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JOHDANTO

Maakuntakaavan suojelualueilla (S-alueet) turvataan alueiden 
luonnonarvoja, joihin sisältyvät sekä elollisen että elottoman 
luonnon arvot. Tässä raportissa kuvataan maakuntakaavoissa 
olevien S-alueiden tarkistuksen tuloksia. Kohteiden luontoarvoista 
ja rajauksen tarkoituksenmukaisuudesta haluttiin saada ajanta-
saista tietoa erityisesti maastokäyntien ja paikkatietoaineistojen 
tarkastelun avulla. Selvityksen tulokset on kuvattu kohdekorteissa, 
joissa kerrotaan myös kohteen sijainti ja rajaus maakuntakaavassa, 
suojelustatus ja suojeluperusteet sekä viittaukset luontoselvityksiin, 
joista tieto on saatu.

Maastoselvitys kohdennettiin alueisiin, joiden luontoarvoista ei ole 
tuoretta tietoa. Luontotietoa tuotetaan usein kuntien kaavoituk-
sen yhteydessä, luonnon monimuotoisuuden hoitosuunnitelmia 
laadittaessa sekä suojeluohjelmiin tai uhanalaisiin luontotyyppei-
hin kohdistuvissa inventoinneissa. Esimerkiksi Varsinais-Suomen 
alueella uhanalaisia suoelinympäristöjä kartoitettiin soidensuojelun 
täydennysohjelmaa varten. Myös pienvesien ja perinnemaisemien 
inventointiin on viime vuosina panostettu ympäristöhallinnon 
toimesta. 

Arviointi inventoinnin tarpeessa olevista alueista tehtiin Varsinais-
Suomen maakuntaliiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
luonnonsuojeluosaston yhteistyönä. Tarkemman selvityksen piiriin 
valikoitui keskustelujen perusteella 91 suojelualuetta.
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LUONTOSELVITYKSEN MENETELMÄT JA TYÖHÖN OSALLISTUNEET TAHOT

Tarkistettavaksi valituista kohteista tehtiin maastotyötä varten 
esiselvitys tutustumalla aiemmin tehtyihin luontoselvityksiin sekä 
tarkastelemalla avoimia paikkatietoaineistoja muun muassa Paikka-
tietoikkunan ja Lounaispaikan verkkopalveluissa. Maakuntaliitoilla 
ei ole pääsyä ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin (mm. Hertta, 
SAKTI), mutta kohteista saatiin uhanalaislajistotiedot sekä perinne-
biotooppi-inventointitiedot ELY-keskuksen kautta.

Luonnonsuojeluosaston asiantuntijoiden luontoalueiden tuntemus 
oli merkittävässä roolissa työn kannalta, sillä heidän kanssa käydyis-
sä keskusteluissa saatiin kohteista yksityiskohtaista esitietoa ja hyviä 
neuvoja inventoinnissa huomioitaviin asioihin. Erittäin arvokas läh-
deaineisto oli myös VARELY:n informaatikko Tapio Saarion keräämä 
mittava tietopankki Länsi-Suomessa julkaistuista luontoselvityksis-
tä. Osa perinnebiotooppeja sisältävistä S-alueista on ollut mukana 
vuosien 2016 - 2017 perinnemaisemainventoinneissa, joten tausta-
aineistoa oli saataville VARELY:stä. Myös luonnon monimuotoisuu-
den hoitosuunnitelmista oli apua tiedon keräämisessä.

Tarkasteltavana oli laaja kirjo erilaisia biotooppeja, kuten pienvesiä, 
järviä, metsiä, soita, kallioalueita sekä perinnebiotooppeja. Valta-
kunnallisen ja maakuntatason luontokohteet ovat tyypillisesti usei-
den elinympäristöjen yhdistelmiä. Kohteella voi olla myös muita 
arvotekijöitä, kuten muinaisjäännöksiä tai geologisia arvoja (esim. 
harjumetsät, suppajärvet ja jyrkänteet). Mainitut tekijät liittyvät 
usein kiinteästi luonnonarvoihin, josta esimerkkinä jyrkänteiden alla 
olevat lehdot. Yhtä lailla muinaisjäännöksiä, kuten rauta- ja prons-
sikauden asuinpaikkoja esiintyy tyypillisesti kallioisilla mäkialueilla. 
Alueella voi tänä päivänä sijaita arvokas perinnebiotooppi, jonka 
kasvilajistoon kuuluu runsaasti arkeofyyttejä eli lajeja, joita tutkijat 
pitävät rautakautisten asuinpaikkojen indikaattoreina. Arkeofyyteis-
tä mm. sikoangervo, ahdekaura, nurmilaukka ja ketomaruna ovat 
perinnebiotooppi-inventoinnissa ns. huomionarvoisia lajeja. Selvi-
tystyössä käytetty aikaa myös muinaisjäännöksiin liittyvien tietojen 
tarkistukseen ja tarvittaessa täydentämiseen.

Maastotyöt tehtiin kesäkuun ja syyskuun 2017 välisenä aikana. 
Maastoinventoinnin teki Varsinais-Suomen liitossa ja Valoniassa 
työskentelevä luontoasiantuntija FM Niina Ruuska. Valoniassa oli 
samaan aikaan käynnissä myös Varsinais-Suomen pienvesien inven-
tointi, joten muutamissa pien- ja virtavesikohteissa inventointiosaa-
mista yhdistettiin. Kuusistonlahdessa sijaitseva Rauhalinnansaari sai 
puolestaan Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelusta retkikunnan 
vieraakseen, kun selvityksen tekijä kysyi saaresta tuoreita inven-
tointitietoja. Saarikohteiden tutkimus jäi Lapilan saaren ja Salon 
Förbyn osalta kirjallisuusselvitysten varaan, mutta Iso-Pukin saaren 
inventointiin saatiin lainaksi vene Turun kaupungin ympäristönsuo-
jeluosastolta.

Osaan kohteista pyydettiin lisätietoja kunnista. Linnustotietojen 
osalta oltiin kuntien lisäksi yhteydessä Turun lintutieteelliseen 
yhdistykseen, joka muissa maakunnissa toimivien yhdistysten 
tavoin koostaa maakunnassa esiintyvistä linnuista tietoa mm. Tiira-
havaintojärjestelmästä. Varsinainen raportti maakunnan linnustosta 
(ns. MAALI) ilmestynee kuitenkin lähiaikoina, joten lintukohteiden 
osalta selvitystä voi olla hyvä päivittää julkaisun jälkeen uudelleen. 
Useista lintujärvistä ei ilmeisesti ole kovin tuoretta tietoa käsillä, 
johtuen mahdollisesti lintujen tarkkailutornien ja -paikkojen puut-
teesta kyseisillä suojelukohteilla.

Kiitokset kaikille selvityksen tekemistä tukeneille VARELY:n, kuntien, 
yliopiston ja järjestöjen edustajille sekä Varsinais-Suomen liitolle 
ja Valonialle. Kohdekorttien suunnittelu sekä kartat ovat Varsinais-
Suomen liiton suunnittelija Arttu Koskisen käsialaa. 
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SELVITYKSEN TULOKSET

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVOJEN TOTEUTTAMATTOMAT JA  
TOTEUTETUT S-ALUEET
Maakuntakaavan suojelualueilla turvataan alueen luonnonarvoja. 
Luonnonarvojen vaalimisen kannalta ajantasainen maakuntakaava 
myös antaa perusteita esim. luonnonsuojelulain mukaiselle luon-
nonsuojelusuunnittelulle. Toteuttamisella tarkoitetaan, että alue on 
otettu osaksi valtakunnallista luonnonsuojeluohjelmaa, perustettu 
(esim. luonnonsuojelulain nojalla) yksityiseksi tai valtion omista-
maksi luonnonsuojelualueeksi, jolloin valtio on esimerkiksi ostanut 
tai lunastanut alueen, maksanut korvauksen suojellusta puustosta 
(esim. METSO-ohjelman kohteet) taikka määräajaksi rauhoittanut 
alueen (MRA). 

Toteutettuja alueita ei tarkistettu maastossa, koska niiden luontoar-
voista todettiin löytyvän riittävästi ajantasaista tietoa. Toteutuneet 
ja poistuvat kohteet on esitetty taulukoissa 1 ja 2. 

