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JOHDANTO
Ruissalon
voimassaoleva
asemakaava on perd.isin vuodelta
jd?inyt
1956. Pd6osin
se on kuitenkin
ja
toteutumatta,
asemakaavan uudistaminen
paremmin saaren luonnonolosuhteita vastaavaksi
onkin ollut
esi11H. jo
toistakymmentei vuotta.
uudistettavan
asemakaavan perustavoitteet
on ensikerran
(797 4) saaren kehittH.missuunkirjattu
Ruissalotoimikunnan
nitelmaa kiisittelevdiin
mietintoon.
Siind on varsin laajaalaisesti
tarkasteltu
sekH. luontoa
ettd.
eri maankiiyttcimuotoja ja
esitetty
lukuisia
toimenpide-ehdotuksia
saaren
ainutlaatuisen
luonnon
turvaamaamiseksi
todettuien
ia
epiikohtien poistamiseks i .
Kuluvan vuoden alussa kaupunginhallitus
antoi kiinteistoja rakennustoimen lautakunnan tehtevdksi
Ruissalon asemakaavan uudistamisen asettaen samalla kaavoitustyon
tavoitteeksi
saaren
luonnonarvo'ien
turvaamis en Ruis saloto imi kunnan mietinnossii esitettyjen
(Kh.
periaatteiden
pohjalta
7.1.1986/$ 58).
YmpZiristonsuojelutoimisto
on omalta
osaltaan lupautunut
asettamaan Ruissalon
uudistettavalle
asemakaavalle
sen
ympdristonsuojelulliset
tavoitteet
sekd kokoamaan kaavasuunnittelua
varten Ruissaloa koskevan luonnontieteellisen
tietd.myksen.
Tiissii raportissa
esitetyt
tiedot
Ruissalon luonnonolosuhja
teista
eri maankd.yttbmuodoista on peid.osin koottu aiemmin tehdyistd
tutkimuksista.
Tiimiin vuoksi esim. Ruissalon
huvila-asutuksen
osalta
on tyydytty
vain viittaamaan
sitii
joka
koskevaan
tutkimukseen,
tulee
erikseen
huomioida
yhteydessd. .
kaavasuunnittelun
Ruissalon
uudistettavan
asemakaavan yleistavoitteeksi
voidaan asettaa saaren ai-nut
atuisten
luonnonolosuhteiden
turvaaminen sekd sellaiset
aktiiviset
suoieluia hoitotoimet
oil-l-a Ruissalo
voidaan
kehittee
vhteniiiseks
perinte sen kulttuurimaiseman
tammimetsien
ia
luonnehtimaksi virkistysalueeks
i .

4
YLEISPIIRTEET
2. RUISSALON LUONNONJA MAANKAYTTOMUOTOJEN

2.L.

LUONTO
hy6Ruissalon maankdytcin suunnitelussa
Kenties parhaiten
tietS.mystd
edustavat
dynnettdviid
luonnontieteellistd
sekd linnustoa koskevat
saaren kasvistoa ja kasvillisuutta
tiedot
alueellisesti
melko tarNiiden
ovat
tutkimukset.
ja siten myos helposti
kaavasuunnittekasti rajattavissa
T Z i m de i k u i t e n k a a n t a r k o i t a ,
etteik6
lussa huomioitavissa.
kannalta
kuuluisi
suunnittelun
Ruissalon muuhun eliostodn
ja
hyonteisEsimerkiksi
saaren
huomionarvoisia lajeja.
joita
on moni-a harvinaisuuksia,
ei Ruissienilajistossa
t a v a t a m u u a l l a m a a s s a i l r m e( k s . K a l l i o
saloa lukuunottamatta
L979:75-100, Teriaho I979:I28- 133) .
on kuitenkin
erds keskeisin
suunnittelul-dht6Kasvillisuus
painottavalle
kohta
saaren
luonnonsuojelullisia
arvoja
y
l
e
i
s
p
i
i
r
t
e
i
d
e
n
l
u
o
n
n
o
n
kuvauksessa
kaavoitukselle.
Tiissii
siksi
tarkemmin vain saaren kasvillisuuteen
keskityt55nkin
ja eri metsikkotyyppeihin.
huolimatta Ruissalon kasvistotieLukuisista
tutkimuksista
saaren kattaViimeinen koko
toudessa on vie15 puutteita.
Yksittdisonkin tehty 1950-luvulla.
nut kasvistotutkimus
ja runsauslevinneisyysten havaintojen mukaan lajiston
suuresti muuttuneet nd.iden
suhteet saarella
ovat kuitenkin
minkai vuoksi yksityiskohkolmenkynmenen vuoden
aikana,
esitt?imist2i ei
tdssd yhteydessd ole
taisen kasvilajiston
pidetty mielekkddnS.
tdydentdminen
lajistotietojen
Puutteellisten
keskeisimmistd
saaren maankAytcin suunnitteluun
tutkimustehtaviste.
luonnonsuo j elullisista

