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Alkusanat 

Luonnon monimuotoisuuden suojelu otettiin keskeiseksi ympäristönsuojelun tavoitteeksi Rio de Janeiron ympäristö- ja
kehityskokouksessa 1992. Suomikin sitoutui kansainväliseen biodiversiteettisopimukseen. Sen tärkeimpiä toteutusmuotoja on
maankäytön ohjaus siten, että arvokkaita kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjä säilyy myös varsinaisten suojelualueiden
ulkopuolella. Tätä silmällä pitäen Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto ryhtyi kesällä 1992 kokoamaan tietoa Turun
luonnon monimuotoisuudesta yhtenäiseen muotoon. 

Kaupunkimme arvokkaita luontokohteita on inventoitu useaan otteeseen. Tässä selvityksessä on käytetty hyväksi
ympäristöministeriön, Varsinais-Suomen seutukaavaliiton, Turun yliopiston sekä Turun kaupungin asemakaavaosasto ja
ympäristönsuojelutoimiston julkaisuja. Lisäksi käsiteltiin yhdistysten ja yksityisten 
.kuntalaisten tekemiä aloitteita. Työn kuluessa löytyi myös uusia kohteita. 
Erityistä huomiota kiinnitettiin alueiden rajauksiin. Luonnollisista, maaston mukaisista rajoista on poikettu kaavallisten ja
maanomistuksellisten seikkojen 
vuoksi, mikäli tämä ei vaaranna suojeluarvojen säilymistä. 

Tämän selvityksen keskeisintä antia ovat ympäristönsuojelulautakunnan 4.5.1994 § 95 omalta osaltaan hyväksymät tavoitteet
seutu-, yleis- ja asemakaavoja ja rauhoitusta silmällä pitäen. Luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet on kartoitettu koko Turun
hallinnolliselta alueelta toivoen, että muutkin maanomistajat kuin kaupunki voivat ottaa tavoitteet huomioon ja mahdollisesti
hakea alueiden rauhoitusta lääninhallitukselta. 

Kaavalliset tavoitteet voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan. Arvokkaimmille alueille ehdotetaan SL-merkintää, ja niiden
säilyminen tulisi turvata luonnonsuojelulain mukaisella rauhoituksella, johon liittyy aluekohtainen hoito- ja käyttösuunnitelma.
Merkintää VL/s on käytetty lähes yhtä arvokkaista alueista, joiden ympäristö tulisi säilyttää. Asemakaavamääräyksiin
ehdotetaan yksityiskohtaisempia määräyksiä siten, että ainakin kohteen arvokkain luonnonelementti säilyisi. Näille kohteille
tulisi laatia luontotyyppikohtaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat. Kolmanteen ryhmään kuuluvat luonnoltaan selvästi muuttuneet
kohteet, joissa jokin yksittäinen arvokas piirre (kuten jalopuut) on säilynyt. Kohteille on esitetty päämaankäyttöluokan
mukaisia kaavamerkintöjä, joihin on lisätty tarkenne /s. 

Maanomistusolot ja kaavoitustilanne on selvitetty niin pitkälle kuin kohtuullisella vaivalla on ollut mahdollista. On selvää, että
näinkin laajaan aineistoon on 
pujahtanut tahattomia virheitä. Kartan tarkkuus noudattelee yleiskaavoituksessa käytettävää. Alkuperäisiä karttoja säilytetään
ympäristönsuojelutoimistossa, jonka puoleen pyydetään kääntymään tarvittaessa tarkempaa tietoa. 

Kartoitukseen sisältyvät kohteet on nimetty siten, että nimestä näkyy sen päätyyppi. Jos erisnimi kattaa kohdetta laajemman
alueen, nimi on muotoa 'Toijaisten lehto'. Jos kohteella on erisnimi, sitä on käytetty sellaisenaan, esimerkiksi 'Kaks-
kerranjärvi', tai lisämääreen kanssa kuten 'Katariinanlaakso (lehto)'. Osa numeroiduista kohteista on jaettu kirjaimin
yksilöityihin osa-alueisiin, jos ne ovat erillisiä tai niille on asetettu erilaiset kaavoitus- ja suojelutavoitteet.

Kohteiden alueellisessa jakaumassa näkyy rakentamisen yksipuolista van vaikutuksen lisäksi luonnon pienipiirteisyyden
lisääntyminen saaristoon siirryttäessä. 

Kohteita on suuralueittain seuraavasti: Keskusta 2, Hirvensalo (sisältää kaikki saaret) 48, Peltola-Uittamo 12, Pääskyvuori 1,
Koroinen 7, Runosmäki-Lentokenttä 8, Kuninkoja 7, Pansio 5, Maaria 7 ja Paattinen 1. 

Eri luonnonelementtejä löytyi seuraavasti (suluissa olevien ja ehdotettujen luonnonsuojelualueiden määrä): kallioalue 9 (1),
kalliojyrkänne 3 (2), siirtolohkare 2 (2), luolasto 2 (2), harju 1, moreeniselänne 3 (2), muinaisranta 4 (2), niemi 3, saati 5 (3),
jokilaakso 8, järvi 2, lintu luoto 8 (8), lintuvesi 9 (8), niitty 6 (5), keto 5 (4); metsikkö 11, jalopuumetsikkö 5, lehto 27 (15),
aarnimetsä 3 (1) ja suo 3 (3). tilastossa on otettu huomioon kohteiden päätyypin lisäksi tärkeät sivutyypit. Niinpä esimerkiksi
Friskalanlahti on huomioitu paitsi lintuvetenä myös niittynä ja lehtona. 

tämä selvitys kattaa laajahkot alueet, jotka on syytä sisällyttää yleiskaavaan ja 
jotka tarvittaessa rauhoitetaan luonnonsuojelualueina. Pistemäiset, alemman tason kaavoissa huomioon otettavat kohteet, jotka
voidaan rauhoittaa luonnonmuisto- merkkeinä, kartoitetaan erikseen. Rajanveto on joissakin kohdissa mielipide- 
kysymys. Tähän selvitykseen on sisällytetty viisi pienehköä geomorfologista . kohdetta, mutta esimerkiksi suurin osa
siirtolohkareista sisältyy työn alla olevaat1 selvitykseen. Kummankin selvityksen perusteella on tarkoitus tehdä kuvitettu
luontoretkeilyopas johdatukseksi monipuoliseen turkulaiseen luontoon. 
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Tietolähteet 

Suojeluohjelmat (Valtion painatuskeskus 90-5660266): 

Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma 24.2.1978 

Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma 26.3.1981 

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 3.6.1982

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma 13.4.1989 Maisema-aluetyöryhmän mietintö 29.9.1992 

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun ja Porin läänissä 
(väliraportti) 22.4.1994 

Uhanalaisten eliöiden kartoitukset (Valtion painatuskeskus 90-5660266): 
Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö 30.9.1985 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö 19.2.1992 

Varsinais-Suomen uhanalaiset putkilokasvit (Rautiainen, V..-P. ja Laine, U. 1989 -Varsinais- Suomen Liitto 921-2329000) 

Rauhoituspäätökset (Turun ja Porin lääninhallitus 921-2660111): 

lääninhallituksen päätös luonnonmuistomerkistä 20.12.1965

lääninhallituksen päätös luonnonsuojelualueista 21.11.1983

lääninhallituksen päätös luonnonsuojelualueista 17.3.1988

lehtojensuojeluasetus 27.5.1992 (Valtion painatuskeskus 90-5660266)

 Seutu kaavat (Varsinais-Suomen Liitto 921-2329000):

Varsinais-Suomen suojelualueet ja -kohteet 1977

Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985

Varsinais-Suomen toinen seutukaava 3.4.1986

Varsinais-Suomen taajamaseutukaava 7.10.1988

Varsinais-Suomen täydennysseutukaava 17.7.1991

Yleiskaavat (Turun kaupungin kaavoitusosasto 921-2624111):

Turun yleiskaavan suojeluraportti 1.1.1975

Turun yleiskaava 13.12.1976

Peltola-Haritun osayleiskaava 9.4.1979

Pohjola-Kähärin osayleiskaava 9.4.1979

Pohjoisten teollisuusalueitten osayleiskaava 19.3.1984 Paattisten osayleiskaava 2.4.1984

Hirvensalon osayleiskaava 4.11.1985



Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994

Ruissalon osayleiskaavaehdotus 16.2.1994 

Arvokkaiden alueiden kartoitukset (Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 921-2623411): 

Ruissalo -luontoa ja kulttuuri (toim. Kallio, P. 1979 -painos loppu) 

Turun luontokohteet 1 (Kallio, P., Huhtinen, S., Lemmetyinen, R. ja Mansikkaniemi, H. 1985 - painos loppu) 

Katariinan asuntomessualueen luonnonsuojelulliset tavoitteet (1985)

Halisten kaava-alueen kasvillisuus ja ympäristönhoidolliset maankäyttötavoitteet (1985) .

Ehdotettujen luonnonsuojelualueiden elollisen luonnon perusselvitykset V. Metsäkylä-Kuninkoja  (1986) 

Ehdotettujen luonnonsuojelualueiden elollisen luonnon perusselvitykset VI. Kaarninko (1986) 

Ehdotettujen luonnonsuojelualueiden elollisen luonnon perusselvitykset VII. Kappelinmäki, Naulamäensuo ja Kaasavuori
(1986) 

Kohmon kaava-alueen kasvillisuus ja ympäristönhoidolliset maankäyttötavoittet (1986) 

Kuninkojan kaava-alueen kasvillisuus ja ympäristönsuojelulliset maankäyttötavoitteet (1987) 

Friskalanlahden linnusta ja kasvillisuusselvitys 1987 (1987) 

Turun luontokohteet 2 (Lemmetyinen, R., Huhtinen, S., Kallio, P. ja Mansikkaniemi, H. 1987- 
painos loppu) 

Vähä-Haarlan kaava-alueen kasvillisuus, maisema ja luonnonolosuhteet (19S9) 

Rauvolanlahden linnusto- ja kasvillisuusselvitys 1988 (1988) Turun ympäristön tila 1989 (1990) 

Ruissalon metsäsuunnitelma 1991-2000 (1991)

Turun kaupunki. Ympäristön tila 1992 (1992)
  
Turun kaupunki. Ympäristönsuojeluohjelma (1992) 

Kaarinan luontokohteet (toim. Tuomi, L. 1992 - Kaarinan kaupunki 921-697685) 

Ehdotettujen luonnonsuojelualueiden elollisen luonnon perusselvitykset IX. Piipanoja (1992) 

Turun Pomponrahkan suojelualueen suojeluarvon uudelleenmääritys (1993)

Turun koulujen luonnontieteiden opetus kohteet ja luontoretkeilyalueet (luonnos)



Suuralue 02 Hirvensalo 

01 Kakskerranjärvi 

Kuvaus: 
Kakskerranjärvi on pitkänomainen saaristojärvi, jonka pituus on n. 5 km ja keskimääräinen leveys 300 m. Järven keskisyvyys
on 6 m ja suurin syvyys 15,5 m. Kakskerranjärveä kuormittavat valumavedet ja haja-asutuksen jätevedet sekä ilmasta tuleva
laskeuma. Turun suurin järvi, jonka rannalla on uima-ranta. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
jakamaton vesialue 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen täydennysseutukaava 17.7.1991: 

AV -15              Kakskerranjärven lähi valuma-alue. Sisältää 
suunnittelumääräyksen, joka edellyttää vesiensuojelun ja 
maankamaran suojelun huomioonottamisen.. 

Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

 S/W Erityismääräyksin suojeltava pintavesiesiintymä. Mootto- 
riveneliikenne on järvellä kielletty. Raakavedenottamolu- 
pa. 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
  S/W  - 

Tavoite:   WIs Vesialue, jolla ympäristö säilytetään. 
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 
Tavoite:    W Is Vesialue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen käytössä 

 ja hoidossa on otettava erityisesti huomioon virkistys- 
 käyttö sekä alueen merkitys raakavesivarastona. Moot- 
  torivene- ja moottoriajoneuvoliikenne on kielletty. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

02 Muurahaissaari 

Kuvaus: 
Muurahaissaari on peruskartassa nimellä Pikkusaari. Se on pääosin luonnontilainen saari, 
jonka puusto on iäkästä. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
yksityinen 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

          SU-402-483 Suojelualue, joka on tarkoitettu suojeltavaksi pääasiassa 
rakennuslain 135 §:n nojalla annettavilla määräyksillä. 

Yleiskaavat 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985:
                    S                               Suojelualue 
Tavoite:       VL/s                        Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään.

Asemakaava: 
             ei asemakaavaa 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue jolla ympäristö säilytetään Erityi



03 Käärmesaari 
sisältää aarnimetsän 

Kuvaus:  
Käärmesaari (a), joka peruskartassa on nimellä Isosaari, on pääosin luonnontilainen saari. Puusto on iäkästä. Käärmesaaren
kohdalla järven pohjoisrannalla on aarnimetsää ( b). Puusto on kuusivaltaista, mutta alueella kasvaa myös suuria koivuja,
mäntyjä ja tervaleppiä. Lahopuita ja maahan kaatuneita suuria kuusia ja mäntyjä on alueella jonkin verran. Alueella on myös
linnustollista arvoa. 

Rajaus: 
kiinteistörajojen ja maaston mukaan 

Maanomistus:
            kaupunki
 Seutukaava: 

Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

       SU-402-483         Suojelualue, joka on tarkoitettu suojeltavaksi pääasiassa
rakennuslain 135§:n nojalla annettavilla määräyksillä. 

Tavoite: suojeluvarausta laajennetaan ja muutetaan (suojelu- 
alue, joka on luonnonsuojelulainsäädännön nojalla 
muodostettu tai muodostettavaksi tarkoitettu alue) 

Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

S  Suojelualue 
V  Virkistysalue  

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
S   Suojelualue 
V                       Virkistysalue 

Tavoite: SL   Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 
Tavoite:           SL                    Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo- 
                                                  jelulain nojalla 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite:                                rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

04 Naulamäensuo 

Kuvaus: 
Saaristo-Suomen keidassuoksi luokiteltu suoyhdistelmä, jossa esiintyy harvinaista kasvillisuustyyppiä, lähteikkölettoa.
Alueella on vaativia lähde- ja lettokasveja: vankkasara, varstasara, liereäsara, nevaimarre, lännenvesiherne ja rantayrtti. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

          SU-102-400 Suojelualue, joka on luonnonsuojelulainsäädännön nojalla 
muodostettu tai muodostettavaksi tarkoitettu alue. 

Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

                                    SL  Luonnonsuojelualue 
          MT Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
           M Maa- ja metsätalousalue 
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Tavoite:   rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

05 Pässilänmäki (kallioalue) 

Kuvaus: 
Kapean peltolaakson reunalla sijaitseva pitkä jyrkkärinteinen, erillisistä selänteistä koostuva kallioalue, joka on pääosin
puuston peittämää granodioriittia. Lakiosissa on kohtalaisen edustavia pyöreämuotoisia silokallioita ja selänteiden välissä U:n
muotoisia painanteita. Puusto rajoittaa näköaloja melko voimakkaasti. Alue on suurimmaksi osaksi metsää ja osittain niittyä.
Jyrkillä rinteillä on silokalliokasvillisuutta, kallionrakosammalistoja ja valurahkoja. 

Rajaus: 
kallioaluekartoituksen mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

          V Virkistysalue 
Tavoite:            VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
Tavoite:       VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 

sesti kallio- ja maaperä sekä kalliokasvillisuus säily- 
tettävä ennallaan. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

06 Brinkhallin keto 

Kuvaus: 
Paahteinen etelärinne, jossa monipuolinen hiekkapohjainen kukkaketo. Sillä kasvavat mm. 
harvinaiset rohtorasti ja nurmikrassi. Keto on uhanalaisen isotoukohärän todennäköisesti 
ainoa esiintymispaikka Suomessa. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985 

          SU4 02-443 Suojelualue, joka on tarkoitettu suojeltavaksi pääasiassa 
RakL:n 135 §:n nojalla annettavilla määräyksillä. 

Tavoite: suojeluvarausta muutetaan (suojelualue, joka on 
luonnonsuojelulainsäädännön nojalla muodostettu tai 
muodostettavaksi tarkoitettu alue) 

Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

           V Virkistysalue 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

           V Virkistysalue 
Tavoite:          SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
i k



Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

07 Brinkhallin lehto 

Kuvaus: 
Tammi- ja saarnimetsää kasvava kosteikkoalue, jossa vesi valuu suoraan kalliosta. Lähteikköalueen alapuolella on lähinnä
kosteaa rantalehtoa (puna-ailakkityyppi). Alueella on runsaasti kookkaita jalopuita: useita saamia, yli 100 lehmusta, yli 50
vaahteraa, noin 20 jalavaa, noin 20 suurta pähkinäpensasta ja noin 10 tammea. Pensaskerroksessa kasvaa lehtokuusamaa ja
taikinamarjaa. Kenttäkerroksen lajeja ovat pystykiurunkannus, kevätesikko, valkovuokko ja kielo. Koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

          SU4 02-443 Suojelualue, joka on tarkoitettu suojeltavaksi pääasiassa 
RakL:n 135 §:n nojalla annettavilla määräyksillä. 

          SU02-606 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnon- 
suojelulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Tavoite: suojeluvarausta muutetaan (suojelualue, joka on 
luonnonsuojelulainsäädännön nojalla muodostettu tai 
muodostettavaksi tarkoitettu alue) 

Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

            S Suojelualue 
            V Virkistysalue 
            A-1 Asuntotila-alue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
             V Virkistysalue 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo- 

jelulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

08 Brinkhallin jalopuumetsikkö 

Kuvaus: 
Alueella on suuria tammia, lehmuksia ja vaahteroita, jotka liittyvät rakennustaiteellisesti merkittävään miljööseen.
Luonnonvaraisia kevätkukkia on runsaasti myös nurmikolla. Koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

          SU 02-605 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

           PY Julkisia palveluja varten varattava alue 
SR Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue



Tavoite: VP/s Puisto, jossa ympäristö säilytetään. Erityisesti jalopuut 
 on säilytettävä ja niiden luontainen uusiutuminen 

turvattava. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

09 Kakskerran Nunnavuori (kallioalue) 
sisältää muinaisrannan 

Kuvaus: 
Järven ja salmen rajaama jyrkkäpiirteinen kallioalue, jolla on merkittäviä maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Laelta
avautuu paikoin erinomaisia, esteettömiä ja osittain puuston rajoittamia näköaloja joka ilmansuuntaan. Alueen jyrkkäpiirteiset
kalliomännikkömaisemat ovat paikoin luonnontilaisia ja edustavia. Granodioriittia oleva kallioalue koostuu metsäisten
painanteiden erottamista erillisistä selänteistä. Alueen lakiosissa ja rinteillä on edustavia silokalliopintoja, eteläpuoleiset rinteet
ovat porrasmaisia. Alueen pohjoisosassa on yli 60 m korkea kalliomäki, jonka laella on jääkauden merkkejä (uurteita ja
rapautunutta kalliopintaa). Pohjoisreuna on erittäin jyrkkä ja maisemallisesti merkittävä. Kivilaji on harvinaista charnokiittia.
Laella on todennäköisistä ancylusrannan kivistä rakennettu hiidenkiuas, joka on muinaismuistolain nojalla rauhoitettu. Aluetta
kiertävät erityisesti sisämaan puolella ja suojaisissa kohdissa kivi vyöt noin 40 metrin korkeudella jäänteinä litorinarannasta.
Koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 
kallioaluekartoituksen ja osayleiskaavan mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

          SU 02-600 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

           SU 02-640 Pronssikautinen hautaraunio 
Yleiskaava: 

Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 
           SL Luonnonsuojelualue  
           V Virkistysalue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
            S Suojelualue 
            V Virkistysalue 

Tavoite:            VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 
Tavoite:  VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 

sesti kallio- ja maaperä sekä kallio kasvillisuus säily- 
tettävä ennallaan. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

10 Harjattulan metsikkö 

Kuvaus: 
Seutukaavan mukaan alue on jalopuuta kasvava puistomaisesti hoidettu metsikkö. Maastokäynnin perusteella osayleiskaavan
mukaisesti rajattuna alue ei täytä suojelukohteen kriteereitä. Alueella on kalliomännikköä ja kuusikkoa. Notkelmissa on
lehtipuita, 
vähäisessä määrin jalopuita. Alue on hoidettu talousmetsän tavoin ja siellä on laavuja, nuo- 
tiopaikkoja sekä muita ulkoilurakenteita. 

Rajaus: 
osayleiskaavaehdotuksen mukaan 

Maanomistus:



Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

           S Suojelualue 
Kakskerran itäosan osayleiskaavaehdotus 30.10.1992: 

           S Suojelualue, jolla tulee sallia vain sellaiset toimenpiteet, 

jotka auttavat parantamaan tai säilyttämään alueen suoje- 

lullisia arvoja. Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
            S Suojelualue 

Tavoite:          VR Retkeily- ja ulkoilualue 

Asemakaava: 
ei asemakaavaa 
Tavoite: VR Retkeily- ja ulkoilualue 

Rauhoitus:
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

11 Kirkkoherra (saari) 
sisältää luolaston

Kuvaus: 
Kalliosaari, jonka itäosan kalliot ovat voimakkaasti lohkoutuneita muodostaen luolia. Länsiosassa on suuri pysty suunnassa
kolmeen osaan lohkoutunut kalliokumpare ja muita erikoisia kalliorakenteita. Itäosassa on lisäksi pieni lehtoniitty, jolla kasvaa
suuri lehmus. Itäosan etelärannalla on tuomilehto. 

Rajaus: 
osayleiskaavaehdotuksen mukaan

Maanomistus: 
yksityinen 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

          SU 02-601 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

           S Suojelualue 
Kakskerran itäosan osayleiskaavaehdotus 30.10.1992: 

           S Suojelualue, jolla tulee sallia vain sellaiset toimenpiteet, 
jotka auttavat parantamaan tai säilyttämään alueen suoje- 
lullisia arvoja. 

 Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
            S Suojelualue 

Tavoite:           SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 
Tavoite:            SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta . 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

12 Erikvallannokka (niemi) 
sisältää kalliojyrkänteen 

Kuvaus: 
Jyrkkärinteinen 26 m korkea kallioniemi, jolta avautuu Turun paras näkymä Airistolle. Niemi on maisemallisesti merkittävä
myös Airistolta päin katsottuna Sopii näköala ja lintujentarkkailupaikaksi Historiallisesti merkittävä: Erik Pyhän



           OR 02-26 Ohjeellisella rajauksella merkitty alue: virkistysalue, joka on 
tarkoitettu pääasiassa virkistyskeskuksia varten. 

Tavoite: suojeluvarausta muutetaan (virkistys alue, joka on 
tarkoitettu pääasiassa lähiulkoilua varten) . 

Yleiskaava: 
Satava- Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

PK Yksityisiä palveluja varten varattava alue 
VL  Lähivirkistysalue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
             R  Loma- ja matkailualue 

Tavoite: VR/s  Retkeily- ja ulkoilualue, jolla ympäristö säilytetään. 
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 
Tavoite: VR/s  Retkeily- ja ulkoilualue, jolla ympäristö säilytetään. 

 Erityisesti kallio- ja maaperä säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus:

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

13 Kivelänperän lehto 

Kuvaus: 
Turkukallion ja Pirunvuoren välissä sijaitseva kivikkoinen rinnelehto, jossa kasvaa mm. suuri luonnonvarainen vuorijalava
(toinen Turun kahdesta esiintymispaikasta), vaahteroita ja tervaleppiä. Pensaskerrosta hallitsevat vuorijalavan ja vaahteran
taimet, tuomet sekä taikinamarjapensaat. Kenttäkerroksessa vallitsevina ovat saniaiset: kivikkoalvejuuri, sananjalka ja korpi-
imarre. Muita kenttäkerroksen lajeja ovat käenrieska, jänönsalaatti, syyläjuuri, lehto-orvokki ja rönsyleinikki. Lehdon läpi
virtaa kivipohjainen puro. 

Rajaus: 

kiinteistörajojen ja maaston mukaan

Maanomistus:

yksityinen 

Seutukaava: 

ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 

Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

           VL Lähivirkistysalue 

           M Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

           M Maa- ja metsätalousalue 

Tavoite:          VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 

ei asemakaavaa 

Tavoite:             VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 

sesti puusto säilytettävä ja sen luontainen uudistumi- 
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14 Höyttisten kallioalue 

Kuvaus: 
Kaksi salmen rannalla sijaitsevaa jyrkänteistä kallioselännettä, joiden avoimet kallioseinämät erottuvat selvästi merenlahdelle.
Lakiosista avautuu edustavia saaristomaisemia eteläpuolelle. Turun ainoa valtakunnallisesti arvokas kallioalue. Läntisen
alueen sisäiset jylhät porrasjyrkänteiset kalliomännikkömaisemat ovat melko luonnontilaiset. Kallioselänteen lakiosan
silokalliot ovat rakoilun lohkomia ja pyöreämuotoisia. Eteläreunalla on noin 25 metriä korkea porrasmainen, harvarakoinen,
pystyjyrkänteinen seinämä, jossa muutama leveä terassimainen hylly. Jyrkänteillä on edustavia jäkäläkasvustoja, mm.
harvinainen merinapajäkälä esiintyy runsaana. Itäisen alueen ( b) lakiosien silokalliopinnat ovat karun poronjäkäläisen
kalliomännikön luonnehtimia. Laella on myös niittylaikkuja. Jyrkänteillä on edustavia jäkäläkasvustoja, mm. merinapajäkälää. 

Rajaus: 
kallioaluekartoituksen mukaan 

Maanomistus: 
yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

           M             Maa- ja metsätalousvaltainen alue 
           V                      Virkistysalue 
           RA-1 Loma-asuntoalue 
           MA-1 Pysyvään asumiseen soveltuva maa- ja metsätalousval- 

tainen alue 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

            M Maa- ja metsätalousalue 
            R Loma- ja matkailualue 

V Virkistys alue 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: . ei asemakaavaa 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 

sesti kallio- ja maaperä sekä kalliokasvillisuus säily- 
tettävä ennallaan. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

15 Artukan keto 

Kuvaus: 
Varsinkin etelärinteeltään komea kukkaketomäki, jossa kasvavat mm. mäkiapila, illakko, sikoangervo, mäkitervakko,
kalliokielo, keltamatara, päivänkakkara, kissankello, hopea- hanhikki, ahdekaunokki, huopakeltano ja ahomansikka. Mäen
päällä on vanhoja myllynkiviä. Etelärinteeltä on kaivettu jonkin verran yksittäisiä kasveja pois. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

           MA-1/s Pysyvään asumiseen soveltuva maa- ja metsätalousval- 
tainen alue, jolla ympäristö säilytetään. 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
            M Maa- ja metsätalousalue 



16 Mäenpään lehto 

Kuvaus: 
Alue on tuoretta kangasta (mustikkatyyppi), jossa kasvaa muutama tammi ja lehmus sekä kuivaa lehtoa (nuokkuhelmikkä-
linnunherne -tyyppi), jossa kasvaa joitakin suuria tammia ja parikymmentä lehmusta. Suuria kuusia on kaadettu.
Kenttäkerroksessa on runsaasti ke- vätesikkoa, sinivuokkoa ja kieloa. Alueen suurimman tammen ympärysmitta on 5,0 m. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

           AP-2 Pientalojen täydennysrakentamisalue 

           VL Lähivirkistysalue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
           A1 Pientalovaltainen asuntoalue 
            V Virkistys alue 

Tavoite:            VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
ei asemakaavaa 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 

sesti kasvillisuus säilytettävä luonnontilaisena. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

17 Ekvallan lehto 

Kuvaus: 
Kuivaa lehtoa (nuokkuhelmikkä-linnunheme -tyyppi) pienen kalliomäen länsi- ja etelärinteillä sekä tuoretta lehtoa (puna-
ailakkityyppi) merenrannalla. Alueella on runsaasti suuria jalopuita: yli 60 tammea, noin 15 vaahteraa ja noin 20
pähkinäpensasta. Pensasker- roksessa kasvaa taikinamarjaa. Kenttäkerroksen lajeja ovat lehtoarho, kevätesikko, sini- vuokko,
valkovuokko ja kielo. 

Rajaus: 
osayleiskaavan mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

          SU-402-481 Suojelualue, joka on tarkoitettu suojeltavaksi pääasiassa 
rakennuslain 135 §:n nojalla annettavilla määräyksillä. 

Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

           S Suojelualue 
Turun yleiskaavaluonnos 5.4.1994: 

           S Suojelualue 
Tavoite:            VP/s Puisto, jossa ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
ei asemakaavaa 
Tavoite:             VP/s Puisto, jossa ympäristö säilytetään. Erityisesti kasvil- 

lisuus säilytettävä luonnontilaisena. 
Rauhoitus: 



Eläimistöltään arvokas ja kasvillisuudeltaan mielenkiintoinen alue. Merenlahtia ja viljelemättömiä peltoja hallitsevat ruovikot.
Rantametsiköt ovat lehtoja tai tervalepikoita, kun taas sisempänä saarella metsät ovat havupuuvaltaisia. Lahtien ja ruovikoiden
lintulajisto on samankaltaisille alueille tyypillistä. Linnusto on monipuolisinta metsiköiden ja niittyjen reunoissa. Saaresta on
löydetty perhosharvinaisuuksia: tulvamittari, nokisiipi, kaalintarhayökkönen, lounaanmorsiusyökkönen ja kalvasyökkönen.
Saaren kasvillisuus edustaa tyypillistä sisäsaaristoa. Sienistössä on mielenkiintoisia lajeja kuten oksahelokka ja
mukulakuukunen. 

Rajaus:

 maaston mukaan 
Maanomistus: 

kaupunki 
Seutukaava: 

Varsinais-Suomen taajamaseutukaava 7.10.1988: 
          SL 02-407 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue 

Yleiskaava: 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 

            SL Luonnonsuojelualue 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

            S Suojelualue 
            PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue 

Tavoite:            SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain nojalla 
Rauhoitus: 

luonnonsuojelualue 21.11.1983 
Tavoite: luonnonsuojelualuetta laajennetaan 

19 linnavuori (lehto) 
sisältää kalliojyrkänteen 

Kuvaus: 
Linnavuoren jyrkät ja louhikkoiset länsi- ja lounaisrinteet ovat kuivaa lehtoa (nuokkuhelmikkä-linnunherne -tyyppi). Noin 50
tammen seassa kasvaa runsaasti lehmuksia ja joitakin vaahteroita. Pensaskerros muodostuu lehtokuusamasta, koiranheidestä ja
taikinamarjasta. Kenttäkerroksessa on sinivuokon, kevätlinnunhemeen, mustakon- nanmarjan, tesman ja lehtoarhon lisäksi
harvinaisempia lehtolajeja: rantahirvenjuuri ja mäkilehtoluste. Alueella on merkittävä sienilajisto: Linnavuoren rinteellä kasvaa
mm. uhanalainen karvasahaheltta ja vuoren tyvilehdosta on löydetty uhanalainen nukkajuurekas sekä hyvin harvinainen
lehtovyörousku. 

Rajaus: 
             lehtojensuojeluasetuksen mukaan 
Maanomistus: 

valtio 
Seutukaava: 

Varsinais-Suomen täydennysseutukaava 17.7.1991: 
          SL 02-608 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi 

tarkoitettu kohde 
Yleiskaava: 

Satava-Kakskerran osayleiskaava 4.11.1985: 
           SL Luonnonsuojelualue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
           S Suojelualue 

Tavoite:            SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 



20 Haarlan jalopuumetsikkö 

Kuvaus: 
Kalliomännikkö ja kivikkoinen jalopuurinne, jossa kasvaa 17 suurta ja lukuisia pienempiä tammia. Tammen taimettuminen on
alueella hyvin tehokasta. Pensaskerroksessa on taikinamarjaa ja korpipaatsamaa. Kenttäkerrosta hallitsevat tuoreen
kangasmetsän varvut sekä kielo ja kivikkoalvejuuri. Kalliojyrkänne on paikoin lohkoutunut teräväpiirteiseksi louhikoksi, jonka
lohkareet ovat päältä sammaloituneet. 

Rajaus: 
kiinteistörajojen ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Hirvensalon osayleiskaava 4.11.1985: 

          A Asuntotila-alue 
          AP Rakentamisen reservialue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
          A1 Pientalovaltainen asuntoalue 

Tavoite:          VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 

Tavoite:       VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 

sesti puusto säilytettävä ja sen luontainen uudistumi- 

nen turvattava. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

21 Iso-Vihtilä (aarni metsä) 

Kuvaus: 
Kosteaa kangasmetsää, jossa on erittäin vanhoja kuusia ja myös runsaasti maahan kaatuneita runkoja. Saaren laella on
lammikkoalue. Saarella pesii palokärki ja kanahaukka esiintyy alueella säännöllisesti. 

Rajaus: 
osayleiskaavan ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Hirvensalon osayleiskaava 4.11.1985: 

          M Maa- ja metsätalousalue 

          RA Loma-asuntoalue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

          M Maa- ja metsätalousalue 

           R Loma- ja matkailualue 

Tavoite:          VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
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22 Tammirinne (lehto) 

Kuvaus: 
Lehtometsä, jossa useita suuria tammia. Alueeseen liittyy entinen asumuspaikka, jonka jäänteenä alueella esiintyy
kulttuurikasveja. Metsä rajoittuu Friskalanlahden luonnonsuojelualueen laajennusosaan. Alueella pesivät pikkutikka,
harmaapäätikka, uuttukyyhky ja 
lehtopöllö. 

Rajaus: 
osay1eiskaavan ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojeluvaraus lisätään 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

           V Virkistysalue 
           A1 Pientalovaltainen asuntoalue 

Tavoite:          SL   Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

Ei tarkistettu 
Tavoite:            SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

23 Friskalanlahti (lintuvesi) 

sisältää niityn ja lehdon 

Kuvaus:
Friskalanlahti on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi ja kosteikko, joka tarjoaa erityisesti vesilinnustolle erinomaiset
pesimisolosuhteet. Siellä pesii 31lintulajia. Linnuston kokonaisparimäärä on satoja pareja, joiden joukossa harvalukuisiakin
lajeja kuten heinätavi, rastaskerttunen ja liejukana. Lahti on myös tärkeä lintujen muutonaikainen 1evähdyspaikka.
Muuttoaikana tavattavia harvinaisuuksia ovat harmaahaikara, mustapyrstökuiri, mustatiira ja uivelo. Lahden etelärannalla on
lintutorni. Kunnostettu rantaniitty on Turun laajin. Pikku- Vihtilän saari on suppeudestaan huolimatta monipuolinen. Sen
rannat ovat tuoretta lehtoa (puna-ailakkityyppi), jonka kenttäkerroksessa on mm. sudenmarjaa ja konnanmarjaa. Keskusta on
kuivaa lehtoa (nuokkuhelmikkä-linnunheme -tyyppi), jossa kasvaa muutama tammi ja vaahtera, lehtokuusamaa, taikinamarjaa
ja punaherukkaa sekä pystykiurunkannusta. Saaren länsipään lehtoniityllä kasvaa kevätesikkoa ja sikoangervoa. Saaressa
kasvaa 12 suurehkoa tammea (korkeudet 15 -22 m). Friskalanlahti on koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 
Lintuvesiensuojeluohjelman ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen taajamaseutukaava 7.10.1988:
                      SL 02-402 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi 

tarkoitettu alue. 
Tavoite: suojeluvarausta laajennetaan 

Yleiskaava: 
Hirvensalon osayleiskaava 4.11.1985: 

           SL Luonnonsuojelualue 
           SL-1 Luonnonsuojelualue, luonnonsuojelulain nojalla suojeltava 

alue 
V Virkistysalue



SL Luonnonsuojelualue 
VP Puistoalue, joka istutetaan ja hoidetaan teemapuistona. 

Asemakaavaluonnos Friskala 4/1992 30.4.1993: 
SL Luonnonsuojelualue 
VL Lähivirkistysalue 

Asemakaavaluonnos Kaistarniemi 11 15/1993 
SL luonnonsuojelualue 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnon suo- 
jelulain nojalla 

Rauhoitus: 
valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 3.6.1982 
luonnonsuojelualue 21.11.1983 ja 17.3.1988 
Tavoite: luonnonsuojelualuetta laajennetaan 

24 Sorttamäki (lehto) 

Kuvaus: 
Osittain kuivaa lehtoa (nuokkuhelmikkä-linnunherne -tyyppi) kasvava metsäsaareke. Yli 100 tammesta puolet on kookkaita ja
maisemallisesti merkittäviä. Etelärinteellä kasvaa toistasataa nuorta lehmusta. Pensaskerroksessa on lehtokuusamaa ja
taikinamarjaa. Kenttäkerroksen kasveja ovat kevätesikko, kevätlinnunherne, sinivuokko ja kielo. 

Rajaus: 
asemakaavan ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Hirvensalon osayleiskaava 4.11.1985: 

V Virkistysalue Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
V Virkistysalue 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 
Asemakaava: 

Kaistarniemi 33/1986 13.4.1986: 
VL Lähivirkistysalue 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 
sesti kasvillisuus säilytettävä luonnontilaisena. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

25 Alvarinmäki (lehto) 
sisältää moreeniselänteen 

Kuvaus: 
Moreeniselänne, jolla kasvaa kookkaita tammia osittain puhtaana metsikkönä (yli 100 puuta). Pähkinäpensaista noin 10 on
suurta. Pensas kerroksessa on lehtokuusamaa ja taikinamarjaa. Kenttäkerroksen kasveja ovat kevätesikko, kevätlinnunherne,
sinivuokko ja kielo. 

Rajaus: 
asemakaavan ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Hirvensalon osayleiskaava 4 11 1985:



Kukola 12/1984 14.9.1987: 
VL Lähivirkistysalue 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 
sesti jalopuut säilytettävä ja niiden luontainen uusiutu- 
minen turvattava. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

26 Vaahemäki (moreeniselänne) 

sisältää lehdon 
Kuvaus: 

Turun seudulla harvinainen reunamoreenimuodostuma, joka on kasvillisuudeltaan kuivaa lehtoa (nuokkuhelmikkä-linnunheme
-tyyppi). Selänteellä kasvaa yli 100 tammea ja toistasataa pähkinäpensasta. Eteläreunaa seuraa tammikujanne.
Pensaskerroksessa on lehtokuusamaa ja taikinamarjaa. Kenttäkerroksen lajeja ovat kevätesikko, kevätlinnunherne, sinivuokko
ja kielo. 

Rajaus: 
asemakaavan mukaan 

Maanomistus:
 kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU 02-603 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Yleiskaava: 
Hirvensalon osayleiskaava 4.11.1985: 

SL Luonnonsuojelualue 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

S Suojelualue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
Kaistamiemi 33/198613.4.1986: 

VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

27 Kyyrlänmäki (metsikkö) 

Kuvaus: 
Monipuolinen kallioalue, jonka pohjoisosaaan liittyy kuivattu suo. Alueella on kalliokasvil- 
lisuutta, korpi- ja lehtolaikkuja sekä joitakin tammia ja vaahteroita. Koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 
osayleiskaavan ja asemakaavojen mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU-402-482 Suojelualue, joka on tarkoitettu suojeltavaksi pääasiassa 
rakennuslain 135 §:n nojalla annettavilla määräyksillä. 

Yl i k



Kukola 12/1984 14.9.1987: 
VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 
sesti kasvillisuus säilytettävä luonnontilaisena. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

28 Toijaisten lehto 

Kuvaus: 
Kivikkoisen mäen käsittävä kuiva lehto (nuokkuhelmikkä-linnunheme -tyyppi), jossa kasvaa 30-40 suurta tammea.
Pensaskerroksessa on lehtokuusamaa ja taikinamarjaa. Kenttäkerros on rehevää, siinä kasvaa kevätlinnunhemettä,
kevätesikkoa, mustakonnanmarjaa, sinivuokkoa, valkovuokkoa ja kieloa. Alue on täysin luonnontilainen. Koulujen
opetuskohde. 

Rajaus: 
rauhoituspäätöksen mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen toinen seutukaava 3.4.1986: 

SL 02-404 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue 
Yleiskaava: 

Hirvensalon osayleiskaava 4.11.1985: 
SL-1 Luonnonsuojelualue, luonnonsuojelulain nojalla suojeltava 

alue 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

S Suojelualue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
ei asemakaavaa 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitettu luonnonsuojelu-

lain nojalla 
Rauhoitus: 

luonnonsuojelualue 21.11.1983 

29 Pirttivuori (kallioalue) 

Kuvaus: 

Tasainen, matalahko, osin jyrkänteinen kallioalue asutusalueen keskellä. Pegmatiitti- graniittia olevan kallioalueen laelta
avautuu paikoin puuston rajoittamia näköaloja ympäristöön. Pohjoisreunalla on hieman yli kalteva jyrkänne, jonka tyvellä on
onkaloita. Laella on tasaisia silokalliopintoja ja pieniä rantalohkareikkoja. Pohjoisjyrkänteen edustalla on lehtolaikkuja, joissa
kasvaa mm. tammia ja pähkinäpensaita. Jyrkänteillä esiintyy mm. kutri- ja kalkkikiertosammalta. Koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 

kallioaluekartoituksen mukaan 

Maanomistus: 

kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 

ei suojeluvarausta 

Yleiskaava:



A2 Kerrostalovaltainen asuntoalue 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 

ei tarkistettu 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 

sesti kallio- ja maaperä sekä kalliokasvillisuus säily- 

tettävä ennallaan. 

Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

30 Pikisaaren lehto 

Kuvaus: 
Suhteellisen luonnontilaisena säilynyt rinnelehtoalue, jossa kasvaa runsaasti vaahteroita ja rannassa tervaleppiä. Alueella on
paljon pystyyn kuivuneita lehtipuita ja sen vuoksi siellä pesii harmaapäätikka ja muitakin tikkoja tavataan. Koulujen
opetuskohde. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus:
 kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Hirvensalon osayleiskaava 4.11.1985: 

V Virkistysalue 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistys alue 
A2 Pientalovaltainen asuntoalue 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
ei tarkistettu 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 

sesti kasvillisuus säilytettävä luonnontilaisena. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

31 Illoistenjärvi 

Kuvaus: 
Illoisten järven pinta-ala on 9,7 ha. Se on rehevä ja sitä kuormittavat pelloilta ja muilta 
maa-alueilta tulevat ravinteet sekä haja-asutuksen jätevedet. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja jakamaton vesialue 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Hirvensalon osayleiskaava 4.11.1985: 

W Vesialue Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
W Vesialue



Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

32 Kaasavuori (kallioalue) 

Kuvaus: 
Kalliomäki, jonka korkeus merenpinnasta on 39 metriä. Sen länsi- ja lounaisreunoilta hyvä näköala Airistolle, joka on
valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys. Mäen laki on suurimmaksi osaksi matalaa mäntyä harvakseltaan kasvavaa
kalliomaata. Etelä- ja pohjoisrinteet kasvavat harvaa vanhaa kuusikkoa. Loppuosa mäkialueesta on korkeaa männikkökangasta.
Kaasavuori edustaa tyypillistä varsinaissuomalaista maisemamuotoa, jossa karu kalliokupoli kohoaa ympäröivää maastoa
selvästi korkeammalle. Kulunutta lakialuetta lukuun ottamatta alue on lähes luonnontilainen. 

