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1. Johdanto
1.1 Työn tavoitteet ja tausta
Työn tavoitteena oli kartoittaa Hirvensalossa, Satavassa ja Kakskerrassa olevat vapaat, rakentamattomat rannat. Pääasiassa tarkasteltiin Turun kaupungin ja julkiyhteisöjen (esimerkiksi seurakuntien)
omistuksessa olevia ranta-alueita. Projektin yksittäisiä tavoitteita oli selvittää vapaiden rakentamattomien rantojen lukumäärä, niiden sijainti, saavutettavuus ja virkistyskäyttömahdollisuudet. Tarkoituksena oli myös tuottaa paikkatietoaineistoa ympäristönsuojelun, virkistyskäytön ja kaavoituksen suunnitteluun sekä raportoida saaduista tuloksista. Raportin merkittävyyttä korostaa se tosiasia, että Turun
kaupungin mantereen puoleinen rantaviiva on jo lähes kokonaan rakennettua, ja rakentamattomat alueet on varattu virkistys- tai suojelualueeksi. Täten Turun suurten saarien vapaiden rantojen tilan selvitys on ollut erityisen ajankohtainen. Kartoitusta voidaan mahdollisesti myöhemmin laajentaa koskemaan myös joitakin alueita mantereen puolelta (esimerkiksi Koivuluotoa Pansiossa) tai muita pienempiä saaria Turun edustalla.
Vuonna 2000 voimaantullut maankäyttö- ja rakennuslaki säätelee rantarakentamista ja kaavoitusta, ja
on huomattavassa roolissa ranta-alueita tarkasteltaessa. Lain mukaan rannoilla tulee olla asemakaava
tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettu yleiskaava. Jos kaavaa ei ole, tai halutaan rakentaa kaavan
vastaisesti, tarvitaan poikkeamispäätös. Ranta-alueita kaavoitettaessa on erityisesti huomioitava muun
muassa vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet, luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet,
vesiensuojelu ja se, että ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta (Rannalle rakentaminen, maankäyttö ja rakennuslaki 2000). Myös kunnan tai kaupungin rakennusjärjestys sisältää
usein rantarakentamista koskevia säädöksiä. Siinä muun muassa kielletään rakentaminen alle hehtaarin kokoisille saarille sekä rajoitetaan rantoihin rajoittuvien rakennusten kerrosalaa. Rannalle rakennettaessa Turun kaupungin rakennusjärjestyksessä kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen (Turun kaupungin rakennusjärjestys 2002).
Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi myös muut lait vaikuttavat rantojen maankäytön suunnitteluun.
Luonnonsuojelulaissa on määritelty suojeltavia luontotyyppejä, joista monet esiintyvät tai saattavat
esiintyä rannoilla. Myös metsälaissa on lueteltu erityisen arvokkaita luontokohteita, joista monet voivat
sijaita myös rannoilla. Vesilaissa puolestaan on määritelty suojeltavia vesiluontotyyppejä, jotka liittyvät
usein kiinteästi rantojen tilaan.
Rantojen käyttöön pyrkivät vaikuttamaan myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka perustuvat ympäristöministeriön 1995 asettaman työryhmän ehdotuksiin. Saaristoluonto on niissä erityisen
mielenkiinnon kohteena. Tavoitteisiin kuuluvat luonnon- ja kulttuurimaisemien suojelu, rantojen moninaiskäyttö, ja vesiympäristöjen tilan erityissuojelu. Rantaviivan sulkeutuminen ei tavoitteiden mukaan
ole toivottavaa. Lisäksi pyritään turvaamaan merellisten lähivirkistysalueiden käyttömahdollisuus myös
kaupunkien asukkaille (Andersson 1998).
Alueellisesti rantojen suunnitteluun pyrkii vaikuttamaan Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2005, joka
asettaa mm. seuraavanlaiset tavoitteet ja toimenpiteet rantojen maankäytön suunnittelulle: ” Ohjataan
rakentamista ja vapaa-ajan asutusta siten, ettei maaseutu- ja rantamaisema rikkoudu eivätkä arvokkaat luontoalueet turmellu.” Ohjelmassa todetaan ranta-alueiden käytöstä myös seuraavaa: ” Taajamissa, maaseudulla ja saaristossa varataan virkistyskäyttöä varten riittävästi alueita sekä rakentamiselta vapaata rantaa.”
Vapaiden rantojen kartoitus on ajankohtainen myös siksi, että rantarakentaminen, vapaiden rantojen
säilyttäminen ja virkistyskäytön mahdollistaminen ovat nousseet viime aikoina yleisen keskustelun aiheiksi ja kirvoittaneet monenlaisia mielipiteitä.
Raportin kartat on laadittu MapInfo –ohjelmalla ja aineistosta on luotu paikkatietokanta ominaisuustietoineen, josta käy ilmi muun muassa vapaan rannan pituus, alueen kuvaus, kaavoitustilanne, saavutettavuus sekä alueen kehittämisehdotukset.
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Projektin toteutuksesta vastasi Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto. Työtä ohjasi alun perin v.s.
ympäristönsuojelusuunnittelija Outi Lehtinen ja käytännön toteutuksesta vastasi Virve Haapala. Työn
analyysi- ja kenttätyövaihe tehtiin uudelleen heinä-elokuussa 2005 ja työn suoritti Mikko Nikkanen.
Työtä valvoivat yleiskaavainsinööri Olavi Ahola yleiskaavatoimistosta sekä ympäristönsuojelusuunnittelija Olli-Pekka Mäki ympäristönsuojelutoimistosta.

1.2 Yleistietoa manner- ja rannikkosaaristosta sekä Hirvensalosta, Satavasta ja Kakskerrasta
Turun saaristo on osa manner- ja rannikkosaaristoa, jolle tyypillistä on maa-alan selvästi vesialaa suurempi osuus. Maankohoaminen on yhdistänyt saaria suuremmiksi ja samalla tehnyt saaristomaiseman
monimuotoiseksi kokonaisuudeksi. Aivan rannikon tuntumassa voidaan puhua mannervyöhykkeestä,
johon lukeutuvat mantereeseen usein kiinteässä tieyhteydessä olevat suuret saaret sekä mantereen
ranta. Vettä on pinta-alasta vain pieni osa ja tällä alueella saarten keskiosat muistuttavat sisämaata.
(Andersson 1998)
Rannikkosaaristo ei myöskään aluerakenteen osana juurikaan eroa manneralueesta, tosin luonnonympäristön rajoittamat liikenneyhteydet ja merellisen ympäristön maankäytölle kaavoituksessa
asettamat rajoitukset ovat luoneet alueelle poikkeavan yhdyskuntaverkoston. Vuosikymmeniä kestänyt
rantojen rakentaminen on johtanut rannikkosaaristossa siihen tilanteeseen, että nykyisin rakentamattomat rannat ovat miltei poikkeuksellisia. (Andersson 1998)
Andersson on Lounais-Suomen saariston luokituksessaan lukenut Turun saaret urbaaniin sektoriin
kuuluviksi, koska niissä kaupunkimaiset toiminnot hallitsevat maankäyttöä ja sitovat rannikon saariston
yhdyskunta- ja aluerakenteen Turun kaupunkiseudun osaksi. Osittain tämän urbaanin yhteyden takia
saarilla on runsaasti huvila-asutusta, joka on syntynyt 1800 -luvun puolivälin jälkeen. Varsinkin 1950 luvulta lähtien vapaa-ajan asuntojen rakentaminen on ollut hyvin vilkasta, johtuen Turun kaupunkiseudun kasvavan väestön aiheuttamasta kysynnästä. Alueen maisemaa ja arkkitehtuuria ovat muokanneet vahvasti myös mereen liittyvät elinkeinot sekä maatalous. Saarien asutus ja tuotantotoiminta on
keskittynyt ranta-alueille. (Vesanto 2002)
Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran saaret sijaitsevat Turun mannerosien eteläpuolella. Etäisyys Turun keskustaan on pisimmillään yli 20 kilometriä (Vesanto 2002). Saaret kuuluvat Hirvensalo - Kakskerran suuralueeseen, jonka asukasmäärä oli vuoden 2004 lopussa 7944 henkeä. Hirvensalossa asuu
selkeästi eniten ihmisiä, sillä sen asukasluku oli vastaavana ajankohtana 6547 henkeä, kun Satavan
asukasmäärä oli 764 ja Kakskerran 633 (Turun kaupungin tilastollinen vuosikirja 2004). Näiden asukkaiden lisäksi saarilla asuu myös runsaasti kesäasukkaita, jotka voivat kuitenkin viettää jopa puolet
vuodesta loma-asunnollaan. Tulevaisuudessa suuralueen väkiluku tulee nousemaan selkeästi, sillä
Turun kaupungin kasvupaineet kohdistuvat vahvasti ympäristöltään houkuttelevan Hirvensalo – Kakskerran suunnalle.
Kaavoitustilanne on saarilla tällä hetkellä se, että Hirvensalon rakentamista ohjailee Hirvensalon
osayleiskaava 2020, joka on tullut voimaan kesäkuussa 2002. Satava – Kakskerran uusi osayleiskaava
on sen sijaan vielä työn alla ja alueella on tällä hetkellä voimassa oikeusvaikutukseton osayleiskaava
vuodelta 1985. (Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2005)

1.3 Aiemmat tutkimukset ja selvitykset
Koko Suomen rantaviivan sulkeutuneisuudesta on tehty tutkimus vuonna 1995 (Granö, Laurila & Roto).
Satavan ja Kakskerran osalta rantojen sulkeutuneisuutta on sivuttu maisemaselvityksessä ja - suunnitelmassa, vuosina 1999 ja 2002. Hirvensalossa rantojen sulkeutuneisuutta ei ole seurattu vuonna 1978
tehdyn kaikkien kolmen saaren maisemaekologisen suunnitelman jälkeen. Näissä selvityksissä ei ole
myöskään tarkemmin tutkittu onko kaupunkilaisilla esteetön pääsy näille rannoille tai millaista virkistyskäyttöarvoa niillä on. Luontoselvityksiä saarilla on tehty kaavoitukseen ja luonnonsuojelulaissa määriteltyjen luontotyyppien kartoitukseen liittyen.
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2. Työn suorittaminen ja menetelmät
Työ aloitettiin selvittämällä onko vastaavaa vapaisiin ranta-alueisiin keskittyvää tutkimusta suoritettu
aiemmin missään muualla ja minkälaisia tutkimusmenetelmiä näissä töissä on käytetty. Tämän ensimmäisen työvaiheen yhteydessä tutustuttiin myös alueita käsitteleviin olemassa oleviin aineistoihin
muun muassa luonto- ja maisemaselvityksiin ja kaavoitustilanteeseen. Näiden pohjatietojen perusteella
päätettiin työssä käytettävät alueiden rajaamisen ja määrittelyn kriteerit sekä kartoitettavat muuttujat.
Rannoista päätettiin selvittää seuraavia asioita: rantaviivan pituus, rakennettujen ja vapaiden rantojen
osuudet rantaviivasta, rantojen sulkeutuneisuus, vapaiden rantojen soveltuvuus virkistyskäyttöön, vapaiden rantojen kasvillisuus päätyypeittäin sekä rantojen arvokkaat luontokohteet.
Suomessa on ainakin Porvoon ja Kokkolan kaupungeissa tehty kaavoitustyön yhteydessä konsulttityönä vapaiden rantojen kartoitusta. Kokkolassa tavoite on kirjattuna liikuntapoliittiseen ohjelmaan vuosille
2003-2013. Porvoossa kartoitus on puolestaan osa kaupungin ympäristöohjelmaa. Porvoossa kaikki
kaupungin omistamat rannat on pyritty säilyttämään. Säilyttäminen itsessään ja virkistysarvot ovat olleet ensisijaisina, luontoarvoja ei ole suoranaisesti haettu, mutta niitäkin on toki löytynyt ja ne kulkevat
osin päällekkäin virkistysarvojen kanssa. (http://www.kokkola.fi/liikunta/dokumentit/lpohjelma.pdf
http://www.porvoo.fi/easydata/customers/porvoo/files/tekninenpdf/ympohj.pdf , Lankinen, Hagström)
Mitään suoria kriteereitä tai menetelmiä vapaiden rantojen kartoittamiseksi ei näistä lähteistä kuitenkaan saatu, vaan kartoitettavat asiat kerättiin eri lähteistä ja projektin tarpeiden pohjalta.
Toinen vaihe vapaiden rantojen kartoituksessa oli karttatyöskentely paikkatietojärjestelmien avulla.
Käytettyjä aineistoja tarkastelussa olivat peruskartat, kantakartat, ilmakuvat, julkisen liikenteen reitit,
kartoitetut luontotyypit ja kartat suojelualueista. Itse sulkeutuneisuusanalyysi suoritettiin MapInfo –ohjelman RingBuffer –toiminnolla, jossa rakennusluvalla rakennettujen rakennusten ympärille luotiin haluttu säteeltään 70 metrin pituinen vyöhyke. Vyöhykkeen säteeksi valittiin 70 metriä, koska tätä etäisyyttä pidetään jokamiehenoikeuksien tarkoittamana välimatkana pihapiiristä. Näiden vyöhykkeiden
väliin jääneet rantaviivan osat leikattiin seudullisesta rantaviivasta ja luokiteltiin tämän jälkeen omaksi
tietokannakseen vapaaksi rannaksi. Tässä tutkimuksessa keskityttiin pääasiassa yli sadan metrin pituisiin rantajaksoihin, jotka olivat kaupungin tai yhteisöjen omistuksessa. Nämä alueet poimittiin aineistosta MapInfon SQL-kyselytoiminnon avulla. Tutkimuksessa huomioitiin kuitenkin myös sellaiset alle
sata metriä pitkät vapaan rannan jaksot, joilla on huomattavaa luonto- tai virkistyskäyttöarvoa.
Kun pohjatyöt karttojen ja tietokoneen avulla oli tehty, aloitettiin maastokäynnit, jotka toteutettiin heinäja elokuun aikana. Alueiden kasvillisuutta ei pyritty inventoimaan kaiken kattavasti, vaan ainoastaan
pääpiirteissään. Metsäisten alueiden kohdalla sovellettiin kuitenkin perinteisempää metsätyypittelyä
(Huttunen 1995). Kartoituksella ei pyritty saamaan kattavaa lajilistaa alueilta, vaan ainoastaan selvittämään minkä tyyppistä kasvillisuutta alueilla on. Erikseen mainitut lajit edustavat alueiden valtalajeja.
Jos samalla alueella oli lähekkäin useita vapaan rannan jaksoja ja mahdollisesti niitä yhdistäviä kevyen
liikenteen väyliä, on ne aluekuvauksissa käsitelty suurempina kokonaisuuksina. Osa kaupungin omistamista alueista on vuokrattu eteenpäin. Jos kysymyksessä on esimerkiksi huvilatontin vuokraus, ei
alueelle ole tehty maastokäyntiä, koska tilannetta voidaan verrata yksityisomistuksessa olevaan huvilaasumiseen.

3. Rannat, rantarakentaminen ja vapaat rannat
3.1 Yleistä
Suomen rannikolle on tyypillistä rantaviivan rikkonaisuus ja maankohoaminen, joka VarsinaisSuomessa tapahtuu 4–5 mm:n vuosivauhdilla. Suomessa rantaviiva määritellään peruskartalle keskiveden korkeuden mukaan. Rantaviiva on elävä ja alati liikkeessä oleva kokonaisuus, joten sen kuvaamiseen on käytettävä eri vedenkorkeuksista saatua tilastollista keskiarvoa. Varsinkin pehmeikkörannoilla rantaviivan sijainnin määrittäminen voi olla hankalaa; vesialueen ja ruovikon rajapinnan määrittäminen saattaa osoittautua hankalaksi (Granö ym. 1995). Yleistäen voidaan kuitenkin sanoa, että
maankohoamisesta johtuen vallitsevana trendinä alueella on maa-alan kasvu. Tämä seikka näkyy selkeimmin matalissa meren lahdissa, kuten Friskalanlahdella ja Särkilahdella.
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Parhaimpia esimerkkejä pitkälle edenneestä kuroutumisesta ovat Kakskerranjärvi ja Illoistenjärvi, jotka
ovat jo täysin erkaantuneet merialueesta.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rantavyöhyke ja ranta-alue, joilla rantojen suunnittelua
koskevia säännöksiä sovelletaan. Rantavyöhyke on sellainen rannan osa, jolle sijoittuvalla rakentamisella on välittömiä vaikutuksia vesistöön sekä rantaluontoon ja maisemaan. Rantavyöhykkeen leveys
on yleensä n. 100 metriä, mutta sen leveys vaihtelee alueen kasvillisuuden, maiseman, maaston ja
muiden luonnonolosuhteiden mukaan. Ranta-alueella puolestaan tarkoitetaan rantavyöhykettä leveämpää, yleensä noin 200 metrin levyistä rannan osaa, jolla oleva tai alueeseen tukeutuva lomaasutus vaatii järjestämistä.