2.T.I

onkin erds
liittyvistd

Kasvillisuus
ilmasto yhdessd RuisLounaisen rannikkoalueemme edullinen
ja itSosien
sekii
kallioperdn
amfiboliittien
salon keski*
maaaperain kanssa ovat
niistd
syntyneen runsasravinteisen
lehtoluoneet edellytykset
saaren rehevdn ja monipuolisen
(Lindgren I979:60). Ruissakasvillisuuden
esiintymiselle
isto
on alueen kokoon n:ihden huomatta1on putkilokasvilaj
puuttuu suokasvilvan monipuolisena,
etenkin kun saarelta
lisuus miltei
kokonaan. Lisdksi
Ruissalo on kasvillisuu(Lindgren195 4 :176) .
deltaan hyvin rikkonainen
ja leptiittivyohykkeet
Ruissalon kallioperdn
amfiboliittikulkevat
iddstd ldnteen liipi koko saaren pohjoisen puolisja
keskiosan kallioperdssd.
kon siten,
ettd
saaren
itenditii kivilajeja
on selv:isti
e n e m m e i nk u i n s a a r e n l d n s i o keskittysassa (Ohlson 1979:18). Vaateliaimmat kasvilajit
amfiboliitviitkin tdlle
liipi saaren keskiosien kulkevalle

J

ja
tileptiittivyohykkeelle
(Lindgren 1954: 146) . Rehevin
kasvillisuus
sijaitsee
myos saaren
itdosissa
a1uei11a,
missA em. kivilajeihin
liittyy
savikkoja.
Vaikka maaperdlja Kuuvan aluliset
tekijAt
ovat edullisia
myos Santalan
ee1la, or1 kummankin kasvillisuus
silti
karumpaa kuin saa( 1 9 54 : 7 6 7 ) m u k a a n t i i m d j o h t u u
ren itd.osassa. Lindgrenin
yksinomaan siitd,
ettd ndiden alueiden viljavimmat
savikot
pelloiksi.
on raivattu
ja
Ruissalo jakautuu kasvillisuutensa
kasvistonsa perusteella kahteen
osa-alueeseen, joista
voidaan kiiyttSS parja ld,ntinen havupuuhaiten nimityksiS
itdinen
tammialue
alue (Lindgren 19542177). Osa-alueiden vd.linen raja kulkee
saaren keskikohdassa
Krottilanlahdesta
pohjoiseen.
Itiiosa
ja
on kauttaaltaan
rehevdmpdS,
ainoastaan t55115 tammi
(19542178) mukaan metsikdite
esiintyy
Lindgrenin
muodostavana.
Saaren
ldnsiosassa
tammi on Saarronniemen er5itd
alueita
lukuunottamatta
ldhinnd vain
mdnnyn aluspuuna.
Se
on Ruissalossa
nykyd.rin kuitenkin
yleisempi,
selvdsti
kuin
mitd Lindgrenin
50-1uvulla
tekemdt tutkimukset
osoi-ttavat.
jakaa karkeasti
Ruissalon itdinen
tammialue voidaan
ne1jddn metsikkdtyyppiin
(ks. Hinneri
& Kortesharju
I97924043):
( 1 ) Tammi-pdhkiniipensasmets ikot
Tiimiin kasvillisuudeltaan
rehevein metsikkotyypin
erikoispiirre
on puuvartisten
laj ien runsaus. fammi:pdhkindpensasmetsikdissii
esiintyviit
mm. tammi,
lehmus, vaahtera,
piihkindpensas,
lehtokuusama,
koiranheisi,
kalliotuhkapenja iharuusu.
sas, taikinanmarja
Osassa Ruissalon
tammimetsid
on tapahtunut melko voimakasta kuusettumista.
Kuusen ohella
ovat
vallanneet
alaa
myos
kangasmetsien
tyypilliset
kenttiikerroksen
laj it
(OxaIis
acetosella,
Maianthemum
bifolium,
Trientalis
europaea ja
Melampyrum sylvaticum).
Erillinen
laajahko
ja Hiirkiildnkuusi-tammi-vaahtera-sekametsd
on Krottilanlahden vd.lisessd
niemessd., missd pintamaa karikekerroksen
aIla on kuitenkin
edelleen
suhteellisen
runsaskalkkista
(n. 750 mg/kg) ja typpitaloudeltaan
(C/N n. 18)
edullista
lehtomultaa (Hinneri & Kortesharju
I979:40).
(2)