Rajaus: 

osayleiskaavan mukaan

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Hirvensalon osayleiskaava 4.11.1985: 

SL Luonnonsuojelualue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

S Suojelualue 

Tavoite: VR/s Retkeily- ja ulkoilualue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 

ei asemakaavaa 

Tavoite: VR/s Retkeily- ja ulkoilualue, jolla ympäristö säilytetään. 

Erityisesti kallio- ja maaperä säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

33 Kulkkilanlahti (lintuvesi) 

Kuvaus: 

Turun nuorin kluuvijärvi, murtovesilahdesta makeavesijärveksi muuttunut kosteikko. Alueella pesii mm. luhtakana.
Lintuvesiarvon säilyttämiseksi alue on kunnostettava. 

Rajaus: 
osayleiskaavan ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja jakamaton vesialue 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojeluvaraus lisätään 

Yleiskaava: 
Hirvensalon osayleiskaava 4.11.1985: 

V Virkistys alue 
M Maa- ja metsätalousalue 
A Asuntotila-alue



Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

34 Vuorikari (lintuluoto) 
Kuvaus: 

Saari on korkea kalliokupoli, jonka laella kasvaa yksi pihlaja ja muutama kataja. Muuta kasvillisuutta on hyvin niukasti.
Luodolla pesivät mm. haahka (24 paria), harmaalokki ja merilokki. 

Rajaus: 
maaston mukaan (100 m rantaviivasta) 

Maanomistus:
 kaupunki 

Seutukaava:
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojeluvaraus lisätään 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

W Vesialue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue

Asemakaava: 
ei asemakaavaa 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite:  rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

35 Liisankari (lintuluoto) 

Kuvaus: 
Saari on matala ja pitkänomainen. Saaren kummassakin päässä kohoavat karut kallionyppylät hieman muuta saarta
korkeammalle. Niiden väliin jää noin puolet saaren pinta-alasta peittävä soraikko, joka valtaosaltaan kasvaa tiheää heinikkoa.
Luodolla pesivät mm. uhanalainen selkälokki, tukkasotka, rantasipi, kalalokki, harmaalokki, merilokki, kalatiira,
kyhmyjoutsen, kanadanhanhi ja meriharakka. Saarella on aiemmin pesinyt suurehko naurulokkiyhdyskunta, joka katosi 1980-
luvun lopulla. 

Rajaus: 
maaston mukaan (100 m rantaviivasta) 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojeluvaraus lisätään 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

W Vesialue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
ei asemakaavaa 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 



maaston mukaan (100 m rantaviivasta) 
Maanomistus: 

valtio 
Seutukaava: 

ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojeluvaraus lisätään 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

W Vesialue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
ei asemakaavaa 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

37 Rautakari (lintuluoto) 

Kuvaus: 
Saari on korkea ja jyrkkärantainen kallioluoto, jonka kaakkoisrinteellä on pieni ruohoinen niitty. Turun ainoa uhanalaisen
selkälokin yhdyskunta pesii luodon jyrkällä pohjoisrinteellä. Luodolla pesivät lisäksi mm. kanadanhanhi, sinisorsa, tukkasotka,
haahka, meriharakka, selkälokki ja harmaalokki. 

Rajaus: 
maaston mukaan (100 m rantaviivasta) 

Maanomistus: 
kaupunki . 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojeluvaraus lisätään 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

- Selvitysalue 
Ruissalon osayleiskaavaehdotus 16.2.1994: 

SL Luonnonsuojelualue. Alueelle tulee laatia hoito- ja käyt- 
tösuunnitelma. 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

38 Kaletto (lintuluoto) 

Kuvaus: 
Saari on puuton kallioluoto, jossa kasvillisuutta on erittäin niukasti. Ainoastaan keskiosassa on pieni ruovikko. Luodolla
pesivät mm. kyhmyjoutsen, tukkasotka, haahka, naurulokki, harmaalokki, kalatiira ja meriharakka. Myös valkoposkihanhi on
pesinyt luodolla. 

Rajaus: 
maaston mukaan (100 m rantaviivasta) 

Maanomistus: 



SL Luonnonsuojelualue. Alueelle tulee laatia hoito- ja käyt- 
tösuunnitelma. 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
Ruissalo 5/1955 27.3.1956: 

P Puistoalue, jolle saa rakentaa ainoastaan puistossa tarvit- 
tavia rakennuksia ja rakennelmia. 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 
lulain nojalla 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

39 Pöllönkari (lintuluoto) 

Kuvaus: 
Pöllönkari (a) on kauttaaltaan metsäinen, tasaisen laakea ja matala. Metsän valtapuuna on mänty, mutta metsänreunoissa
kasvaa jokunen pihlaja ja tervaleppä. Puutonta vyöhykettä on rannoissa ainoastaan 5-10 metrin levyinen vyöhyke. Luodolla
pesivät mm. uhanalainen selkälokki, kanadanhanhi, tukkasotka, haahka, meriharakka, kalalokki ja harmaalokki. Myös yksi pari
valkoposkihanhia pesii saarella vuosittain. Sen lähellä, Kolkan edustalla, on linnuston ruokailualueena arvokkaita karikkojen
ympäröimiä siirtolohkareita ( b). 

Rajaus: 
maaston mukaan (100 m rantaviivasta) 

Maanomistus: kaupunki Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojeluvaraus lisätään 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

- Selvitysalue 
Ruissalon osayleiskaavaehdotus 16.2.1994: 

SL Luonnonsuojelualue. Alueelle tulee laatia hoito- ja käyt- 
tösuunnitelma. 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

Ruissalo 5/195527.3.1956: 
P Puistoalue, jolle saa rakentaa ainoastaan puistossa tarvit- 

tavia rakennuksia ja rakennelmia. 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje-

 ulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

40 Kukkarokivi (lintuluoto) 
sisältää siirtolohkareen 

Kuvaus: 
Kukkarokivi on 27 m pitkä ja 17 m korkea siirtolohkare, joka nousee 12 m merenpinnan yläpuolelle. Kukkarokiveen liittyy
taruaineistoa. Se on nähtävyys ja lintujen pesimäluoto. 

Rajaus: 
maaston mukaan (100 m rantaviivasta) 

Maanomistus:



- Selvitysalue 
Ruissalon osayleiskaavaehdotus 16.2.1994: 

SL Luonnonsuojelualue. Alueelle tulee laatia hoito- ja käyt-
tösuunnitelma. 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue -
Asemakaava: 

Ruissalo 5/195527.3.1956: 
P  Puistoalue, jolle saa rakentaa ainoastaan puistossa tarvit- 

tavia rakennuksia ja rakennelmia. 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje-

lulain nojalla 
Rauhoitus: 

luonnonmuistomerkki 20.12.1965 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla (luonnon- suojelualueena) 

41 Äijäkari (lintuluoto) 

Kuvaus: 
Saari on yhtä pihlajaa lukuunottamatta puuton. Saaren korkea pohjoispää on avokalliota ja matala eteläosa on osittain
kasvillisuuden peittämä. Saaren länsireunalla on pieni ruovikko. Luodolla pesivät mm. kanadanhanhi, valkoposkihanhi,
kyhmyjoutsen, sinisorsa, tukkasotka, haahka, rantasipi, harmaalokki ja kalatiira. Myös meri harakka pesii saarella vuosittain. 

Rajaus: 
maaston mukaan (100 m rantaviivasta) 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojeluvaraus lisätään 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

- Selvitysalue 
Ruissalon osayleiskaavaehdotus 16.2.1994: 

SL Luonnonsuojelualue. Alueelle tulee laatia hoito- ja käyt-
tösuunnitelma. 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

Ruissalo 5/195527.3.1956: 
P Puistoalue, jolle saa rakentaa ainoastaan puistossa tarvit- 

tavia rakennuksia ja rakennelmia. 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain nojalla 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

42 Kolkka (niemi) 

Kuvaus: 
Hiekkainen Airistolle työntyvä niemenkärki, jota ympäröivillä luodoilla pesii monipuo- 
linen merilintulajisto. Alue on käytetyimpiä ulkoilukohteita Turussa. Kärjestä on komeat 
näkymät Airistolle, joka on valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys. 

Rajaus: 
t k



- Selvitysalue 
Ruissalon osayleiskaavaehdotus 16.2.1994: 

VR-1 Retkeily- ja ulkoilualue. Aluetta tulee hoitaa puistomet- 
sänä tai metsäpuistona. Alueella tulee edistää 
kasvillisuuden luontaista uudistumista. Liikkuminen tulee 
ohjata eriliisilie kevyen liikenteen väylille ja poluille. 
Alueelle saa sijoittaa alueen hoidon kannalta välttämättö- 
mät vaarasto- ja huoltotilat. Alueella olemassaolevia 
rakennuksia saa käyttää virkistystoimintaan. 

VV Uimaranta-alue 
Tavoite: VR/s Retkeily- ja ulkoilualue, jolla ympäristö säilytetään. 

Erityisesti kallio- ja maaperä säilytettävä ennallaan. 
Asemakaava: 

Ruissalo 5/1955 27.3.1956: 
UI Uimaranta-alue, jolle saa rakentaa ainoastaan uimarannalla 

tarvittavia rakennuksia ja rakennelmia. 
Tavoite: VR/s Retkeily- ja ulkoilualue, jolla ympäristö säilytetään. 

Erityisesti kallio- ja maaperä säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

43 Kuuvannokka (niemi) 

Kuvaus: 
Laaja rantakallio, joka kohoaa 15 metrin korkeuteen merenpinnasta. KallioIta on erinomainen näköala pohjoiselle Airistolie,
joka on valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: . 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

- Selvitysalue 
Ruissalon osayleiskaavaehdotus 16.2.1994: 

VR-1 Retkeily- ja ulkoilualue. Aluetta tulee hoitaa puistomet- 
sänä tai metsäpuistona. Alueella tulee edistää kasvilli- 
suuden luontaista uudistumista. Liikkuminen tulee ohjata 
erillisille kevyen liikenteen väylille ja poluille. Alueelle 
saa sijoittaa alueen hoidon kannalta välttämättömät vaa- 
rasto- ja huoltotilat. Alueella olemassaolevia rakennuksia 
saa käyttää virkistystoimintaan. 

VV Uimaranta-alue 
Tavoite: VR/s Retkeily- ja ulkoilualue, jolla ympäristö säilytetään. 

Erityisesti kallio- ja maaperä säilytettävä ennallaan. 
Asemakaava: 

Ruissalo 5/195527.3.1956: 
TE Telttailualue, jolle saa rakentaa ainoastaan telttailualueella 

tarvittavia rakennuksia ja rakennelmia. 
Tavoite: VR/s Retkeily- ja ulkoilualue, jolla ympäristö säilytetään. 

Erityisesti kallio- ja maaperä säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

44 I P kki j Pikk P kki ( i )



uuttukyyhkyn pötlttöä, joista lähtee vuosittain noin 400 poikasta lentoon. Myös Pikku- 
Pukin (b) puusto on erittäin vanhaa. Valtapuustona ovat männyt. 

Rajaus: 
Maaston mukaan

Maanomistus: 
kaupunki

Seutukaava:

ei suojeluvarausta 
Yleiskaava:

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
- Selvitysalue 

Ruissalon osayleiskaavaehdotus 16.2.1994: 
VR-1 Retkeily- ja ulkoilualue. Aluetta [Atulee hoitaa puistomet- 

sänä tai metsäpuistona. Alueella tulee edistää 
kasvillisuuden luontaista uudistumista. Liikkuminen tulee 
ohjata erillisille kevyen liikenteen väylille ja poluille. 
Alueelle saa sijoittaa alueen hoidon kannalta välttämättö- 
mät vaarasto- ja huoltotilat. Alueella olemassaolevia 
rakennuksia saa käyttää virkistystoimintaan..

A/s Huvilarakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
Ruissalo 5/195527.3.1956: 

TE Telttailualue, jolle saa rakentaa ainoastaan telttailualueella
tarvittavia rakennuksia ja rakennelmia

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen 
aarnimetsäluonne on säilytettävä. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

45 Ruissalon lehdot 
sisältää niityn 

Kuvaus: 
Ruissalon rehevällä, amfiboliittiperäisellä ja ilmastollisesti edullisella saarella sijaitsevat maamme laajimmat ja arvokkaimmat
tammilehtoalueet (a-b, d-ä). Ne muodostavat vieläkin oloissamme ainutlaatuisen kokonaisuuden, vaikka sitä on pirstottu muun
maankäytön vuoksi. Alueella tavataan erityyppisiä lehtoja: kosteita saarnivaltaisia lehtopainanteita, reheviä tammilehtoja,
joissa toisena valtapuuna on lehmus tai pähkinä, pienialaisia kallionaluslehtoja sekä kuivia rinnelehtoja. Ruissalon itäosa on
kauttaaltaan rehevämpää ja tammi muodostaa useita metsiköitä. Länsiosassa maaperä on karumpaa ja tammi kasvaa
etupäässä sekapuuna havupuiden joukossa. Alueella esiintyviä vaateliaita ruohoja ovat imikkä, tesmayrtti, hammasjuuri,
kotkansiipi ja pystykiurunkannus. Ruissalossa on tavattu uhanalaisia putkilokasveja (kynäjalava), sammalia
(katkokynsisammal), jäkäliä (harmaaneulajäkälä ja sirorustojäkälä) sekä sieniä (keltalehmäntatti, rikkitatti, heloseitikki,
viitakääpä ja kuusenneulasmaljakas). Lehdoissa on havaittu uhanalaisia kotiloita (piikkikotilo ja leveäkierrekiiltokotilo),
hämähäkkieläimiä (jättirapuhämähäkki), juoksujalkaisia (isojuoksujalkainen), hyönteisiä (pitkäsiipikirvalude, kirjopiilolude,
tammikukkajäärä, täplähaiskiainen, erakkokuoriainen, kuusitäpläjäärä, leppäjäärä, idänräätäli, vennajäärä, sysipirkko,
tuomikukko, marmorikuoriainen, kaarnakääpiökoi ja tammenmiinaajakoi) sekä lintuja (harmaapäätikka ja pikkutikka).
Rantatien varrella oleva niitty (c) on ainoa hyvin säilynyt sisäsaariston merenrantaniitty Turussa. Sillä esiintyy mm.
uhanalaisia hämähäkkieläimiä (lounaanvarpuhämähäkki ja kosteikkovarpuhämähäkki). 