3.2 Rantojen käyttö ja niitä uhkaavat tekijät
Merkittävin rantojen käyttömuoto nykypäivänä on rantarakentaminen. Se on ollut vilkasta jo vuosikymmeniä ja vaikka rakennustahti on viime vuosina hieman hiipunut, niin silti Suomessa valmistuu vuosittain noin 5000 lomarakennusta (Rantojen maankäytön suunnittelu, 2005). Tilannetta pahentaa se, että
Suomen rantarakentamisen säännöstely on aina ollut paljon vähäisempää kuin muissa PohjoisEuroopan maissa. Rantojen rakentamisen myötä on uhkana rantojen sulkeutuminen. Sulkeutuneisuus
on rantojen ottamista rakennuskäyttöön siten, että yksityisalueet rakennuksineen estävät jokamiehenoikeuteen perustuvaa rantojen käyttöä. Sulkeutuneet rannat hankaloittavat sekä maalla liikkujien pääsyä veden ääreen että veneilijöiden rantautumista. (Granö ym. 1995, Vesanto 2002)
Rantojen sulkeutuneisuutta kuvataan prosenttiluvulla. Manner-Suomen rannikolla sulkeutuneisuusaste
oli vuonna 1995 37,3%. Loma-asutus on keskittynyt kaupunkien ja rannikon läheisyyteen, jolloin sulkeutuneisuusaste näillä seuduilla nousee. Esimerkiksi Turun rantojen sulkeutuneisuusaste oli 73,2%
vuonna 1995. Pelkästään vapaiden rantojen prosentuaalinen osuus ei kuitenkaan kerro kuinka hyvät
virkistysmahdollisuudet alueella vallitsevat. Käyttömahdollisuuksia vähentävät paitsi olemassa olevat
rakennukset myös monet luonnontekijät, kuten kalliorantojen jyrkkyys ja pehmeikkörantojen rakentamiskelvottomuus sekä ranta-alueen ruovikkoisuus. Ekologisesti tällaiset alueet voivat kuitenkin olla
merkittäviä. Yli 50%:n sulkeutuneisuus merkitsee jo sitä, että rantarakentaminen vallitsee rannikkoalueen maisemaa, koska tällöin yli puolet rannoista on rakennusten lähivaikutuspiirissä. Selvityksen mukaan alue on rantarakentamisen hajanaisuuden vuoksi pirstoutunut, jos siellä on runsaasti alle 500 m
pituisia vapaita rantajaksoja. Jos taas alueella on runsaasti yli 1000 metrin pituisia vapaita rantajaksoja, on monipuolinen virkistyskäyttö ranta-alueilla mahdollista. (Granö ym. 1995)
Rantojen virkistyskäytössä on huomioitava esimerkiksi uinti, patikointi, kävely, melonta, soutu, veneily
ja kalastus. Näiden harrastajat suosivat osin samoja, osin erilaisia rantoja ja kaikilla on omat tarpeensa
ja toiveensa rantojen ominaisuuksista ja niille mahdollisesti sijoitettavista virkistyskäytön rakenteista.
Virkistyskäytöstä voi aiheutua myös ongelmia, esimerkiksi kasvillisuuden kulumista, liikenteen lisääntymistä ja pysäköintipaikkojen tarvetta, haittoja paikallisille asukkaille, linnustolle jne. (Vesanto 2002)
Eräänä rantoja koskevana uhkana pidetään myös saariston ekosysteemien hidasta ja "näkymätöntä"
köyhtymistä, esimerkiksi laidunalueiden ja rantaniittyjen umpeenkasvua (Biodiversiteettityöryhmän
mietintö 1995). Myös rakentaminen, vesiensäännöstely, rantaviivaan ulotetut avohakkuut, ruoppaus- ja
pengerryshankkeet ja lisääntyvä veneliikenne uhkaavat rantaluontoa. (Andersson 1998)
Rantojen käytön ihanteena on rantojen kestävä käyttö. Tällä tarkoitetaan sitä, että rantoja käytetään
säästeliäästi monimuotoisuuden ja biologisen tuottokyvyn säilyttämiseksi ja että tuleville sukupolville
jää mahdollisuudet tyydyttää sellaiset tarpeensa, jotka edellyttävät luonnontilaisia rantoja. Nykykehityksellä tämä vaikuttaa kuitenkin melko vaikeasti saavutettavalta tavoitteelta.
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4. Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran luonto ja maankäyttö
4.1 Tutkimusalue ja sen luonto
Tutkimusalueen, kuten koko Suomen, luonnon kehitykseen on merkittävästi vaikuttanut jääkausi ja sen
jälkeinen edelleen jatkuva maankohoaminen. Nämä tekijät näkyvät vieläkin muun muassa saarten
maisemassa, maaperän muodoissa sekä asutuksen ja eri toimintojen sijoittumisessa. Saarten kallioperä on suurelta osin mikrokliinigraniittia, mutta ainakin Satavan ja Kakskerran kallioperässä on juonteina
granodioriittia ja amfiboliittia. Ne ovat emäksisiä kivilajeja, jotka vaikuttavat osaltaan siihen, että saarilla
on monin paikoin jaloja lehtipuita ja kalkkia suosivia ketokasveja. (Lappalainen 1995, Vesanto 2002)
Ilmastollisesti saarten sijainti on edullinen ja kasvukauden pituus ja lämpösumma ovat maan suurimmat. Meri tasaa vuosittaisia lämpötilan vaihteluita, mutta lisää myös tuulisuutta. Itä-länsi-suuntaiset
kallioharjanteet ja peltolaaksot voimistavat vallitsevia tuulia. Meri ja merenrantavyöhykkeet muodostavat saarille oman ekologisen järjestelmänsä (Vesanto 2002). Kasvimaantieteellisessä jaottelussa saaret ovat osa hemiboreaalista vyöhykettä, jota usein kutsutaan myös tammivyöhykkeeksi. Tämä alue on
keskieurooppalaisten lehtimetsien ja boreaalisten havumetsien vaihettumisvyöhykettä. Tästä huolimatta maisemaa saarilla leimaa kuitenkin havumetsä. Yleisin puu on mänty ja suuri osa metsistä mustikkatyyppiä. Puolukkatyypin metsiä ja lehtomaisia kankaita on jonkun verran. Selänteiden lakialueet
ovat kalliomännikköä tai avokalliota. Ne ovat metsälaissa mainittuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja
niillä on myös maisemallisia arvoja. ( Lappalainen 1995)
Maisemallisesti tarkasteltuna kartoitettava alue kuuluu Lounaismaan maisemamaakuntaan ja sen alatyyppiin Lounaisrannikon ja Saaristomeren seutuun. Tälle alueelle tyypillisen maiseman perusrungon
muodostavat kallioselänteet, savikkolaaksot, lahdesta kuroutuneet järvialtaat ja saaria ympäröivät vedet. Ihmistoiminta keskittyy rantojen tuntumaan. Hirvensalosta koko Maanpää ja Pikisaaren ranta ovat
osa valtakunnallisesti arvokasta Ruissalo – Hirvensalon maisema-aluetta. Saarten ranta-alueet ovat
muiltakin osiltaan tärkeä osa maisemarakennetta. (Suunnittelukeskus 1978; Hirvensalon, Satavan ja
Kakskerran ekologinen maisemaselvitys, Maisema-aluetyöryhmän mietintö II; Ympäristöministeriö
1992).

4.2 Tutkimusalueen kaavoitus
Suomen kaavajärjestelmän mukaisesti maakuntakaava ohjaa maankäyttöä yleispiirteisesti ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Se pyrkii sovittamaan yhteen sekä rakennetun- että
luonnonympäristön ja muinaismuistojen suojelun, että uuden rakentamisen tarpeet. Maakuntakaavan
teemoja ovat muun muassa muinaismuistoalueet, rakennettu ympäristö ja sen suojeleminen, maisemansuojelu ja luonnonsuojelu. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavaehdotus hyväksyttiin maakuntavaltuustossa marraskuussa 2002, ja ympäristöministeriö vahvisti sen 23.8.2004. (Turun kaupunkiseudun maakuntakaava-ehdotus 4.11.2002)
Yleiskaava ja osayleiskaava ovat yleispiirteisiä maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnitelmia, joilla
ohjataan kunnallista asemakaavoitusta. Asemakaava puolestaan ohjaa yksityiskohtaista maankäyttöä
ja rakentamista. Turussa yleiskaavoitusta valmistellaan neljän vuoden välein, jolloin jokainen valtuusto
voi päättää kaupungin kehityslinjoista. Vuoden 2001 kesäkuussa valtuusto hyväksyi yleiskaavan 2020.
Samalla päätettiin alkaa valmistella joukkoa osayleiskaavoja, näiden joukossa Satava-Kakskerran
osayleiskaava. Kaavasta on tarkoitus tehdä oikeusvaikutteinen, jolloin kaupunki voi itse myöntää rakennusluvat myös ranta-alueilla. Seuraavaksi saarten osayleiskaavatyössä ollaan käynnistämässä
tavoitteiden asettelu ja ensimmäisen maankäyttöluonnoksen valmistelu. Pyrkimyksenä on mahdollistaa
asuntojen rakentaminen vähäisessä määrin olevien kyläkuntien yhteyteen. (Turun kaupungin kaavoituskatsaus 2003)
Satava-Kakskerrassa on ennestään voimassa oleva oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 1985. Se sisältää lisäksi Järvistensaaren, Kulhon, Vepsän ja muutamia muita pienempiä saaria. Yleiskaava 2020 ei koske kyseisiä alueita muutoin kuin suojelusuositusten osalta. Vuonna 1985
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laadittu osayleiskaava olikin ensimmäinen Turun kaupungin toimesta saarille laadittu maankäyttösuunnitelma. Sen ohjausvaikutus on kuitenkin ollut vähäinen ja ranta- ja hajarakentaminen on edennyt poikkeus- ja rakennusluvin. Uusi suunnittelu alueella onkin siten tarpeen. (Vesanto 2002) Hirvensalossa on
kaupunginvaltuuston elokuussa 1999 hyväksymä ja ympäristöministeriön tammikuussa 2001 vahvistama osayleiskaava. Vapaiden rantajaksojen kaavoitusta kunkin alueen osalta on kuvattu tarkemmin
aluekuvauksissa.
Ranta-alueita kaavoitettaessa tulisi ottaa huomioon erityisesti ympäristönäkökulmat. Anderssonin mukaan käyttö tulisi perustaa rantojen moninaiskäyttöön, jossa luonnonarvot ja niiden hyödyntäminen
muodostavat alueidenkäytölle erilaisia lähtökohtia. Itämeren suojelusopimuksen ja EU:n säädösten
kautta rantojenkäyttö on noussut kansainväliseksi kiinnostuksen kohteeksi ja edellyttää siten valtion
hallintavallan lisäämistä. Lisäksi rantojen moninaiskäyttöön liittyvä yleinen etu tulisi ymmärtää valtakunnallisena intressinä, samoin kuin rannikko seutujen lähirannat rannikkosaariston alueella (Andersson 1998). Vastauksena näihin haasteisiin vuonna 2000 astui voimaan maankäyttö- ja rakennuslaki
säätelemään rantarakentamista ja kaavoitusta.

5. Tutkimuksen tulokset ja aluekuvaukset
5.1 Tutkimuksen tulokset
Yleistä
Vapaiden rantojen määrittäminen oli pääpiirteissään yksinkertaista, mutta MapInfolla suoritettujen vyöhykeanalyysien tulokset vaativat kuitenkin analyysissä muodostuneiden alueiden yksityiskohtaista tarkastamista. Ongelmia analyysituloksissa aiheuttivat lähinnä satamarakenteet, jotka eivät alkuperäisissä tuloksissa synnyttäneet rannan sulkeutuneisuutta. Esimerkiksi Satavan luoteisosassa sijaitseva
Satavan venesatama näyttäytyi tuloksissa vapaana ranta-alueena, vaikka todellisuudessa alue on täysin satamarakenteiden peittämä. Tällaiset ranta-alueet muutettiin uusintatarkastelussa sulkeutuneiksi
ranta-alueiksi. Pienemmät laiturirakennelmat eivät aiheuta samalla tavalla rannan sulkeutuneisuutta ja
siksi niiden lähialueita ei ole laskettu rakennetuiksi rannoiksi.
Toinen ongelmallinen ranta-alueiden ryhmä olivat laajat ruovikkoalueet, jotka näyttäytyivät analyysituloksissa vapaina ranta-alueina. Ruovikkoalueet ja pehmeikkörannat ovat ongelmallisia, koska niistä on
vaikea todeta mikä osa alueesta on vesialuetta ja mikä taasen kuivaa ja käyttökelpoista maata. Täten
ruovikkoalueet vääristävät osaltaan saatuja mittaustuloksia, koska niiden todellista pituutta on vaikea
määrittää.

5.1.1 Rantojen sulkeutuneisuus ja rantaviiva – aiemmat selvitykset ja nykyinen
tilanne
Vuonna 1978 tehdyssä maisemaselvityksessä mainitaan Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran rantaviivan yhteispituudeksi noin 70 kilometriä, kun mukaan lasketaan 12 kilometriä saarien sisäjärvien rantaviivaa (eli Illoistenjärven ja Kakskerranjärven). Turun kaupungin ympäristön tila 1992 –raportti ilmoittaa
Turun kolmen suurimman saaren rantaviivan pituudeksi sen sijaan noin 105 km. Granön (1995) mukaan rantaviivan kokonaispituus oli 1990-luvun puolivälissä Turussa noin 210 kilometriä, josta vapaata
rantaa oli 65,1 kilometriä. Tästä rannasta 17,6 kilometriä sijaitsi yli hehtaarin suuruisilla saarilla ja laskelmista oli jätetty pois alle hehtaarin suuruiset saaret, koska rakennusjärjestys kieltää usein niille rakentamisen. Vuonna 1995 sulkeutuneen rannan osuus oli Turun kaupungin alueella 73 %. Vapaana
olevat 27 % rantaa jakautuivat siten, että yli 500 metrin rantajaksoissa oli 53 % (31,2 km) ja yli 1000
metrin jaksoissa 22 % (13,1 km). Täten jäljelle jäävät 25 % vapaista rannoista oli alle 500 metrin pituisia.
Tässä tutkimuksessa käytettiin hyväksi kevyesti yleistettyä seudullista rantaviivaa, jota käyttämällä
rantaviivan yhteispituudeksi kolmen saaren alueelta saadaan 98,7 kilometriä. Verrattaessa tätä rantaviivan pituutta aiempiin selvityksiin on kuitenkin otettava huomioon, että rantaviivan määritystavat ja
erilaiset sulkeutuneisuuden määritystavat vaikuttavat voimakkaasti analyysituloksiin. Esimerkiksi Suo
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men merenrannikon sulkeutuneisuustutkimuksessa (Granö ym. 1995) rannan läheisyydessä sijaitseville rakennuksille luotiin säteeltään sadan metrin pituiset sulkeutuneisuutta ilmaisevat vyöhykkeet, kun
taas tässä tutkimuksessa käytettiin säteeltään 70 metrin pituista vyöhykettä rakennuksista.

Kaupungin tai yhteisön omistamien yli sadan metrin
mittaisten vapaiden ranta-alueiden kokonaispituuden
jakautuminen tutkimusalueella
8000
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Kuva 1. Kaupungin tai yhteisön omistamien yli sadan metrin mittaisten vapaiden ranta-alueiden kokonaispituuden jakautuminen tutkimusalueella.
Tarkasteltaessa Hirvensaloa, Satavaa, Kakskertaa ja Kakskerranjärveä kokonaisuutena voidaan niiden
rannoilta erottaa yli sadan metrin mittaisia rantajaksoja yhteensä 13033 metriä, jotka ovat yhteisön tai
kaupungin ainakin osittain omistamia. Tällöin tutkimusalueen rantojen sulkeutuneisuusasteeksi saadaan noin 87 %, joka tarkoittaa sitä, että ainoastaan 13 % ranta-alueista on vapaana. Tällaisia yli sadan metrin pituisia, kaupungin ainakin osittain omistamia tai yhteisöjen omistamia, vapaita ranta-alueita
tutkittaessa Hirvensalo on selkeästi vahvimmin edustettuna, sillä saarilla on yhteensä 34 tällaista rantajaksoa ja näistä peräti 18 sijaitsee Hirvensalossa. Seuraavaksi eniten yli sadan metrin pituisia rantajaksoja on Satavassa, jossa niitä on yhdeksän kappaletta. Kakskerrassa alueita on kolme ja Kakskerranjärven rannalla neljä kappaletta.
Tutkimusalueen rantajaksot olivat suurimmaksi osaksi lyhyitä, kuten kuvasta 2. käy ilmi. Peräti 79 %
tutkimusalueen vapaista rannoista oli alle 500 metrin mittaisia ja tämä tosiasia vaikeuttaa rantojenkäytön suunnittelua. Granön mukaan alle 500 metrin pituiset vapaat rantajaksot eivät useinkaan muodosta
yhtenäisiä, vapaita rannikkomaisemia eivätkä niiden virkistyskäyttömahdollisuudet ole yhtä monipuoliset kuin pidempien rantajaksojen. Lisäksi Suomen merenrannikon sulkeutuneisuustutkimuksesta käy
ilmi, että alle 500 metrin rantajaksojen osuus vapaista rannoista osoittaa, että alue on rantarakentamisen hajanaisuuden takia pirstoutunut. Tutkimusalueen yli 500 metrin mittaisten vapaiden rantajaksojen
osuus kaikista vapaista rannoista oli vain 21 %, josta yli 1000 metrin mittaisia rantajaksoja oli vain 6 %.
Tämän kuuden prosentin osuuden muodostivat käytännössä kokonaan Hirvensalon Friskalanlahden
rantajakso sekä Kakskerranjärven Käärmesaaren ranta-alue.
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Kaupungin tai yhteisön omistamien yli sadan metrin mittaisten
vapaiden ranta-alueiden lukumäärän saarikohtainen jakauma
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Kuva 2. Kaupungin tai yhteisön omistamien yli sadan metrin mittaisten vapaiden ranta-alueiden lukumäärän saarikohtainen jakauma.
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Kuva 3. Tutkimusalueella sijaitsevat yli 100 metriä pitkät vapaat ranta-alueet.

Eri pituisten kaupungin tai yhteisön omistamien vapaiden
ranta-alueiden prosenttiosuudet tutkimusalueella
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Kuva 4. Eri pituisten kaupungin tai yhteisön omistamien vapaiden ranta-alueiden prosenttiosuudet tutkimusalueella.
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Kaupungin tai yhteisön omistamien yli sadan metrin
mittaisten vapaiden ranta-alueiden saarikohtainen
pituusjakauma
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Kuva 5. Kaupungin tai yhteisön omistamien yli sadan metrin mittaisten vapaiden ranta-alueiden lukumäärät saarikohtaisesti.

Kaupungin omistamat vapaat rantajaksot saarikohtaisesti
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Kuva 6. Turun kaupungin omistamien vapaiden rantajaksojen lukumäärät saarikohtaisesti.
Lopuksi tarkasteltiin, omistussuhteista riippumatta, kaikkia vapaita rantajaksoja. Jos tarkasteluun otetaan mukaan kaikki alle sadan metrin mittaiset tutkimusalueella sijaitsevat vapaat ranta-alueet, niin
4rantajaksojen yhteispituudeksi saadaan 20960 metriä. Täten tutkimusalueen vapaiden rantojen koko
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naismääräksi saadaan noin 21 % ja sulkeutuneisuusasteeksi vastaavasti 79 %. Kun tätä lukua verrataan yli sadan metrin mittaisten rantajaksojen yhteispituuteen 18082 metriä havaitaan, että nämä alle
100 metrin pituiset rantajakso ovat noin 3 % koko vapaan rannan määrästä.

Yli sadan metrin pituisten vapaiden rantajaksojen omistussuhteet
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Kuva 7. Yli sadan metrin pituisten vapaiden rantajaksojen omistussuhteet tutkimusalueella.
Verrattaessa tätä yhteispituutta kaupungin ja yhteisöjen ainakin osittain omistamien vastaavaan lukuun, 13033 metriin, havaitaan, että yksityisomistuksessa olevat rannat lisäävät vapaiden rantajaksojen yhteispituutta 28 %. Näin ollen yksityisillä maanomistajilla on merkittävä rooli tulevaisuudessa, kun
jäljellä olevien vapaiden rantajaksojen maankäytöstä tehdään päätöksiä.
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5.2 Hirvensalo

Kuva 8. Kaupungin ja yhteisöjen omistamat yli 100 metrin pituiset vapaat rantajaksot Hirvensalossa.