Toteuttamattomilla S-alueilla tarkoitetaan Varsinais-Suomen maa-
kuntakaavojen S-alueita, joiden suojelu perustuu yksin maakunta-
kaavaan. Alueille ei siis ole perustettu luonnonsuojelualueita (esim. 
YSA) eivätkä ne sisälly kansallisiin suojeluohjelmiin. Nämä suojelu-
alueet on esitelty kohdekorteissa. Kortit on jaoteltu seutukuntien 
mukaan ja jokaisesta seutukunnasta on laadittu koostekartta, 
joka havainnollistaa seutukunnan toteuttamattomien S-alueiden 
sijainnit.

KOHDEKORTTIEN SISÄLTÖ
Kohdekortti sisältää tiedot alueen nimestä ja sijaintikunnasta, 
pääluokasta, pinta-alasta, suojeluperusteista ja suojelustatuksesta. 
Nimi on voinut muuttua (lyhentyä) aiemmasta, mikäli muutos 
on katsottu tarpeelliseksi. Myös seutukaavanumerot, mahdolliset 
päätökset ja muu lisätieto on tallennettu korttiin. Kohdekortissa on 
myös esitetty karttakuva alueesta sekä suojelualuerajaus. Mikäli ra-
jaus on luontoselvityksen perusteella muuttunut, esitetään kartalla 
molemmat rajaukset.

S-ALUEEN PÄÄLUOKKA, SUOJELUSTATUS JA SUOJELUPERUSTE
Kohdekorttiin on merkitty voimassa olevan maakuntakaavan 
sisältämät numeraaliset luokitukset pääluokka, suojelustatus ja 
suojeluperusteet. Joissakin kohteissa numerointia on jouduttu 
tarkistamaan. Esimerkiksi suojeluperusteita on voinut tulla lisää 
inventointitiedon lisäännyttyä. Eri maakuntakaavoissa on käytet-
ty hieman erilaista luokitusta, joten työn yhteydessä luokittelua 
yhdenmukaistettiin perinteitä säilyttäen. Kohdekorteissa käytetty 
numerointi ei siis vastaa aiempaa numerointia. Mikäli vaihemaa-
kuntatyön edetessä tulee ajankohtaiseksi tehdä kohdekortteja 
laajemmasta joukosta S-alueita, kannattaa pääluokituksen, suoje-
lustatuksen sekä suojeluperusteiden numeroinnin uudistamiseen 
varata aikaa. Tällöin myös tämän raportin kohdekorttien numerointi 
tulee yhdenmukaistaa uuden järjestelmän mukaiseksi.

Pääluokka Suojelustatus Suojeluperuste 

1 suo 1 luonnonsuojelualue 1 geologinen/geomorfologinen 

2 lehto 2 luonnonmuistomerkki 2 kasvitieteellinen 

3 vanha metsä 3 soidensuojeluohjelma 3 eläintieteellinen 

4 harjualueen metsä 4 lehtojensuojeluohjelma 4 maisema 

5 kallioalue 5 lintuvesiensuojeluohjelma 5 monipuolisuus 

6 pistekohde 6 kansallismaisema 6 tutkimus 

7 lintuvesi 7 Natura 2000 7 kulttuurihistoriallinen 

8 pienvesi 8 kallioalueinventointi 8 erikoisuus 

9 virtavesi 9 vanhojen metsien 
suojeluohjelma 

9 uhanalainen lajisto 

10 perinnebiotooppi 10 harjujen suojeluohjelma 10 opetus 

 11 perinnemaisemainventointi 11 matkailu/virkistys 

 12 seutukaava 12 luonnontilaisuus 

 13 kansallispuisto 13 hydrologinen 

 14 luonnonpuisto 14 vaatii lisäselvityksiä 

 15 pienvesi-inventointi  

 16 rantojensuojeluohjelma  

 17 status puuttuu  

 
Kohdekorteissa käytetyn luokittelun selite
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S-ALUEEN SANALLINEN KUVAUS
Alueen sanallisessa kuvauksessa on pyritty säilyttämään aiemman 
kuvauksen tiedot, mikäli ne pitävät edelleen paikkansa. Lajilista ja 
suojelustatus on päivitetty, lajeista on listattu oleellisimmat. Kuva-
uksen perusteella lukijan pitäisi saada käsitys alueen yleispiirteistä, 
luontotyypeistä ja suojeluarvosta. Selvityksissä havaitut uhanalais-
ten, alueellisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien yhteydessä on 
mainittu myös uhanalaisuusluokituksen mukaisen luokan lyhenne.

Kohdekorteissa käytetyt lyhenteet
CR äärimmäisen uhanalainen
EN erittäin uhanalainen
VU vaarantunut
NT silmälläpidettävä
RT alueellisesti uhanalainen

Lähde: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim./eds.) 2010: Suo-
men lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen 

ympäristökeskus, Helsinki. 685 s.

SELVITYKSESSÄ KÄYTETTY S-ALUEIDEN JAOTTELU 
MAAKUNTAKAAVALLA TOTEUTETUT S-ALUEET
Suojelualueiden luontoarvojen tilannetta ja rajausmuutoksen tar-
vetta kuvastavat kohdekortin oikean yläkulman tietosarake nimeltä 
”Rajaus”. Mikäli rajaus ja luonnonarvot ovat säilyneet vähintään 
maakunnallisen suojeluarvon tasolla, on tiedoksi merkitty ”Ennal-
laan”. Mikäli luonnonarvojen esiintymisalue on laajentunut tai sel-
västi kutistunut, on merkintänä ”Muuttunut”. Muutos rajauksessa voi 
olla hyvin pieni, lähellä teknistä korjausta, mutta se voi olla myös 
selkeä aluelaajennus, kun siihen on vahvat perusteet. Aluetta on 
voitu supistaa tilanteessa, jossa esimerkiksi maaperä on muokattu 
niin voimakkaasti, että luontotyypin ominaispiirteet ovat pysyvästi 
kadonneet eikä aiemmin esiintynyt arvokas kasvillisuus voi enää 
menestyä kohteella.

MAAKUNTAKAAVASTA POISTUVAT S-ALUEET
Valitettavaa on, että maastotöiden yhteydessä todettiin eräiden 
suojelualueiden luonnonarvojen heikentyminen metsätaloustoi-
mien tai maankäytön voimallisuuden vuoksi. Mikäli oli arvioitavissa, 
että maakuntatason luonnonarvot olivat kohteelta pysyvästi mene-
tetty, Rajaus-sarakkeeseen merkittiin ”Poistuva”. 

Poistuvalla alueella voi jossakin tapauksessa yhä täyttää paikallista-
son suojelukriteerit eli suojelumerkintä yleiskaavassa voi jatkossakin 
perustellusti säilyä. Heikentyneitä, maakuntakaavasta poistuvia S-
alueita on viisi kappaletta ja ne sijaitsevat Paimiossa (3), Kaarinassa 
ja Salossa.

LUONNONSUOJELULAILLA TOTEUTETUT S-ALUEET
Selvityksessä mukana olleista alueista 13 kpl oli kokonaan tai 
osittain toteutettu. Salossa sijaitsevasta Korkeaniemenkallion ja 
Pitkälammin alueesta on Natura 2000 -verkostoon kuuluva Korke-
aniemenkallio toteutettu eli perustettu luonnonsuojelualueeksi 
16.1.2017. Uuteen kohdekorttiin on sen vuoksi kuvattu ainoastaan 
Pitkälammi. Määräaikaisia suojelualueita (MRA) esiintyi tarkistetuista 
kohteista vain yhdessä, Kääntelän Jyrkinharjulla (Somero), jossa 
suojelualue käsitti vain osan maakuntakaavan S-alueesta. Alueen 
luontoarvot esitellään toteuttamattomien alueiden kohdekortissa.
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S-alueen nimi Kunta Maakuntakaavanumero Toteutus 
Tuorlan tammilehto Kaarina SL 602002 Natura 2000 FI0200028 (SAC) 
Kuusistonjärvi Kaarina SL 202006 Natura 2000 FI0200028 (SAC); 

ESA300213 
Kuggskärin 
luonnonsuojelualue 

Kemiönsaari sl 040805, sl040806 Natura 2000 FI0200164 (SPA), 
FI0200090 (SAC); YSA023162 

Södra Sandbäckin 
hylkeidensuojelualue 

Kustavi sl 304617 Natura 2000 FI1400030 (SAC); 
HYL020005 

Viialan linnavuori Naantali SL 529002 YSA 
Harsholm Parainen sl 040870 Natura 2000 FI0200154 (SAC); 