T a m m i -l e h m u s m e t s i k o t
Piidosa Ruissalon luonnonsuojelualueen
tammikoista
on Hin(7979:41) mukaan tammi-lehmusmetsinerin ja
Kortesharjun
koitA. Tete metsikkotyyppi?i esiintyy
myos kasvitieteellisen puutarhan
pohjoispuolisten
miikien rinteillii.
Tammilehmusmetsikot ovat
kasvillisuusmuotoina
viilittd.vi6
rehevimmistd
tammi-pdhkindpensasmetsikoistii
varsinaisiin
tammikankaisiin.
Tammi-lehmusmetsikoilld
on myos saaren Eam-

6
mimetsissd. laajin
levinneisyys,
lon komeimmat tammet.

ja

niiltd

loytyvdt

Ruissa-

( 3 ) Mdnty-tammikankaat
Tammi on maaperd.llisten
kasvupaikkavaatimustensa
suhteen
varsin mukautuvainen. Site tavataankin
s5dnnollisesti
my6s
jotka metsd.tyyppiluokialuspuuna saaren
kangasmetsissS,
ja Kortesharjun
(7979 :42)
tpksessa
sijoittuvat
Hinnerin
mukaan liihinnii
mustikkatyyppiin.
Saaren ldnsiosassa on
puolukkatyypin
lisdksi
melko
laajoja
sekd pienempialaisia
kaneravatyypin
kasvi llisuuskuvioita
.
Miinty-tammikankaiden sekapuuna tavataan yleiseti
koivua ja
haapaa (Hinneri
& Kortesharju
I979:42). Tammikankaiden
kivenndismaa on yleensd
runsashietaista
tai -hiekkaista
moreenia (Hinneri & Kortesharju
7979242). Pintamaan syvemjoten
missii osissa on kuitenkin
tavallisesti
lehtomultaa,
osa kangasmaisista tammimetsistd on aiemmin todenndkoisesti
ollut
rinnelehtoa.
Mdnty-tammikankaita
on laajalti
puutarhan
kasvitieteellisen
itdpuolisen
alueen rinnemailla.
( 4 ) Kallionalustammikot
Ruissalon kallionalusmetsikoissd
tavataan niissii tyypillisesti esiintyvdn
lehmuksen ohella myos tammea ja vaahteraa
(Hinneri
& Kortesharju
I979: 43 ) . Niimii tammea kasvavat
jakaa
ja reheviin
kallionalusmetsikdt
voidaan
karuihin
(
H
i
n
n
e
r
i
kallionalustammikoihin
& Kortesharju
I979: 43) .
Rehevid kallionalustammikoita
esiintyy
Hinnerin
& Kortes(L979:43)
puutarhan ja
harjun
mukaan kasvitieteellisen
Hiiriluodon
viiliselld
rinnealueella,
Kansanpuistossa sekii
.ia
Ruissalon kartanon
tienhaaran
tuntumassa amfiboliittigraniittialueiden
kontaktivyohykkeissd.
Karut kallionalustammikot
tialueilla
Marjaniemessd
eilIa.

puolestaan graniitsijaitsevat
j a T a m m i m d e na l u sekd Krottilan

Tammimetsdn osa-alueet
Jahnsson (L929:17l-I73,I98,
199) on jakanut Ruissalon iteisen tammialueen kahteentoista
osa-alueeseen (ks. liitekartta
1).
Osa-alueella
I
tammea esiintyy
vain alueen
kaakkoisosassa.
puustossa
Tammen ohel1a
tavataan
myos
j a kuusta. Piihkin5pensas
koivua,
lehmusta,
tervaleppdd
paikoin varsin tiheitii
muodostaa alueella
alipensastoja.
Osa-alueen II tammimetsikkci ulottuu
noin 250 m maantiestd
pohjoiseen. Muina puulajeina
telle
osa-alueella
esiintyvZit
ja
pihlaja
mdnty, koi-vu,
lehmus. Myds teelle
esiintyy
pdhkindpensastoja.
tiheitd
Pensaskerroksessa
tavalaan

I

lisiiksi
mm. taikinanmarjaa,
kuusamaa.