Rajaus: 
osayleiskaavan ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU I02 401 Suojelualue joka on luonnonsuojelulainsäädännön nojalla



Tavoite: suojeluvarausta laajennetaan 
Yleiskaava: 

Turun yleiskaava 13.12.1976: 
- Puisto- ja virkistysalue 
- Erityisalue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
- Selvitysalue 

Ruissalon osayleiskaavaehdotus 16.2.1994: 
SL Luonnonsuojelualue. Alueelle tulee laatia hoito- ja käyt- 

tösuunnitelma. 
VR-l Retkeily- ja ulkoilualue. Aluetta tulee hoitaa puistomet- 

sänä tai metsäpuistona. Alueella tulee edistää kasvilli- 
suuden luontaista uudistumista. Liikkuminen tulee ohjata 
erilisille kevyen liikenteen väylille ja poluille. 
Alueelle saa sijoittaa alueen hoidon kannalta välttämättömät vaa- 
rasto- ja huoltotilat. Alueella olemassaolevia rakennuksia saa 
käyttää virkistystoimintaan. 

VR-2 Retkeily- ja ulkoilualue. Aluetta tulee hoitaa avoimena 
niitty-, nurmi- tai peltoalueena. Liikkuminen tulee ohjata
erillisille kevyen liikenteen väylille ja poluille. Kulutusta 
kestäviä alueen osia saa käyttää pelikenttänä tai muuhun 
virkistystoimintaan. 

EP Puolustustoimien alue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo- 

jelulain nojalla (a-f, i-s, y-z ja ä) 
sl Alueen osa, jolla luonnonympäristö säilytetään. Alueen 

hoidossa ja käytössä on noudatettava lehtojen- 
suojeluohjelman tavoitteita. (g-h, t-x ja å) 

Asemakaava: 
Ruissalo 5/195527.3.1956: 

LS Luonnonsuojelualue, jolle saa rakentaa ainoastaan luon- 
nonsuojelualueen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia. 

P Puistoalue, jolle saa rakentaa ainoastaan puistossa tarvitta- 
via rakennuksia ja rakenteita. 

M Maatalousalue, jolle saa rakentaa ainoastaan maatalouden
tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia. 

MM Ulkoilmamuseoalue, jolle saa sijoittaa vanhoja siirrettyjä 
rakennuksia ja muita ulkoilmamuseon tarvitsemia raken- 
nuksia ja rakennelmia. 

LM Lomamajakortteli, jonka tonteille saa rakentaa maistraatin 
hyväksymän suunnitelman mukaan 1-kerroksisia enintään 
10m2 suuruisia lomamajoja sekä alueen huoltoa varten 
tarpeellisia toimisto-, varasto-, ravintola- ja asuinrakennuksia. 

TE Telttailualue, jolle saa rakentaa ainoastaan telttailualueella 
tarvittavia rakennuksia ja rakennelmia. 

URg Golfkenttäalue, jolle saa rakentaa ainoastaan golf-kentällä 
tarvittavia rakennuksia ja rakennelmia. 

HP Huvipuistoalue, jolle saa rakentaa kansan- ja huvipuistossa 
tarvittavia rakennuksia ja rakennelmia. 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo- 
jelulain nojalla (a-f, i-s, y-z ja ä) 

sl Alueen osa, jolla luonnonympäristö säilytetään. Alueen 
hoidossa ja käytössä on noudatettava lehtojen- 
suojeluohjelman tavoitteita. (g-h, t-x ja å) 

Rauhoitus: 
valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma 13.4.1989: 
kaksi luonnonsuojelualuetta 21.11.1983 (a ja n osittain) 



Erittäin suojaisa ja matala lahti, jota reunustaa kapeahko ruovikkovyö. Ruovikossa pesii 
säännöllisesti partatiainen. Lahdella on pieni naurulokkiyhdyskunta. Alueen vesilintukanta 
on kohtalainen. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
.kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojelu varaus lisätään 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

- Selvitysalue 
Ruissalon osayleiskaavaehdotus 16.2.1994: 

SL Luonnonsuojelualue. Alueelle tulee laatia hoito- ja käyt- 
tösuunnitelma. 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 
Ruissalo 5/1955 27.3.1956: 

VE Vesialue, jolle saa rakentaa ainoastaan laitureita, veneva-
joja ja muita rantarakennelmia maistraatin hyväksymän 
suunnitelman mukaan. 

P Puistoalue, jolle saa rakentaa ainoastaan puistossa tarvit- 
tavia rakennuksia ja rakennelmia. 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo- 
jelulain nojalla 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

47 Ajatinlahti (lintuvesi) 
sisältää niityn 

Kuvaus: 
Pienialainen, melko syvä ja suojainen lahti, jolla pesivät mm. silkkiuikku ja haapana. Umpeenkasvanut niittyalue on
saatettavissa laidunnuksen piiriin. 

Rajaus: 
osayleiskaavaehdotuksen mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojelu varaus lisätään 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

- Selvitysalue Ruissalon osayleiskaavaehdotus 16.2.1994: 
SL Luonnonsuojelualue. Alueelle tulee laatia hoito- ja käyt- 

tösuunnitelma. 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
Ruissalo 5/195527.3.1956: 

VE Vesialue, jolle saa rakentaa ainoastaan laitureita, veneva- 
joja ja muita rantarakennelmia maistraatin hyväksymän 
suunnitelman mukaan. 



Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

48 Ekarsinlahti (lintuvesi) 

Kuvaus: 
Avoin matala lahti, jossa laajat ruovikot reunustavat vesialuetta. Ruovikon reuna on 
poimuttunut muodostaen pieniä lahdekkeita. Ruovikossa pesii kaksi paria partatiaisia. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus :
 kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojeluvaraus lisätään 

Ylelskaava:

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

- Selvitysalue 

Ruissalon osayleiskaavaehdotus 16.2.1994:
                     SL Luonnonsuojelualue. Alueelle tulee laatia hoito- ja käyt-
                                                     tösuunnitelma.
                          VR-1 Retkeily- ja ulkoilualue. Alueella tulee edistää
 kasvillisuuden luontaista uudistumista…
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue

Asemakaava: 
Ruissalo 5/195527.3.1956: 

VE Vesialue, jolle saa rakentaa ainoastaan laitureita, veneva- 
joja ja muita rantarakennelmia maistraatin hyväksymän 
suunnitelman mukaan. 

P Puistoalue, jolle saa rakentaa ainoastaan puistossa tarvit- 
tavia rakennuksia ja rakennelmia. 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo- 
jelulain nojalla 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

Suuralue 08 Pansio

49 Koivuluoto (lehto) 
Kuvaus: 

Rantalehto, jossa kasvaa isoja tammia ja rannalla tervaleppää. Alueeseen liittyy ruovik- 
kolahti, jolla on merkitystä lintuvetenä. Alueella on yölaulajia, mm. rastaskerttunen esiintyy säännöllisesti. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja valtio 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojeluvaraus lisätään 



lulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

50 Pernon lehto 

Kuvaus: 
Kasvillisuudeltaan rehevä ja linnustoltaan runsas lehtoalue. Pääpuulajeina ovat tammi, lehmus, koivu ja pihlaja.
Pensaskasvustossa on katajalla huomattava osuus. Länsi- ja pohjoispuolen rinne on arvokkain osa: siellä esiintyy kevätaspektin
lehtolajeja sekä sudenmarjaa ja vuohenputkea. Itäosassa pohjoispuolella on komea lehmusmetsikkö ja lähellä kartanoa suuria,
maisemallisesti merkittäviä kuusia ja yksi suuri tammi. 

Rajaus: 
asemakaavan ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
yksityinen 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU-408-482 Suojelualue, joka on tarkoitettu suojeltavaksi pääasiassa 
rakennuslain 135 §:n nojalla annettavilla määräyksillä. 

Tavoite: suojeluvarausta muutetaan (suojelualue, joka on 
luonnonsuojelulainsäädännön nojalla muodostettu tai 
muodostettavaksi tarkoitettu alue) 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistysalue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
Perno 1/198927.10.1989: 

VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Alueelle saa 
sijoittaa vain sellaisia toimintoja ja suorittaa sellaisia 
toimenpiteitä, jotka eivät heikennä alueen luonnonsuoje- 
lullisia arvoja. Alueen puustoa tulee hoitaa jatkuvasti 
uusiutuvana siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy. 

Asemakaavaluonnos Perno 1/1993: 
VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo-
  jelulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

51 Pansian lehto 

Kuvaus: 
Kalliomäki, jonka itärinteen jyrkänteen alla on runsaasti jaloja lehtipuita, mm. 20 suurta ja toistakymmentä pienempää
tammea, 10 suurta lehmusta ja 2 pientä vuorijalavaa. 

Rajaus: 
asemakaavan ja maaston mukaan 

Maanomistus:
 kaupunki



Tavoite: VL/s  Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään 
Asemakaava: 

Pansio 37/1966 23.12.1966: 
P Puistoalue Pansio 67/195214.4.1956: 
PVK Palavien nesteiden varastokortteli 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 
sesti puusto säilytettävä ja sen luontainen uudistumi- 
nen turvattava. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

52 Artukaisten lehdot 

Kuvaus: 
Artukaisten kartanon pohjois-, etelä- ja kaakkoispuolella sijaitsevat matalat mäet. Pohjoisin mäki (a) on kuivaa lehtoa, jossa
kasvaa tammia (yli 50 keskikokoista puuta) ja vaahteroita Suurta puuta). Pensaskerroksessa on taikinamarjaa ja koiranheittä.
Eteläisimmällä mäellä (b) kasvaa suurikokoista tammimetsää (yli 100 puuta) sekä vaahteroita, lehmuksia, saamia ja jalavia.
Pensaskerroksen lajeja ovat koiranheisi, taikinamarja ja punaherukka. Kenttäkerroksessa merkittävimpiä lajeja ovat
pystykiurunkannus, kevätesikko, valkovuokko ja kielo. Kaakkoisimmalla mäellä (c) on 25 suurta tammea, n. 10 vaahteraa ja
viisi lehmusta. Aluspuustossa esiintyvät vaahtera, lehmus ja saarni Alue (b) on metsähallituksen hoitama tammen
rotupuumetsikkö, jolla on merkitystä metsänjalostukselle. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU 08-600 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

T Tuotanto ja varastotoimintojen alue 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
Artukainen 43/1989 20.9.1990: 

T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue 
Artukainen 28/1981 24.10.1985: 

VP Puisto Artukainen 17/199029.1.1993: 
VP Puisto 
sl-1 Alueen osa, jossa kasvaa metsätutkimuslaitoksen kantapuustoa. 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 
sesti kasvillisuus säilytettävä luonnontilaisena. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

53 Raisionjoen laakso 
sisältää lehtoja 

Kuvaus: 
Monipuolinen luonnonalue, johon kohdistuu runsas virkistyskäyttöpaine. Eteläosan ( a, b, c ) rannat ovat pensoittuneita ja
metsittyneitä. Pensaita muodostavat pihlaja, raita, terttuselja, vaahtera, tuomi, koivut, tervaleppä, harmaaleppä ja tammi.
Naantalintien eteläpuolella on pieni rantalehto, jossa puusto on pääosaltaan harmaaleppää (n. 40 runkoa). Toinen lehtomainen
laikku on Rantalanpuiston alueella. Täällä kasvaa rantapuina yksi suurehko tammi ja kolme suurta tervaleppää (halkaisija n. 50
cm). Pohjoisosa ( d ) noin 700 metrin matkalta korkeaheinäistä niittyä, jossa kasvaa mm. rantakukkaa, karhunputkea ja
peltoohdaketta, rannalla on saroja ja kurjenmiekkaa. Jokilaakson reunaa pitkin kulkee sorapäällysteinen pyörätie. Lehtojen
linnustoon kuuluu mm. satakieli, pensassirkkalintu ja nokkavarpunen. Koulujen opetuskohde.



rakennuslain 135 §:n nojalla annettavilla määräyksillä. 
Yleiskaava: 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
V Virkistysalue 
P Palvelujen ja hallinnon alue 

Tavoite: EM Maisemanhoitoalue 
Asemakaava: 

useita eri asemakaavoja 
Tavoite: EM Maisemanhoitoalue. Erityisesti kasvillisuus ja pinnan- 

muoto säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

Suuralue 03 Peltola-Uittamo 

54 Pihlajaniemi (metsikkö) 

Kuvaus: 
Rakentamisen vuoksi puristuksiin jäänyt kallio alue, johon liittyvät rehevät vaahteraa ja pihlajaa kasvavat reunametsiköt.
Alueella esiintyy harvinainen punatäplärousku. Alueella on myös kulttuurikasvillisuuden jäänteitä, mm. omenapuita ja
villiintyneitä marjapensaita. Alueella yölaulajia, mm. pensassirkkalintu esiintyy säännöllisesti. Koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 
maaston mukaan

 Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistys alue 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
useita asemakaavoja 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 

sesti kasvillisuus säilytettävä luonnontilaisena. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

55 Puistomäen lehto 
sisältää kallioalueen 

Kuvaus:
Kalliomäki, jonka jyrkänteiden alla ja kalliohyllyillä on kuivaa lehtoa (nuokkuhelmikkä-linnunherne –tyyppi). Länsirinteellä
kasvaa 10 suurta tammea. Pohjoisrinteellä 40 pähkinäpensasta. Alue on kivikkoista lehtoa, jossa kasvaa lehtokuusamaa,
koiranheittä ja taikinamarjaa sekä sikoangervoa, kevätesikkoa, sinivuokkoa ja runsaasti kieloa

Maanomistus:
 kaupunki 

Seutukaava:
 ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistysalue 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
Puistomäki 15/1942 30.3.1946: 



56 Mooriankunnas (jalopuumetsikkö) 

Kuvaus: 
Alueella kasvaa noin 25 yli 70-vuotiasta, latvustoltaan komeaa jalopuuta. Vaahteroita on eniten, mutta myös jalavia ja saamia
esiintyy. Alueella on lisäksi kymmenittäin nuoria jalopuita ja satoja jalopuuntaimia. Kenttäkerroksen litulaukka,
rohtoraunioyrtti ja keltamo osoittavat vanhaa kulttuuria. Maaperä on lehtomaisen rehevää. Pesimälinnustossa on lehtolajeja:
satakieli, lehtokerttu, mustapääkerttu, punavarpunen, mustarastas. Kottarainen ja talitiainen pesivät luonnonkoloissa. 