Alueen sijainti ja yleispiirteet
Hirvensalon saari sijaitsee Turun kaupungin keskusta-alueen eteläpuolella ja sen yhdistää kaupunkialueeseen Hirvensalon silta. Hirvensalon erottaa mantereesta pohjoispuolella Linnanaukko ja itäpuolelta Hirvensalo rajautuu Pitkäsalmeen. Kaakkoispuoleltaan Hirvensalo rajautuu vesialueisiin, jotka
erottavat sen Iso-Vihtilän ja Kulhon saarista. Etelässä Haarlansalmi erottaa Hirvensalon Satavan saaresta ja lounaassa Hirvensalo rajautuu Airistoon. Lännessä ja koillisessa Hirvensalo rajautuu Pukinsalmeen, joka erottaa sen Ruissalosta sekä Isosta - että Pikku-Pukista. Saaren pinta-ala on noin 2000
hehtaaria, ja sen korkein kohta kohoaa noin 50 metriä merenpinnan yläpuolelle. Hirvensalon keskiosia
kohti työntyy neljä suurempaa lahtea, jotka tekevät rantaviivasta paikoitellen rikkonaisen ja usein näillä
alueilla laajasti ruovikoituneen täten häivyttäen terävälinjaisen maan ja veden rajan (Salminen 2004).
Hirvensalo ei ole pelkästään lahtien määrittämä, sillä monin paikoin rantaa luonnehtivat myös massiiviset kalliomuodostelmat. Keskellä Hirvensaloa sijaitsee pieni Illoistenjärvi, joka maankohoamisen myötä
on umpeutumassa.
Hirvensalo on Turun saarista suurin ja siellä asuu myös selvästi eniten väestöä. Vuoden 2004 lopussa
Hirvensalossa asui 6547 henkeä, kun samaan aikaan Satavan asukasluku oli 764 ja Kakskerran 633
(Turun kaupungin tilastollinen vuosikirja 2004). Suurin osa Hirvensalon ranta-alueista on jo rakennettua
aluetta, kuten asukasluvustakin voi päätellä. Huolimatta laajasta rakennuskannasta, Hirvensalossa oli
kuitenkin enemmän vapaan rannan alueita kuin muilla saarilla. Luonnollisesti saaren otollisimmat ranta-alueet on jo miltei kokonaan otettu käyttöön, mutta saarella on edelleen useita virkistyskäytön ja
luonnonarvojen kannalta merkittäviä vapaita ranta-alueita.
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5.2.1 Sulkeutuneisuusanalyysin tulokset ja aluekuvaukset Hirvensalossa
Kun verrataan tämän tutkimuksen tuloksia Hirvensalon osalta vuoden 1978 ekologisen maisemaselvityksen tuloksiin, niin voidaan havaita, että 27 vuodessa on uusia rakennuksia noussut Hirvensalon
rannoille yllättävän vähän. Ekologisen maisemaselvityksen ja tämän tutkimuksen tarkastelumenetelmät
ovat tosin olleet melko erilaisia, mutta jo pelkällä peruskarttavertailulla voidaan nähdä ettei rakennettuja rantoja ole tullut juurikaan lisää. Tällä ajanjaksolla Hirvensalosta on hävinnyt ainoastaan yksi yli
kilometrin mittainen vapaan rannan alue, nimittäin Moikoisten eteläosista Vaahemäen ja Sorttamäen
kautta Kiviniemeen ulottunut yhtenäinen ranta-alue. Suurin osa Hirvensalon ranta-alueisiin vaikuttaneesta rakentamisesta tapahtui jo 1920–50-luvuilla. (Laine 2004)
Hirvensalon rantaviivan pituus oli seudullista rantaviivaa käyttäen 33,7 kilometriä, ja kun tähän lisätään
Illoistenjärven rantaviivan pituus saadaan kokonaispituudeksi noin 35 kilometriä. Näistä lukemista tulee
selvästi ilmi Hirvensalon rantaviivan rikkonaisuus, verrattuna sen eteläisiin naapurisaariin. Vapaista
rannoista yli sadan metrin pituisia jaksoja on yhteensä 8892 metriä, joka vastaa 25% osuutta Hirvensalon kaikista rannoista. Näitä vapaan rannan jaksoja oli yhteensä 25 kappaletta, joista kaupungin ainakin osittain omistamia on 17. Lisäksi Hirvensalossa sijaitsee yksi yhteisön omistama yli sadan metrin
mittainen vapaa ranta. Tutkimuksen kannalta merkittävimpien eli kaupungin sekä yhteisöjen ainakin
osittain omistamien rantajaksojen yhteispituus Hirvensalossa oli 6871,5 metriä ja näitä alueita oli yhteensä 18 kappaletta. Prosentuaalisesti näitä alueita oli 20 % Hirvensalon kokonaisrantaviivan pituudesta.
Kuten edellä käy jo ilmi Hirvensalossa sijaitsee tutkituista alueista selkeästi eniten vapaita rantaalueita. Nämä rantajaksot jakautuvat pituudeltaan siten, että eniten yhteisön tai kaupungin ainakin
osittain omistamia vapaita rantajaksoja on kahdessa lyhyimmässä luokassa, joissa molemmissa on
kuusi rantajaksoa. Myös kahdessa seuraavassa luokassa Hirvensalo on kohtalaisen hyvin edustettuna,
sillä 300-499 m –luokassa on kaksi ja 500-999 m –luokassa kolme saarella sijaitsevaa rantajaksoa.
Pisimmässä eli yli 1000 metrin luokassa Hirvensalolla on yksi rantajakso, joka on samalla myös koko
tutkimusalueen pisin rantajakso. Tällä Friskalanlahden suojelualueen vapaalla rantajaksolla on pituutta
yhteensä noin 1660 metriä. Yhteenvetona voidaankin sanoa, että Hirvensalon ranta-alueet ovat tutkituista alueista selkeästi vähiten pirstoutuneita, vaikkakin myös Hirvensalon tapauksessa suurin osa
virkistyskäytön kannalta otollisista rantajaksoista ovat jo sulkeutuneet.
Jos mukaan lasketaan yksityisten omistamat vapaan rannanjaksot, saadaan kahteen lyhyimpään luokkaan lisäystä kahden rantajakson verran. Myös kaksi seuraavaa luokkaa saavat kumpainenkin lisäystä, sillä 300-499 m –luokka saa kaksi rantajaksoa lisää ja 500-999 m –luokka yhden rantajakson. Pisimpään yli 1000 metrin luokkaan ei tule muutoksia. Merkittävin näistä yksityisomistuksessa olevista
rantajaksoista on Vienanlinnan ranta Häppilässä, jolla on pituutta 596 metriä. Yksityiset vapaat rantaalueet mukaan luettuna Hirvensalossa olisi noin viisi prosenttia enemmän vapaata rantaa.
Hirvensalon sulkeutuneisuusanalyysin tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että monet pisimmistä vapaan rannanjaksoista muodostuvat lähes kokonaan ruovikon valtaamista merenlahdista.
Näitä alueita ovat Friskalanlahden suojelualueen lisäksi Haarlanlahti, Särkilahti sekä Lauttarannan
alue. Friskalanlahtea lukuun ottamatta näiden ranta-alueiden ottaminen virkistyskäytön piiriin on vaikeaa, mutta luonnonympäristöinä näillä alueilla on merkityksensä. Maanomistusta tarkasteltaessa voidaan havaita, että Hirvensalossa kaupunki omistaa selvästi enemmän ranta-alueita verrattuna muihin
tutkimusalueisiin. Itse asiassa kaupunki ja yhteisöt omistavat ainakin osittain yli puolet Hirvensalon
vapaista ranta-alueista.
Hirvensalossa vyöhykeanalyysin tuloksia täytyi muokata useasta kohdasta, sillä sulkeutumista aiheuttavia satamarakenteita ei huomioitu alkuperäisessä analyysissä. Useita vapaana näyttäytyviä rantajaksoja täytyi poistaa tuloksista kokonaan ja tämän lisäksi Vaahemäen sekä Kiviniemen rantajaksojen
analyysituloksia piti muokata manuaalisesti, jotta rantajaksot kuvautuivat oikein.
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Hirvensalon yli sadan metrin mittaisten vapaiden rantajaksojen
omistussuhteet

24%

44%
4%

28%

Kaupunki

Yksityinen

Yhteisö

Useita omistajia

Kuva 9. Hirvensalon yli sadan metrin mittaisten vapaiden rantajaksojen omistussuhteet.
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5.2.2 Moikoinen

Kuva 10. Näkymä Saapaskallion laelta Vräkinniityn suuntaan.
Kohteen nimi: Saapaskallion puisto, Vräkinniitty ja Moikoisten uimaranta
Vapaan rannan pituus: 150 m Saapaskallion kohdalla, 170 m Vräkinniityn ja Moikoisten uimarannan
kohdalla
Aluekuvaus: Tämä vapaan rannan alue muodostuu kahdesta osasta, joita erottaa 45 metrin pituinen
rakennetun alueen vyöhyke. Alueet kattavat rantaviivan Saapaskalliolta Moikoisten uimarannalle. Saapaskallion alue rajautuu pohjois- ja länsipuoleltaan asuinalueeseen sekä etelässä Vräkinniittyyn. Alue
ei ole järin houkutteleva virkistyskäytön kannalta, sillä se muodostuu suurimmaksi osaksi karusta ja
jyrkästi nousevasta avokalliosta. Kallio jatkuu monin paikoin jyrkkänä seinämänä suoraan mereen ja
hankaloittaa siten liikkumista. Kasvillisuus on keskittynyt alueella kallionmurroksiin sekä avokalliolaikkuihin, joissa kasvaa lähinnä ruohovartisia kasveja sekä muutamia suurempia puita. Alueen vallitsevia
puulajeja ovat mänty, pihlaja, koivu sekä kataja. Saapaskalliolta avautuvat tosin komeat näköalat Pitkäsalmelle sekä Uittamon asuinalueelle.
Kalliolta laskeuduttaessa kohti Vräkinniittyä kasvillisuus muuttuu vehreämmäksi tuoreeksi kuusivaltaiseksi kankaaksi, kunnes tasamaalla se muuttuu niittykasvillisuudeksi. Heti kallion alapuolella on pieni
venevalkama, joka on yksityiskäytössä. Vräkinniityn halki kulkee hyvin hoidettu pieni kevyenliikenteen
väylä, jota pitkin pääsee Moikoisten uimarannalle. Ranta-alue on Vräkinniityn kohdalta ruovikon peittämää lukuun ottamatta venevalkaman ja uimarannan edustaa, jotka on niitetty. Uimaranta on hyväkuntoinen pieni hiekkaranta, jonne ei ole rakennettu palvelurakenteita. Rannalle on myös mahdollista
rantautua kanootilla tai muulla pienemmällä veneellä. Uimarannan alue rajautuu eteläpuoleltaan pientaloalueeseen.
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Tarkastelussa ollut alue on selkeästi alueen asukkaiden ahkerassa virkistyskäytössä, sillä esimerkiksi
Saapaskalliolla risteilee useita polkuja. Alue on yleisilmeeltään siisti ja hyväkuntoinen.
Maanomistus: Turun kaupunki
Yleiskaava: Saapaskallio V, Vräkinniitty AP ja V, Moikoisten uimaranta VV
Asemakaava: Saapaskallio VP, Vräkinniitty P, Moikoisten uimaranta UV
Saavutettavuus: Pyörällä ja kävellen erinomainen, linja-autollakin hyvä. Erityisesti Vräkinniitylle ja Moikoisten uimarannalle pääsee helposti hyväkuntoista tietä pitkin. Henkilöautolla saavuttaessa ongelmaksi muodostuu pysäköintipaikkojen puute. Saapaskalliolle nouseminen Vräkinniityn kautta on melko
työlästä, mutta helpompi reitti Saapaskallion puolelta tultaessa on polku, joka kulkee miltei omakotitalojen pihapiirissä eikä siten ole kovin suositeltava.
Ehdotukset: Moikoisissa ranta-alueet ovat jo suurelta osin sulkeutuneita ja siksi tarkastellun alueen
virkistyskäyttöön tulisikin kiinnittää erityisesti huomiota. Alueen Vräkinniityn ja uimarannan puoli on
hyväkuntoinen ja toimiva nykyisenlaisenakin. Mahdollisia hoitotoimenpiteitä voisivat kuitenkin olla Vräkinniittyä halkovan ojan sekä niittyjen siistiminen tai vaihtoehtoisesti laidunnus. Jos Saapaskalliolle
nousemista helpotettaisiin, niin alue voisi toimia näköalapaikkana sekä merelle että Uittamon suuntaan.

5.2.3 Vaahemäki-Sorttamäki

Kuva 11. Vaahemäen jalopuumetsää rannan tuntumassa.
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Kohteen nimi: Vaahemäki, Sorttamäen uimaranta
Vapaan rannan pituus: 560 m (venevalkaman rantaviiva mukaan lukien 670 m)
Aluekuvaus: Vaahemäen ja Sorttamäen vapaan rannan alue alkaa periaatteessa Pitkäsalmen venevalkamalta, mutta käytännössä ranta on jo venevalkaman kohdalta selkeästi käytössä ja siten sulkeutunut. Alueen läpi kulkee hyväkuntoinen päällystetty kevyenliikenteen väylä, joka yhdistää Pitkäsalmenkadun ja Seiskarinkadun toisiinsa. Venevalkaman vieressä kasvaa tiheä metsäsaareke, jossa kulkeminen on hankalaa. Uimarantaa kohti siirryttäessä tulee vastaan seuraava metsäsaareke, jota luonnehtivat selkeästi lehtomaiset lajit, kuten tammi ja tuomi. Tämä metsä onkin osa Vaahemäen jalopuumetsää ja on selvästi helppokulkuisempi kuin venevalkaman viereinen metsikkö. Metsä on selvästi
asukkaiden oma-aloitteisessa virkistyskäytössä, sillä metsässä risteilee useampikin polku.
Tätä ranta-aluetta luonnehtii koko matkalta rantakoivikko sekä laaja-alainen ruovikko. Sorttamäen uimarantaa kohti siirryttäessä rantametsä muuttuu koivuvaltaiseksi ja tiheämmäksi. Itse uimaranta on
hyvässä kunnossa ja asukkaiden vilkkaassa käytössä. Rannalle on sijoitettu muutamia rakenteita: pukukoppi, lastenkiipeilyteline ja lentopalloverkko. Uimarannalle on myös mahdollista rantautua kanootilla
tai muulla pienellä veneellä. Uimaranta rajautuu etelänpuolella Moikoisten toiminta- ja palvelukeskukseen sekä pohjoispuolella korkeaan järviruokokasvustoon.
Maanomistus: Turun kaupunki
Yleiskaava: Vaahemäki V-ve, Sorttamäki VV
Asemakaava: Vaahemäen pelto P, Vaahemäki VL/S, Sorttamäen puisto VL
Saavutettavuus: Kävellen ja pyörällä alueelle on helppo tulla Honkaistentietä ja Pitkäsalmenkatua pitkin tai vaihtoehtoisesti etelän kautta Seiskarinkatua pitkin. Myös linja-autolla pääsee melko lähelle
ranta-aluetta. Henkilöautolla kulku on ongelmallista, sillä yleisiä pysäköintipaikkoja ei ole alueella lainkaan.
Ehdotukset: Vaahemäen suojelualueelta alkavaa polkua voitaisiin jatkaa rantaa myötäillen aina uimarannalle asti. Näin yhä useampi asukas saattaisi löytää polulle. Myös Pitkäsalmen venevalkaman lähistöllä sijaitseva metsäsaareke voitaisiin liittää polkuverkostoon ja samalla hieman harventaa alueen
puustoa, joka on tällä hetkellä liian tiheä virkistyskäyttöä ajatellen. Henkilöautolla liikkuville tulisi varata
edes muutama pysäköintipaikka, ja nämä voitaisiin sijoittaa Pitkäsalmen venevalkaman pysäköintipaikan yhteyteen.
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Kuva 12. Hirvensalon itäpuolella sijaitsevat kaupungin tai yhteisöjen omistamat vapaat rantajaksot.

5.2.4 Kaistarniemi
5.2.4.1 Kiviniemi
Kohteen nimi: Kiviniemi
Vapaan rannan pituus: 210 m (venevalkaman rantaviiva mukaan lukien 300 m)
Aluekuvaus: Kiviniemen alueella tarkoitetaan tässä yhteydessä laajemmin aluetta, joka alkaa Moikoisten palvelukeskuksesta ja jatkuu Laitsalmen venevalkaman kautta Kiviniemeen. Rannan muodon, sekä
venevalkaman, takia melko lyhyt osa rannasta on varsinaisesti vapaana. Palvelukeskukselta venevalkamalle ranta on lähinnä ruovikkoa ja kosteaa niittyä, jonka laidassa kasvaa muutamia mäntyjä. Venevalkaman pohjoispuolella on pieni metsäinen kohouma, jossa on muutama pieni kalliopaljastuma sekä
niitty- ja ketokasveja.
Palvelukeskukselta on ilmeisesti aiemmin kulkenut luontopolku Kiviniemeen, mutta nykyisin polku on
löydettävissä ainoastaan Verkkokujalta etelään. Tämäkin osuus polusta on tosin melko heikossa kunnossa. Verkkokujan Kiviniemen puoleinen osa Kiviniemenpuistoa on myös niittyä. Kuljettaessa polkua
Kiviniemeä kohti tullaan sekametsään ja polku muuttuu entistä huonokuntoisemmaksi. Polun varressa
on opastetaulu, joka vaatisi välitöntä kunnostusta kuten myös monet muut alueen opastetaulut. Rantautuminen Kiviniemeen kanootilla, tai muulla pienveneellä, on hankalaa rannan ruovikkoisuuden
vuoksi.
Omistus: Turun kaupunki
Yleiskaava: Kukkulainen V, Kiviniemenpuisto V
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Asemakaava: Kukkulainen VL, Kiviniemenpuisto VL (Kiviniemenpuistoon on valmisteilla asemakaavanmuutos, jossa venevalkaman taakse virkistysalueelle sijoitettaisiin yksikerroksisia asuinrakennuksia.)
Saavutettavuus: Pyörällä ja kävellen hyvä, samoin linja-autolla pääsee lähelle. Verkkokuja jatkuu
päällystettynä miltei rantaan asti ja on helppokulkuinen. Henkilöautolla liikkuminen on hankalaa pysäköintipaikkojen puutteen vuoksi.
Ehdotukset: Kiviniemen niittyalue on edelleen hieno, mutta sitä tulisi siistiä. Erityisesti karttoihin merkityt luontopolut tulee kunnostaa. Kiviniemen luontopolku liittyy Vaahemäen polkujärjestelmään ja kunnostettuna se voisi tarjota alueen asukkaille hyvät mahdollisuudet liikkua paikallisluonnossa. Kiviniemessä polun varrella sijaitseva nuotiopaikka kaipaisi myös ehostusta.