kalliotuhkapensasta

ja

lehto-

osa-alueella
Kolmannella
Jahnsson (7929 :172) on tavannut
kapealla kaistaleella
tammea vain
maantien ja kallioiden
vdlissii.
P?ihkiniipensas ja nuoret lehmukset ovat sit6 vastoin muodostaneet maantien
varrelle
tiheitd
kasvustoja.
viides osa-alue ovat kokonaisuudessaan kallioiNeljds ja
den lakialueita
lukuunottamatta
tammi-lehmusmetsikkoS.
piihkiniipensas- ja lehAlipensasto
on puolestaan tiheiitii
muskasvustoa.
Osa-alueella
VI
tammi
on Jahnssonin
(1929 zL72) mukaan vallitsevana
vain ld.nsiosassa. Alueen
itdosan kalliot
ovat miinty- ja koiwuvaltaisia.
ja kuivia.
Seitsemds ja kahdeksas osa-alue ovat kallioisia
niiilld
Tammea esiintyykin
alueilla
vain kallioiden
rinteillii
mdnnyn aluspuuna.
Yhdeksdnnen osa-alueen metsikot
(1929:173)
joissa
Jahnssonin
ovat
mukaan sekapuustoa,
tammen ohe1la
tavataan myos koivua,
lehmusta, vaahteraa,
(X-XII ) tarnnea
pihlaj aa j a mdntyd. Lopuilla
osa-alueista
on ldhinnd vain mdnnyn aluspuuna.
Ruissalon llinsiosan
metsikot
ovat
suurimmaksi- osin havupuuvaltaisia
kangasmaita
sekd aiemmin kuvattua mdnty-tammikangasta.
Saarronniemessd.
tammea esiintyy
kuitenkin
paikoin myos valtapuuna. Edellii esitettyjen
metsikkotyyppien lisdksi
saaren kalliomdnnikot
voidaan
myos rajata
omaksi tyypikseen.
Lehtokasvi 11i suus
on edelld esitetyn osa-alueluoJ o h a n s s o n ( 7 9 2 9 2 7 76 - 1 8 4 )
jaotellut
lisdksi
lehdot neljdksi
kaskittelun
Ruissalon
(ks.
vustotyypiksi
liitekartta
Saaren rehevintd ja
1).
lajirikkainta
lehtokasvillisuutta
edustaa
hdnen mukaansa
( 1) Milium-kaswustotvvppi,
jossa tesman ohe1la esiintyv?it
pystykiurunkanmm. valko- ja sinivuokko,
mukulaleinikki,
ja tesmayrtti.
ja
nus, keviitlinnunherne
Myos vuohenputkikielokasvustot
ovat paikoin varsin reheviS. Milium-tyyppid
(L929=776) mukaan Ruissalon tiheimesiintyy
Jahnssonin
missd ja komeimmissa tammimetsikoissii.
ovat kenttdSiirrytteiessei
karumpaan lehtokasvillisuuteen
ja
kerroksen
luonnehtialajeja
metsdkastikka
mustikka.
Tdssii Jahnssonin (1929: 178) (2) Calamagrostis-kaswustotvvpiksi
nimedmdssd kasvillisuudessa
esiintyy
myds erditri
edellisen
kasvustotyypin
vaateliaita
lajeja.
TAta kasvustotyyppi5.
tavataan
vaj-n aiemmin mainitulla
osa-alueella
IV. Mustikan sekd muiden metsdvarpujen runsastuessa Jahns(3) Calamson (19292782) on rajannut
kasvillisuudesta
agrostis-Myrtillus-kaswustotvvppeid.
ohella
Nimilajien
tyypin kenttdkerrosta
luonnehtivat
esim. puolukka, nuokkujokaihelmikkd ja lehtonurmikka.
Tyyppiii
tavataan miltei
sen osa-alueen kallioilla
ia mdkien rinteillS.

8
j atkuu
Calamagrost is -Myrt i 1lus -kasvustotyyppi
Jahnssonin
(1929 :I82) mukaan muuttumattomana
mycis saaren hawumetsiija
(4)
alueelle.
Hiesusavimailla
esiintyyy
laikuttain
(Johansson 1929 :
Conv@dium-kasvustotyyppid
enputki - muodostapuhtaita kasvustoja tai yhteisid
vat joko
sekakaswustoja.
Leimaa-antavaa tyypille
on myds piihkindpensaston runsaus.
2.L.2.

Linnusto
Ruissalon eld.imistoii on tutkittu
selvdsti
parhaimmat
saaren kasvistoa.
Alueelliseti
massa saaren linnustosta.