Rajaus: 
asemakaavaehdotuksen 3/1989 mukaan

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

A Asuntoalue 
Tavoite: VP/s Puisto, jossa ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
VP Puisto 

Kurjenmäki 9/1991 29.1.1993: 
Kaavoitettu ja osin rakennettu tonttimaaksi 

YSA Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 
korttelialue 

Tavoite: VP/s Puisto, jossa ympäristö säilytetään. Erityisesti jalopuut 
säilytettävä ja niiden luontainen uusiutuminen turvat- 
tava. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

57 Luolavuori (Iuolasto) 

Kuvaus: 
Kaksi voimakkaasti lohkoutunutta kakolangraniittialuetta, joilla on laaja luolasto. Itäisemmällä alueella (a) lohkareiden
tyypillinen läpimitta on 2-4 m. Suurin lohkare on 15m leveä ja 10 m korkea. Suurin, tasakattoinen luola on 1 m korkea, 4 m
leveä ja 3 metriä pitkä. Läntisemmällä alueella (b) lohkareiden tyypillinen läpimitta on 4-6 m. Suurin lohkare on 10 m leveä ja
12 m korkea. Suurin, ylöspäin kapeneva luola on 4 m korkea, 3 m leveä ja 5 m pitkä. Koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 
asemakaavan mukaan 

Maanomistus:
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU 03-604 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistys alue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
Luolavuori 30/19717.11.1972: 

ELM Luonnonmuistomerkkialue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain nojalla 
Rauhoitus: 



Voimakkaasti rikkoutunut jyrkänteinen kallioalue. Selvimmät jyrkänteet ovat lähes pystysuoria ja yli 15 m korkeita. Alueella
on muutamia luolia. Lakiosissa silokalliopinnalla näkyy jäätikön tekemiä 10 cm leveitä uurteita ja sirppimurroksia. Kallioilla
on laajoja kallioimarrekasvustoja, isomaksaruohoa, haisukurjenpolvea. Louhikon tyvellä lehtolaikku, jossa kasvaa mm.
pähkinäpensasta. Alueella harjoitellaan vuorikiipeilyä ja kalliossa on siihen liittyviä rakenteita. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus:
 kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU 03-606 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistysalue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
Ispoinen 6/1971 3.8.1972: 

P Puistoalue 
Ilpoinen 7/1987 26.7.1988: 

VL Lähivirkistysalue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

59 Pulkkavuori (kallioalue) 
Kuvaus: 

Murroslaakson reunalla oleva maisemallisesti tärkeä, jyrkkäreunainen kallio, jota käytetään näköalapaikkana. Kalliomuodot
ovat pyöreitä, jääkauden jälkiä on näkyvissä. Maasto on kulunutta ja kallion laella on graffiteja. Koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU 03-600 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Yleiskaava: 
Peltola-Haritun osayleiskaava 9.4.1979: 

P Puistoalue 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistys alue 
Tavoite:  SL Luonnonsuojelualue 

 Asemakaava: 
Ilpoinen 6/1971 3.8.1972: 

P Puistoalue
Ilpoinen 7/1987 26.7.1988: 

VL Lähivirkistysalue 
Tavoite: SL luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain perusteella. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 



Tammia kasvavista lehtosaarekkeista muodostunut kokonaisuus, jonka ydinalue on jo rauhoitettu. Suojelualueen
eteläpuolisella, rantaan viettävällä rinteellä sekä koillispuolella on vielä rauhoittamatta lehtokokonaisuuteen olennaisesti
liittyvät arvokkaat alueet. Katariinanlaakson yli 35 korkean kalliokohouman länsi- ja etelärinne ovat jyrkkiä ja lohkoutuneita.
Tästä erillään on noin 15 m korkea moreeniharjanteesta ja kalliokohoumasta muodostunut mäki, jossa on yksi suurehko
siirtolohkare. Alueeseen liittyy komeiden tammien ja vaahteroiden muodostama kuja. Eteläosassa Rauvolanlahden lintuveden
rannalla on maisemallisesti tärkeä avokallio, Ruskiakallio. Koillisosassa on pohjoisempi, noin 20 metriä korkea
moreeniselänne, joka muodostuu Turun seudulla harvinaisista reunamoreeneista sekä eteläisempi 30 m korkea kalliokohouma,
Laukkavuori, jonka kallioperä on voimakkaasti ja luonteenomaisesti lohkoutunutta. Alue on monipuolista, .hyväkuntoista
lehtoa ja jalopuumetsää, jossa on runsaasti kasviharvinaisuuksia ja suuri linnustotiheys, sekä niihin liittyvää rinneketoa, jossa
ns. etelävuoren tyyppilajeja. Alueella kasvaa noin 250 suurta lehmusta ja noin 150 suurta tammea. Koko alueen vaateliaita
lajeja ovat tammi, lehmus, vaahtera, saami, pähkinäpensas, lehtokuusama, taikinamarja, tesmayrtti, pystykiurunkannus,
isokäemieska, mukulaleinikki, mustakonnanmarja, lehtokielo, ukonputki ja kevätesikko. Kasviharvinaisuuksia ovat lisäksi
metsäkirveli, mäkiapila, päivännouto ja hirvenputki. Alueella on runsas tammesta riippuvainen, eteläinen sienilajisto, mm.
uhanalaiset sitruunajänönkorva ja haperomukula. Geologisia muistomerkkejä ovat alueen halki kulkeva reunamoreeni sekä
siirtolohkareet Katariinankivi ja Kuninkaankivi, joihin liittyy taruja. Alueella on rauhoitettuja muinaismuistoja: Katariinankivi
ja Katariinantammi, Laukkavuoren muinaishauta ja alueen itäosan kallio, vartiotulivuori. Alueella on myös Bryggmanin
suunnittelema varhaisfunktionalistinen huvilarakennus "Villa Solin". Koulujen opetuskohde. Alueella on luontopolku. 

Rajaus: 
asemakaavaehdotuksen, lehtojensuojeluohjelman ja maaston mukaan 

Maanomistus:
 kaupunki

Seutukaava: 
 Varsinais-Suomen taajamaseutukaava 7.10.1988: 

SL 03-401 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi 
tarkoitettu alue 

Varsinais-Suomen täydennysseutukaava 17.7.1991: 
SL 03-400 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi 

tarkoitettu alue 
Tavoite: suojeluvarausta laajennetaan 

Yleiskaava: 
Peltola-Haritun osayleiskaava 9.4.1979: 

E Erityisalue 
P Puistoalue 
UL Leikkikenttä 
VS Sähköasema-alue 
AR Rivitaloalue 
AOR Tiivis pientaloalue
YS Sosiaalirakennusten alue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
S Suojelualue 
V  Virkistysalue
A              Asuntoalue 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

Katariina 14/1991 9.1.1995: 
SL Luonnonsuojelualue 
VL Lähivirkistysalue 
Y -1 Yleisten rakennusten korttelialue, jota voidaan käyttää 

kaupungin edustustilana. 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo- 

jelulain nojalla 
Rauhoitus: 

valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma 13.4.1989 
luonnonsuojelualue 21.11.1983 
Tavoite: luonnonsuojelualuetta laajennetaan 

61 Rauvolanlahti (lintuvesi) 



jätevedenpuhdistamon rakentamista alueella oli runsaasti rantakanoja. Ojien perkaaminen on aikanaan vähentänyt
niittylinnustoa ja -kasvillisuutta. Rantaniitty on kunnostettu ja alueelle on tarkoitus rakentaa lintutorni. Pitkospuut on
rakennettu Turun kaupungin alueelle. Maakunnallisesti arvokas lintuvesi, joka toimii koulujen opetuskohteena,
rengastustoimiston tutkimuskohteena ja lintuharrastajien retkeilykohteena sekä lähiseudun asukkaiden virkistysalueena. 

Rajaus: 
lintuvesiensuojeluohjelman mukaan 

Maanomistus:
 kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen täydennysseutukaava 17.7.1991: 

SL 03-402 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue 
Tavoite: suojeluvarausta laajennetaan 

Yleiskaava: 
Peltola-Haritun osayleiskaava 9.4.1979: 

E Erityisalue 
P Puistoalue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
S Suojelualue 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

Katariina 14/1991 9.1.1995: 
SL Luonnonsuojelualue 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo- 
jelulain nojalla 

Rauhoitus: 
valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 3.6.1982 
luonnonsuojelualue 21.11.1983 ja 17.3.1988 
Tavoite: luonnonsuojelualuetta laajennetaan 

62 Kaikukankare (lehto) 
Kuvaus: 

Alue on reunoiltaan lehtoa, keskeltä kalliomännikköä. Siellä on noin 20 tammea. ja runsaasti pähkinäpensaita, etenkin
länsireunassa. Kenttäkerros on kulunutta, mutta kielo ja valkovuokko ovat säilyneet hyvin. Alue on roskaantunut ja sitä
käytetään koirien ulkoiluttamisalueena. Haapa ja mänty haittaavat jalopuiden kasvua. 

Rajaus: 
asemakaavan mukaan

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen täydennysseutukaava 17.7.1991: 

SL 03-601 Luonnonsuojelulain nojalla suojelu 
tai suojeltavaksi tarkoitettu kohde 

Yleiskaava: 
Peltola-Haritun osayleiskaava 9.4.1979: 

P Puistoalue 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

A Asuntoalue 
Tavoite: VL Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
Koivula 13/1983 19.4.1984: 

SL Luonnonsuojelualue 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 

sesti kasvillisuus säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 



valtalajeja ovat käenrieska, valkovuokko ja sinivuokko. Niiden seassa on sudenmarjaa, iso- 
talvikkia ja kevätlinnunhernettä. Lehdon linnustoa ovat lehtokerttu, mustapääkerttu ja mus- 
tarastas. Pähkinäpensaita on raivattu alueen keskeltä noin 5 aarin alalta, alueella on useita 
polkuja. 

Rajaus: 
asemakaavan ja maaston mukaan 

Maanomistus: . 
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen täydennysseutukaava 17.7.1991: 

SL 03-601 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi 
tarkoitettu kohde 

Yleiskaava: 
Peltola-Haritun osayleiskaava 9.4.1979: 

P Puistoalue 
YT Kunnallisteknisten rakennusten alue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
V Virkistysalue 
A Asuntoalue 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

Koivula 23/1980 28.10.1981: 
VL Lähivirkistysalue 

Koivula 13/1980 17.12.1981: 
VP Puisto 
VL Lähivirkistysalue 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo- 
jelulain nojalla 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

64 Kaarningon metsikkö 

Kuvaus: 
Kosteahko harjupohjainen metsikkö. Järeää männikköä, seassa kasvaa suuria koivuja ja Turun suurimmat pihlajat (yli 18 m).
Pensaskerros on valtaosaltaan korkeaa ja tiheää, lajeina pihlaja, haapa, raita, vaahtera ja terttuselja. Kenttäkerroksen selkeänä
valtaryhmänä ovat saniaiset (alvejuuret). Pohjakerros on enimmäkseen paljasta (lehto)multaa, sammalet puuttuvat lähes
tyystin. Lehtolinnustoa, mm. satakieli, kultarinta, lehtokerttu, mustapääkerttu ja satunnaisesti pikkusieppo. Alue on
roskaantunut. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus:
             kaupunki 
Seutukaava: 

Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 
SU 03-603 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 

lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 
Yleiskaava: 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
E Erityisalue 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 
Asemakaava: 

Koivula 14/19685.6.1970: 
P Puistoalue 
LT-1 Tien osa, joka on rakennettava siten, että pohjaveden saastuminen estetään. 

Asemakaavaehdotus Skanssi 58/19912.6.1992: 



Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

65 Skanssin harju 

Kuvaus: 
Seutukaavan mukaan ainoa luonnontilainen osa Turun halki kulkevasta 95 km pitkästä Laitilan-Mynämäen harjujaksosta, joka
jatkuu Paraisten kautta Kemiöön. Rinteillä on havaittavissa rantaterasseja. Myös harjun sisärakenne on nähtävissä itäpään
leikkauksessa. Maastokäynnin perusteella harju on pilattu soranotolla ja maastoajolla. Harjukasvillisuutta ei löydy
maisemallisesti tärkeän hongikon lisäksi. Itäpään leikkaukseen on kehittymässä keto. Alueella on kaatopaikkoja. Sorakuopassa
on laaja pohjavesipaljastuma sekä rauniokoirien koulutusrata, jonne kulkee ajoneuvoliikennettä. 

Rajaus: 
asemakaavaehdotuksen mukaan 

Maanomistus:
 kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU 03-602 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

E Erityisalue 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
Koivula 14/19685.6.1970: 

P Puistoalue 
Asemakaavaehdotus Skanssi 58/19912.6.1992: 

E/s Erityisalue, jota kehitetään pohjavedenottamon suoja- 
alueena. 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 
sesti maaperän.muodotja vanha puusto säilytettävä. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

Suuralue 04 Pääskyvuori 

66 Pääskyvuori (metsikkö) 
Kuvaus: 

Pääskyvuoren koulun länsipuolinen lehto on koko alueen rehevin metsä, jonka kenttäkerros on voimakkaasti kulunut. Puusto
on pääosin mäntyä, sekapuustona on metsälehmusta ja tammea. Pähkinäpensas on runsain pensas. Koulun pohjoispuolella on
lehtoa ja lehtomaista kangasta, jolla on alueen monipuolisin puusto ja pensasto. Puusto on haapa-kuusi-mänty -sekametsää,
pensaina koivua, pihlajaa, paatsamaa ja harvinaista koiranheittä. Kenttäkerroksessa mm. maariankämmekkää. Monipuolinen ja
pienimuotoisen erämainen alue. Koulun pohjois- ja itäpuolen kuusikko on lehtomaista kangasta ja lehtoa, jossa on alueen
korkein ja järein puusto. Runsaimpia pensaita pähkinä ja metsälehmus. Itäisin pähkinälehto arvokkainta. Itärinteen tiheä
lehtomainen kangas kasvaa mäntyä, sekapuustona suurehkoja tammia. Kenttäkerros puuttuu lähes kokonaan. Useat tammet
suojelun arvoisia. Koilliskulma on lehtomaista kangasta ja lehtoa, jossa on jylhää rinnekuusikkoa, alaosissa pähkinäpensaita ja
metsälehmuksia. Ulkoilureitin varrella maariankämmeköitä. Pohjoisreuna rehevintä. Pohjoispää lehtomaista kangasta, jonka
valtapuusto on kuusta. Pensaina ja alispuustona pähkinää ja metsälehmusta sekä koiranheittä. Alueen suurimmat haavat,
tikkojen pesiä. Koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja valtio 

Seutukaava: 



Pääskyvuori 27/1946 2.7.1947: 
- Ei kaavamääräystä 

Pääskyvuori 3/1959 29.6.1959: 
SO Sotilaallinen alue 
P Puisto 

Pääskyvuori 51/199113.9.1995: 
VL Lähivirkistysalue 
VK Leikkikenttä 
AKR Asuinkerros- tai rivitalojen korttelialue 
AK Asuinrakennusten korttelialue 
AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten kort- 

telialue 
AO Erillispientalojen korttelialue 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 
sesti kasvillisuus säilytettävä ennallaan. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

Suuralue 05 Koroinen 

67 Jaaninojan laakso 

Kuvaus: 
Pääosaltaan peltoaluetta halkova kapeilla jokiuoma, jossa matalat ja jyrkät törmät 
vaihtelevat. Rannoilla niukalti kasvillisuutta, vain paikoin esiintyy pajukkoja. Kuralan 
Kylämäen kohdalla on laajempia joenvarsiniittyjä. Pohjoisosa (a, b) on säilynyt luonnonti- 
laisempana kuin eteläosa (c, d). Koulujen opetuskohde.