5.2.4.2 Kaistarniemen Alitalo-Papinsaaren Papinsalmenranta
Kohteen nimi: Kaistarniemen Alitalo-Papinsaaren Papinsalmenranta
Vapaan rannan pituus: 200 m
Aluekuvaus: Alitalon puoleinen ranta on peltoa ja Kaistarniemen ja Papinsaaren väli umpeenkasvanutta ruovikkoa. Ranta-alue on pelkkää ruovikkoa, lukuun ottamatta muutamaa Papinsaaren puoleisessa rannassa kasvavaa tervaleppää. Ranta-alueiden välissä sijaitsee myös hoitamatta jäänyt jalkapallokenttä. Rantaa leimaavat alueella meneillään olevat uudisrakennustoimet.
Rantautuminen on koko rantaviivan matkalla hankalaa, sillä ruovikko peittää tiiviisti vesirajan.
Omistus: Turun kaupunki
Yleiskaava: Kaistarniemen Alitalo V-ve, Papinsaaren Papinsalmenranta V
Asemakaava: Kaistarniemen Alitalo -, Papinsaaren Papinsalmenranta VL
Saavutettavuus: Alue on helposti saavutettavissa kaikilla kulkuneuvoilla, mutta henkilöautoilijat joutuvat
etsimään pysäköintipaikkaa kauempaa.
Ehdotukset: Umpeutunut salmi ei tarjoa monipuolisia virkistysmahdollisuuksia, mutta suunnitteilla oleva
ruoppaushanke muuttaa tilannetta huomattavasti. Niittämällä ruovikkoa voitaisiin rannan läheisyyteen
kyllä raivata alue esimerkiksi lastenleikkipaikalle tai ottaa jalkapallokenttä uudelleen käyttöön. Alueella
tulee olemaan varmasti lähivuosina kysyntää virkistyspalveluille, kunhan Papinsaari alkaa täyttyä uusista asukkaista.
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5.2.5 Papinsaari/Papinsaarenpuisto

Kuva 13. Näkymä Papinsaarenpuiston kalliolta merelle.
Alueen nimi: Papinsaarenpuisto
Vapaan rannan pituus: 60 m
Aluekuvaus: Papinsaarenpuiston alue on asutuksen lomassa sijaitseva pienehkö vapaan rannan alue,
joka on otettu tutkimukseen mukaan keskeisen sijaintinsa vuoksi. Alue muodostuu paikoitellen jyrkästä
rinteestä, jolla metsätyypit vaihtelevat tiuhaan. Mäen lakialueilla vallitsee harvahko kalliomännikkö,
mutta rantaa kohti liikuttaessa maannoksen määrä lisääntyy ja siten myös kasvillisuus muuttuu rehevämmäksi. Puolukka- ja mustikkatyypin kankaiden jälkeen kallion alla on kostea painanne, jossa vallitsee saniaiskasvusto. Tämän painanteen jälkeen maasto laskeutuu tasaisemmin rantaa kohti ja lehtipuut alkavat vallata alaa.
Keskellä vapaan rannan aluetta on avoin rantakallio, joka laskeutuu jyrkästi mereen. Rantakallion
pohjoispuolella metsä jatkuu melko kuivana ja mäntyvaltaisena, mutta kallion eteläpuolella kasvaa tiheikkö, jossa kasvaa muun muassa koivua, tervaleppää sekä pihlajaa. Alueella esiintyy myös jonkin
verran tammea ja katajaa. Papinsaarenpuiston rantaa reunustaa koko matkalta tiivis ruovikko, joka
estää rantautumisen tehokkaasti. Toinen Papinsaarenpuiston rannan heikkous on se, että rantakalliolla
seisoessa voi molemmissa suunnissa nähdä naapurikiinteistöjen laiturirakennelmat sekä osan pihasta.
Rantakalliolta aukeaa tästä huolimatta komeat maisemat Pitkäsalmelle ja Kaarinan Vaarniemen suuntaan.
Omistus: Turun kaupunki
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Yleiskaava: V
Asemakaava: VL
Saavutettavuus: Alueelle pääsee suhteellisen hyvin kaikilla kulkuvälineillä. Paikallisliikenteen linjaautoreitti kulkee noin puolen kilometrin päähän Papinsaarenkadulle. Papinsaarenpuiston ranta-alueelle
pääsee helpoimmin Papinsalmenkadun päästä lähtevää polkua pitkin. Tätä reittiä kuljettaessa täytyy
kuitenkin kulkea miltei rivitalojen pihapiirissä, mutta Papinsaarenkadun kautta kulkeminen on vielä selvästi hankalampaa, koska ranta-alueelle ei kulje selvää polkua ja reitti on selvästi haastavampi. Alueen
poluilla on kohtalaisen helppo liikkua, mutta paikoitellen polut ovat miltei umpeenkasvaneita. Toinen
liikkumista hankaloittava seikka on kallion jyrkkyys ja sitä peittävän sammalmaton liukkaus.
Ehdotukset: Papinsaarenpuistoon olisi mahdollista kunnostaa ulkoilureitti paikallisasukkaiden virkistyskäyttöön, kuten asemakaavassa on jo suunniteltu tehtävän. Reitin voisi tosin siirtää kulkemaan Pikisaarenpuiston rantakallioiden kautta, jolloin yhä useampi pääsisi nauttimaan sieltä avautuvista maisemista.

5.2.6 Friskala
5.2.6.1 Friskalanlahti

Kuva 14. Friskalanlahden pohjukka lintutornista nähden.
Kohteen nimi: Friskalanlahti
Vapaan rannan pituus: 1660 m
Aluekuvaus: Friskalanlahdelle ei tehty varsinaista maastotarkastelua, koska alue on jo luonnonsuojelun
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piirissä ja siten hyvin tunnettu. Alue on Hirvensalon luonnonsuojelullisesti arvokkain osa, ja se koostuu
miltei kokonaan peltojen ympäröimästä matalasta ja reheväkasvuisesta merenlahdesta. Kuten edellä
on jo mainittu suurin osa Friskalanlahdesta on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Aluetta käytettiin
laidunnukseen 1970-luvulle saakka, mutta sen jälkeen järviruoko on vallannut lahtea ja se onkin nykyään lahden vallitseva kasvillisuus. Nykyisin osa alueesta on otettu uudelleen laidunnuksen piiriin ja
siellä voi nähdä laitumella olevia lehmiä. Alueen luontotyyppejä ovat rantaniitty, lehtomainen metsä ja
keto. Lahdella on myös Pikku-Vihtilän saari, joka on myös ruovikon ympäröimä. Pikku-Vihtilän kasvillisuus on kuivaa rinnelehtoa, tervaleppälehtoa ja ketomaista kasvillisuutta. Lahden rannalla on myös
lintutorni.(Turun kaupungin ympäristöviraston esite Friskalanlahdesta 1998)
Omistus: Turun kaupunki
Yleiskaava: Friskalanlahti pääasiassa SL, Kaisterniemen puoleinen pohjois-koillisranta SRL, Friskalan
ranta VL-ve, Friskalan puoleinen länsiranta SRL (SL),
Asemakaava: SL, V,
Saavutettavuus: Linja-autolla pääsee melko lähelle, polkupyörällä, kävellen ja henkilöautolla kohteeseen asti. Henkilöautolle on pysäköintipaikkoja melko vähän.
Ehdotukset: Toinen Kakskerrantien vieressä sijaitsevista opasteista on hajalla ja vaatii kunnostusta.

5.2.6.2 Tammirinteen ja Saarensivun ranta

Kuva 15. Tammirinne.
Kohteen nimi: Tammirinteen ja Saarensivun ranta
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Vapaan rannan pituus: 250 m
Aluekuvaus: Alue rajautuu idässä Vihtilän yksityisrantaan ja sen aidattuun pysäköintipaikkaan. Länsipuolella on sen sijaan kesämökkitontteja. Alue alkaa idästä Tammirinteen hiekkapohjaisella rannalta,
joka on käytännössä varattua ranta-aluetta. Tällä rannalla sijaitsee Iso-Vihtilän kesäasukkaiden käyttämä laituri. Rannan tälle jaksolle veneellä rantautuminen onnistuu hyvin, sillä ruovikko ei ole tiellä.
Tammirinteen rannasta Saarensivua kohti siirryttäessä venevalkamaa suojannut puurivistö vaihettuu
ruovikoksi, joka laajenee ulapalle päin. Rannasta ylöspäin noustaessa sekä Tammirinteen että Saarensivun ranta-alueita peittää kaunis niittykasvillisuus. Lännessä ja pohjoisessa alue rajautuu komeaan
tammimetsään, josta alue on saanut osuvan nimensä.
Omistus: Turun kaupunki
Yleiskaava: Tammirinteen ranta V/s, Saarensivu AP-4 sr
Asemakaava: Saavutettavuus: Alueelle pääsee kohtalaisen hyvin hiekkatietä pitkin polkupyörällä tai omalla autolla.
Linja-autolla pääsee Kakskerrantien varteen ja tästä voi jatkaa matkaa kävellen. Matkaa kertyy rannalle yhteensä runsas kilometri. Henkilöauton käyttöä hankaloittaa jälleen pysäköintipaikkojen puute.
Polkupyörä on kaikkein kätevin kulkuneuvo näille pienille ja kuoppaisilla hiekkateille.
Ehdotukset: Aluetta olisi mahdollista kehittää virkistyskäyttöön huomioiden kuitenkin Friskalanlahden
suojelualueen asettamat rajoitukset. Tammirinteen yksityisrannan yhteyteen olisi mahdollista kehittää
esimerkiksi melontakeskus. Melojien, lintuharrastajien ja kesäasukkaiden käyttöön voitaisiin rannan
läheisyyteen rakentaa esimerkiksi käymälätilat sekä jonkinlainen pieni elintarvikekioski ja/tai neuvontapiste. Neuvontapisteestä melojat sekä muut luontoharrastajat saisivat tietoa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksista ja hyvistä melontareiteistä.

5.2.6.3 Vastamaa
Kohteen nimi: Vastamaa
Vapaan rannan pituus: 380 m (josta kaupungin omistuksessa 170 m)
Aluekuvaus: Vastamaan vapaan rannan alue sijaitsee Hirvensalon eteläosassa Wastmäen kartanon
itäpuolella sekä osittain myös kartanon mailla. Idästä aluetta lähestyttäessä kuljetaan ensin kesämökin
ohi, jonka jälkeen saavutaan kallioiseen kuusi- ja mäntyvaltaiseen metsään. Rantaan päin kuljettaessa
kalliot madaltuvat ja kosteammissa kohdissa kuusikot alkavat muodostaa miltei läpitunkemattomia tiheikköjä, joissa liikkuminen on hankalaa. Aukeammissa kosteissa kohdissa kasvaa sen sijaan runsaasti sammalta ja saniaiskasveja.
Alueen länsiosassa ja vesirajan tuntumassa metsä muuttuu lehtipuuvaltaiseksi. Alueen länsiosassa
kaupungin ja Wastmäen kartanon omistamia alueita erottaa verkkoaita. Verkkoaidan vieressä kulkee
polku, jota pitkin rannassa voi kulkea melko helposti. Rantaviivan puulajeja ovat haapa, koivu, tervaleppä, kuusi sekä paju. Alueella kasvaa myös muutamia tammia ja vaahteroita.
Aivan vesirajan tuntumassa pääasiassa tervalepät sekä pienemmässä määrin muut lehtipuut muodostavat tiheikköjä, joissa on hankala kulkea ja samalla ne ehkäisevät tehokkaasti näkymiä merelle.
Rannassa kulkevaa polkua pitkin on kohtalaisen helppo liikkua, mutta muutamassa kohdassa polulle
on kaatunut puita, joiden lahoavat rungot hankaloittavat kulkua. Itään päin kuljettaessa saavutaan
näyttävään tervalepikkoon, joka on muodostunut ilmeisesti vanhan tien pohjan päälle. Tällä avoimemmalla kohdalla aluskasvillisuus on runsasta ja korkeaa; runsaasti koiranputkea ja nokkosta. Vähän
kauempana rannasta polku jatkuu uudelleen alueen itäreunaa kohti, mutta nyt metsätyyppi on muuttunut takaisin tuoreeksi kankaaksi ja kuusi on vallitseva puulaji. Muutaman kymmenen metrin tuoreen
kankaan jakson jälkeen vapaan rannan alue loppuu, kun saavutaan viereisen kiinteistön mökin vaikutusalueelle. Vastamaan vapaan rannan rantametsä on pääpiirteissään erittäin näyttävää.
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Koko vapaan rannan matkalta rantaa peittää laaja-alainen ruovikko, joka Wastmäen kartanon alueella
laajenee miltei koko lahden kattavaksi. Tämä ruovikko estää tehokkaasti alueelle rantautumisen.
Omistus: Turun kaupunki ja yksityinen
Yleiskaava: V
Asemakaava: Saavutettavuus: Alueelle saapuminen on melko hankalaa. Omalla autolla pääsee Rauhaniementietä
pitkin melko lähelle rantaa, mutta pysäköintitilaa autoille ei ole. Kätevimmin rantaan pääsee jalan ja
pyörällä, mutta tällöin pyörä täytyy jättää tien varteen muutaman sadan metrin päähän rannasta. Linjaautolla tultaessa kertyy pysäkiltä rantaa matkaa noin 1,5 kilometriä.
Ehdotukset: Kunnostettuna ja siistittynä Vastamaan rantapolku voisi toimia viihtyisänä ulkoilureittinä
Haarlan seudun asukkaille. Polkua kunnostettaessa tulisi ympäröivää luontoa muuttaa kuitenkin mahdollisimman vähän, sillä juuri tämä ympäristön luonnontilaisuus on Vastamaan vapaan ranta-alueen
vahvuus.

5.2.7 Haarlanlahti
Kohteen nimi: Haarlanlahti
Vapaan rannan pituus: 320 m
Aluekuvaus: Haarlanlahden ranta-aluetta määrittävät suurehkot peltoaukeat, jotka ovat osittain viljeltyjä
ja osittain kesannolla. Vesirajan läheisyydessä kasvaa muutamien puiden ryhmiä, jotka koostuvat lähinnä tervalepistä ja koivuista. Vesirajasta alkaa laajamittainen ruovikkoalue, joka ulottuu pitkälle
Haarlanlahdelle. Pellon reunaa pääsee melko helposti rantaan, mutta siitä alkava ruovikko on erittäin
vaikeakulkuista. Ranta-alueen länsireunaan on ruopattu pienimuotoinen venevalkama, josta lähtee
polku ruovikkoalueelle. Tämä polku loppuu kuitenkin muutaman kymmenen metrin jälkeen, josta
eteenpäin ruovikko muuttuu entistäkin kosteammaksi ja vaikeakulkuisemmaksi.
Lukuun ottamatta tätä yksityistä venevalkamaa, Haarlanlahdelle rantautuminen on ruovikkoisuuden
takia vaikeaa.
Omistus: Turun kaupunki
Yleiskaava: Lahden pohjukka ja ruovikko SL / LV-1, ruovikon edustan vesialue W-r, muut ranta-alueet
MT-1
Asemakaava: - Haarlanlahden ja Kakskerrantien väliselle alueelle on suunnitteilla asemakaava, jossa
uudisrakentaminen kohdistuisi lähes yksinomaan peltoaukeille ja metsäsaarekkeet osoitettaisiin virkistyskäyttöön. Nykyisenlaisena kaava vaikuttaisi Haarlanlahden itäisten ranta-alueiden maisemaan, sillä
sen länsireuna kulkisi ainoastaan sadan metrin päässä vesirajasta.
Saavutettavuus: Alueelle pääsee melko hyvin henkilöautolla ja polkupyörällä. Myös paikallisliikenteen
linja-autoreitti kulkee Tammistontietä, josta on alle kilometrin matka rantaan. Henkilöauton pysäköiminen on hankalaa. Ranta-alueelle pääseminen voi osoittautua melko työlääksi, johtuen rannan tiheästä
kasvillisuudesta.
Ehdotukset: Haarlanlahden keskeisimmät ranta-alueet ovat yleiskaavalla suojeltuja, joten alueelle ei
voida tehdä kovinkaan merkittäviä muutostöitä. Suojelupäätöksen kanssa sopusoinnussa voitaisiin
alueelle kehittää pienimuotoinen ulkoilureitti. Suojeltujen alueiden ulkopuolelle jääville rannoille voitaisiin rakentaa venevalkamia, mutta tämä edellyttäisi todennäköisesti pohjan ruoppausta, eikä siten ole
kovin suotavaa.
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5.2.8 Illoistenjärvi
Illoistenjärvi sijaitsee nykyisin noin kilometrin päässä merestä Hirvensalon sisäosissa. Se on maankohoamisen myötä kuroutunut irti merestä, mutta vielä 1800-luvun alkupuolella Illoistenjärvi on muodostanut osan meren lahtea (Salminen 2004).

5.2.8.1 Siirtolapuutarhanranta

Kuva 16. Illoistenjärven Siirtolapuutarhanranta.
Kohteen nimi: Siirtolapuutarhanranta
Vapaan rannan pituus: 270 m
Aluekuvaus: Alue muodostuu Illoistenjärven luoteisosan ranta-alueista. Siirtolapuutarhanrantaa ja sen
ympäristöä määrittävät erityisesti hoidetun rannan kohdalla rehevä koivuvaltainen rantametsä sekä
vesirajan ruovikko. Metsässä kasvaa koivujen lisäksi myös tammentaimia sekä pajukkoa. Rantametsää ympäröivät kaupungin omistamat peltoalueet. Rantaan pääsee kulkemaan helposti rantametsän
läpi pientä tunnelmallista polkua pitkin.
Siirtolapuutarhan alueelle kaupunki on kunnostanut pienen osan rantaa uimarannaksi ja rakentanut
rantaan pienen laiturin. Tältä kohdalta ruovikko on niitetty, mutta muuten ranta-alue on ruovikon peittämä. Tälle niitetylle rannan osuudelle on myös mahdollista rantautua, joka on muulla rantajaksolla
hankalaa. Rantametsikön suojassa on myös pieni pukukoppi uimareiden käyttöön. Yleisvaikutelmaltaan alue on erittäin viihtyisä ja rauhallinen.
Omistus: Turun kaupunki
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Yleiskaava: M
Asemakaava: Saavutettavuus: Alue on helposti saavutettavissa kävellen ja polkupyörällä Illoistentieltä lähtevää polkua pitkin. Häppiläntielle pääsee myös linja-autolla, josta on vajaan kilometrin kävelymatka rantaan.
Henkilöautolla tultaessa auton pysäköinti aiheuttaa ongelmia. Myös liikuntarajoitteisilla voi olla hankala
liikkua kapealla polulla.
Ehdotukset: Kaupungin omistamista Illoistenjärven rannan kiinteistöistä Siirtolapuutarhanranta on ehdottomasti potentiaalisempi virkistyskäytön kannalta. Kuten edeltä käy ilmi, osa alueesta on jo otettu
virkistyskäyttöön, mutta hoidettua ranta-aluetta on tarpeen vaatiessa helppo laajentaa ruovikkoa niittämällä. Rannalle vievää polkua voitaisiin hieman ehostaa, jolloin myös varttuneemmat ja liikuntarajoitteiset kaupunkilaiset pystyisivät ottamaan alueen käyttöönsä. Jos Siirtolapuutarhanrannan alue
aiotaan tulevaisuudessa ottaa laajamittaisempaan virkistyskäyttöön, niin alueelle tulisi järjestää opastus, sillä tällä hetkellä rannalle löytäminen vaatii alueen tuntemusta.