vdhemmdn kuin
tiedot on ole-

ja sen metsien
Ruissalon lounainen sijainti
rehevyys luovat perustan monipuoliselle
linnustolle.
Ruissalon linnuston tiheys on l5heisi5
Lounais-Suomen ja
Ahvenanmaan alueita
selvdsti
korkeampi.
Suuressa osassa saaren itdosaa
ja
metsien lintutiheys
on tasaisesti
yli
sdiinnollisesti
1000 paria
neli6kilometrillS.
Ilmeisesti
missdiin muualla
Suomessa ei tiimd raja ylity
yhtd laajal1a alueella.
Ruissalo on monen eteliiisen
lintulajin
tukialuetta
Suomesja harmaapiiiitikka ovat ndistd
sa. Sinitiainen,
uuttukyyhky
parhaat esimerkit.
Maassamme harvinaisiksi
tai vaaravycihykkeessd oleviksi
pesivdt Ruissaluokitelluista
lajeista
ja
pikkutikka,
lossa runsaina
harmaapddtikka,
palokdrki
uuttukyyhky.
Saaren linnustossa on useiden lajien kohdalla havaittavissa selvd kahtiajakautuminen.
Itdpddn rehevien lehtomaisten
joita
metsien tyyppilajeja,
lH.nsipddssS.ei juurikaan tavater, ovat kolopesijet,
mm. sinitiainen,
uuttukyyhky,
naakka
ja tikat
ja
sekei lehtoja
suosivia lajeja kuten satakieli
kultarinta.
Vastaavasti
ldnsipddssd tavataan
useita lajeja, joita
ei esiinny lainkaan itdpddssS. Ndistd mainittaja hippiSinen.
koon mm. teeri,
sepelkyyhky,
rautiainen
Saaren itdisen
osan linnusto
on selvdsti
runsaslaj isempi
kuin lSntiosan.
Myos parimddrdt
ovat huomattavasti
korkeammat saaren itd.osassa.
Kolopesijoiden
osuus Ruissalon linnustosta
on moninkertainen ympdroiviin alueisiin
ndhden. Parhailla
alueilla
kolopesijctite
saattaa olla jopa 55 % koko lintukannasta.
Ruissalon rannat ovat tarjonneet
edustavan ndytteen maamme
eteldosan rantalintuyhteis6std.
Laidunnuksen loputtua
ovaL
Ruissalon
rantani-ityt
kuitenkin
kasvamassa umpeen, ja
samalla katoaa mycls ndil1e
alueille
tyypillinen
linnusto.
ja Marjaniemen erinomaiset lintuniityt
Ruissalon kartanon
ja
ovat l5hes jd.rviruon valtaamia
ne tulisi
velttemdttii
avata, jotta
aiemmin runsas ja monipuolinen rantaniittyjen
linnusto palautuisi
ennalleen.

Vesilinnuille
sopivat pesimdpaikat
ovat
myos vd.hentyneet
viime vuosikymmenien aikana. Nyt vesilinnut
ovat keskittyneet
muutamiin
ruoikkolahtiin:
Krottilan-,
Tammelan-,
ja Santalanlahteen.
AjatinNdistdkin Santalanlahden paras
osa on rakennettu venesatamaksi.
Myos Ruissalon itdpddssd
sijaitseva
saaren
tdrkeimpiin
vesilintualueisiin
kuulunut
ruoikko on tuhottu
ruoppaamalla se pienveneviiyliiksi.
Vesilintukannat
ovat
niiistd ja
monista muista rantoihin
kohdistuvista
toimenpiteistii
huolimatta
sdilyneet
toistaiseksi l5hes samalla tasolla
kuin 50-luvul1a.
Ruissalossa pesii
vuosittain
noin 90 lintulajia,
sddnnolja salisesti
saarella tavataan lisdksi
toiset
90 lajia
tunnaisesti
Ruissaloon
on eksynyt
60 lajia.
Kaikkiaan
saarella on tavattu siis noin 240 eri lintula'iia.

2 . 2 . PELLOT
viljelypinta-ala
on noin 100 ha.
Ruissalon tdmdnhetkinen
luoteispuolelle
ei
sisdlly
Krottilanlahden
Tiihdn lukuun
joka maisemallisesti
golfkenttd,
vastaa peltoa
sijoittuva
tai hoidettua niittyaluetta.
parinkymmenen vuoden aikana Ruissalon peltoala
Viimeisen
pienentynyt,
on oleellisesti
sillii
vdhintdHnkin nykyistA
viljelyalaa
vastaava
md.iird peltoja
on joko metsitetty
tai
jdtetty
pelloista
vail1e
hoitoa.
Suuri
osa metsitetyistd
ja vain pieni osa on istutettu
on havupuutaimikoita,
lehja
tipuilla.
Maiseman umpeutumisen
lisdksi
niimA "kuusimdntypellot"
ovat merkitteivdsti
muuttaneet saaren puulajisuhteita.
Yksipuolisessa
havupuiden
suosimisessa
on myos
jaloselv6sti
laiminlycity maaperdn tarjoamat edellytykset
jen lehtipuiden
keinolliselle
uudistamiselle.
Esim. hyvdpohjaiset
pellot
Kallanpddntiestd
ldnteen
on istutettu
kuuselle,
vaikka maaperdlliset
edellytykset
vaateliaammilpuulajeille
lekin
olisivat
olleet
olemassa (Rancken &
Rainio I979:56) .
ympdristonsuojelutoimiston
Liitekarttaan
2 on merkitty
ja kesantopellot.
tdhdn mennessd kartoittamat
metsitys-

2.3. HUVILA-ASUTUS
Ruissalon
huvila-asutusta
on kdsitelty
varsin seikkape(1985) Ruissalon
rd.isesti Soiri-Snellmanin
huviloita
koskevassa
tutkimuksessa,
eikd saaren rakennuskannan kdsittely siten olekaan tdssd yhteydessd tarpeellista.
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3 . MAISEMA- JA MAANKAYTToSUUNNITELMAN
YMPARISToUSUo.iETULLISET
TAVOITTEET
seuraavassa on tarkasteltu
luonnon- ja ympdristdnsuojelullisesti
keskeisimpid aosa-alueita
Ruissalossa sekd asetettu niille
kaavasuunnittelussa
ympdristdnsuohuomioitavat
jelulliset
tavoitteet.
Ympdristonsuojelutoimisto
tulee
kaavasuunnittelun
edistyessd.
tarvittaessa
triydentdmSdn
nditd tavoitteita.

