojelullisesti
e r ityi sen
a rvokasta
lajistoa .
l"laakunna ll e mme
ominaisen maisematyypin edustajan a Kaasavuo ri sovel tuu suojelukoht eeksi. Alueen luonne huomioon ot t aen
maisemal linen Sl.lojelutavoi te voidaan kuitenkin saavuttaa myö s kaavoituksen keinoin.
3 . 7. Kuusistonlahti , Rauvolanlahti ja Friskalanlahti
Turun kaupunki omistaa Kaari nan kunnassa Kuusistonlahden pohjoisreunassa 20 , 0 ha :n niitty- ja vesialueen. Alue jakautuu kolmeen lähes yhtä suuree n osaan ni i t tyyn , ruovikkoon ja veteen . Ruovikon ja vesi alueen vähittäinen vaihettumisvyöhyke tarjoaa vesi linnuille runsaast i suojaisia pesimäpaikkoja . Kesällg
19 85 s u o ritetussa linm.1ston kartoituksessa siellä oli
rnm . suu rehko naurul oi<k iyhdyskun ta ja useita ves i l i ntulajeja .
Myös niityn
ja ruovikon linnust a oli
runsas .
H.auho i te t tavaksi ehdotettu alue on 1 i nnus t alli ses t i
erittäin
arvokas .
Se
sis~ltyy
valtakt.m nalliseen
lintuvesiensuojeluohjelmaan ,
johon
Kuusistonlahti
kuulutl , muiltakin osi n. Alue tgyttää hyvin luonnon suojelula in mukaan muodostettavalle luonnonsuojelualueelle asetettavat edellytykset .
Turun kaupungin omistamaa 6,9 ha:n rantaniittyg
Rauvolanlahden pohjukassa on ehd ote ttu rauhoitettavaksi. Niittyalue sist:iltaä useita täysin erilaisia
kasvillisuustyyppejä - tiheää me siang e rvikkoa, heinikk oa , hetteikköi stci os mankai:;i.miKasvustoa , ruovikkoa
ja ojanvarsipensaikk oa .
Linnusta laskettiin kesällä 19 85 ja tällöin todettiin, ettå aluee lla pesii rantaniityille tunnusomai n en
lajista .
Harvinai semmista l ajeista tavattiin
Ja,;1ava luhtakertt..unen . Niittyalueen os mankaämiviidakossa on useina vuosina pesinyt luhta- ja 1 iejukana ,
jotka kummatkin ovat muualla Turun seudulla vain
satun nai s ia vieraita .
Rauvolanlahti niit tyinee n kuuluu valtakunnalliseen
lintuvesiensuojeluohjelmaan ja luokitellaan linnus tollisesti er i tyisen arvokkaaksi . Niittyalue s i sältyy
suojeluohjelman
piiriin
kokonaisuud essaan
ja
se
täyttää hyvin
luonnon suo jelulain mukaiselle rauhoituskohteelle ase:ettavat vaatimukset .
Hirvensalon kaakkoisnurkkauk sessa sijaitsevasta Fri s kalanlahden vesi - ja niittyalueesta Turun kaupunki
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omistaa kaksi eri lohkoa. Lahden pohjukassa si ja i tseva 12 , 3 ha : n lohko on rauhoitettu v . 1983 ja
lahden pohjoisrannassa s i jaitsevaa 2,1 ha : n niit ty l ohkoa ehdotetaan nyt luonnonsuojelualueeksi .
Koko lahden alueelta on tehty ves i l i nnus ton kar toitukset vuosina 1968 ja 1983 ; rantalinnusta laskettiin
1983 . Laskennat oso i ttivat , että Fri skalanlahdella
pesii e r ittäin monipuolinen ja runsas vesilintu~anta ,
myös niittyjen ja ruovikoiden linnusta on runsas .
Luonnonsuojelualueeksi
ehdotetun
niityn
linnusta
laskettiin kesäll~ 1985 . Linnuston laji - ja parirräärät ovat tun nu somaisia tämänkaltai selle luonnont l
selle niitylle .
Vaikka niittylohkon linnusta e i s i sällä mitään eri tyi s iä harvinaisuuksia , soveltuu alue hyvin luonnonsuojelula in
mukaiseksi
rauhoituskohteeks i,
sill~
va staava niittyalueita on kaupungissa n i ukasti ja
lisa~si
niitty Kuu l uu osana koko Fr iskalanlahden
kattavaan valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan .
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Liitekartta 1
Fårön ja Pähkinä i sten saarten s ijainti sekä Turun
kaupungi n omi stamat alueet saar illa (merkitty mustalla)
(Karttapohja on piirretty mere nk ulkuhallituksen merika r ttoje n pohjalta merenkulkuhall i tuk sen luvalla)
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Liitekartta 2
Olemassaolevien sekä eräiden uusiksi ehdotettujen
luonnonsuojelualueiden sijainti .
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