5.2.8.2 Pohjoisrinne
Kohteen nimi: Pohjoisrinne
Vapaan rannan pituus: 190 m (kaupungin omistamaa 90m)
Aluekuvaus: Kesämökkien välissä sijaitseva pääasiassa kaupungin omistama alue. Alueen rantaosat
ovat ruovikkoiset ja luhtaiset. Rannalla kasvaa myös hiukan osmankäämiä. Rantautuminen tälle alueelle on vaikeaa. Hankalakulkuinen tiheä metsä nousee rannasta melko jyrkästi, osittain kallioisena.
Rinnemetsä on lehtometsän ja tuoreen kankaan määrittämää. Mäen laella metsä on kuivempaa ja
sieltä avautuu puiden läpi kaunis näkymä järvelle.
Omistus: Turun kaupunki ja yksityiset
Yleiskaava: V
Asemakaava: Saavutettavuus: Alue on periaatteessa helposti saavutettavissa joko Ruotsalantien tai Illoistentien
kautta. Molemmat reitit kulkevat kesämökkien pihapiirien halki, joten on suositeltavampaa kiertää asutus metsän kautta. Tässä tapauksessa metsän kallioisuus ja polkujen osittainen puute vaikeuttavat
alueella liikkumista.
Ehdotukset: Pohjoisrinteellä on liikuttu jonkin verran, mutta alue on siitä huolimatta metsäosaltaan melko hyvin säilynyttä. Jos alueelle luotaisiin jonkinlainen virkistysreitti, voitaisiin olemassa olevia polkuja
käyttää ainakin jossain määrin hyödyksi. Virkistysreittiä suunniteltaessa on kuitenkin suojeltava rantaalue sen mahdollisilta haittavaikutuksilta.

5.2.9 Oriniemi/Toijainen
Kohteen nimi: Toijainen
Vapaan rannan pituus: 110 m
Aluekuvaus: Ranta koostuu laajoista ruovikoista, joiden keskelle on rakennettu laiturirakennelma. Ruovikkoa reunustaa rehevä rantametsikkö ja rannanmyötäinen hiekkatie. Koko alue on vahvasti ihmisen
muokkaama.
Omistus: Turun kaupunki
Yleiskaava: V
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Asemakaava: Saavutettavuus: Alueelle on todella hyvät kulkuyhteydet henkilöautolla ja polkupyörällä, sillä tie tulee
suoraan rantaan. Myös paikallisliikenteen linja-auto tulee muutaman sadan metrin päähän Tammistontielle, josta on helppo kävellä rantaan. Laiturin yhteyteen on rakennettu myös pysäköintialue, joten pysäköintikään ei muodostu ongelmaksi.
Ehdotukset: Alue on pienehkö, joten sinne on nykyisen laiturin lisäksi melko vaikea kehittää uusia virkistyskäyttömuotoja. Toteuttamiskelpoisin uudistus voisi olla nykyisen venevalkaman laajentaminen ja
kunnostaminen ruovikkoa niittämällä ja parantamalla laiturirakenteita.

Kuva 17. Hirvensalon länsipuolella sijaitsevat kaupungin tai yhteisöjen omistamat vapaat rantajaksot.
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5.2.10 Särkilahti

Kuva 18. Särkilahti länsirannalta kuvattuna.
Kohteen nimi: Särkilahti
Vapaan rannan pituus: 790 m (kaupungin omistuksessa kaksi aluetta; Sipsalon ranta 420 m ja Illoisen
puoleinen ranta 140 m)
Aluekuvaus: Särkilahti on ruovikkoinen peltojen ja niittyjen ympäröimä merenlahti. Laajimmillaan ruovikko on lahden pohjukassa, mutta käytännössä kaikki alueen vapaat ranta-alueet ovat ruovikoiden
peittämiä. Veneellä rantautuminen Särkilahdelle on ruovikkoisuuden vuoksi hankalaa. Tämä ruovikko
muuttuu vähitellen kuivemmaksi niittykasvillisuudeksi miltei koko alueella, lukuun ottamatta alueen itäja länsiosia. Näillä alueilla ruovikko muuttuu miltei suoraan metsäksi, jossa vallitsevia puulajeja ovat
koivu ja tervaleppä. Niillä alueilla, jotka eivät ole metsittyneet, niittyalueita seuraavat viljellyt peltoalueet.
Omistus: Turun kaupunki ja yksityiset
Yleiskaava: V
Asemakaava: Saavutettavuus: Alue on helposti saavutettavissa sekä itä- että länsipuolelta tultaessa. Itärannalle pääsee Särkilahdenkujaa tultaessa tietä pitkin aivan ruovikon reunaan asti, mutta siitä eteenpäin tiheässä
ruovikossa eteneminen on hankalampaa. Maanpääntien puolelta lähestyttäessä tie ei kulje niin lähellä
vesirajaa kuin itärannalla, mutta tältäkin puolelta pääsee melko helposti ruovikon tuntumaan niityn
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poikki kävellen. Särkilahden ohi kulkee useita paikallisliikenteen linja-autovuoroja, joiden avulla alueelle
pääsee kätevästi. Henkilöautoille ei ole pysäköintipaikkoja.
Ehdotukset: Särkilahden alueelle voisi kehittää samantyylistä ulkoilureittiä, joka on Friskalanlahden
suojelualueella. Ruovikon sekaan voitaisiin rakentaa pitkospuita, joita pitkin ihmiset pääsisivät lähemmäksi vesilintujen elinympäristöä. Lintulajisto ei Särkilahdella ole yhtä monipuolinen kuin Friskalanlahdella, mutta vesilintujen lisäksi lahdella voi havaita muutamiin yölaulajia, kuten luhtakerttusia. Toinen
virkistyskäyttömahdollisuus alueelle voisi olla venevalkaman tai melojien taukopaikan perustaminen.
Toisaalta luontoarvojen kannalta ajatellen Hirvensalossa ei ole jäljellä kuin muutama rakentamaton
merenlahti, joten alueen suojeleminen on harkinnanarvoista.

5.2.11 Maanpää/Kaasuvuori

Kuva 19. Näköala Kaasuvuoren huipulta Airistolle.
Kohteen nimi: Kaasuvuori/Kaasavuori
Vapaan rannan pituus: 50 m
Aluekuvaus: Hirvensalon korkeimpiin kohtiin lukeutuva Kaasuvuori (tai Kaasavuori, lähteestä riippuen)
sijaitsee Maanpäässä Hirvensalon läntisimmässä osassa. Kaasuvuori on mukana tutkimuksessa huolimatta siitä, että sen vapaa rantaviiva on vajaat 50 metriä, koska mäen huipulta aukeavat vaikuttavat
näkymät merelle sekä lähisaarille. Kaasuvuoren paljas laki kohoaa jyrkästi lähes suoraan merestä aina
38,5 metrin korkeuteen asti. Alueen maastossa kulkee runsaasti helppokulkuisia polkuja ja se on siinä
määrin kulunut, että voidaan päätellä ainakin paikallisten tuntevan mäen kohtalaisen hyvin ja käyttävän
sitä aktiivisesti. Sisämaasta mäelle polkua noustessa tuore kangasmetsä vaihettuu matkan varrella
kalliomänniköksi, jota leimaavat vankat männyt, jäkälikkö sekä avokalliot. Kaasuvuoren rantaa peittää
miltei koko matkalta ruovikko, lukuun ottamatta muutamaa yksityistä laituria, joiden kohdalta ruovikko
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on niitetty.
Omistus: Turun kaupunki
Yleiskaava: SL
Asemakaava: Saavutettavuus: Kaikkein kätevimmin alueelle pääsee paikallisliikenteen linja-autolla, jonka päätepysäkki on aivan Kaasuvuoren tuntumassa. Tämän pysäkin välittömästä läheisyydestä alkaa polku,
jota ei tarvitse kulkea kuin muutama sata metriä päästäkseen Kaasuvuoren huipulle. Alueelle on helppo löytää myös polkupyörällä ja henkilöautolla, mutta auton pysäköinti saattaa osoittautua hankalaksi.
Ehdotukset: Kaasuvuoren vapaan rannan alue on melko lyhyt ja vesirajan läheisyyden virkistyskäyttömahdollisuuksiltaan hankala, mutta mäenlaen maisemat korvaavat tämän puutteen. Mäeltä aukeavat
niin vaikuttavat näkymät Airistolle ja lähisaariin, että Kaasuvuori toimii näköalapaikkana saaristoon.
Alueelle ei tarvitsisi tehdä paljoakaan muutostöitä, pieni polkujen ehostus sekä opasteiden asentaminen kallionlaelle riittäisivät. Tämän lisäksi mäen laelta voitaisiin poistaa muutamia mäntyjä, jolloin näkymät olisivat nykyistä avarammat.

5.2.12 Pikisaari
5.2.12.1 Valasveneenranta
Kohteen nimi: Valasveneenranta
Vapaan rannan pituus: 250 m (kaupungin omistuksessa 50 m)
Aluekuvaus: Kaupungin omistama ranta-alue Valasveneenrannasta on laivanrakennuskäytössä ja siten käytännössä sulkeutunut. Muuten aluetta luonnehtii laajamittainen ruovikko, joka kuivemmilla seuduilla vaihettuu niityiksi. Alueen poikki kulkevan ojan varrella kasvaa muutamia koivuja.
Valasveneenrantaan ei ole ruovikon vuoksi mahdollista rantautua muualla kuin telakan kohdalla.
Omistus: Yksityiset ja Turun kaupunki
Yleiskaava: V-ve
Asemakaava: Saavutettavuus: Valasveneenrantaan pääsee helposti Merenkävijänkatua pitkin, josta ei ole enää pitkä
matka rannalle. Polkupyörällä ja henkilöautolla pääsee miltei rantaan asti ja paikallisliikenteen linjaautollakin Pikisaarentielle, josta on alle puoli kilometriä Valasveneenrantaan.
Ehdotukset: Valasveneenranta ei ole kohteena erityisen houkutteleva. Ruovikkoinen merenlahti on
alueeltaan melko pieni, eikä tarjoa juuri minkäänlaisia virkistyskäyttömahdollisuuksia.
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5.2.12.2 Pikisaarenpuisto

Kuva 20. Pikisaarenpuiston rantalehtoa.
Kohteen nimi: Pikisaarenpuisto
Vapaan rannan pituus: 240 m
Aluekuvaus: Pikisaarenpuisto on vanhan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asutuksen läheisyydessä
sijaitseva viehättävä metsäinen puistoalue. Myös Pikisaarenpuiston rantaa reunustaa lähes koko ajan
ruovikko, mutta ei niin runsaana kuin Hirvensalon muissa kohteissa. Aivan rantaviivan välittömässä
läheisyydessä kulkee miellyttävä polku, joka on yhteydessä sekä Peter Thöwsten tiehen että Luotsintuvanaukiolta tulevaan tiehen. Rantaviivaa reunustavat pääasiallisesti tervalepät ja koivut. Luotsintuvanaukiolta tultaessa rantametsän puusto koostuu lähinnä vaahterasta, haavasta ja saarnista, jotka
peittävällä latvustollaan estävät valon tulon polulle tehokkaasti. Tässä päässä polkua kasvaa myös
kosteaa rantaniittyä. Hieman edempänä rannalla on pieni hyväkuntoinen venevalkama. Peter Thöwsten tien puoleisessa päädyssä alue rajautuu ojaan, jonka rannalla ruovikkoa on runsaammin ja puustoa
vähemmän. Tässä päässä rantaa on ollut aiemmin myös laituri, joka on tällä hetkellä rikki. Laiturin lä
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hettyviltä ruovikko on niitetty pois ja tähän kohtaan onkin mahdollista rantautua veneellä. Toinen potentiaalinen rantautumispaikka on avoin kohta vapaan ranta-alueen puolivälissä.
Vähän kauempana rantaviivasta nousee paikoin kallioinen rinnelehto, jonka puustossa on vaahteraa,
tuomia, mäntyä ja paikoin haapaa. Rantapolulta nousee monia polkuja mäen päälle, mutta osa niistä
on melkoisen jyrkkiä ja joillakin henkilöillä saattaa olla hankaluuksia nousta mäen päälle. Mäen laella
maannos on selvästi köyhempää kuin rannan läheisyydessä ja siellä valtalajina onkin mänty, mutta
myös jaloja lehtipuita, pääasiassa tammea, esiintyy jonkin verran. Alueen maastossa näkyy selkeästi
ihmisten kädenjälki, sekä virkistyskäytön muodossa että vanhoina maanmuokkausmuotoina. Pikisaarenpuistosta voidaan löytää ainakin yksi entinen pihapiiri, josta on jäljellä vanha kivijalka sekä muutamia villiintyneitä puutarhakasveja.
Mäeltä ja erityisesti rannalta on komeat näkymät sataman ja Ruissalon suuntaan.
Omistus: Turun kaupunki
Yleiskaava: Rakentamaton alue SL, lakialueen rakennettu alue AP/s
Asemakaava: Rakentamaton alue VP, lakialueen rakennettu alue AO ja AO/s
Saavutettavuus: Alueelle pääsee helposti kaikilla kulkuneuvoilla, ja myös paikallisliikenteen linja-autot
kulkevat Pikisaarentietä alueen läheltä. Asutuksen läheisyyden takia kaikkein suositeltavin reitti alueelle olisi Fregattikadun ja Luotsinaukion kautta, sillä kuljettaessa Peter Thöwsten tien tai Luotsinkadun
kautta joutuu käytännössä kulkemaan yksityisasuntojen pihan poikki.
Ehdotukset: Pikisaarenpuisto on Hirvensalon vapaista ranta-alueista viehättävimpiä ja virkistyskäytön
kannalta kaikkein otollisimpia. Pienet kunnostustyöt olisivat kuitenkin alueella tarpeen. Esimerkiksi rikkinäinen laituri tulisi korjata ja alueen polkuja parantaa. Virkistyskäyttöarvoa voitaisiin lisätä myös
asentamalla alueelle muutamia penkkejä sekä niiden yhteyteen roska-astioita.

5.2.12.3 Lauttaranta
Kohteen nimi: Lauttaranta
Vapaan rannan pituus: 740 m (kaupungin omistuksessa 590m)
Aluekuvaus: Lauttarannan alueen erottaa Pikisaarenpuiston alueesta leveä oja. Tämän ojan reunaa
pitkin kulkee polku, josta erkanee toinen polku alueen sisäosiin. Myös Lauttarannan aluetta luonnehtii
meren rannassa levittäytyvä laajahko ruovikkoalue, jota reunustaa tiheä koivikko. Tästä laajasta ruovikosta johtuen Lauttarannan alueelle ei ole mahdollista rantautua. Alueella liikkuminen ei ole kovinkaan
helppoa, sillä polkuja on melko vähän. Siirryttäessä rannasta sisämaahan päin puusto loppuu ja pienen
niittyjakson jälkeen avautuu karu sorakenttä, johon on kerätty hakkuujätettä. Alue ei ole kokonaisuutena kovinkaan viehättävä verrattuna esimerkiksi Pikisaarenpuistoon.
Omistus: Turun kaupunki ja Suomen valtio
Yleiskaava: V-r
Asemakaava: TVK, VP
Saavutettavuus: Alueelle pääsee linja-autolla, pyörällä, jalan sekä henkilöautolla, mutta autoille pysäköintipaikkojen puute muodostuu ongelmaksi.
Ehdotukset: Pienellä kehitystyöllä alueesta saadaan erinomainen ulkoilukohde.
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5.3 Satava

Kuva 21. Kaupungin ja yhteisöjen omistamat yli 100 metrin pituiset vapaan rannanjaksot Satavassa.

Alueen sijainti ja yleispiirteet
Hirvensalon eteläpuolella sijaitseva Satavan saari on kooltaan selkeästi pienempi ja harvemmin asutettu kuin pohjoinen Hirvensalo. Vuoden 2004 lopussa Satavan asukasluku oli 764. Maastonmuodoiltaan Satava on selkeämpi ja voimakaspiirteisempi saari kuin Hirvensalo. Sekä Satava että Kakskerta
ovat maisemaltaan voimakkaasti suuntautuneet murroslinjojen mukaan. Tämä seikka on vaikuttanut
myös asutuksen sijoittumiseen siten, että suurin osa rakennetusta ympäristöstä on rannoilla tai, Hirvensalon peltoalaan verrattuna, vähälukuisten peltojen laidoilla.
Satava rajautuu pohjoisessa ja koillisessa Haarlansalmeen. Kaakossa ja etelässä Kirkkosuntti ja Höyttistensuntti erottavat sen Kakskerrasta. Lounaassa Erikvallan niemi työntyy pitkälle Airistolle ja samoin
lännessä Airisto huuhtoo Satavan rantoja. Satavan rantaviiva on huomattavasti suorempi ja yksinkertaisempi kuin Hirvensalo. Tämän seikan johdosta saarella on huomattavasti vähemmän matalia meren
lahtia, jotka ruovikko voisi valloittaa. Ruovikkoisten lahtien sijaan Satavan rantoja luonnehtii tyypillisesti
jyrkempi rantaviiva. Koska Satavan rannat ovat otollisia vapaa-ajan rakentamiseen, ne ovat suurelta
osin sulkeutuneita. Tutkimuksessa mukana olleet Satavan vapaat rannat sijaitsevat, Annalanlahtea
lukuun ottamatta, Satavan etelän tai idän puoleisilla rannoilla.