3. 1. LUONNONSUOJELUALUEET
(1) Ruissalon ia Marianiemen luonnonsuoielualueiden
taminen suo.ielua koskevalla
kaavamerkinnSlld..

osoit-

.ia luonnonmuistomerkkien
(2) Uusien luonnonsuo.ielualueiden
kartoittaminen
sekd niitd
koskevien
aluevarausten
tekeminen.
Ruissalossa on kaksi luonnonsuojelulain
nojalla
rauhoitetjoiden yhteispinta-ala
tua aluetta,
on 87 ha. Kasvitiepuutarhan ja Honkapirtin
teellisen
vdlisessd tammi-lehmus(56 ha) on
metsikdssd sijaitseva
Ruissalon
suojelualue
kasvillisuudeltaan
rehevdmpi
kuin
saaren itZikdrkeen rajoittuva
(31 ha). J6lkimmdisen
Marjaniemen
suojelualue
vallitsevana
metsikkotyyppinei
on md.nty-tammikankaat. Luonnonsuojelualueiden
kautta
kulkee
Ruissalon luontopolku,
jonka
opastauluilla
esite11dH.n saaren luontoa ja historiaa.
Luontopolkuja
lukuunottamatta
suojelualueiden
eri
ja hoitomuodot ovat muilta osin vielS suunnittelekdyttdmatta.
Uudistettavassa
asemakaavassa ndmd Ruissalon luonnonsuoj elualueet
tulisi
suoj elua
osoitettavaa
kaavamerkintiid
(SL) Iukuunottamatta
pitdii erillddn
saaren muusta maankdyton suunnittelusta.
Ympdristonsuojelutoimisto
tulee asemakaavasta ja kaavoituksesta
riippumatta
laatimaan erilliset
suojelualueiden
hoito-ja
kiiyttoohjeet,
eikd niitd
siten
tarvitse
koota erillisiksi
kaavamddrdyksiksi.
Ndiden
olemassaolevien
luonnonsuojelualueiden
lisdksi
Ruissalossa
on melko runsaasti muitakin suojeluarvoltaan
jotka voitaisiin
merkittiivid
kohteita,
osoittaa asemakaavassa luonnonsuojelulain
mukaisen rauhoituksen
mahdollistavalla
merkinn611H.. Erds tdllainen
mahdollinen uusi luonnonsuojelualue
on kansanpuiston
itdosa.
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3.2. METSAT
(1)

Ruissalon

as emaKaavamaaraYKs

metsdnhoito

riaatteiden

s isdl lvttiiminen

1 ]-n .

(2)
Saaren
tammimetseialueen
luonnonmukaisena eri metsikkot
set
ioiden.

hoitaminen
en eKo

mahdollisimman
lset v
timuk-

( 3 ) M d n t Y - tammikankaiden sekd mvos rehevdm
metsikoiden lisddminen saaren ld.nsiosassa ialo
ta aktiivisesti
suosivin metsd.nhoitotoimin.