YSA024660 
Houtskarin nummisaaret Parainen sl 040815 Natura 2000 FI0200105 (SAC); 

YSA203362 
Pappilan mäntypuutarha 
ja mänty 

Raisio SL 680025 Luonnonmuistomerkki, 
29.12.1978 

Teijon ylänkö Salo 586382a Natura 2000 FI0200086 (SAC); 
Teijon kansallispuisto KPU300503 

Kiskonjoen latvavedet Salo 259290a Natura 2000 FI0200083 (SPA), 
FI0200083 (SAC) 

Korkeaniemenkallio Salo 259296a Natura 2000 FI0200050 (SAC); 
YSA201046 

Ekvallan lehto Turku SL 853017 YSA 
Lautvesi Uusikaupunki SL 304653 Natura 2000 FI 0200044 (SPA) 

 
Taulukko 2. Maakuntakaavojen S-alueet: toteutuneet
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S-alueen nimi, kunta ja 
maakuntakaavanumero 

Kuvaus 

Kunnian metsä, Salo, 
308100 

Metsäalue on peltojen ympäröimä saareke. Kohteella on aiemmin ollut 
vanhaa kuusi- ja mäntymetsää (CT ja MT) sekä kosteikkopainanteita. 
Puustokuviot ovat nykyisin pääosin taimikoita tai harvennettua metsää, ja 
puusto on iältään nuorta. Kosteat alueet on ojitettu ja alueen luonnontila on 
pahoin kärsinyt.  
 
Luonnontilaisen kaltaisina voidaan pitää pienialaisia kalliomänniköitä, 
muutamia kosteikkopainaumia sekä kaakkoisosan kuusikkokulmausta, mutta 
muulta osin alue on metsänkäsittelyn vuoksi luonnonarvoiltaan heikentynyt. 
Lahopuuta on niukasti. Kohteessa on aiemman inventoinnin mukaan 
esiintynyt mm. puukiipijä, tiltaltti, pikkukäpylintu ja käpytikka. Kasvilajistoon 
kuuluvat mm. isotalvikki, herttakaksikko, hiirenporras ja isoalvejuuri. 

Särkänpään kalliorikko, 
Paimio, SL 577031 

Paimionlahden länsirannalla Alituvan pohjoispuolella sijaitseva kallioalue, 
jossa on aiemmin esiintynyt erittäin uhanlaista kalliorikkoa (Saxifraga 
adscensens EN, erityisesti suojeltava laji). Suomen ympäristökeskuksen 
selvityksessä esiintymä todettiin hävinneeksi. Kohteelta on aiemmissa 
selvityksissä löydetty vaateliasta kasvilajistoa, mm. tummaraunioinen ja 
tummatulikukka. Kohde on Paimionjokilaakson kansallismaisema-alueella 
sekä Paimionjokilaakson kulttuurimaisema-alueella. 
 
Lähde: Aspelund, P. & Pykälä, J. 2009: Suomen uhanalaisia lajeja - Kalliorikko 
(Saxifraga adscendens). Suojeluohjelma. Suomen ympäristö 30/2009 
 

Nummenpään 
reunamuodostumat, 
Paimio, SL 577036 

Nummenpää on osa pohjois-eteläsuuntaista kalliolaaksoa, jonka 
länsirinteessä on paikoin paksuja sora- ja hiekkavaltaisia rantakerrostumia, 
jotka laakson pohjalla peittyvät savikerroksen alle. Alue kuuluu laajaan 
yhtenäiseen pohjavesialueeseen, jonka pohjavedet purkautuvat laakson 
pohjalla olevaan ojaan tihkumalla. 
 
Eteläosassa on pari lampea tien halkaistessa alueen kahtia, keskiosassa 
laajoja avohakkuualueita sekä havupuutaimikkoa. Alueella myös peltoa ja 
tiheää asutusta. Biologiset arvot ja luonnontila ovat heikentyneet 
maankäytön ja lähdeympäristöjen muokkauksen vuoksi. 

Prittaistenmäen 
pähkinäpensaslehto, 
Paimio, SL 577059 

Kohteella on kuusivaltainen metsä, rinteessä on nuori tiheä kuusitaimikko, 
jossa on tehty lehtipuuston perkausta. Pähkinäpensaita ei inventoinnissa 
havaittu. 
 
Huomiona alueen sijainnin määrittämisessä, että aiemmassa kaavatekstissä 
pähkinäpensaiden mainitaan kasvavan Maljamäessä Kurjen puoleisen pään 
rinteessä. Maljamäki sijaitsee reilun 2 km päässä Prittasin mäestä, mutta 
Maljamäessä ei tietojen mukaan ole runsasta pähkinäpensaskasvustoa. 

Kuusiston kartanon keto, 
Kaarina, SL 202034 

Kuusiston kartanon pihapiirin tuntumassa sijaitsevan kedon 
perinnebiotooppiarvot ovat heikentyneet kasvillisuuden rehevöidyttyä, 
mutta kohde liittyy kiinteästi valtakunnallisesti merkittävään 
kulttuuriympäristöön, suojeltuun Kuusiston kartanomiljööseen (SU:2 443). 

 
Taulukko 2. Maakuntakaavojen S-alueet: poistuvat
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KUPPARINLAAKSO JA LAHNAOJA 

Kunta Aura Rajaus Muuttunut 

Lahnaojan rehevä puronvarsilehto sijaitsee Auran aseman eteläpuolella, rautatien läheisyydessä. Lahjaoja saa alkunsa Suolasuolta 

ja virtaa pääosin peltoaukean keskellä. Arvokas ja monipuolinen lehtoympäristö rajoittuu peltoalueisiin. Alueella esiintyvät mm. 

myskimalva, kevätesikko ja tesmayrtti. Pohjoisosan metsäsaarekkeen kasvillisuus on monimuotoista OMT-kuusikkoa, mäntyä ja 

koivua kasvaa myös jonkin verran. Jokilaakson tietämillä puusto on lehtipuuvaltaisempaa: pihlaja, raita, tuomi ja koivu. 

Rinteissä kenttäkerroksen yleisinä lajeina mm. valkovuokko, oravanmarja, käenkaali, sudenmarja. Puronvarressa uoman 

läheisyydessä löytyy sammalpohjaista rantaniittyä, jossa valtalajeina valkovuokko ja ojakellukka, metsäkurjenpolvi, rohto- ja 

lehtovirmajuuri, myöhemmin kesällä karhunputki, mesiangervo ja nokkonen. Laakson pohjalla esiintyy myös arvokasta luontotyyppiä, 

saniaiskorpea, valtalajeina metsäalvejuuri ja metsäkorte. Maaperä on savea ja alueen eteläosassa puro meanderoi voimakkaasti 

jättäen jälkeen myös umpeutuneita puronosia. Pesimälinnusto on melko monipuolista. Alueen rajausta on tarkennettu kaavatyön 

yhteydessä. 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 006510 Pinta-ala 14,2 ha 

Pääluokka 2, 8 Suojelustatus 12, 15 Suojeluperuste 2, 13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa MM:2 L 201 

Lähde 2, 3, 4, 19 
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HEVONLINNANHARJU JA -JÄRVI 

Kunta Koski TL Rajaus Muuttunut 

Hevonlinnan alue edustaa kaunista maisemaa ja kuuluu vedenhankinnan kannalta tärkeään pohjavesialueeseen. Hevonlinnan juurella 

on noin sadan metrin matkalla tihkupintainen lähteikkö, jonka kasvillisuus on monipuolinen ja vaatelias, puusto tiheä ja kuusivaltainen. 

Kasvilajistoon kuuluvat mm. kotkansiipi, lehtokorte, maariankämmekkä, velholehti, leskenlehti ja huopaohdake. Lähteikköalue on 

rauhoitettu luonnonsuojelualue ja kohteella esiintyy mm. uhanalaista harsosammalta (Trichocolea tomentella, VU, erityisesti suojeltava 

laji, kiireellisesti suojeltava laji).  