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja valtio 

Seutukaava: 

ei suojeluvarausta 
Yleiskaava:
 Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

useita eri varausmerkintöjä 
Tavoite: EM Maisemanhoitoalue 

Asemakaava: 
useita eri asemakaavoja 
Tavoite: EM Maisemanhoitoalue. Erityisesti kasvillisuus ja pinnan- 

muoto säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

68 Paaskunnan lehto 

Kuvaus: 
Pähkinäpensasta kasvava rinnelehto. Aivan joen rannassa kasvaa on tervaleppäreunus. Alueella on hyvin rehevä
aluskasvillisuus. Siellä pesivät mustapääkerttu, satakieli ja kultarinta. Myös pikkutikka esiintyy lehdossa. Edustaa Varsinais-



Tavoite: suojeluvaraus lisätään 
Yleiskaava: 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
V Virkistysalue 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

Kurala 32/1957 24.6.1957: 
P Puisto 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 
lulain nojalla 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

69 Aurajoen laakso 

Kuvaus: 
Laajoilla jokirannoilla sijaitsevat kasvistollisesti ja eläimistöllisesti monipuoliset niittyalueet. Rannoilla on yksittäisiä
pajupensaikkoja, muuten rantamaisema on avoin. lokivarrella sijaitsee Koroisten vanha kauppapaikka. Halisten koski on ainoa
Turun alueella oleva koski ja sinne nousee nykyisin lohi. Halistenkosken alapuolella (a) joki kulkee syvässä uomassa.
Yläpuolella (b) vedenpinta on 4-5 metriä luontaista ylempänä. Aurajokilaakso on valtakunnallisesti arvokas
maisemakokonaisuus. Linnustoon kuuluu mm. pensastasku ja peltopyy. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
useita kaavamerkintöjä 
Tavoite: EM Maisemanhoitoalue 

Asemakaava: 
useita eri asemakaavoja 
Tavoite: EM Maisemanhoitoalue. Erityisesti kasvillisuus ja pinnan- 

muoto säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

70 Ravattulan lehto 

Kuvaus: 
Pähkinäpensasta ja lounaiskulmastaan myös tammea kasvava havupuuvaltainen rinnealue. 

Rajaus: 
kiinteistörajojen ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

A Asuntoalue 
Tavoite:  VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
ei asemakaavaa



71 Halisten metsikkö 

Kuvaus: 
Alueella on mustikka tyypin tuoretta kangasmetsää, joka on osin soistunut muodostaen alueen keskiosassa on laajan ja
yhtenäisen korven. Tämä on keskeisillä kohdiltaan harvinaiseksi luokiteltavaa rehevää puronvarren saniaiskorpea, jota ympäröi
metsäkortekorpi. Koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistysalue 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään.

Asemakaava: 
ei asemakaavaa 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Alueen kasvillisuus säilytettävä luonnontilaisena. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

72 Halisten keto 

Kuvaus: 
Kallioketo, jossa kasvaa runsaasti katajia ja alarinteessä pihlajia. Taustametsiköstä on 
levittäytymässä mäntyjä alueelle. Keto on maisemallisesti osa Aurajoen kulttuurimaisemaa. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 

kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistysalue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
Halinen 26/198521.3.1988: 

VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytettävä. 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

73 Nummen jalopuumetsikkö 

Kuvaus: 
Itäisemmät metsiköt kasvavat pääasiassa jalavia, joista osa on melko suuriakin. Seassa on jonkin verran rauduskoivuja ja
vaahteroita. Läntisemmässä metsikössä on jalavan lisäksi muutama suuri saarni, tammia ja vaahteroita. Koulujen opetuskohde.



Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue 

Tavoite: VP/s Puisto, jossa ympäristö säilytetään. 
Asemakaava: 

Nummi 49/1955 22.3.1957: 
Y Yleisten rakennusten korttelialue 
P Puistoalue 

Nummi 8/1968 20.9.1968: 
L Liikennealue 

Tavoite: VP/s Puisto, jossa ympäristö säilytetään. Erityisesti jalopuut 
säilytettävä ja niiden luontainen uusiutuminen 
turvattava. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

Suuralue 01 Keskusta 

74 Kasarminrinne (jalopuumetsikkö) 

Kuvaus: 
Alueella kasvaa useita puustokorkeuteen yltäviä jaloja lehtipuita: 2 tammea, 20 jalavaa ja 26 vaahteraa. Alue on yliopiston
biologian lähiopetuskohde ja siellä esiintyy uhanalainen puistokaksoisjalkainen. 

Rajaus: 
asemakaavan ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja valtio 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue 
Tavoite: VP/s Puisto, jossa ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
117/199120.12.1994: 

VP /s Puisto, jolla jalopuiden luontainen uusiutuminen on turvattava. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

75 Jokipuisto (jalopuumetsikkö) 

Kuvaus: 
Agricolankatu l:stä pohjoiseen Tehtaankadulle asti esiintyy pihoilla jalopuita: lehmuksia, jalavia ja vaahteroita. Tehtaankadulta
Helsingin rataan saakka on Jokikadun ja Aurajoen välisellä alueella runsaasti puustokorkeuden saavuttaneita jalopuita: 33
vaahteraa, 88 jalavaa ja 3 saarnea. Lisäksi alueella on kaksi suurehkoa orapihlajapensasta. Maassamme harvinaisen perhosen,
jalavanopsasiiven, ainoa vakiintunut kanta on säilynyt Jokipuiston jalavakeskittymän turvin. 

Rajaus: 
asemakaavan 48/1966 ja maaston mukaan

 Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue 



148/196620.4.1967: 
P Puistoalue 

Nummi 49/1955 22.3.1957: 
RL Rautatieliikenteelle varattu liikennealueenosa 

Asemakaavaehdotus 1 53/1991 25.5.1993: 
VP Puisto 
KTY -1 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue sekä ympäris- 

töhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kort- 
telialue 

LR Rautatiealue 
- Helsinginkatu 

Asemakaavaehdotus 1 41/1992 25.5.1993: 
A/s  Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. 
VP Puisto 

Asemakaavaehdotus 1 4/1993 10.5.1993: 
A/s  Asuinrakennusten kortteli alue, jolla ympäristö säilytetään.
VP Puisto 

Tavoite: VP/s Puisto, jossa ympäristö säilytetään. Erityisesti jalopuut 
säilytettävä ja niiden luontainen uusiutuminen turva- 
ttava. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

Suuralue 07 Kuninkoja 

76 Juhannuskukkulan keto 

Kuvaus: 
Tammivyöhykkeen puolikulttuuriketo. Mantereella harvinaista kalliotuhkapensasta kasvaa kedolla runsaasti, lisäksi alueella on
katajaa, pihlajaa ja korpipaatsamaa. Alueella on runsaasti ketoruohoja: käärmeenpistonyrttiä, mäkihärkkiä, kevätsaraa,
ruoholaukkaa, sikoangervoa, mäkikuismaa, ahdekaunokkia, nuokkukohokkia, pukinjuurta, kalliokieloa, ketoneilikkaa ja
mäkitervakkoa. 

Rajaus: 
asemakaavan ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU 07-600 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Yleiskaava: 
Pohjola-Kähärin osayleiskaava 9.4.1979: 

P Puistoalue 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

A1 Kerrostalovaltainen asuntoalue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
Pohola 19/199330.5.1994: 

SL Luonnonsuojelualue 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 



Istutettu sembramännikkö, joka on 30-40 vuotta vanha. Sembramännyt ovat osin puhtaana kasvustona, rinnealueella
sekametsänä suomalaisten puiden (mänty, pihlaja) kanssa. Puiden alla ei ole aluskasvillisuutta. pähkinähakit viihtyvät
vaellusaikoina suurin joukoin alueella. Kerran pähkinähakki on myös pesinyt metsikössä. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus : 
valtio 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

Selvitysalue 
Tavoite: VP/s Puisto, jossa ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
ei tarkistettu 
Tavoite: VP/s Puisto, jossa ympäristö säilytetään. Erityisesti puusto 

säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

78 Muhkurin lehto 

Kuvaus: 
Kauttaaltaan tammi- ja pähkinävaltainen lehtometsä, jossa kasvaa myös kymmenisen lehmusta. Pensaskerros on hyvin tiheä -
lajeina mm. lehtokuusama, koiranheisi, taikinamarja, punaherukka, kalliotuhkapensas sekä jalopuiden taimia. Kenttäkerroksen
lehtolajeja edustavat mustakonnanmarja, pystykiurunkannus ja kevätlinnunherne. Runsaslajiseen sienistöön kuuluu useita
harvinaisia lehtolajeja, kuten hyytelösieni, isokarvakääpä, tammenkääpä, häränkieli ja myyrämukula. Muutamia keskikokoisia
siirtolohkareita ja postlitorina-aikainen muinaisranta. Metsäntutkimuslaitoksen seuranta-alue. 

Rajaus: 
asemakaavan, kiinteistörajojen ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja valtio 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU-107-400 Suojelualue, joka on luonnonsuojelulainsäädännön nojalla 
muodostettu tai muodostettavaksi tarkoitettu alue. 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistysalue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
Pitkämäki 7/1953 30.12.1953: 

- Luonnonsuojelualue 
- Rautatiealue 
- Puisto 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitettu luonnonsuojelu- 
lain nojalla 

Rauhoitus: 
lehtojensuojeluasetus 27.5.1992 
Tavoite: lehtojensuojelualuetta laajennetaan 

79 Saukonojan laakso 

Kuvaus: 
Al j k ll ( ) S k j k lk k i l l h lki T i ll ll 50 l i i l j ll k lk



kaupunki ja yksityinen 
Seutukaava: 

ei suojeluvarausta 
Yleiskaava: 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
useita kaavamerkintöjä 
Tavoite: EM Maisemanhoitoalue 

Asemakaava: 
useita asemakaavoja 
Tavoite: EM Maisemanhoitoalue. Erityisesti kasvillisuus ja pinnan- 

muoto säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

80 Kuninkojan laakso 

Kuvaus: 
Alajuoksulla (a) jokiuoma on kapea ja sen reunakasvillisuus on hyvin tiheää tuomi- ja pajuviitaa. Pesimälinnusto on runsas
mm. satakieli pesii alueella. Joki sivuaa Muhkurin luonnonsuojelualuetta. Ylempänä (b, c, d) joki halkoo aluksi peltomaisemaa
ja törmät ovat tällä kohdin melko korkeat ja jyrkät. Taajaan rakennetun alueen halki mutkittelevalla osalla on runsas paju- ja
tuomikasvusto. Seuraavaa, peltoalueen halki kulkevaa jaksoa (e, f) reunustaa  saarnivyöhyke puhtaana kasvustona. Yläjuoksun
osuudella (g) on peltoaluetta halkova jakso, jolla on yksittäisiä pajupensaistoja, muuten kasvillisuutta on niukasti. Metsän
reunaa kulkevalla osuudella jokivarressa on suuria tervaleppiä (h). 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus:
 kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
useita kaavamerkintöjä 

Tavoite: EM Maisemanhoitoalue 

Asemakaava: 
useita asemakaavoja 

Tavoite: EM Maisemanhoitoalue. Erityisesti kasvillisuus ja pinnan- 

muoto säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

81 Kuninkojan lehto 

Kuvaus: 

Alueella on useita pieniä kalliomäkiä, joilla kasvaa lehtomaista ,ialopuumetsää. Lehmus ja kevätlinnunheme ovat alueella
esiintyviä vaateliaita lehtokasveja. Kallioperä on alueen eteläosissa jyrkkärinteistä ja graniitille luonteenomaisesti
lohkoutunutta. Alueella olevasta pellosta on kehittymässä keto. Yhtenäisemmän, Kuninkojan laakson halkaiseman, lehtoalueen
(a) lisäksi kokonaisuuteen kuuluu pellon ympäröimä tammimäki ( b). Koulujen opetuskohde. 

Rajaus:

rauhoituspäätöksen ja maaston mukaan 

Maanomistus: 

kaupunki



Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

S Suojelualue 

V Virkistysalue 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan 

luonnonsuojelulain nojalla 
Rauhoitus: 

luonnonsuojelualue 17.3.1988 
Tavoite: luonnonsuojelualuetta laajennetaan 

82 Mälikkälän metsikkö 

Kuvaus: 
Kallio- ja moreeniselänne, jossa kasvaa komeaa männikköä. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus:
 kaupunki

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistysalue 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
Mälikkälä 17/198419.12.1985: 

VL Lähivirkistysalue 
Mälikkälä 32/198527.4.1987: 

VL Lähivirkistysalue 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 

sesti kasvillisuus säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

Suuralue 06 Runosmäki-Lentokenttä 

83 Kastun metsikkö 
Kuvaus: 

Alue oli aiemmin pähkinälehtoa, mutta lehtokasvillisuus on täysin tuhoutunut. Jäljellä on enää muutama pähkinäpensas.
Rajaus: 

maaston mukaan 
Maanomistus: 

kaupunki 
Seutukaava: 

ei suojeluvarausta 
Yleiskaava: 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
A1 Pientalovaltainen asuntoalue 

Tavoite: VP Puisto 
Asemakaava: 

Kastu 73/195524.2.1956: 
P Puistoalue 



84 Kaerlan lehto 

Kuvaus: 
Vuoren kaakkoisrinteellä ja sen alla kasvaa valoisaa männikköä ja haavikkoa, jonka aluspuustona on yli 100 pähkinäpensasta
sekä koiranheittä ja korpipaatsamaa. Alueella on myös joitakin lehmuksia ja tammia. Kenttäkerroksessa on paikoin
lehtokasvillisuutta, kuten harvinaista metsämaarianheinää, kevätlinnunhernettä ja tesmaa. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojeluvaraus lisätään 

Yleiskaava: 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
V Virkistysalue 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

Kaerla 10/1983 19.3.1985: 

VP Puisto 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo- 

jelulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

85 Kaerlan Nunnavuori (muinaisranta) 

Kuvaus: 
Pyöreämuotoinen 63 metrin korkeuteen kohoava kallioalue, jossa on useita jääkauden muistomerkkejä, silokallioita ja
muinaisrantoja. Laen suojasivulla on louhikkoinen Turun kaupunkiseudun huomattavin Ancylus-järvivaiheen muinaisranta,
pituudeltaan 100-150 m. Alueen itäosissa on edustavia litorinatransgression yhteydessä syntyneitä rantakivikkoja. Koulujen
opetuskohde. 