a1o

Ieht

(4) Pdhkindpensastoien sekii muiden lehtopensaiden'idttdminen kaiken metsdnperkaustoiminnan
ulkopuolelle.
td.mdnhetkiselle
Ruissalon
metsien
hoidolle
asetetut tavoitteet
on kirjattu
vuosille
1980
1990 laadittuun
kaupungin metsien monikziytt6suunnitelmaan.
Metsiitaloussuunnitelman
mukaiset
hoitotavoitteet
ovat
yleisluontoisi-a,
kuitenkin
niin
etteivS.t
ne sindll5iin
turvaa Ruissalon
tammimetsien luonnonsuojelullisia
arvoja
tai anna mahdollisuuksia
esim.
saaren ldnsiosan puulajipoikkeavalle
suhteiden
nykyisestei
kehittdmiselle.
Tiimiin
vuoksi Ruissalon metsien hoito tulee luonnonsuojelualueita
lukuunottamatta
kdsitelld
osana saaren maankdyttcisuunnitelmia siten,
ettei
sen tavoitteena
on tammimetsikoiden
laajentaminen
metsdmaan kasvupotentiaalia
vastaavaksi.
Esimerkiksi
Kallanpiiiin
tien
15nsipuolel1a
oli aikoinaan
runsaasti
nuoria
tammia ja
lehmuksia, joiden osuus puustossa on nykyddn kuitenkin
huomattavasti
vdhdisempi havu(Rancken &
puita
suosineen
metsdnperkauksen
ansiosta
Rainio I979:56) .
ja
Saaren luonnonsuojelulliset
maisemanhoidolliset
ndkokohdat
edellyttdvdt
myos metsdnhoitotoimille
nykyistd
ja
yksityiskohtaisempaa
ohjeistoa
tarkempaa alueellista
ja niiden valvonrajaamista.
Itse
kdytdnnon hoitotoihln
taan tulee
Iisd.ksi
kiinnitteA
erityistA
huomiota niin,
ettei
asetettuja
tavoitteita
vaaranneta saarella jo aiemmin tapahtuneiden
metsdnhoito-ohjeiden
laiminlyonnin
muodossa.
Ruissalon metsdnhoidollisia
tavoitteita
voidaan tarkastelIa
aiemmin kuvattujen
itdisen
tammialueen
ia ldntisen
havupuuston osalta.

3.2..r

Tammimetsdt
Ruissalon itdisen
tammimetsdalueen hoidon tulee pohjautua
eri
tammimetsikkotyyppien
kartoittamiselle
sekii nii115
ja pintakasvillisuuden
puulajien
esiintyvien
ekologiselle
tietdmykselle.
pyrki5 pitiimiidn
Puuston ikejakautuma tulee

T2
eri metsikkokuvioilla
mahdollisimman tasaisena niin,
ettei
sairaiden
tai muuten huonokuntoisten
puiden kaato aiheuta
oleellisia
muutoksia puuston ja muun kasvillisuuden
rakenteessa tai
lajikoostumuksessa.
Maisemallisesti
merkittrivien ja
lehtokasvillisuutta
sisdltzivien metsikkokuvioiden
puustoa
tulee
kdsitelld
erityisen
varovaisesti.
Niil1e
pdhkiniipensastot
esiintyvdt
on myos jdtettdvH. kaiken metsdnraivaustoiminnan
ulkopuolelle,
eikd
raivauksilla
muupyrkiZi
tenkaan
tule
tukahduttamaan
maaperein luontaista
kasvupotentiaalia.
Kuusettumisen estdmistd lukuunottamatta
metsdnhoitotoimilla
pyrki5 ensisijassa
tuleekin
tukemaan
luonnon itsensd suorittamaa
puuston valintaa.
?,)J

. Havumetsdt
huomattavasti
yleisempi,
Tammi on Ruissalossa
kuin mitd
puolivdlissd
koko
saaren kattanut
viimeksi
sO-luvun
kas(Lindgren
1 9 5 4 : 1 5 4) . L a j i a t a v a vistokartoitus
osoittaa
taan myos saaren ldnsiosassa laajoilla
a1ueilla
alikasvokjopa valtapuulajin
sena, ja Saarronniemessd se on paikoin
asemassa.
Saaren tdmd.nhetkinen
tammikanta tulisikin
kiireellisesti
selvittdA
uudistettavia
metsdnhoitosuunnitelmia
varten.
Sellaisilla
alueilla
saaren ldnsiosaa, missd tdmiin kartoituksen mukaan edellytykset
tammen luontaiselle
uudistumisel1e ovat
olemassa, tulisi
metsiEi pyrkiS hoitamaan ensis ij as sa mdnty-tammikankaina .

3 . 3 . PELLOT
( 1 ) Maisemall is est i merkittdvien
ien palauttam
nta
sin viliel
(2) Saaren
toisarvoisten

kesantokseen.

a istutus

Ito-

alopuuvaltaisuuden
I isSSminen m a i s e m a l1i s e st i
kesantopelto i en tammis ] - n.

Vifjelysmaat
ovat erds keskeisimmistai Ruissalon maisemarakenteeseen
vaikuttavista
elementeistd.
pelHoidetuilla
loilla
on myos niiden
reunavycihykkeiden
eli6stod
rikasja kesannoinnin
tuttava
vaikutus.
Metsittdmisen
seurauksena n?imd ekosysteemien vdliset
rajat
ovat
kuitenkin
heikenneet ja niiden eli6sto
koyhtynyt.
ja kesannoituneiRuissalon viljeltyjen
sekd metsitettyjen
den peltojen yleistavoitteeksi
voidaan asettaa avomaiseman
laajentaminen
siten,
ettd. valtaosa perustetuista
taimikoista
sekd pakettipelloista
puretaan ja muokataan uudelleen viljelystai niittymaaksi.
Osa peltokuvioista
voidaan kuitenkin
istuttaa
myos lehtipuil1e,
ensisijassa
tammelle ja lehmukselle.