Hevonlinnanjärvi on lähes 10 m syvä harjukuoppalampi eli suppa, jotka ovat Turun välittömässä läheisyydessä luonnontilaisina 

harvinaisia. Luonnontilaisuutta haittaa suppalampea ympäröivän männikön harvennus yhtä tasarakenteiseksi kuin muukin 

ulkoliikuntakeskuksen metsäalue. Näköalatorni, liikuntareitistöjä ja frisbeegolf-rata. Puuston harvennuksen vuoksi geomorfologia on 

hahmotettavissa laajana kokonaisuutena, joten kohde voi toimia hyvin myös opetuskäytössä. 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 006513 Pinta-ala 129,5 ha 

Pääluokka 4, 8 Suojelustatus 12, 15 Suojeluperuste 1, 2, 4, 9, 11, 13  

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa S 508 ja S-kohde 600. Hevonlinnan harsosammal ERA231048 (ERA LsL 47§) 1.6.2015 

Lähde 2, 4, 5, 12 
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KREKILÄN JOENVARSILEHTO 

Kunta Loimaa Rajaus Muuttunut 

Jokiuoma mutkittelee leveästi ja uoman vaihdettua paikkaa alueen pohjoispuolella on mutkan osa sulkeutunut ja alkanut kasvaa 

umpeen. Joen rantaniityt ovat pääosin avonaisia, joskin niittykasvillisuus on laidunnuksen ja niiton puutteessa heinittymässä ja 

rehevöitymässä nurmipuntarpää- ja koiranputkivaltaisiksi. Niittyjen lisäksi purojen varrella on haapavaltaista lehtoa, jossa kasvillisuus 

on rehevää. Puusto on pääosin kuusta, harmaaleppää, haapaa ja tuomea. Paikoin puusto on iäkästäkin ja lahopuuta löytyy. Lehdon 

indikaattoreina esiintyvät lehtokuusama ja mustakonnanmarja, lisäksi kasvaa taikinamarjaa, metsäalvejuurta, metsäkurjenpolvea, 

metsäorvokkia ja jänönsalaattia. Lounainen purouoman lehto on lähes luonnontilainen, varjoisa ja lahopuustoinen. Savikoskelta 

laskevan eteläisen uoman varteen on istutettu laikku havupuutaimikkoa. Paikoin esiintyy kuivempia niittylaikkuja sekä tienvarsiketoa, 

joissa kasvaa huomionarvoisista lajeista keltamataraa ja ketoneilikkaa, lisäksi kissankelloa, mäkitervakkoa, ahomansikkaa. 

Aluerajausta on tarkennettu maastotyön perusteella. 

Kulttuurihistoriallisesti kiinnostava Savikosken mylly sijaitsee alueen keskellä. 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 006518 Pinta-ala 15,1 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 2, 4, 7, 13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa SU 481 

Lähde 2, 6 
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MUSTAJÄRVI-HAARUKANGAS 

Kunta Loimaa Rajaus Ennallaan 

Kohteen pohjoisosassa on Kosken-Oripään harjulaaksoon kuuluva ehjänä säilynyt kaareva Haarukankaan sivuharju, jonka 

koillisrinteellä on vanhoja rantavalleja. Pääselänteen alueella on harjusuppalampia ja sen läpi kulkee historiallisesti merkittävä 

Huovintie. Alueen ympäristössä on soranottoa (useita sorakuoppia) ja Haarukankaan harjuun on keskivaiheille tehty laaja avohakkuu. 

Samoin Huovintien länsipuoli on avohakattu lähes kilometrin matkalta ja hakkuuaukkoja on myös tien itäpuolella. Alueella voi olla 

harjulajistolle merkittäviä paahdeympäristöjä. Mustalammen rannalla on leirikeskus. 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 006547 Pinta-ala 83 ha 

Pääluokka 4 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 1, 4, 11 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa S 507 

Lähde 2, 6 
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ISORAHKA 

Kunta Oripää, Pöytyä Rajaus Muuttunut 

Isorahka sijaitsee Oripään ja Pöytyän rajalla. Isorahka on monipuolinen suokompleksi, jossa on edustettuina keidas- ja aapasoiden 

suotyyppejä kuten KeR-, OlSN- ja OlLkN-tyypit. Länsiosa on selvemmin keidassuota. Välipintaista aapasuota esiintyy Ristimäenkallion 

pohjois- ja koillispuolella. Luonnontilaisinta suota on Oripään puoleinen osa. Suota ympäröi tiheä ojitus, mutta etenkin Oripään puolella 

sen vaikutus suon ja kivennäismaan rajalla on jäänyt vähäiseksi. Kohderajausta on tarkistettu inventoinnin perusteella niin, että rajaus 

turvaa arvokkaan suon ekologisesti ja hydrologisesti toimivana kokonaisuutena. 

Suo on maisemallisesti kaunis ja kokonaisuuteen kuuluu myös metsäsaareke. Aiemmin tehdyn lintulaskennan mukaan kohde on 

Varsinais-Suomessa merkittävä lintusuo. Linnustoon kuuluvat mm. töyhtöhyyppä, isokuovi, kapustarinta, liro, taivaanvuohi, tavi, 

sinisorsa, kiuru ja kurki. 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL006526 Pinta-ala 296,7 ha 

Pääluokka 1 Suojelustatus 12, 3 Suojeluperuste 3, 4, 5 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa SU:1 400 

Lähde 3, 35 
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KALEVANHARJU JA KALEVANHAUTA 

Kunta Oripää Rajaus Ennallaan 

Osa leveää luoteis-kaakkoissuuntaista harjujaksoa, jossa on komea suppa ja koko alueen laajuudelta erilaisia muinaisrantoja. Puusto 

on pääosin tasarakenteista männikköä (CT), joukossa paikoin haapaa, koivua ja pihlajaa, lahopuuta on niukasti. Kenttäkerroksessa 

kanerva, puolukka, variksenmarja ja mustikka. Harjumetsä ja sorakuopat ovat usein paahdelajiston ja uhanalaisten lajien 

elinympäristöä, ja alue vaatisi tarkempaa lajistoselvitystä. Torkkalantien länsipuolen männikkö on varttuneempaa kuin tien itäpuolella. 

Alueella ja sen lähiympäristössä on useita soranottopaikkoja, keskiosissa Kalevanharjulla laajan sorakuopan pohjoispuolella lisäksi 

pienialaisia hiekkakuoppia. 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 006527 Pinta-ala 76 ha 

Pääluokka 4 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 1 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa S 505 

Lähde 2, 4 
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HIRVISUO 

Kunta Pöytyä Rajaus Muuttunut 

Hirvisuo on pelto- ja metsäalueiden reunustama kuiva ja karunpuoleinen keidassuo. Kermi-kuljurakenne ei ole kovin pitkälle kehittynyt 

ja allikoita on niukanpuoleisesti. Suon keskiosa on säilynyt ojittamattomana, mutta laiteet ovat enimmäkseen ojitettuja. Keskiosan 

luonnontila on hyvä, reunempana ojitukset ovat kuivattaneet suota. Vedet virtaavat idästä ja etelästä Tarvasjokeen ja luoteesta 

Haapaojan ja Kaulajoen kautta Aurajokeen. KeR, RaR ja IR-tyypin rämettä. Kohteella on ML 10 §:n mukainen metsäsaareke ja toinen 

saareke, jossa kivennäismaata on vain muutaman neliömetrin laikku ja puiden alla vallitsee suokasvillisuus. Alueella esiintyy myös 

uhanalainen rämekarvajalka (Gynaephora selenitica, VU). Monipuolinen ja edustava keidassuo, jossa on monipuolinen linnusto. 

Opetuskohteeksi soveltuva. Kohderajausta on tarkistettu inventoinnin perusteella niin, että rajaus turvaa arvokkaan suon ekologisesti 

ja hydrologisesti toimivana kokonaisuutena. 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 006529 Pinta-ala 149,6 ha 

Pääluokka 1 Suojelustatus 3, 12, 17 Suojeluperuste 2, 3, 5, 9, 11 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa MM:2 L 200 

Lähde 3, 35 
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PÖYTRAHKAN LEHMUSLEHTO 

Kunta Pöytyä Rajaus Ennallaan 

Pöytärahkan kaakkoislaidalla sijaitseva suon ja kalliokohoumien rajaama lehtoalue, jota luonnehtivat metsälehmukset ja suursaniaiset, 

mm. kotkansiipi, isoalvejuuri, metsäalvejuuri sekä korpi- ja metsäimarre. Lehtoalueen kaakkoisosassa on ojitettu talousmetsä, jossa 

kuusen ja koivun joukossa kasvaa noin kymmenen kookasta metsälehmusta ja lisäksi nuorempia metsälehmuksia 7 kpl. 

Pensaskerroksessa on aiempien selvitysten mukaan löytynyt koiranheisi ja lehtokuusamaa. 