5.3.1 Sulkeutuneisuusanalyysin tulokset ja aluekuvaukset Satavassa
Satavan rantaviivan kokonaispituus oli seudullista rantaviivaa käyttäen 23,5 kilometriä. Satavan rantojen kokonaispituudesta vapaita rantoja on 5075 metriä ja niistä yli sadan metrin mittaisia rantajaksoja
on 4478 m, joka vastaa 19 % osuutta Satavan kaikista rannoista. Näitä rantajaksoja oli yhteensä 14
kappaletta ja näistä kaupungin ainakin osittain omistamia oli viisi kappaletta.
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Lisäksi Satavassa sijaitsee neljä kappaletta yhteisöjen omistamia vapaita rantajaksoja. Näiden tutkimuksen kannalta merkittävimpien, eli kaupungin ainakin osittain omistamien sekä yhteisöjen omistamien, rantajaksojen yhteispituus Satavassa oli 2921,5 metriä ja näitä alueita oli yhteensä 9 kappaletta.
Prosentuaalisesti Satavassa on kaupungin ja yhteisöjen ainakin osittain omistamia vapaita rantoja 12
% saaren kokonaisrantaviivan pituudesta.
Tutkittaessa näitä kaupungin ja yhteisöjen rantoja havaitaan, että eniten Satavassa oli 200-299 metriä
ja 300-499 metriä pitkiä rantajaksoja, joita oli molempia kolme kappaletta. Lyhyimpään luokkaan kuului
Satavassa ainoastaan kaksi rantajaksoa. Yli 500 metrin mittaisia vapaita rantajaksoja ei Satavassa ole
kuin yksi, Ekvallan uimarannalta alkava rantajakso. Täten on ilmeistä, että Satavan ranta-alueet ovat
rantarakentamisen takia pirstoutuneet.
Jos näihin lukuihin lasketaan mukaan myös yksityisten omistamat rantajaksot, saadaan lyhyimpään
luokkaan lisäystä yhden rantajakson ja 200-299m –luokkaan kahden rantajakson verran. Myös kahteen seuraavaan luokkaan saadaan kumpaankin yksi rantajakso lisää. Merkittävin näistä yksityisomistuksessa olevista vapaan rannan alueista on Erikvallan ranta, jolla on mittaa noin 500 metriä. Yksityiset
vapaat ranta-alueet mukaan luettuna Satavassa olisi noin seitsemän prosenttia enemmän vapaata
rantaa.
Satavassa kaupunki ei omista läheskään niin suurta osaa vapaista ranta-alueista kuin Hirvensalossa,
mutta Satavassa yhteisöillä on hallinnassaan miltei kolmannes rakentamattomista rantajaksoista. Suurin maaomistaja alueella on kuitenkin yksityinen sektori, joka omistuksessa on 36 % vapaista rantajaksoista.

Satavan yli sadan metrin mittaisten
vapaiden rantajaksojen omistussuhteet
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Kuva 22. Satavan yli sadan metrin mittaisten vapaiden rantajaksojen omistussuhteet.
Satavassa analyysitulosta täytyi muokata Marjalehdossa sekä Satavan Venepalvelun satama-altaan
osalta. Marjalehdossa tulosta piti muokata, koska Kakskerran puolen vyöhykeanalyysin tulokset vääristivät vapaan rannan pituutta myös Marjalehdossa. Satavan Venepalvelun satama-allas näyttäytyi
sen sijaan vapaana rantajaksona, vaikka todellisuudessa alue on kauttaaltaan satamarakenteiden
peittämä.
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5.3.2 Ekvalla ja Ekvallan uimaranta

Kuva 23. Polku Ekvallan rantaan.
Kohteen nimi: Ekvalla ja Ekvallan uimaranta
Vapaan rannan pituus: Ekvalla 380 m, Ekvallan uimaranta 590 m (kaupungin omistuksessa 230 m)
Aluekuvaus: Ekvallan vapaan rannan alue sijoittuu sillan vieressä sijaitsevan yksityisen venevalkaman
ja Tammivalkaman hotellialueen väliin. Suurin osa alueesta kuuluu Ekvallan tammimetsään, joka on
suojeltu luontotyyppi. Tammivalkaman pysäköintipaikalta lähtee polku, joka kiertää koko niemen kärjen
ja sitä kulkemalla saa hyvän kuvan alueesta. Pysäköintipaikalta lähtiessä polku on miltei kasvanut umpeen, mutta syvemmälle metsään mentäessä polku levenee ja kulkeminen helpottuu. Erityisesti polun
alkupäässä kauempana merestä kasvillisuus on hyvinkin rehevää ja alueella kasvaa runsaasti jalopuita, kuten tammia, vaahteroita sekä pähkinäpensaita.
Pohjoisrantaa lähestyttäessä jalopuiden määrä vähenee ja samalla koivu sekä mänty yleistyvät. Samalla metsä muuttuu avarammaksi ja helpommaksi kulkea. Rannan kääntyessä itäsuuntaiseksi jalojen
lehtipuiden määrä kasvaa uudelleen erityisesti ylempänä rantaviivasta. Ruovikot ovat Ekvallan alueella
melko suppeita, itärannalla ruovikkoa on tuskin lainkaan. Tälle itärannalle rantautuminen onnistuukin
suhteellisen hyvin.
Ekvallan uimarannalta alkava vapaan rannan alue ei ole kaupungin omistuksessa kuin uimarannan
kohdalta, ja siitä eteenpäin sitä määrittävät ruovikko sekä yksityiset venevalkamat.
Omistus: Turun kaupunki
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Yleiskaava: Tammimetsän alue S ja uimaranta V
Asemakaava: Saavutettavuus: Ekvallan alueelle on helppo saapua kaikilla kulkuneuvoilla. Paikallisliikenteen linjaautotkin kulkevat aivan alueen vierestä ja henkilöautoille löytyy runsaasti pysäköintitilaa uimarannan
pysäköintipaikalta.
Ehdotukset: Alueella liikkumista tulisi parantaa kunnostamalla niemenkiertävä polku. Pienen siistimisen
jälkeen polkua olisi helpompi kulkea ja siten päästä nauttimaan Ekvallan kauniista alueesta. Muutaman
alueen kasvillisuudesta kertovan opastaulun sijoittaminen voisi lisätä kansalaisten kiinnostusta Ekvallan luonnonympäristöön. Kaikki Ekvallan alueen uudet virkistyskäyttötoiminnot tulisi kuitenkin toteuttaa
alueen erityislaatuista luontoa varjellen, joten alueen virkistyskäytön tulisi olla mahdollisimman kevyttä.

5.3.3 Hennala
Kohteen nimi: Hennala
Vapaan rannan pituus: 280 m (kaupungin omistuksessa 100 m)
Aluekuvaus: Vapaan rannan alue Hennalassa on ruovikkoinen pieni merenlahti. Alue käsittää Hennalan yhteisvenevalkaman itäpuolella sijaitsevan peltoaukean rannan, josta kaupungin omistuksessa on
alueen länsiosa. Rantaa lähestyttäessä ohitetaan yhteisvenevalkaman viereinen kallioinen mäenlaki,
jolla kenttäkerroksen kasvillisuus on rehevää ketokasvillisuutta ja puusto tiheikköä. Edelleen rantaa
kohti kuljettaessa tulee vastaan peltoaukea, jonka reunasta alkaa pienen rantaniittyjakson jälkeen laajahko ruovikko. Peltoa reunustavien ojien varsilla kasvaa myös muutamia puita, jotka ovat lähinnä koivuja.
Rantaan saapuminen on melko hankalaa, sillä metsäisen mäen laen läpipääseminen on vaikeaa eikä
pellon reunassakaan ole kovin helppoa kulkea. Myös mereltä rantautuminen on vaikeaa laajan ruovikon vuoksi.
Omistus: Turun kaupunki ja yksityiset
Yleiskaava: Kaupungin omistama alue PY, yksityisten MT
Asemakaava: Saavutettavuus: Alueen lähettyville pääsee kohtalaisen hyvin pyörällä, kävellen tai henkilöautolla.
Henkilöauton pysäköinti on ongelmallista. Myös paikallisliikenteen linja-autolla pääsee Kakskerrantien
varteen, josta on noin 400 metrin matka rannalle.
Ehdotukset: Hennalan vapaan rannan alue ei tarjoa juuri virkistyskäyttömahdollisuuksia. Periaatteessa
kaupungin omistamalle ranta-alueelle voisi laajentaa yhteisvenevalkamaa, mutta näin laajalle venevalkamalle olisi tuskin käyttöä. Järkevin käyttötarkoitus tälle alueelle onkin joko viljeltynä peltona (kuten
tällä hetkellä) tai luonnontilaisena niittynä. Niittyalaa tulisi vaalia, sillä se toimii pelloilta tulevan ravinnevaluman suodattajana.
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5.3.4 Marjalehto

Kuva 24. Marjalehdon pähkinäpensaslehto.
Kohteen nimi: Marjalehto
Vapaan rannan pituus: 460 m
Aluekuvaus: Satavassa Höyttistensuntin rannalla sijaitsee Marjalehdon vapaan rannan alue. Kakskerran koulun takaa alkava alue koostuu korkeasta kalliorinteestä ja lehtomaisesta ranta-alueesta. Marjalehdon kallion korkeimmat kohdat nousevat melko jyrkästi rannasta aina 32 metrin korkeuteen. Kakskerran koululta tultaessa kalliolle pääsee nousemaan kohtalaisen helposti, mutta sieltä rannalle laskeutuminen on vaivalloista, jollei löydä rannalle laskeutuvalle hyväkuntoiselle polulle.
Kallioiden laella kasvillisuus on kuivahkoa kangasta, joka kuitenkin rinnettä laskeuduttaessa muuttuu
rehevämmäksi. Alueen länsilaidassa rinteessä kasvaa tiheää ja siten vaikeakulkuista kuusikkoa, mutta
muuten rinne on kohtalaisen avointa ja helppokulkuista tuoretta kangasta. Tuoreen kankaan puusto
koostuu lähinnä männystä, kuusesta ja koivusta, mutta rinnettä alemmaksi siirryttäessä kasvillisuus
alkaa saada yhä enemmän lehtomaisia piirteitä ja puustossa esiintyy jaloja lehtipuita.
Vesirajan läheisyyteen saavuttaessa maasto alkaa olla paikoin hyvinkin kosteaa. Rannassa on helppo
liikkua, sillä rannassa kulkee vanha tie, joka säilynyt avonaisena. Ruovikkoa on alueella melko paljon
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ja se on laajimmillaan alueen puolivälin tienoilla, jonka jälkeen ruovikon ala vähenee radikaalisti. Tästä
huolimatta rantautuminen on vaikeaa koko vapaan rannan alueella. Alueen länsiosissa on vielä jonkin
verran kuusia, mutta mitä idemmäksi siirrytään sitä enemmän lehtipuut valtaavat alaa. Ranta-alueen
keskivaiheilta eteenpäin rantalehdon puusto koostuu lähinnä tuomesta ja tervalepästä, ja osa puustosta voi silmin nähden huonosti soistuvassa maastossa. Osa puista on kuollut pystyyn ja toiset lahoavat maahan kaatuneina. Aivan alueen itäisimmässä päädyssä tien molemmin puolin kasvaa komea
pähkinäpensaslehto.
Omistus: Sotaleskien ja kaatuneitten omaisten huolto ry.
Yleiskaava: V
Asemakaava: Saavutettavuus: Marjalehdon läheisyyteen on kohtalaisen helppo saapua henkilöautolla ja polkupyörällä. Henkilöauton voi pysäköidä Kakskerran koulun pysäköintipaikalle. Lisäksi paikallisliikenteen linjaautoreitti kulkee läheltä Kakskerrantietä pitkin. Ranta-alueelle pääsee helpoimmin Kakskerrantien varresta alkavaa rantapolkua pitkin. Rannalle pääsee myös kalliot ylittämällä, mutta tämä on selvästi työläämpi vaihtoehto.
Ehdotukset: Marjalehdon rannan metsän kasvillisuus, ja erityisesti pähkinäpensaslehto, ovat Suomen
oloissa on kohtalaisen harvinaisia. Tämän takia alueen rantaviivaa seuraileva polku tulisi ottaa laajamittaisempaan virkistyskäyttöön ja muuntaa luontopoluksi. Pienellä ehostuksella alueesta saisi erittäin
puoleensa vetävän ja vaikuttavan luontokohteen.

Kuva 25. Satavan itäosissa ja Kakskerran keskiosissa sijaitsevat kaupungin tai yhteisöjen omistamat
vapaat rantajaksot.
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5.3.5 Höyttisten kallioalueet
Kohteen nimi: Höyttisten kallioalueet
Vapaan rannan pituus: 430 m (kaupungin omistuksessa 330 m)
Aluekuvaus: Höyttisten vapaan rannan alue käsittää suurehkon kalliokohouman, jonka korkeimmat
kohdat nousevat yli 40 metriin. Vapaan rannan alue jatkuu vielä kallioalueen jälkeen jonkun matkaa
alavassa maastossa itään, mutta tämä alue ei ollut tarkastelussa mukana, koska se on yksityisomistuksessa. Höyttisten kalliot ovat lakiosiltaan melko karuja. Itse tutkimusalueella vallitseva biotooppi on
kalliomännikkö, jolla kasvaa lähinnä sammalia, jäkälää sekä jonkun verran mäntyjä. Kallioilta aukeaa
paikoin erittäin komeat näkymät Airiston suuntaan ja näillä lakialueilla voi havaita myös runsaasti hirvien maastoon jättämiä jälkiä. Höyttisten komea kallioalue onkin Turun ainoa valtakunnallisesti arvokkaaksi luettu kallioalue (Tuhkanen 1995).
Rantaa kohti laskeuduttaessa kasvillisuus muuttuu rehevämmäksi, mutta kallion jyrkänteet ehkäisevät
laajempien metsäjaksojen synnyn. Jyrkänteet tekevät alueella liikkumisesta vaikeaa ja paikoin jopa
vaarallista. Kalliojyrkänteet eivät kuitenkaan jatku suoraan veteen kuin paikoitellen ja niinpä rantaviivan
läheisyydessä on mahdollista kulkea kohtalaisen hyvin. Rannan tuntumassa kasvaa tiheästi puita,
pääasiassa tervaleppää, koivua, mäntyä ja pihlajaa. Rantaviivaa seurailee muutaman metrin levyinen
ruovikkokaistale, joka paikoin ohenee miltei olemattomaksi. Lähestyttäessä kaupungin omistaman alueen länsireunaa maasto on roskaantunut. Kaikkein läntisin kaupungin omistama ranta-alueen osa on
pieni yksityiskäytössä oleva venevalkama, jonne on tuotu muun muassa penkki. Venevalkamaa lukuun
ottamatta rantautuminen on alueelle kohtalaisen hankalaa, koska ruovikko peittää suurimman osan
rantaviivasta.
Vapaan rannan alueen länsipuolella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Höyttisten maalaistalomiljöö, joka tulisi myös huomioida aluetta kaavoitettaessa.
Omistus: Turun kaupunki ja yksityinen
Yleiskaava: Kaupungin omistama osa V, yksityinen osa MA-1
Asemakaava: Saavutettavuus: Alueen läheisyyteen pääsee kohtalaisesti polkupyörällä, kävellen ja henkilöautolla.
Linja-autolla tultaessa matkaa Kakskerrantien varteen kertyy yli kilometri. Henkilöauton pysäköinti on
ongelmallista. Kallionrinteillä liikkuminen on vaikeaa.
Ehdotukset: Höyttisten maastossa liikkuminen on kokonaisuudessaan kohtuullisen haastavaa ja tämä
seikka ehkäisee alueen virkistyskäytön kehittämistä. Kallion laelle on tosin kohtalaisen helppoa nousta
ja sinne olisikin mahdollista rakentaa pienimuotoinen näköalatorni merimaiseman ihailua varten. Toinen kehittämiskelpoinen kohde alueella on nykyinen pieni yksityiskäytössä oleva venevalkama. Tätä
venevalkamaa voitaisiin laajentaa ja rakentaa rantaan pieni laituri, jota olisi mahdollista käyttää myös
uimiseen. Nämä uudistukset vaativat kuitenkin alueen polkujen parantamista ja siistimistä sekä opasteiden asentamista, jotta ihmiset löytävät kohteisiin.
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5.3.6 Heinänokka

Kuva 26. Heinänokan vapaa ranta-alue lännestä kuvattuna.
Kohteen nimi: Heinänokka
Vapaan rannan pituus: Itäinen osa 290 m ja läntinen osa 140 m
Aluekuvaus: Heinänokan alue muodostuu kahdesta erillisestä rantajaksosta ja sijaitsee Erikvallan itäosassa. Heinänokan tutkittu ranta-alue sijaitsee nimensä mukaisesti niemenkärjessä. Nämä vapaan
rannan alueet ovat miltei kokonaan vallitsevien tuulten puolella ja siten aallokko muovaa rantoja. Aallokon kuluttava vaikutus näkyykin selkeästi Heinänokan rannoilla ja rannat eivät ole alueelle muuten tyypillisiä pehmeikkörantoja, vaan moreeni- ja hiekkarantoja.
Itäiselle ranta-alueelle tultaessa rantametsikkö on havupuuvaltaisempaa, mutta rantaa lähestyttäessä
ja valonmäärän lisääntyessä lehtipuiden määrä kasvaa. Samalla aluskasvillisuus lisääntyy, mutta siitä
huolimatta alue on melko helppokulkuista. Puiden lomassa kasvaa runsaasti varpukasveja, erityisesti
mustikkaa. Aivan itäisimmässä kohdassa aluetta sijaitsee pieni mukava kivipohjainen uintipaikka. Ihmisen kädenjälki näkyy metsään syntyneinä polkuina sekä puuston harvennuksina. Rantaviivan tuntumassa kasvaa runsaasti tervaleppää sekä lähinnä koivua ja kuusta.
Saavuttaessa läntisemmälle rantajaksolle tullaan ensin pienelle luonnon muokkaamalle hiekkarannalle,
jonka jälkeen kulkeminen rannassa hetkellisesti vaikeutuu kasvillisuuden tihentyessä. Aivan rantaviivan
tuntumassa kulkeminen on kuitenkin helpompaa ja leirikeskusta lähestyttäessä polku muuttuu hiekkatieksi. Samalla länteen päin kuljettaessa ranta-alue muuttuu koko ajan avoimemmaksi ja enemmän
ihmisen muokkaamaksi.
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Rannan ruovikkoisuus on muihin alueisiin verrattuna melko vähäistä ja siten rannasta aukeaakin monin
paikoin komeat näkymät merelle. Heinänokan rantaan on suurimmalta osalta helppo rantautua, mikä
tekeekin siitä harvinaisen ranta-alueen tutkittujen joukossa. Johtuen leirikeskuksen sijainnista alue ei
periaatteessa ole enää vapaata virkistyskäytölle.
Omistus: Itäinen osa kokonaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, läntinen sekä Turun kaupungin
että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omistuksessa
Yleiskaava: PY
Asemakaava: Saavutettavuus: Heinänokantietä pääsee alueen lähelle helposti pyörällä ja henkilöautolla. Partiovenesataman yhteydessä on myös suurehko pysäköintipaikka henkilöautoille. Paikallisliikenteen bussin
päätepysäkki sijaitsee kävelyetäisyydellä Samppaantien varrella. Itse ranta-alueelle saapuminen onkin
hieman hankalampaa, sillä reitit rannalle kulkevat joko leirikeskuksen tai kesämökkien läheisyydestä.
Ehdotukset: Heinänokan vapaan rannan alueen virkistyskäyttöön ottoa rajoittaa sekä seurakunnan
leirikeskuksen että yksityisten kesämökkien sijainti alueella. Ranta tarjoaisi kyllä mahdollisuuksia vaikka ulkoilureitille ja pienimuotoiselle uimarannalle, mutta ulkoilureittiä varten metsää tulisi hieman raivata. Tältä ulkoilureitiltä avautuisi erinomaiset näköalat Airistolle ja luonnon hiekkaranta voisi toimia
virkistävänä taukopaikkana reitin varrella.