Rajaus: 
asemakaavan mukaan

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU-106-401 Suojelualue, joka on luonnonsuojelulainsäädännön nojalla 
muodostettu tai muodostettavaksi tarkoitettu alue. 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

S Suojelualue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue.

Asemakaava: 
Kaerla 10/1983 19.3.1985: 

SL Luonnonsuojelualue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuoje- 

lulain nojalla 
Rauhoitus: 

luonnonsuojelualue 21.11.1983 

86 Orjasmäki (muinaisranta)



kaupunki ja yksityinen 
Seutukaava: 

Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 
SU 06-600 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 

lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi.
Yleiskaava: 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
T Tuotanto- ja varastotoimintojen alue 
V Virkistys alue 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 
Asemakaava: 

Kärsämäki 11/197431.3.1976: 
PI Luonnontilassa säilytettävä puistoalue 
Ttv Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue 

Kärsämäki 2/1989 20.12.1990: 
T -1 Teollisuusalue 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 
sesti maaperä ja kasvillisuus säilytettävä ennallaan. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

87 Pirunpesä (muinaisranta) 
sisältää siirtolohkareen 

Kuvaus: 
Pirunpesän alueella on näkyvissä litorinavaiheen muinaisrantoja ja jääkauden jälkeisen ilmaston rapautumismuotoja. Alueella
on komea louhikkotörmä, useita rantavalleja sekä valtavan suuri, kahtia haljennut siirtolohkare ja muita suuria lohkareita.
Koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja valtio 

Seutukaava: 

Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 
SU-406-481 Suojelualue, joka on tarkoitettu suojeltavaksi pääasiassa 

rakennuslain 135 §:n nojalla annettavilla määräyksillä. 
SU 06-601 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 

lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 
Tavoite: suojeluvarausta muutetaan (suojelualue, joka on 

luonnonsuojelulainsäädännön nojalla muodostettu tai 
muodostettavaksi tarkoitettu alue) 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistysalue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
ei asemakaavaa 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo- 

jelulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelu1ain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

88 Pomponrahka (suo) 

Kuvaus:



karjalanallaskehrääjä, haapatyttöperhonen ja rämepörhömittari. Suolla on myös harvinaisia luteita: ruoppakirppulude ja
rämelude. Suomessa tavatusta 600 hämähäkkilajista yli kolmasosa on tavattu täältä, mikä on ainutlaatuista näin pienen alueen
ollessa kyseessä. Hämähäkkilajistossa on lukuisia harvinaisuuksia. Linnuston parhaita lajeja ovat kangaskiuru ja pohjansirkku.
Putkilokasviharvinaisuuksia ovat punakämmekkä, hoikkavilla ja vaaleasara. Sammallajistossakin on harvinaisuuksia:
rannikkorahkasammal, kairasammal, kultasirppisammal, lettokuirisammal, lettokilpisammal, käyrälehtirahkasammal ja
kirjorahkasammal. Koulujen opetuskohde. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja valtio

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen taajamaseutukaava 7.10.1988: 

SL 06-402 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi 
tarkoitettu alue 

SL 06-403 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi 
tarkoitettu alue 

Varsinais-Suomen täydennysseutukaava 17.7.1991: 
SL 06-400 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi 

tarkoitettu alue 
Tavoite: suojeluvarausta laajennetaan 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

S Suojelualue 
V Virkistysalue 
L Liikennealue 

Selvitysalue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
ei asemakaavaa 
Tavoite:  Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo-

 jelulain nojalla 
Rauhoitus: 

valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma 26.3.1981 
luonnonsuojelualue 21.11.1983 
Tavoite: luonnonsuojelualuetta laajennetaan 

89 Rotanvuori (kallioalue) 

Kuvaus: 
Peltojen ja suoalueen reunustama jyrkkärinteinen kallioselänne, joka on maisemallisesti merkittävä kohde. Kallioselänne ei
erotu kovin hyvin kauemmas ympäristöön tiheän puuston takia. Korkeimmalta laelta avautuu eri puolille ympäristöön
metsämaisemia ja kaupunkinäkymiä. Eteläreunalla on kivilouhosalue. Pohjoisrinteellä on karua ja kohtalaisen luonnontilaista
kalliomännikköä. Kallioselänne on lakiosistaan ja pohjoisrinteiltään melko tasaista porrasmaisesti kumpuilevaa
silokallioaluetta. Pohjoisrinteellä on pieniä rakoilun synnyttämiä jyrkännepintoja. 

Rajaus: 
kallioaluekartoituksen mukaan

Maanomistus:
kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistys alue 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 
ei tarkistettu 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 



90 Moision metsikkö 

Kuvaus: 
Pääosin havupuuvaltainen metsä, jota käytetään koulujen opetuskohteena. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistysalue 
A1 Pientalovaltainen asuntoalue 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 
Asemakaava: 

Moisio 14/1992 24.8.1992: 
VL Lähivirkistysalue 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 
Hoidossa otettava huomioon opetuskäyttö. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

Suuralue 09 Maaria 

91 Piipanojan laakso 
sisältää lehdon 

Kuvaus: 
Piipanoja on Aurajoen sivuhaara, joka laskee Vähäjokeen. Piipanojan laakso on suurimmaksi osaksi lehtoa, jossa
pääpuulajina kasvaa poikkeuksellisesti harmaaleppää. Harmaalepän kasvualue ulottuu Piipanojan eteläpäässä (a) Vähäjoesta
alkaen 1,3 km:n päähän ohitustien pohjoispuolelle (b). Yhteensä alueella kasvaa harmaaleppiä noin 6000 runkoa (halkaisija
yli 5 cm). Lehtovyöhyke on enimmäkseen hyvin kapea, mutta ohitustien eteläpuolelta alkaen lehtorinne ulottuu ojan
itäpuolella mäelle noin 30 m:n käyrälIe asti. Lehtorinteessä kasvaa muutama tammi, haapaa, siperianlehtikuusta ja
euroopanlehtikuusta. Kasvistoon kuuluu Turun seudulla harvinainen mesimarja. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 

kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 

Pohjoisten teollisuusalueitten osayleiskaava 19.3.1984: 

VL Lähivirkistysalue 

EM Moottorirata-alue 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistysalue 

Tavoite: EM Maisemanhoitoalue 

Asemakaava: 

Kärsämäki 4/1959 30 6 1959



Tavoite: EM Maisemanhoitoalue. Erityisesti kasvillisuus ja pinnan- 

muoto säilytettävä ennallaan. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

92 Vähäjoen laakso 

Kuvaus:

Peltoaukean läpi kulkeva jokilaakso, jolla on jyrkät ja paikoitellen korkeat törmät. Joen törmillä on vähän kasvillisuutta,
paikoitellen yksittäisiä pajupensaita ja katajia. Alajuoksulla (a, b) Koroisten kohdalla kasvillisuus on runsaampaa ja tällä
alueella tavataan useita yölaulajia, vakituisia asukkeja ovat mm. pensassirkkalintu ja luhtakerttunen. Ohitustien pohjoispuolella
(c, d) näkyy savikkojokien meanderit erityisen hyvin. Koulujen opetuskohde. (Vanha c = e, f)

Rajaus: 

maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistysalue 

T Teollisuusalue 

E Erityisalue 

P Palvelujen ja hallinnon alue 

Tavoite: EM Maisemanhoitoalue 

Asemakaava: 
useita eri asemakaavoja 
Tavoite: EM Maisemanhoitoalue. Erityisesti kasvillisuus ja pinnan- 

muoto säilytettävä ennallaan. 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

93 Maarian allas (lintuvesi) 
Kuvaus: 

Patoallas, joka on Turun kaupungin varavesilähde. Se on peltojen ympäröimä vesialue, jossa Turun kaupungin omistamalla
osuudella on 50 metrin levyinen suojavyöhyke. Lieterannoilla on merkitystä muuttavien vesilintujen ja kahlaajien
levähdyspaikkana. Kaupungin tärkeimpiä lintuharrastajien retkikohteita. 

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja jakamaton vesialue 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

W Vesialue 
Tavoite: W /s Vesialue jolla ympäristö säilytetään



Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

94 Paattistenjoen laakso 

Kuvaus: 
Pääosin peltoaluetta halkova jokilaakso, jossa korkeat rantatörmät. Maisema on enimmäkseen avoin. Paikoin törmät ovat
jyrkkiä ja niillä on tapahtunut sortumia. Rantakasvillisuus on pääosin pajupensaikkoa, paikoin esiintyy myös katajia.
Eteläpäässä( a) on Maarian altaan säännöstely vaikuttanut voimakkaasti rantavyöhykkeeseen. Paattistentietä seuraava osuus (b)
ja pohjoispää (c) ovat luonnontilaisempia.

Rajaus: 
maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

M Maa- ja metsätalousalue 

V Virkistysalue 
A1 Pientalovaltainen asuntoalue 

Tavoite: EM Maisemanhoitoalue 
Asemakaava: 

ei tarkistettu 
Tavoite: EM Maisemanhoitoalue. Erityisesti kasvillisuus ja pinnan- 

muoto säilytettävä ennallaan. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 

95 Paimalan keto 

Kuvaus: 
Keto, johon liittyy lehto. Alueen pohjoispäässä sijaitsee laajahko Maarian altaaseen viettävä jyrkkäpiirteinen rinneketo, jolla
kasvaa tyypillistä ketolajistoa. Kedosta etelään päin kasvaa rinteessä siellä täällä pähkinäpensasta ja alueen eteläpäässä pähkinä
muodostaa yhtenäisen kasvuston korkeiden kuusten katveessa. Alueella kasvaa myös muutama tammi. Alueella on myös
mielenkiintoinen kallionyppylä -valtaosaltaan paljasta rapakiveä, joka poikkeaa täysin ympäröivästä peruskalliosta. Koulujen
opetuskohde. 

Rajaus: 
kiinteistörajojen ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
yksityinen 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU 09-600 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Yleiskaava: 
Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

M Maa- ja metsätalousalue 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 

Asemakaava: 
ei asemakaavaa 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuo- 

jelulain nojalla 



Joenvarsiniitty, jonka eteläpäässä (a) on huomattavia määriä hiirenvirnaa ja keltanätkelmää, suorasiipisiä ja päiväperhosia
(sinisiipiä, hopeatäpliä). Alueen pohjoisosassa ( b) on suuri kulleroesiintymä. 

Rajaus: 
osayleiskaavaehdotuksen ja maaston mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
ei suojeluvarausta 
Tavoite: suojeluvaraus lisätään 

Yleiskaava: 
Yli-Maarian ja Koskennurmen osayleiskaavaehdotus 11.11.1992: 

V Virkistysalue 
- Katu 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
V Virkistysalue 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan 

luonnonsuojelulain nojalla 
Rauhoitus: 

ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
Tavoite: rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

97 Pyhtynmäki (kallioalue) 

Kuvaus: 
Pohjoisrinteiltään paikoin jyrkänteisenä kohoava kallioselänne, joka erottuu matalalla metsäisenä reunuksena ympäröiville
pelloille. Pohjoiselta laelta avautuu puuston rajoittamia peltomaisemia. Kvartsidioriittia olevan kallioaluen pohjoisreunalla on
pieniä pystyjyrkännepintoja. Lakiosan silokalliot ovat pieniä. Lakialue on kohtalaisen luonnontilainen. Kasvillisuus on
kalliomännikköä. Kallioalue on ollut muinoin vartiotulivuorella. Laella kiertelee valaistu pururata. 

Rajaus: 
kallioaluekartoituksen mukaan 

Maanomistus: 
kaupunki ja yksityinen 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU 09-601 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Yleiskaava: 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 

V Virkistysalue 

Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. 

Asemakaava: 

ei asemakaavaa 
Tavoite: VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Erityi- 

sesti kallio- ja maaperä sekä kalliokasvillisuus säily- 
tettävä ennallaan. 

Rauhoitus: 
ei luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 



Eräs parhaiten säilyneistä lounaissuomalaisista kermikeitaista, joissa kermit ja kuljut kiertävät kehässä suon keskustaa.
Kirkasvetisiä allikoita. Rajoittuu Savojärveen, joka on Turun kaupungin raakavesilähde. Kurjenrahkan pohjoisreunassa on
Kuhankuono, kallioinen saareke, jossa on siirtolohkareita ja rapakiveä. Kuhankuono on muinainen kauppakari, nykyisin
kahdeksan kunnan rajakivi. 

Rajaus: 
osayleiskaavan mukaan 

Maanomistus: 
valtio ja yksityinen 

Seutukaava: 
Varsinais-Suomen ensimmäinen vaiheseutukaava 21.2.1985: 

SU-110-400 Suojelualue, joka on luonnonsuojelulainsäädännön nojalla
muodostettu tai muodostettavaksi tarkoitettu alue. 

MM2L 10-200 Maa- ja metsätalousvaltainen alue, joka on tarkoitettu 
maa- ja metsätalouden harjoittamiseen ottaen huomioon 
myös luonnonsuojelun tarpeet. 

SU 10-600 Suojelukohde, joka on varattu pääasiassa luonnonsuoje- 
lulainsäädännön perusteella suojeltavaksi. 

Yleiskaava: 
Paattisten osayleiskaava 2.4.1984: 

SL Luonnonsuojelualue 
MU-1 Maa- ja metsätalousvaltainen alue, luonnonarvoja 

Turun yleiskaavaluonnos 5.1.1994: 
S Suojelualue 
M Maa- ja metsätalousalue 

Tavoite: SL Luonnonsuojelualue 
Asemakaava: 

ei asemakaavaa 
Tavoite: SL Luonnonsuojelualue. Alue rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 

Rauhoitus: 
kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma 24.2.1978 
Tavoite: alueelle perustetaan kansallispuisto 
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