Lehdon luonnontilaa heikentäviä tekijöitä ovat ajourat, ojitukset ja harvennukset. Osa ojista on vanhoja ja virtaamaltaan mitättömiä, 

mutta alueella on myös ojia, joilla voi olla vaikutusta kohteen vesitalouteen. Arvokkaan luontotyypin luonnontilaisuutta palauttaisi 

vanhojen ojien tukkiminen ja ennallistaminen. Metsäharvennuksen/perkauksen jäljiltä runsaasti hakkuujätettä maastossa. Länsiosa on 

tiheää vesakkoa ja vadelmapensaikkoa. Lintulajeista on mainittu pyy, metso ja mahdollisesti pohjantikka. 

Pöytrahkan lehmuslehto on valtakunnallisessa lehtojensuojeluohjelman mietinnössä (1988) määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi 

lehdoksi. Lehdosta n. 600 m päässä koillisessa sijaitsee Lumikallion luonnonsuojelualue (ESA300250) ja Natura 2000-verkoston kohde 

(SAC, FI0200168). 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 006536 Pinta-ala 10 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 4, 12 Suojeluperuste 2 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa SL 406 

Lähde 2, 3 
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SALON SEUTUKUNTA: MAAKUNTAKAAVAN TARKISTETUT S-ALUEET (TOTEUTTAMATTOMAT), LOUNAISOSA 
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SALON SEUTUKUNTA: MAAKUNTAKAAVAN TARKISTETUT S-ALUEET (TOTEUTTAMATTOMAT) , KOILLISOSA 
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ILOLANLAMPI 

Kunta Salo Rajaus Ennallaan 

Ilolanlampi on Kiskonjoen valuma-alueeseen kuuluva matala, ruovikkorantainen lampi, jonka kapeat lahdet kaakkois- ja luoteisosissa 

ovat kasvaneet umpeen. Lammen ympäristössä on havupuuvaltaisia metsärinteitä ja ainoat rakennukset kuuluvat pohjoisrannalla 

sijaitsevaan hevostilaan. 

Mesotrofisen järven kasvillisuus on runsasta. Lajistoon kuuluvat mm. isovesiherne (Utricularia vulgaris), vesikuusi (Hippuris vulgaris) 

ja pohjanlumme (Nymphaea candida), siimapalpakko, järviruoko ja leveäosmankäämi. Lammen rantametsissä on tehty hakkuita ja 

uusin hakkuuaukko ulottuu länsipuolen mäenrinteestä ruovikkorantaan. Suojavyöhyke rannassa on hyvin kapea. Lampi on rehevän 

kasvillisuuden vuoksi hyvä lintuvesi. Mahdollinen viitasammakon (Rana arvalis, direktiivilaji) esiintyminen tulisi selvittää. 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 586424 Pinta-ala 13,8 ha 

Pääluokka 7 Suojelustatus 12, 15 Suojeluperuste 3, 13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa SL 421-aluetta. Valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama Varsinais-Suomen seutukaava 2. 

Lähde 2, 4, 10 
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FÖRBYN ÖSTERHOLMA 

Kunta Salo Rajaus Ennallaan 

Suurehko kallioinen saari, jonka koillisosassa on rehevää lehtoa. Muut osat ovat kalliomännikköä. Saarella kasvaa myös ulkomaisia 

istutettuja puulajeja. 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 784447 Pinta-ala 15,8 ha 

Pääluokka 2, 11 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 1, 2 

Päätökset, lisätieto 
Seutukaavassa SU:1 404 -aluetta. Valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen 
vaiheseutukaava 1. 

Lähde 6 
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JYRKLAMMIN-LIKOLAMMIN ALUE 

Kunta Salo Rajaus Ennallaan 

Kohde sijaitsee Somerniemen Kirkonkulmalla ja kuuluu Äyräsnummen harjualueeseen (kohde 761050). Alueella on kaksi 

jyrkkärinteistä, 40-50 metriä syvää suppaa, joiden pohjilla on harjujärvet. Järvien ympäristö on pääosin kuivahkoa mäntykangasta, 

mutta rinteillä esiintyy myös tuoretta kangasmetsää. Jyrklammin rannassa on kapea tervaleppä-korpipaatsama-vyöhyke. Likolammi 

on reunoiltaan soistunut ja kasvamassa umpeen. Jyrklammin pohjoisrinne on harvennushakattu hiljattain, samoin Likolammin 

itälaidalla on tehty hakkuita. 

Alueella esiintyy Varsinais-Suomessa uhanalaiset kasvilajit hoikkavilla (Eriophorum gracile, RT), idänkeulankärki (Oxytropis 

campestris subsp. sordida), tunturikurjenherne (Astragalus alpinus, RE), valtakunnallisesti silmälläpidettävä sarjatalvikki (Chimaphila 

umbellata, NT) sekä kartoituksen yhteydessä tavattu kangasajuruoho (Thymus serpyllum, NT, RT).  Lisäksi kasvillisuuteen kuuluvat 

mm. kalliokielo, mäkilehtoluste, yövilkka, nuokkukohokki ja sinivuokko. Jyrklammin rannassa kasvaa mm. ahvenvitaa ja rannalta löytyi 

ravunsakset. Jyrklammin harjulta on kaunis näkymä Painiojärvelle, ja harjumaastossa kulkee virkistys- ja kuntoreittejä. Lähialueelta 

löytyy historiallisen ajan muinaisjäännöksiä, Jyrklammin koillispuolella sijaitsevat tervahaudat.  

 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 761039 Pinta-ala 45 ha 

Pääluokka 11 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 1,2,  

Päätökset, lisätieto 
Seutukaavassa SL 403 -aluetta. Valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 
1. 

Lähde 2, 6, 15, 22 
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KAVASTONJÄRVI 

Kunta Salo Rajaus Ennallaan 

Kavastonjärvi on runsasravinteinen kosteikko viljelysmaisemassa. Järvi on linnustollisesti merkittävä sisältäen monille vesilinnuille 

kahlaajille rantakanoille ja varpuslinnuille sopivaa elinympäristöä. Järven ympärillä on rantaluhtaa, lehtometsää ja pohjoispuolella 

rantaniittyä. Aiemmissa selvityksissä on kasvilajeista mainittu hetekaali (Montia fontana) ja nevaimarre (Thelypteris palustris). Järven 

ympäristössä on viime aikoina tehty myös metsähakkuita. Järven pesimälinnustosta ei ole käytettävissä tuoretta tietoa. Kohde on 

Uitmuksenjoen laaksoon liittyvänä maisemallisesti merkittävä alue. 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 259317 Pinta-ala 24,1 ha 

Pääluokka 7 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 2, 3, 4, 13 

Päätökset, lisätieto 
Seutukaavassa SL 413 -aluetta. Ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen 
täydennyssseutukaava. 

Lähde 2, 6, 11 
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PITKÄLAMMI 

Kunta Salo Rajaus Muuttunut 

Pitkälammi on muodoltaan pitkänomainen ja kapea metsäjärvi, jonka ympäristö on pääosin mäntymetsää, rannoilla on kalliojyrkänteitä 

ja polveilevaa kalliomaastoa. Järvi sijaitsee korkealla merenpinnasta ja sen valuma-alue on pieni. Pitkälammi on oligotrofinen ja 

kirkasvetinen, ja altis happamoitumiselle. Kasvillisuus on niukkaa ja vähälajista; vain lahdissa on suppeita lumme- ja 

järviruokokasvustoja. Alueella on runsaasti uhanalaislajistoa. 

Pitkälammin vesialue on rantayleiskaavassa S-aluetta ja sen ympäristö pääosin erityisiä ympäristöarvoja sisältävää maa- ja 

metsätalousaluetta (MY). Rannoille on varattu rakennusoikeutta loma-asutukselle, entuudestaan siellä ei mökkejä ole. 

Korkeaniemenkallion luonnonsuojelualue (YSA) lammen länsipuolella kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan (FI0200050).  

 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 259296h Pinta-ala 47 ha 

Pääluokka 8 Suojelustatus 15 Suojeluperuste 4, 9, 13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa MM:2 208 -aluetta. Valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama Varsinais-Suomen seutukaava 2. 