13
3.4.

RANNAT
( 1) Maisemallisesti
vun estdminen.

merkittd.vien

rantaniittyien

umpeenkas-

ja pensoittuminen
Ruissalon rantani-ittyjen
ruoittuminen
on
pakettipeltojen
ohe1la
erds n5kyvimmistii saaren luonnossa
tapahtuneista
muutoksista.
Rantojen
umpeenkasvua voidaan
pitdii
sekii maisemanhoidollisesti
ettii luonnonsuojelullisesti epZiedullisena kehityksenai.
Sen seurauksena on esim.
saaren rantaniittyjen
linnusto
selviisti
taantunut.
Umpeenkasvunestdmiseksi rantaniittyjii
duntaa liipi kesdn. Liitekarttaan
2 on
sesti avoimina pidettdvAt
rantaniitvt.

3.5

tulisikin
merkitty

esim. laiensisijai-

YLEISET ALUEBT
(1)
Ruissalon
opastuskeskuksen perustaminen saaren itdosaan marianiemen
luonnonsuoielualueen
tai kasvitieteellisen puutarhan yhteyteen.
(2)
Kasvitieteellisen
selvi-ttd.mi-nen

puutarhan

laaiennusmahdollisuuden

(3) Muiden matkailua ia
palvelevien
ulkoilua
ra i oittaminen nvkviseen laa iuuteensa.

toimintoien

Ruissalossa sijaitsee
melko runsaasti ns. yleisid. toimintoja, jotka suurimmaksi
osin
tavalla
tai
toisella
kytja ulkoilukiiytt6on
(esim. yliokeytyvdt saaren matkailupiston kasvitietteellinen
puutarha, kansanpuisto,
leirinja Honkapirtin
tdalue, golfkenttd,
hotelli
kahvila).
Myos
ja
kaupungin telakka
puolustusvoimien
tukikohta
Kallanpddssai ovat
tiillaisia
varsin vakiintuneita
saaren yleisiS
toimintoj a.
Koska Ruissalossa telle
hetkelld
yleiset
sijaitsevat
aluja sijaintinsa
eet kd.yttotarkoituksensa
puolesta sopeutuvat melko hyvin saaren
luontoon ja
maisemakuvaan, tulisi
ne uudistettavassa
asemakaavassakin vahvistaa.
Kasvitie-mahdollisuust
ja
teellisen
puutarhan laajentamistarve
on
kuitenkin
kaavasuunnittelun
yhteydessii selvitettiivd
perusteellisemmin.
Edell:i mainittujen
toimintojen
lisdksi
Ruissaloon tulisi
ja
saada erillinen
koko
saarta
sen luontoa esittelev6
ja ndyttelytiloiopastuskeskus riittiivdn
suurine yleisoneen. Luontevimmin tiillainen
opastuskeskus olisi
toteutettavissa Marjaniemen luonnonsuojelualueen
tai kasvitieteel-

T4
lisen puutarhan
yhteydessd, jolloin
se olisi
man helposti
matkailijoiden
saavutettavissa.

3.6

mahdollisim-

HUVILA-ASUTUS
(1) Rakennushistoriallisesti
arvokkaan
1a -tvvlillisesti
huvila-asutuksen
sd.ilvttd.minen
osana turkulaisten
kesdnja virkistvstoimintaa
viettosekH. huvila-asutuksen
muodostaman kulttuurivmpdriston
aktiivinen
kunnossapito.
Ruissalon huvila-asutus
on osa saaren alkuperdisintd
keja virkistystoimintaa,
jollaisena
sdnviettositd tulisi
edelleenkln
kehittAe.
Etuoikeus huvilatonttien
vuokraamiseen olisikin
annettava kaupunkilaisia
yhdisedustaville
ja seuroille
tyksille
niin,
ettd. entistd useammalla turkulaisella
olisi
mahdollisuus
td.mein tyyppiseen vapaa-ajanviettoon.
Ruissalon nykyistd. huvila-asutusta
ei kuitenkaan
jottei
oIe syytd laajentaa,
se kaventaisi
saaren muita
virkistyskdyton
mahdollisuuks ia.
Ruissalon hviloissa
on runsaasti rakennushistoriallisesti
ja -tyylillisesti
joiden suojelearvokkaita rakennuksia,
minen ja kunnossapito pihaympdristciineen
on erzis keskeinen
kaavasuunnittelun
liihtokohta.
Kaavamddrdyksille
tulisikin
tdmdn vuoksi antaa selkedt huvila-asutusta
koskevat suojeja
luhoitovelvoitteet.
Yksityiskohtaisempien
tavoitympdristonsuojelutoimisto
teiden
osalta
viittaa
aiemmin
( 1985) tutkimukseen.
mainittuun
Soiri-Snellmanin
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