5.3.7 Annalanlahti

Kuva 27. Annalanlahden ranta etelästä kuvattuna.
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Kohteen nimi: Annalanlahti
Vapaan rannan pituus: 230 m
Aluekuvaus: Annalanlahden vapaan rannan alue sijaitsee Satavan itäosissa Kuolemannokan eteläpuolella. Annalan kallioilta rantaa lähestyttäessä metsätyypit muuttuvat jatkuvasti. Aivan korkeimmilla
kohdilla vallitsevat kuivahkon kankaan lajit ja maastossa kulkeminen on melko helppoa. Alueen pohjoisreunaa kuljettaessa maannos muuttuu ohuemmaksi ja kalliomurrokset tulevat esiin. Tällä pienehköllä alueella kuivan kankaan lajit ovat vallitsevia ja harvasta männiköstä johtuen alueelta aukeaa merelle komeat näköalat.
Kalliopaljastumien alueelta etelään siirryttäessä metsä muuttuu huomattavasti tiheämmäksi ja vaikeakulkuisemmaksi. Metsätyyppi vaihettuu tuoreen kankaan kautta rannan tervalepikkoon, joka on alueelta selkeästi erottuva erityinen biotooppi. Helpoimmin rannalle pääsee mereen päättyvää kalliopaljastumaa seuraamalla. Vesirajan tuntumaan laskeutuu etelämpänä toinenkin rantakallio ja näiden väliin
on muodostunut hiekkaranta, jonka kiviaines koostuu paikoin myös karkeammasta sorasta. Rantautuminen onnistuu tälle rantajaksolla helposti ainakin pienemmillä veneillä. Hiekkarannan alueelle on
ajautunut mereltä melkoisesti roskaa, joka pilaa muuten hienon rannan. Toinen ongelma on alueen
koko, sillä rantajakson keskeltä voi yhtaikaisesti nähdä naapurikiinteistöjen kesämökit.
Omistus: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Yleiskaava: PY
Asemakaava: Saavutettavuus: Annalanlahden ranta-alueelle pääsee kohtalaisen helposti omalla autolla ja polkupyörällä. Auton pysäköinti on ongelmallista. Paikallisliikenteen linja-auto kulkee Samppaantietä pitkin, josta
on muutaman sadan metrin kävelymatka rannalle. Metsässä on suhteellisen helppo kulkea.
Ehdotukset: Alueen luonnon hiekkarannan voisi ottaa mökkiläisten virkistyskäyttöön yhteisrannaksi tai
vaihtoehtoisesti se voisi toimia melojien taukopaikkana. Rantaan vievää polkua voisi kohentaa ja tällä
tavoin helpottaa metsässä liikkumista.
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5.4 Kakskerta ja Kakskerranjärvi

Kuva 28. Kaupungin ja yhteisöjen ainakin osittain omistamat yli 100 metrin pituiset vapaan rannanjaksot Kakskerrassa ja Kakskerranjärvellä.

Alueen sijainti ja yleispiirteet
Satavan eteläpuolella sijaitsee tutkituista saarista luonnonoloiltaan vaihtelevin, Kakskerta. Kakskertaa
luonnehtii samankaltainen murroslinjojen mukainen suuntautuneisuus kuin Satavaakin ja saaren suurin
murroslaakso on itse asiassa merestä maankohoamisen myötä irti kuroutunut Kakskerranjärvi.
Kakskerta on kooltaan Satavaa suurempi, mutta sitä ei ole rakennettu läheskään niin tiiviisti. Tämä
näkyy myös siinä, että saarella asui vuoden 2004 lopussa ainoastaan 633 pysyvää asukasta. Asutus
on levittäytynyt myös Kakskerrassa vahvasti rannoille ja vapaat ranta-alueet alkavatkin olla vähissä.

5.4.1 Sulkeutuneisuusanalyysin tulokset ja aluekuvaukset Kakskerrassa ja Kakskerranjärvellä
5.4.1.1 Kakskerta
Kakskerran rantaviivan pituus oli seudullista rantaviivaa käyttäen 25,9 kilometriä. Kakskerrassa rantojen kokonaispituudesta vapaita rantoja on 2829 metriä ja niistä yli sadan metrin mittaisia rantajaksoja
on 1983 metriä, joka vastaa 8 % osuutta Kakskerran kaikista rannoista. Näitä yli sadan metrin mittaisia
vapaita rantajaksoja oli Kakskerrassa kahdeksan kappaletta ja niistä kaupungin ainakin osittain omistamia oli Hylklahden rantajakso. Kakskerrassa sijaitsee lisäksi myös yksi yhteisöjen omistama vapaa
rantajakso. Näiden tutkimuksen kannalta merkittävimpien, eli kaupungin ainakin osittain omistamien
sekä yhteisöjen omistamien, rantajaksojen yhteispituus Kakskerrassa oli 1169 metriä ja näitä alueita oli
yhteensä kolme kappaletta. Nämä alueet vastaavat ainoastaan viittä prosenttia koko Kakskerran rantaviivan pituudesta.
Kakskerran vapaat rantajaksot koostuvat yhdestä 100-199 metrin, yhdestä 200-299 metrin sekä yh
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destä 500-999 metrin luokkaan kuuluvasta vapaasta rantajaksosta. Kakskerran vapaat ranta-alueet
ovat siis vähäisiä ja siten Kakskerran merenpuoleiset rannat ovat vahvasti sulkeutuneita. Kaupungilla
ole hallinnassaan kuin osittain yksi vapaa yli 100 metrin pituinen rantajakso Kakskerran alueella. Sen
sijaan yksityiset maanomistajat omistavat yli 60 %:a Kakskerran vapaista rannoista.
Jos lukuihin otetaan mukaan myös yksityisomistuksessa olevat vapaat rantajaksot, saadaan lyhyimpään luokkaan lisäystä kolmen rantajakson ja 200-299 m –luokkaankin kahden rantajakson verran.
Pidempiin luokkiin ei tule lainkaan muutoksia. Merkittävimmät yksityisomistuksessa olevat vapaan rannanjaksot Kakskerrassa ovat Villa Vapparnin ranta ja Meri-Pennilän ranta, jotka ovat molemmat runsaan 200 metrin pituisia. Yksityiset vapaat ranta-alueet mukaan luettuna Kakskerrassa olisi noin kolme
prosenttia enemmän vapaata rantaa.
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rantajaksojen omistussuhteet

0%
25%

62%

13%

Kaupunki

Yksityinen

Yhteisö

Useita omistajia

Kuva 29. Kakskerran yli sadan metrin mittaisten vapaiden rantajaksojen omistussuhteet.
Kakskerrassa analyysituloksia täytyi muokata ainoastaan Hylklahden rantajakson alueelta, sillä Satavan vyöhykeanalyysin tulokset aiheuttivat sulkeutumista myös Hylklahden puoleiselle eteläiselle rannalle. Siksi vyöhykeanalyysi ajettiin pelkästään Kakskerran rakennuksilla.

5.4.1.2 Kakskerranjärvi
Kakskerranjärven rantaviivan pituus oli seudullista rantaviivaa käyttäen 14,4 kilometriä, kun mukaan
lasketaan Käärmesaaren ja Muurahaissaaren rantaviivan pituudet. Kakskerranjärven rantojen kokonaispituudesta vapaita rantoja on 3031 metriä. Yli sadan metrin pituisia rantajaksoja kaikista Kakskerranjärven rannoista on 2729 metriä, joka vastaa 19 % osuutta Kakskerranjärven kaikista rannoista.
Näitä yli sadan metrin mittaisia vapaan rannan jaksoja oli Kakskerranjärvellä yhteensä seitsemän kappaletta ja niistä kaupungin ainakin osittain omistamia oli kolme rantajaksoa. Kakskerranjärven rannalla
sijaitsee myös yksi yhteisön omistama rantajakso. Näiden tutkimuksen kannalta merkittävimpien, eli
kaupungin ainakin osittain omistamien sekä yhteisöjen omistamien, rantajaksojen yhteispituus Kakskerranjärvellä oli 2072 metriä ja näitä alueita oli yhteensä neljä kappaletta. Prosentuaalisesti tämä
vastaa Kakskerranjärven rantaviivan kokonaispituudesta noin 14 %:a, mutta tässä yhteydessä on
huomioitava Käärmesaaren suuri vaikutus saatuihin lukuarvoihin. Ilman Käärmesaarta vapaan rannan
osuus olisi alueella puolet pienempi.
Kakskerranjärven vapaat rantajaksot jakautuivat siten, että 200-299 metrin luokassa on yksi, 300-499
metrin luokassa on kaksi ja yli 1000 metrin luokassa yksi vapaa rantajakso. Suhteellisesti Kakskerran
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järvellä tutkimusalueista toiseksi eniten vapaita ranta-alueita, yhteensä 14 %. Tästä huolimatta myös
Kakskerranjärven ranta alueet ovat vahvasti sulkeutuneita ja ainoastaan rakentamaton Käärmesaari on
rantaviivaltaan pirstoutumaton. Maanomistukseltaan Kakskerranjärven vapaat ranta-alueet jakautuvat
miltei kahtia kaupungin ja yksityisen omistuksen välillä kummankin osuuden ollessa noin 43 %.
Jos Kakskerranjärven analyysituloksiin lasketaan mukaan myös yksityisomistuksessa olevat vapaan
rannanjaksot, saadaan lyhyimpään luokkaan lisää yksi rantajakso ja seuraavaan luokkaan kaksi rantajaksoa. Merkittävin näistä yksityisomistuksessa olevista vapaan rannan alueista on Kissasaaressa
sijaitseva noin 250 metrin pituinen vapaan rannan alue. Yksityiset vapaat ranta-alueet mukaan luettuna
Kakskerranjärvellä olisi noin viisi prosenttia enemmän vapaata rantaa.

Kakskerranjärven yli sadan metrin mittaisten vapaiden
rantajaksojen omistussuhteet

14%

0%

43%

43%

Kaupunki

Yksityinen

Yhteisö

Useita omistajia

Kuva 30. Kakskerranjärven yli sadan metrin mittaisten vapaiden rantajaksojen omistussuhteet.
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5.4.2 Hylklahti

Kuva 31. Hylklahden vapaa ranta-alue Kakskerran sillalta kuvattuna.
Kohteen nimi: Hylklahti
Vapaan rannan pituus: länsipuoli 750 m ja sillan itäpuoli 50 m
Aluekuvaus: Hylklahden vapaan rannan alue sijaitsee Kakskerran luoteisosassa heti sillan länsipuolella. Alue on pituudeltaan yli 700 metriä, ja siten se on pisimpiä tutkimuksessa mukana olleita vapaan
rannan alueita. Heti sillalta länteen lähdettäessä avautuu noin 200 metrin mittainen niitty. Höyttistensuntin vesirajan tuntumassa kasvaa koko niityn mitan tiheä rantakoivikko, jonka jälkeen alkaa laajamittainen ruovikko. Ruovikko säilyy runsaana koko tutkimusalueen matkan ja se levenee länteen päin
liikuttaessa. Paikoitellen ruovikko on niin runsasta, että Höyttistensuntin veneväylä kapenee hyvin niukaksi. Niitetyllä niityllä liikkuminen on helppoa, mutta tiheässä ruovikossa eteneminen sen sijaan vaivalloista. Hylklahden rannalle rantautuminen on koko rantajakson pituudelta hankalaa tiheän ruovikon
vuoksi.
Hoidetun niityn loputtua seuraa pieni kostean niityn jakso, jonka jälkeen alkaa varsinkin painanteissa
hyvin kostea rantametsä. Rannan lähettyvillä kasvaa runsaasti tervaleppää ja koivua, ja tällä tulvaranta
vyöhykkeellä kenttäkerroksen kasvillisuudessa on erityisesti saniaisia, jotka viihtyvät hyvin kosteassa
ja varjoisassa metsässä. Hieman kauempana rannasta rinne alkaa nousta ja muuttua kuivemmaksi.
Kostean ja kuivemman maaston välissä kulkee hirvieläinten käyttämä polku, jota pitkin myös ihmisten
on helpointa edetä rytekköisessä maastossa. Rinteen kuivemmilla alueilla vallitseva puulaji on kuusi,
joka kasvaa niin tiheänä ettei kenttäkerrokselle riitä juurikaan valoa.
Noin 300 metrin tiheän metsän jälkeen metsätyyppi muuttuu mustikkatyypin tuoreeksi kankaaksi ja
metsässä liikkuminen helpottuu. Edellytyksenä tälle metsätyypin muuttumiselle on kuitenkin ollut alueella suoritettu metsänhoito, eli harvennushakkuut. Tämän pienen tuoreen kankaan jakson jälkeen
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vapaan rannan alue päättyy Hylklahden yhteisvenevalkamaan. Rinnettä ylöspäin noustessa metsä
muuttuu avoimemmaksi ja kuivemmaksi kuin rannan lähettyvillä. Puustossa kuusi vähenee männyn
vallatessa alaa ja samalla metsässä alkaa esiintyä myös satunnaisia jaloja lehtipuita, joista runsaimmin
tammea. Alueen kalliot nousevat paikoitellen melko jyrkästi ja liikkuminen on välillä hankalaa. Vaikka
alueen korkeimmat kohdat nousevat jyrkähkösti yli 45 metriin, niin siitä huolimatta alueen kasvillisuus
on kohtalaisen tiheää verrattuna esimerkiksi Höyttisten karuihin kallioihin.
Omistus: Turun kaupunki ja länsiosassa yksityinen
Yleiskaava: Suurimmaksi osaksi VL, aivan länsireuna LV ja kallioiden lakialueet AP-2
Asemakaava: Saavutettavuus: Hylklahden alueen läheisyyteen pääsee helposti kaikilla kulkuneuvoilla, myös paikallisliikenteen linja-autoilla, jotka kulkevat Kakskerrantietä. Alueelle kannattaa saapua Kakskerrantien
varresta niityn poikki ja jatkaa siitä eteenpäin metsänreunasta lähtevää polkua pitkin. Lähempänä rantaa liikkuminen on kuitenkin hieman hankalaa, koska ranta-alue on paikoitellen hyvin kostea ja puiden
oksat tukkivat polun. Alueella risteilee kuitenkin melko paljon polkuja ja vanhoja metsäautoteitä, joita
pitkin liikkuminen on helppoa.
Ehdotukset: Hylklahden vapaan rannan alue on luonnonoloiltaan vaikuttava ja siksi se voisikin toimia
jonkinlaisen luontopolun tai ulkoilureitin osana. Tuuli Vesannon tekemässä maisemasuunnitelmassa
vuodelta 2002 on ehdotettu, että alueelle tulisi perustaa kävelyreitti. Myös yleiskaavassa on kaavailtu
alueelle ulkoilureittiä, joka kulkisi Niemenkulmantieltä Hylklahden tervalepikkoon. Toinen virkistyskäyttömahdollisuus voisi olla Höyttistensuntin rantaan sijoitettava pienimuotoinen melojien taukopaikka.

Kuva 32. Satavan ja Kakskerran länsiosissa sijaitsevat kaupungin tai yhteisöjen omistamat vapaat
rantajaksot.

50

5.4.3 Hymylä

Kuva 33. Avointa vanhaa kuusikkoa Hymylässä.
Kohteen nimi: Hymylä
Vapaan rannan pituus: 320 m
Aluekuvaus: Hymylän vapaan rannan alue sijaitsee Kakskerranjärven rannalla Käärmesaaren pohjoispuolella. Alue on yksi harvoja Kakskerranjärven vapaita rantoja ja senkin molemmin puolin sijaitsee
kesäasuntoja. Hymylän ranta-alue on osa suurempaa metsä-aluetta, joka on muuttuu reheväksi rantaa
kohti kuljettaessa. Ranta-aluetta lähestyttäessä metsä on aluksi kuusi- ja mäntyvaltaista tuoretta kangasta, mutta rannan tuntumassa lehtipuiden osuus kasvaa ja vesirajassa kasvaa erityisesti koivua ja
tervaleppää. Hymylän rannassa ei kasva lainkaan ruovikkoa, joten koko rannan matkalta on kohtalaisen hyvät näkymät järvelle. Rantautuminen onnistuu parhaiten juuri nuotiopaikalle, mutta myös muutamaan muuhun avoimempaan kohtaan on mahdollista laskea maihin.
Vapaan rannan länsiosassa sijaitsee nuotiopaikka, joka muodostuu muutamasta lahoavasta penkistä,
mutta järvelle aukeavat upeat näkymät korvaavat nämä varustuksen puutteet. Nuotiopaikalta länteen
kuljettaessa alkaa komea vanha kuusikko, jonka poikki kulkee hirvien käyttämä polku. Kuusikko on
paikoin melko vaikeakulkuista, mutta se on erittäin näyttävää. Avoimemmissa paikoissa kenttäkerroksessa levittäytyy ketunleipää kymmenien neliömetrien laajuisina kasvustoina, joiden lomassa makaa
kääpäsienien lahottamia puunrunkoja.
Omistus: Turun kaupunki
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Yleiskaava: V (maakuntakaavassa S)
Asemakaava: Saavutettavuus: Brinkhallintieltä on Hymylän ranta-alueelle matkaa yli kilometri. Pyörällä ja kävellen
tämän matkan taittaa helposti ja polkua pitkin pääsee suoraan nuotiopaikalle. Myös henkilöautolla on
mahdollista tulla, mutta pysäköintipaikkoja on tien varressa vain muutama. Linja-autolla pääsee Brinkhallintien varteen, josta voi jatkaa kävellen perille.
Ehdotukset: Hymylän rannan nuotiopaikka kannattaisi kunnostaa ja rakentaa paikalle kunnollinen tulisija, sillä tällä hetkellä tulen joutuu tekemään suoraan paljaalle maalle. Ranta voisi toimia myös mahdollisena uimapaikkana, jos alueelle rakennettaisiin pieni laituri. Yleiskaavassa Hymylän ranta-alueelle
on suunniteltu ulkoilureittimahdollisuutta, joka tulisi Brinkhallintieltä päin ranta-alueen itäosaan ja palaisi samaa reittiä takaisin. Alueella jo tällä hetkellä sijaitsevaa nuotiolle vievää polkua tulisi hyödyntää
virkistyskäyttöä suunniteltaessa, eikä metsään tulisi raivata uusia polkuja. Hymylän vanha kuusikko ei
ole potentiaalinen luontopolkureitti, koska jos metsään raivataan uusi leveämpi polku niin menetetään
merkittävä osa alueen luontoarvoista.