Lähde 12, 4, 14 
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LAUTVIIKINMÄKI 

Kunta Salo Rajaus Muuttunut 

Maisemallisesti merkittävä kallioselänne, jonka lakiosat ovat melko tasaisia kalliomänniköitä. Länsireunalla on pieniä 

pystyjyrkännemuotoja, jossa tyvellä on pieniä rakoilun lohkomia onkaloita usein kivilajisulkeumien kohdalla. Karun alustan kalliorakojen 

rapautumaonkaloiden kasmofyyttiyhteisöt ovat edustavia. Lounaisosan ylärinteillä on avoimia kallioniittyjä ja –ketoja. Kalliokedolla 

esiintyy mm. (Thymus serpyllum, NT, RT) ja aiemman selvityksen mukaan vuorimunkki (Jasione montana, VU). 

Kallioalueinventoinnissa kohteen arvoluokka on 4 (arvokas kallioalue). 

Hamarjärven jyrkänteinen ranta on kuusikkovaltaista metsää. Hamarjärven alueella elää luontodirektiivilaji viitasammakko (Rana 

arvalis). Alueen eteläosassa puustoa on harvennettu ja pohjoisosassa on huvila-asutusta, mutta muutoin alue on melko 

luonnontilainen. Alueen pohjoispäähän tulee Latokartanon koskesta alkunsa saava leveä ja mutkitteleva puro, jota reunustava metsä 

on luonnonarvoiltaan hyvä. Puron reunalla on arvokasta lehtokorpea, jossa puusto on tervaleppää, varttunutta kuusta ja pajua. Paikoin 

kosteassa kenttäkerroksessa vallitsevat mesiangervo ja suursaniaiset. Leveässä purossa on kivisiä koskialueita ja vanhan 

patorakenteen rauniot. 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 586402 Pinta-ala 14,4 ha 

Pääluokka 5, 9 Suojelustatus 8, 12 Suojeluperuste 1, 2, 4, 13 

Päätökset, lisätieto Valtioneuvoston 21.1.1985 vahvistama Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1. 

Lähde 2, 12, 22 
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PALMUTJÄRVI 

Kunta Salo Rajaus Ennallaan 

Järvi sijaitsee Omenojärven läheisyydessä, peltojen ympäröimänä. Järven rannassa on kapea kaistale puustoa, joka on pääosin 

lehtipuuta. Pohjois-luoteisrannoilla ruovikko vaihettuu luhtaiseksi rannaksi, jossa kasvaa mm. pajua ja koivua. Linnustollisesti ja 

maisemallisesti arvokas järvi. 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 252122 Pinta-ala 19,4 ha 

Pääluokka 8 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 3, 4, 13 

Päätökset, lisätieto 
Seutukaavassa SL 402 -aluetta. Ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen 
täydennysseutukaava. 

Lähde 2, 6 
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PIILIOJAN PURONVARSILEHTO 

Kunta Salo Rajaus Muuttunut 

Piilioja sijaitsee Kankkonummen raviradan ja hiekkakuoppien itäpuolella. Piiliojasta käytetään myös nimeä Juottimenoja, erityisesti 

uoman alaosalla. Oja virtaa etelästä Metsäkylän peltoalueelta kohti tiheästi ojitettuja suoalueita. Pelloilta tulee veteen ravinteita, mutta 

puuston varjostama pienvesi on säilynyt vesikasvillisuuden osalta niukkana. Puronvarsilehdossa esiintyy pähkinäpensasta, 

tervaleppää, uhanalainen vuorijalava (Ulmus glabra, VU) sekä suursaniaisia. Kotkansiipikasvustot (Matteuccia struthiopteris) ovat 

paikoin laajoja. Lähdevaikutteisella lettomaisella suokuviolla kasvaa alueellisesti uhanalainen lettovilla (Eriophorum latifolium).  

Purouoman välitön lähiympäristö on pääosin luonnontilainen ja alueella on myös monipuolisesti lahopuuta. Alueen keskivaiheilla 

hakkuut heikentävät hieman luonnontilaisuutta, sillä harvennettu alue ulottuu uoman länsireunaan saakka. Metsänkäsittely alueella 

tulisi olla varovaista, sillä puuston tarjoaman varjostuksen puute voi vaikuttaa sekä veden lämpötilaan että kasvillisuuden 

rehevöitymiseen. Piiliojassa elää äärimmäisen uhanalainen taimenkanta (Salmo trutta), jonka esiintymisen kannalta puron 

luonnontilaisuus, muun muassa rantavyöhykkeen kasvillisuus on tärkeää säilyttää. Lisäksi lajistoon kuuluu pikkunahkiainen (Lampetra 

planeri) ja purokatka (Gammarus pulex). Aluerajausta on tarkennettu kaavatyön yhteydessä kattamaan tien pohjoispuolen 

puronvarsilehto. 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 586423 Pinta-ala 15,8 ha 

Pääluokka 2, 8 Suojelustatus 12, 15 Suojeluperuste 2, 3, 9, 13 

Päätökset 
Seutukaavassa SL 423 -aluetta. Ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen 
täydennysseutukaava. 

Lähde 2, 6, 10, 22 
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POHJANJÄRVI 

Kunta Salo Rajaus Ennallaan 

Kohde käsittää Pohjanjärven ja sen itäpuolisen kalliojakson reunaman. Pohjoisessa järvi rajautuu viljelysmaahan ja eteläpuolen 

rinteessä on asutusta ja mm. hevostila. Kohteessa on runsaslajinen ja vaihteleva linnusto. Järven itärannalla on Kaapinmäen 

tammilehto. Rantavyöhyke on hyvin rehevää ruovikkoa ja kaislikkoa, myös mesiangervo ja nokkonen esiintyvät yleisenä. Länsi- ja 

pohjoisosan tulvametsän puusto on pääosin koivua, leppää, haapaa, pajuja ja jonkin verran kuusta. Alueella esiintyvät 

luontodirektiivilajit viitasammakko (Rana arvalis) ja pohjoiseen lähtevässä uomassa uhanalainen vuollejokisimpukka (Unio crassus, 

VU). Alue on osin yhtenäinen kohteiden 586387a ja 586387b kanssa. 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 586387c Pinta-ala 37,8 ha 

Pääluokka 7 Suojelustatus 4, 8, 12 Suojeluperuste 1, 2, 3, 9, 13 

Päätökset, lisätieto 
Seutukaavassa MM:2 L 205 -aluetta. Valtioneuvoston 21.1.1985 vahvistama Varsinais-Suomen 
vaiheseutukaava 1. 

Lähde 2, 5, 6 
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PYÖRTEENKOSKI 

Kunta Salo Rajaus Ennallaan 

Pyörteenkoski on Kuusjoen koskialue, joka kuuluu Halikonjoen päävesistöalueeseen. Halikonjoen vesistössä elää uhanlainen 

taimenkanta (Salmo trutta). Alueella on syvään uurtunut koski, jonka rinteillä on aiemmin laidunnettua niittyä ja ketoa sekä raviinilehtoja, 

jotka ovat erittäin reheväkasvuisia ja luonnontilaltaan hyviä. Uoman pohjoispuolella jyrkillä ja avoimilla rinneniityillä on elinvoimaisia 

sekä ränsistyneitä pylväskatajia. Kosken eteläpuolella metsiä on harvennettu. 

Kasvillisuus on kauttaaltaan rehevää OMaT- ja HeOT –tyyppiä, paikoin PuViT-tyyppiä. Luoteesta kaakkoon suuntautuvien norojen ja 

raviinien ympärillä kasvaa kuusta, tuomea, harmaaleppää, haapaa, raitaa ja tervaleppää sekä lisäksi rehevää lehtopensaikkoa 

(lehtokuusama, taikinamarja, punaherukka ja mustaherukka). 

Rinneniityt ovat alkaneet niiton ja laidunnuksen puutteessa pensoittua. Vadelma, mesiangervo sekä isot heinälajit tukahduttavat ja 

muuttavat kasvillisuutta. Koiranputki, nurmipuntarpää ja kosteissa kohdissa rohtovirmajuuri ja nokkonen ovat yleisiä. Harmaalepikoiden 

reunamilla esiintyy ahomansikkaa, ahomataraa, nurmikaunokkia, kevätlinnunhernettä ja lehtotesmaa. Kääpälajistosta on aiemmin 

inventoitu rivikääpä ja kermaraspikka, sienilajistoon kuuluu mm. suonihiippo.  

Yläjuoksu on liito-oravan (Pteromys volans, silmälläpidettävä NT, EU:n luontodirektiivin II-liitteen ja IV-liitteen laji, EU:n ensisijaisesti 

suojeltava laji) elinaluetta. Kuusjoen koskialueet ovat tärkeitä elinympäristöjä taimenelle. Pyörteenkoskesta ei ole kalastotietoja. 

Koskialueella havaittiin jokisimpukoiden kuoria (Unio sp.) Alajuoksulla jokivarressa esiintyy kulleroa ja virtaavassa vedessä on tavattu 

isonäkinsammalta. Kosken ympäristön maisemalliset arvot ovat huomattavat. Alueen katajakedot ovat luonnonsuojeluasetuksen 

(160/97 10§) tarkoittamia luontotyyppejä. 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 308066 Pinta-ala 25,5 ha 

Pääluokka 2, 9, 10 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 2, 4, 5, 7, 9, 13 

Päätökset, lisätieto Valtioneuvoston 21.1.1985 vahvistama Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1. 

Lähde 2, 13, 22 
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PÄNNÄNMÄKI 

Kunta Salo Rajaus Ennallaan 

Hyvin massiivinen, kauas alueen länsipuolelle erottuva jyrkänteinen graniittiselänne. Lakiosat ovat kumpuilevaa 

kalliomännikkömaastoa, jossa rinteillä on edustavat silokalliot. Länsirinnettä hallitsee louhikkoinen pystyjyrkänne, itäreunaa matalampi 

kallioseinämä. Pännänmäen huipun loivalla koillisrinteellä on Itämeren Yoldiavaiheen aikainen muinaisranta. Mäen eteläosassa on 

Ancylusjärvi-vaiheen aikaista muinaisrantaa. Oligotrofinen karu kangasmetsä- ja jyrkännekasvillisuus on vallitsevaa. Lisäksi tavataan 

hieman OMaT-tyypin lehtoa ja oligotrofista pystyseinämien kalliokasvillisuutta, tyvellä myös kalliokolojen omenasammal-

varstasammal-kasvustoja. Harvennushakkuu kallioiden väliin jäävän muinaisrannan alueella tuo muinaisrannan geologiset muodot 

esiin. Kallioinventoinnissa kohde on arvioitu arvoluokkaan 4 (arvokas kallioalue). 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 587142 Pinta-ala 47,7 ha 

Pääluokka 5 Suojelustatus 8 Suojeluperuste 1, 4 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 2, 12 
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KÄÄNTELÄN JYRKINHARJU 

Kunta Somero Rajaus Muuttunut 

Jyrkinharju on geologisesti ja biologisesti monipuolinen kokonaisuus, joka käsittää kapeita ja jyrkkärinteisiä selänteitä. Alueella esiintyy 

Varsinais-Suomessa harvinainen tunturikurjenherne (Astragalus alpinus, RE), jonka kasvupaikkoja ovat avoimet ja paahteiset 

sorapeitteet ja –rinteet. Alueeseen sisältyvällä luonnonsuojelualueella metsätyyppi on tuoretta kangasmetsää ja puusto on valtaosin 

iäkästä kuusta. 

Jyrkkärinteisen järvenrannan aluslehdot ovat myös reheviä kuusivaltaisia lehtoja sekä paikoitellen rantaluhtaa, jossa 

aluskasvillisuudessa esiintyy mm. keltakurjenmiekkaa ja mesiangervoa. Rannassa on muutamia taloja ja tonteille johtavat tiet sekä 

keskiosan laaja hakkuualue heikentävät luonnontilaisuutta. Lehtomaiselta rinteeltä on tavattu mm. lehtokuusamaa, kieloa, kalliokieloa, 

metsävirnaa ja sinivuokkoa. Aiemmissa selvityksissä mainitaan myös kurjenkelloa ja metsämaarianheinää. Helvetinsuo on korpi, jonka 

puusto on melko luonnontilaista. Aluerajausta on tarkennettu inventoinnin perusteella ja se vastaa Someron rantaosayleiskaavan 

suojelualuerajausta. 

 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 761044 Pinta-ala 26,5 ha 

Pääluokka 4 Suojelustatus 1, 12 Suojeluperuste 1, 2, 9 

Päätökset, lisätieto 
Seutukaavan SL 483 -aluetta. Jyrkinharjun luonnonsuojelualue (MRA235795) 5.5.2016. Ympäristöministeriön 
2.6.1997 vahvistama Someron-Kiikalan harjuseutukaava. 

Lähde 2, 6, 15 
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POHJATON 

Kunta Somero Rajaus Ennallaan 

Kohde sisältää kolme soiden ympäröimää lampea sekä kalliojyrkänteen lampien itäpuolella. Kokonaisuus on maisemallisesti arvokas. 

Pohjoinen lampi on nimeltään Särkjärvi, ja sen rannalla on huvila. Lammen ympäristö on talousmetsäkäytössä olevaa rämettä, puusto 

melko yksipuolisesti mäntyä. Keskimmäinen lampi (Pohjaton) on nevareunuksen ympäröimä suolampi. Lammen länsireunalla rantaan 

johtaa pitkospuut ja rannassa on laituri, mutta muuten lammen ympäristön luonnontilaisuus on hyvä. Eteläisen lammen (Levonjärvi) 

itäranta on rehevää jyrkänteenaluslehtoa. Jyrkänteen myötäisesti kulkee merkitty virkistysreitti, josta aukeaa näkymiä lammille. 

Maakuntakaava SSMK Kaavanumero 761037 Pinta-ala 27,2 ha 

Pääluokka 8, 1 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 1, 2, 4, 11, 13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa osittain SU:1 400 -aluetta. 

Lähde 2, 15, 16 
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TURUN SEUTUKUNTA: MAAKUNTAKAAVAN TARKISTETUT S-ALUEET (TOTEUTTAMATTOMAT), LÄNSIOSA 
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TURUN SEUTUKUNTA: MAAKUNTAKAAVAN TARKISTETUT S-ALUEET (TOTEUTTAMATTOMAT), ITÄOSA 
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VUOLAHDEN TAMMI-PÄHKINÄLEHTO 

Kunta Kaarina Rajaus Muuttunut 

Kuusiston saaressa Vuolahden tien molemmin puolin (Piikasuntin rannalla), Tamminiemen talon itäpuoleisessa kalliomäessä sekä 

Piikasuntin ja maantien väliin jäävällä alueella sijaitseva maakunnallisesti arvokas MeLaT-tyypin lehto.  

Ihmisvaikutus on voimakasta: rannassa on camping-alue, raivattuja aukkoja, istutettuja puita. Alueella risteilee taloille ja saareen 

johtavia teitä, joiden väliin jää jalopuuvaltaisia lehtoalueita. Alueen keskellä lehtorinteessä on harvennettu muuta puustoa jalopuiden 

(mm. metsälehmus) ympäriltä ja tien itäpuolella on aiemmin poistettu ylispuustoa. Puustossa on kookkaita tammia, metsälehmusta, 

vaahteraa. Kalliomäen sekametsän ylispuusto koostuu tammien lisäksi mm. männystä ja koivusta, pensaskerroksessa kasvaa myös 

pähkinäpensasta. Lehtokuusamaa ja taikinamarjaa esiintyy paikoin laajoina kasvustoina. Leirintäalueella ja tien reunalla kasvavat puut 

ovat pääosin tammia ja vaahteroita, myös kookkaita pähkinäpensaita on useita. Lehtojen aluskasvillisuudessa esiintyy mm. kieloa, 

metsäkastikkaa, syylälinnunhernettä, nuokkuhelmikkää, nuokkukohokkia, sinivuokkoa, kevätesikkoa, kevätlinnunhernettä ja 

jänönsalaattia. Kalliokedoilla kasvaa mm. isomaksaruohoa ja haisukurjenpolvea. Haitallisen vieraslajin isotuomipihlajan leviämiseen 

tulisi kiinnittää huomiota. Aluerajausta on tarkennettu maastokartoituksen perusteella. 