5.4.4 Käärmesaari

Kuva 34. Käärmesaari idästä.
Kohteen nimi: Käärmesaari
Vapaan rannan pituus: 1070 m
Aluekuvaus: Käärmesaaren vapaan rannan alue käsittää saaren koko rantaviivan, sillä saarella ei si
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jaitse mitään rakennuksia tai rakenteita. Vesirajan tuntumassa Käärmesaaren metsä on monin paikoin
avointa ja tälle vyöhykkeelle tyypillisiä puulajeja ovat mänty, koivu sekä harvalukuisempana myös kataja. Kenttäkerroksessa vallitsevia kasveja ovat mustikka ja kanerva. Saaren länsiosissa kulkee useita
todennäköisesti eläinten aikaansaamia polkuja.
Saaren sisäosaa kohti kuljettaessa metsä muuttuu tiheämmäksi ja kuusivaltaiseksi. Sisäosissa tiheä
vanha kuusikko onkin vallitseva metsätyyppi lukuun ottamatta muutamaa avokallioaluetta, joilla kasvaa
harvakseltaan mäntyjä. Käärmesaaren kuusikko on säilynyt hyvin luonnontilaisena sekä koskemattomana. Tästä osoituksena ovat lukuisat kaatuneet puut, jotka hiljalleen lahoavat metsämaaksi. Tiheän
kuusikon alueella aluskasvillisuus on miltei olematonta. Erityispiirteenä Käärmesaaren eläinlajistossa
ovat muurahaiset, joita on todella runsaasti. Saarella on lukuisia yli metrin korkuisia pesiä ja muutamat
pesät yltävät jopa puolentoista metrin korkeuteen. Muurahaisia on paikoitellen niin paljon, että niiden
kulkureiteistä on muodostunut polkujen kaltaisia leveitä väyliä.
Omistus: Turun kaupunki
Yleiskaava: S
Asemakaava: Saavutettavuus: Käärmesaari sijaitsee Kakskerranjärvellä, joten sinne päästäkseen on käytettävä venettä.
Ehdotukset: Johtuen Käärmesaaren sijainnista Kakskerranjärvellä saaren virkistyskäyttömahdollisuudet ovat heikot. Tämä on kuitenkin yleiskaavassa suojellun saaren luonnon kannalta positiivinen asia,
sillä hankala saavutettavuus suojelee saaren biotooppeja.
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5.4.5 Brinkhall
5.4.5.1 Brinkhallin uimaranta ja ympäristö

Kuva 35. Niitty Brinkhallin uimarannan lähellä. Taustalla uimarannan laituri.
Kohteen nimi: Brinkhallin uimaranta ja ympäristö
Vapaan rannan pituus: 470 m
Aluekuvaus: Lähestyttäessä aluetta lännestä joudutaan miltei kävelemään yksityistalon pihapiirin poikki, jotta päästään kostealle rantaniitylle. Rantaniityllä liikkuminen on erittäin työlästä johtuen miltei miehenmittaisesta kasvustosta, joka on erittäin runsasta ja koostuu lähinnä koiranputkista ja nokkosista.
Kakskerranjärven rantavyöhykkeessä on koko matkalta tiheää tervalepikkoa ja joukossa kasvaa myös
pajua sekä tammen taimia.
Saavuttaessa uimarannan tuntumaan tiheä kasvusto ja puusto loppuvat ja ranta-alueelle aukeaa niitty,
jossa kasvaa runsaasti muun muassa maitohorsmaa. Niittyä jatkuu noin 100 metrin matka, kunnes
rannassa aukeaa hyväkuntoinen hiekkaranta. Hiekkarannan yhteydessä on suurehko laituri ja käymälä. Parhaiten ranta-alueelle voi rantautua juuri uimarannan kohdalla, sillä muuten rantakasvillisuus ehkäisee maihinnousun tehokkaasti. Heti rannan vieressä on kallioinen niemenkärki, jonka kasvillisuus
on vaatimattomampaa kuin alavammilla alueilla. Kallion laella kasvaa mäntyä, mutta vesirajan tuntumassa tervaleppää on runsaasti niillä paikoin, jossa kallio ei jatku veteen asti.
Omistus: Turun kaupunki
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Yleiskaava: V
Asemakaava: Saavutettavuus: Alueelle pääsee kohtalaisen helposti polkupyörällä ja henkilöautolla. Paikallisliikenteen linja-autot kulkevat Brinkhallintietä pitkin aivan rannan vierestä. Rannalle on suositeltavampaa
tulla Brinkhallintieltä vasta rannan jälkeen oikealle kääntyvää hiekkatietä pitkin. Lännestä tultaessa
avoin ranta-alue on hankalasti saavutettavissa ja kostealla niityllä kulkeminen on työlästä.
Ehdotukset: Alueella toimiva yleinen uimaranta on hyväkuntoinen ja viihtyisä. Uimarannan varustetasoa voisi tosin kohentaa siten, että rannalle hankittaisiin muutama penkki ja pöytä taukopaikaksi. Alueen virkistyskäyttöarvoa voisi nostaa myös entisestään rakentamalla sinne järvenrantaa mukailevan
ulkoilureitin, joka voisi olla yhteydessä Lehtikuusitiehen.

5.4.5.2 Brinkhallin kartanon ranta

Kuva 36. Brinkhallin kartanon rannan kosteaa rantametsää.
Kohteen nimi: Brinkhallin kartanon ranta
Vapaan rannan pituus: 230 m
Aluekuvaus: Reitti Brinkhallin kartanon rantaan kulkee kartanon pihapiirin poikki ja matkan varrella voi
ihailla sekä komeaa kartanoa että kartanon näyttäviä puistoja. Kartanon vapaan rannan-alue on aikojen saatossa ollut selkeästi ihmisen muokkaama ja rannan välittömään läheisyyteen pääsee hiekkatietä pitkin. Idästä päin ranta-aluetta lähestyttäessä ohitetaan ensin kesäasunto, jonka jälkeen alkaa
kostea rantalehto (puna-ailakkityyppi). Tämän metsän vallitsevia puulajeja ovat vaahtera ja erityisesti
rannempana tervaleppä. Metsälaikun kenttäkerroksen kasvillisuus on melko vaatimatonta, sillä alueen
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kasvillisuutta on karsittu. Aivan vesirajan tuntumassa kasvaa myös hieman ruovikkoa.
Keskellä vapaan rannan aluetta sijaitsee kartanon uimahuone. Uimahuoneen vieressä on myös pieni
ruovikosta niitetty alue, joka toimii uimarantana. Tältä paikalta avautuvat komeat näkymät Satavan ja
Kulhon suuntaan. Uimahuoneelta länteen päin kuljettaessa jatkuu itäpuolelta alkanut kostea lehto,
mutta tällä puolella kenttäkerroksen kasvillisuus on selkeästi runsaampaa. Vallitsevia puulajeja ovat
lehmus, saarni sekä tervaleppä, joka on sijoittunut lähinnä rantaviivan tuntumaan. Tällä rantajaksolla
ruovikkoa kasvaa selkeästi enemmän kuin uimahuoneen itäpuolella. Lännessä alue päättyy kartanon
saunarakennuksen pihapiiriin. Alueelle rantautuminen on helpointa uimahuoneen kohdalta, mutta
mahdollista myös uimahuoneen itäpuolelta.
Siirryttäessä kauemmaksi rannasta maasto alkaa nousta ja metsätyyppi muuttuu kuivemmaksi ja havupuuvaltaisemmaksi koko vapaan rannan matkalla.
Omistus: Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö
Yleiskaava: V (maakuntakaavassa S)
Asemakaava: Saavutettavuus: Alueelle on suhteellisen helppo tulla kaikilla kulkuneuvoilla. Paikallisliikenteen linjaautolla pääsee Brinkhallintielle, josta on lyhyt kävely matka rannalle. Henkilöautolla tultaessa pysäköinti ei onnistu aivan rannan tuntumaan. Alueella on helppo kävellä, sillä hiekkatietä pääsee aivan
vesirajan tuntumaan.
Ehdotukset: Brinkhallin kartano ympäristöineen on erittäin viehättävä, samoin kuin ranta-alueen uimahuone lehtometsän keskellä. Alue sopisi hyvin jonkin ulkoilureitin osaksi, kuten yleiskaavassa onkin
kaavailtu. Uimahuoneen tuntumaan, lehdon siimekseen, sijoitettu taukopaikka olisi erittäin viihtyisä ja
varmasti suosittu kohde.
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5.4.5.3 Brinkhallin niitty ja ranta

Kuva 37. Brinkhallin niityn länsiosa.
Kohteen nimi: Brinkhallin niitty ja ranta
Vapaan rannan pituus: 210 m
Aluekuvaus: Kakskerranjärven pohjoisrannalla sijaitsevalle Brinkhallin niityn ja rannan alueelle pääsee
miltei suoraan Brinkhallintien varrelta, sillä alueelle tarvitsee kävellä vain noin 100 metriä tieltä. Alue
muodostuu pääasiassa laajasta niitystä, joka on rantarinteessä kuivempaa ja lähempänä vesirajaa
kosteampaa. Kuivemmalla alueella vallitsevia lajeja ovat muun muassa särmäkuisma, timotei ja siankärsämö. Tällä kuivemmalla alueella liikkuminen on helppoa, koska kasvillisuus on kohtalaisen matalaa ja maan pinta kovaa.
Siirryttäessä lähemmäs rantaa maa-aines muuttuu kosteammaksi ja lajistossa vallitsevat muun muassa pelto-ohdake ja nokkonen. Tällä alueella kasvillisuus on korkeampaa ja maan pintakin pehmeämpää, joten liikkuminen muodostuu hieman hankalammaksi. Vesirajan tuntumassa kasvaa pääasiassa
tervaleppää, mutta myös jonkin verran tuomea, vaahteraa, koivua ja pajua. Itse rantatöyräs on miltei
koko matkalta puuston ja aluskasvillisuuden peittämää, mutta muutamasta kohdasta veden äärelle on
kuitenkin suhteellisen helppo päästä. Sen lisäksi, että kasvillisuus hankaloittaa vesirajassa liikkumista,
on jyrkkä rantatöyräs monin paikoin sortunut veteen ja samalla myös rannan puita on kaatunut järveen.
Kuljettaessa rantaviivaa itään rannankasvillisuus muuttuu entistäkin tiheämmäksi ja lehtomaiset lajit
valtaavat alaa. Ruovikkoa tällä rantajaksolla ei ole lainkaan, ja siksi alueelle rantautuminen onkin rantakasvillisuudelta avoimemmissa kohdissa kohtalaisen helppoa.
Omistus: Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö
Yleiskaava: V
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Asemakaava: Saavutettavuus: Alueelle pääsee helposti kaikilla kulkuneuvoilla, mutta henkilöauton pysäköinti tuottaa
ongelmia. Niityllä liikkuminen on suhteellisen helppoa, mutta vesirajan tuntumassa hankalampaa. Veneellä rantautuminen onnistuu parhaiten alueen keskivaiheilta, mutta muualla kasvillisuus hankaloittaa
toimintaa.
Ehdotukset: Niityn poikki olisi mahdollista tehdä pieni ulkoilureitti ja sen yhteyteen rannan avoimempaan kohtaan taukopaikka, josta ulkoilijat voisivat ihailla näkymiä Kakskerranjärvelle. Tähän samaan
paikkaan olisi mahdollista rakentaa myös laituri sekä uimarien että veneilijöiden käyttöön.

5.4.6 Käikullan ranta
Kohteen nimi: Käikullan ranta
Vapaan rannan pituus: 190 m
Aluekuvaus: Alue sijaitsee Armonlaaksossa Kakskerran pohjoisrannalla ja se käsittää ruovikkoisen
umpeen kasvaneen merenlahden. Käikullan rantaan päästäkseen on kuljettava yksityisasuntojen pihapiirin kautta, tai vaihtoehtoisesti golf-kentän ja tiheän metsän läpi. Käikullan ranta-alueen länsiosassa
sijaitsee yksityinen venevalkama, mutta muuten ranta-alue on täysin ruovikon peittämä. Ruovikkoa
ympäröi kostea rantaniitty, joka rajautuu rannan kallioihin. Kallioilta alkaa kostea kuusivaltainen tuore
kangas. Lukuun ottamatta kallioita, alueella on erittäin hankala liikkua kasvillisuuden tiheyden ja maaperän kosteuden vuoksi.
Kallioilta avautuu komeat näkymät ruovikon yli merelle. Rantautuminen Käikullan rantaan on yksityistä
venevalkamaa lukuun ottamatta mahdotonta, koska ruovikko on tukkinut rannan täysin.
Omistus: Paasikiviopistoyhdistys ry. ja yksityinen
Yleiskaava: LV
Asemakaava: Saavutettavuus: Alueelle on helppo tulla pyörällä ja kävellen, mutta myös henkilöautolla ja linja-autolla
pääsee rannan läheisyyteen. Helpoimmin rannalle yksityistä tietä pitkin, joka vie suoraan venevalkamalle. Itse ranta-alueella liikkuminen on kasvillisuuden ja maaperän kosteuden takia hankalaa.
Ehdotukset: Alue ei tarjoa juurikaan virkistyskäyttömahdollisuuksia, mutta luontoarvoiltaan tämä kosteikkoalue on säilyttämisen arvoinen.

6. Yhteenveto
Vapaiden rantojen kartoituksesta saatuja tuloksia voidaan pitää odotetunkaltaisina. Lopputulokset ovat
samansuuntaisia kuin Suomen merenrannikoiden sulkeutuneisuustutkimuksessa kymmenen vuotta
sitten saadut, vaikka näitä tuloksia ei voidakaan suoraan vertailla keskenään johtuen erilaisista tutkimusmetodeista. Tutkimusalueen rannoista oli tutkimusajankohtana yli 100 metrin pituisia, kaupungin
tai yhteisön ainakin osittain omistamia, vapaita rantajaksoja 13 % eli saarten sulkeutuneisuusaste oli
87 %. Jos mukaan lasketaan myös yksityisomistuksessa olevat vapaat rantajaksot, niin vapaiden rantajaksojen osuudeksi kokonaisrantaviivasta saadaan 18 %.
Suurin osa vapaista rakentamattomista ranta-alueista sijaitsee Hirvensalossa, mutta suuri osa näistä
rannoista on jo suojelun piirissä tai muuten virkistyskäytön kannalta epäedullisia. Hirvensalossa kaupungin tai yhteisöjen omistamia vapaita ranta-alueita ei ole kuitenkaan enempää kuin 20 % saaren
kokonaisrantaviivasta. Yksityisten omistamat rantajaksot mukaan luettuna vastaava luku on 25 %, eli
tilanne pysyy lähes samana. Hirvensalossa monet vapaista rannoista ovat jo virkistyskäytössä tai suojelun alaisina, joten tilanne eroaa melkoisesti muiden saarien tilanteesta. Kaikkein merkittävimpiä va
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paiden rantojen virkistyskäyttö- ja suojelualueita Hirvensalossa ovat Moikoisten uimaranta, Sorttamäen
uimaranta, Friskalanlahden suojelualue ja Illoistenjärven Siirtolapuutarhan ranta. Hirvensalossa on
kuitenkin vielä useita virkistyskäytön kannalta huomionarvoisia ranta-alueita, kuten Papinsaarenpuisto,
Tammirinne sekä Kaasuvuori.
Satavassa vapaita rakentamattomia rantoja on selvästi Hirvensaloa vähemmän, sillä kaupungin tai
yhteisöjen omistamia rantajaksoja on ainoastaan 12 % saaren kokonaisrantaviivasta. Tilanne muuttuu
Satavassa hivenen positiivisemmaksi, kun mukaan lasketaan myös yksityisten omistamat rantajaksot,
jolloin rakentamattomien rantojen osuudeksi saadaan 19 %. Satavan vapaista rannoista on virkistyskäytössä nykyisellään ainoastaan Ekvallan uimaranta ja Heinänokan rannat. Saarella on kuitenkin virkistyskäytön kannalta monia potentiaalisia rantajaksoja, kuten Marjalehdon sekä Höyttisten alueet.
Kakskerrassa vapaiden rantajaksojen osuus on tutkimusalueen vähäisin, sillä Kakskerran merenpuoleisista rannoista kaupungin tai yhteisön omistamia vapaita ranta-alueita on ainoastaan viisi prosenttia.
Tämä tilanne ei juurikaan muutu, kun mukaan lasketaan myös yksityisomistuksessa olevat rakentamattomat rantajaksot, sillä tällöin vapaita rantoja on kahdeksan prosenttia koko rantaviivan pituudesta.
Kakskerran merenpuoleisista vapaista rantajaksoista ei virkistyskäytössä ole kuin Brinkhallin kartanon
ranta, eikä tämäkään ranta-alue ole kaupungin omistuksessa. Tulevan virkistyskäytön kannalta Kakskerran kaikkein potentiaalisin rantajakso on Hylklahden ranta-alue, jonne olisi mahdollista sijoittaa pienimuotoinen luontopolku. Kakskerrassa jäljellä olevien vähäisten vapaiden rantajaksojen suojeluun
tulisi kiinnittää erityistä huomiota, eikä ranta-alueisiin vaikuttavaa uutta rakennuskantaa tulisi kaavoittaa
lainkaan.
Kakskerranjärvellä tilanne on muuhun Kakskertaan verrattuna hieman valoisampi, sillä siellä vapaita
ranta-alueita kaupungin tai yhteisön omistamia rantajaksoja on vielä 14 % kokonaisrantaviivasta. Yksityisomistuksessa olevat rantajaksot mukaan luettuna vapaan rannan osuus on 19 %. Kakskerranjärven lukemia tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että Käärmesaaren yli kilometrin pituisella vapaalla ranta-alueella on huomattava vaikutus alueelta saatuihin lopputuloksiin ja ilman sitä Kakskerranjärven kaupungin tai yhteisön omistaman vapaan rannan pituus vähenisi puolella. Kakskerranjärven
vapaista ranta-alueista ei ole tällä hetkellä laajemmassa virkistyskäytössä kuin Brinkhallin uimaranta,
mutta esimerkiksi Hymylän rannasta olisi mahdollista kehittää mukava ulkoilureitin taukopaikka.

Kaupungin ja yhteisöjen ainakin osittain omistamien yli 100
metrin pituisten vapaiden rantajaksojen jakautuminen
saarikohtaisesti

16%

Hirvensalo

9%

Satava
53%

Kakskerta
Kakskerranjärvi

22%

Kuva 38. Kaupungin ja yhteisöjen omistamien yli 100 metrin pituisten vapaiden rantajaksojen jakautuminen saarikohtaisesti.
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