 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 202014 Pinta-ala 4,5 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 2, 11, 12 

Päätökset, lisätieto Seutukaava SL 602 

Lähde 1, 2, 37, 40 
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RAUHALINNAN KARTANONPUISTON LEHTO 

Kunta Kaarina Rajaus Ennallaan 

Kuusistonsalmen läheisyydessä sijaitseva Rauhalinnan kartanon ympäristö on merkittävä kulttuurihistoriallinen kokonaisuus, johon 

kuuluu kartanon rakennuksia (MY202) ja lehtojensuojeluohjelmassa mukana oleva tammivaltainen lehtometsä. Lehto sijaitsee 

kalliomäen rinteissä sisältäen sekä kosteaa ja rehevää lehtoa että kuivempaa rinnelehtoa. Puusto on kookasta ja iäkästä, rakenteeltaan 

monikerroksellista ja lajirikasta, osittain kartanohistorian vuoksi, sillä erityisesti ilmastoltaan suotuisalle etelärinteelle on istutettu mm. 

pyökkejä, orapaatsamaa ja muita vieraslajeja. Puuston valtalaji on tammi ja runsaana esiintyvät myös lehmus, haapa, vaahtera ja 

saarni, pensaskerroksessa pähkinäpensas, lehtokuusama ja tuomi, kaikkiaan n. 40 puulajia. Aluskasvillisuus on monipuolista, valko- 

ja sinivuokkoa, kevätlinnunherne, syylälinnunherne, valkolehdokki, sudenmarja, rantahirvenjuuri sekä kulttuurivaikutteisista lajeista 

koiruoho ja rohtoraunioyrtti. Mäen laki on kuusikkoinen, pohjoisrinne puolestaan nuorta haapaa, pihlajaa sekä tammea kasvava tiheä 

metsä. 

Länsirinne putoaa jyrkänteisenä kosteaan puronnotkoon. Purossa on vanha pato. Monipuolinen sienilajisto, mm. rikkikääpä (Laetiporus 

sulphureus), himmihapero (Russula velutipes, VU), häränkieli (Fistulina hepatica, NT) ja tähti-itiörisakas (Inocybe asterospora, NT), 

hyönteislajistossa on useita tammeen sitoutuneita harvinaisuuksia, samoin erityissuojellun linnunhernetikkukoin (Micrurapteryx 

gradatella, EN) läiskämiina on löydetty avoimemmalla kohdalla kasvaneesta syylälinnunherneestä. Lintulajisto on mm. runsaan 

kolotarjonnan ansiosta monipuolinen. Alueella on runsaasti lahopuuta, maapuuna mm. myrskyssä kaatuneita kuusia ja vanhojen 

tammien järeitä oksia ja runkoja. Lepakkolajistoon kuuluvat pohjanlepakko*, vesisiippa*, isoviiksisiippa* ja korvayökkö*. Sammakoista 

alueella esiintyvät ruoka-, viita-*, rusko**- ja lessonansammakko, käärmeistä kyy ja rantakäärme (Natrix natrix, NT). Rauhalinnan alue 

on tärkeä ulkonaoppimiskohde Kaarinan kouluille. Alueella kulkee kyltitetty luontopolku. 

* EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajit; ** luontodirektiivin V-liitteen lajit 

 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 202015 Pinta-ala 10 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki, SYK.n rajaus SL 401, MY202 

Lähde 1, 2, 37, 39 ,40 
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JUOPINKROTTI 

Kunta Kaarina Rajaus Ennallaan 

Juopinkrotti (Juopinrotko) sijaitsee Kuusistonsaaressa Empon asutusalueen pohjoispuolella. Juopinkrotti on Turun alueen ainoita 

luonnontilaisia rotkolaaksoja. Rotkon pohjalla kulkeva puro laskee Kuusistonsalmeen. Rinteet ovat jyrkät ja lounaisrinne täysin 

luonnontilainen noin 400 m matkalla. Koillisrinne on pengerretty eikä täysin luonnontilainen, sillä rinteessä kulkee huvilatie. Puuston 

varjostus ja rotkorinteiden suunta tekevät pienilmastosta erikoisen kostean ja viileän. 

Pääpuulaji on kuusi, lisäksi rauduskoivua sekä muita lehtipuita kasvaa rinteissä. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. käenkaali, 

metsäimarre, sananjalka, jänönsalaatti. Rinteissä on runsaasti sammalta, kerrossammal, isokastesammal ja rahkasammaleet 

pääosissa. Rotkossa on runsaasti lahopuuta aiempien myrskyjen jäljiltä. Linnuista tavataan peukaloinen, tiltaltti ja idänuunilintu. Alueen 

erikoisuus on uhanalainen sienilaji myytikkä ((Mythicomyces corneipes, VU); Juopinkrotissa on Suomen ainoa tunnettu lajin esiintymä. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 202021 Pinta-ala 19,5 ha 

Pääluokka 3 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 1, 2, 3, 5, 8, 9, 13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SU: 4 482 

Lähde 1, 2, 34, 37, 40 
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RAUHALINNANSAARI 

Kunta Kaarina Rajaus Ennallaan 

Kuusistonsalmessa Rauhalinnan kartanoalueen edustalla sijaitseva saari on tunnettu myös Rauhalinnanholman saarena sekä 

Jänissaarena. Saaren rannat ovat ruovikoituneet. Saari on aiemmin ollut kartanon käytössä ja siellä on merkkejä laidunnuksesta kuten 

rakenteita ja umpeenkasvanutta niittyä, jossa pieniä ketokasvillisuuslaikkuja. Puuston rakenne on viime vuosikymmenet säilynyt 

luonnontilaisena ja tiheänä, alueella on runsaasti lahopuuta. Puulajit ovat kuusi, koivu, mänty, haapa, tervaleppä, vaahtera ja tammi. 

Pensaskerroksessa on myös vieraslaji terttuseljaa. Aluskasvillisuudessa on lehtolajistoa ja lounaisosan niityllä kasvaa vankkasaraa 

(Carex riparia, NT).  

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 202025 Pinta-ala 1,4 h 

Pääluokka 3 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11 12, 14 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SU:4 481 

Lähde 1, 39, 41 
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HARVALUODON KALLIOKETO 

Kunta Kaarina Rajaus Muuttunut 

Harvaluodon saaressa Luoto-Tuorlantien itäpuolella mökeille menevän pikkutien molemmin puolin on entistä laidunniittyä ja 

kallioketoa. Putkilokasvilajistossa useita huomionarvoisia ketolajeja. Kalliokedolla kasvaa katajaa, mäntyä, koivua, pihlajaa, haapaa, 

vaahteraa ja orjanruusua. Tuore heinäniitty on avointa aluetta. Kallioketolaikkujen monipuoliseen kasvilajistoon kuuluvat mm. 

hopeahanhikki, ahomansikka, keltamo, kallioimarre, keltamaksaruoho, kalliokielo, kissankello, ahopukinjuuri, mäkitervakko, 

huopakeltano, isomaksaruoho, haisukurjenpolvi ja ahomatara. Huomionarvoisista perinnebiotooppilajeista kohteella esiintyvät mm. 

mäkikaura, syylälinnunherne, keltamatara sekä pieni esiintymä kalliokedon vierellä hiekkatien reunassa sinnittelevä silmälläpidettävä 

kissankäpälä (Antennaria dioica, NT). 

Kedot ovat alkaneet kasvaa umpeen lehtipuuston tuuhentuessa ja päätien varrella niitty on rehevöitynyt niiton ja laidunnuksen loputtua. 

Niityllä valtalajeiksi ovat tulleet nurmipuntarpää, timotei ja koiranputki. Kohde vaatii niittoa tai laidunnusta, jotta perinnebiotooppilajisto 

ja maisemalliset arvot säilyvät. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 602022 Pinta-ala 0,7 ha 

Pääluokka 10 Suojelustatus 11, 12 Suojeluperuste 2, 7, 9, 14 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 2, 37, 40 
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HARVALUODON LOUNAISNIEMEN LEHTO 

Kunta Kaarina Rajaus Muuttunut 

Harvaluodon lounaisen niemen kallion juurella esiintyy rehevää jalopuulehtoa. Puustossa on runsaasti metsälehmusta (Tilia cordata), 

saarnia (Fraxinus excelsior), vuorijalavaa (Ulmus glabra, VU) ja tammea (Querqus robur). Kallion länsipuolella kasvaa lehtoa jonkin 

verran varjostavaa kuusta. Aluskasvillisuuden lehtolajeja ovat mm. keltavuokko, tesmayrtti, kielo, käenkaali, sudenmarja ja 

vuohenputki. Kallion juurella on kivikkoalvejuuren ja muiden suursaniaisten tiheä kasvusto. Lakiosassa runsaina kasvustoina esiintyvät 

mm. kalliokielo, keto-orvokki, kallioimarre ja kivikkoalvejuuri. 

Kohteen ihmisvaikutus on paikoin voimakasta: huvilarakennuksia, rantasaunoja, niille johtavia teitä sekä vesi- ja viemäröintitöiden 

aiheuttamia kaivauksia ja aukkoja. Kallionyppylän länsipuolella sijaitsevan haapa- ja metsälehmusvaltaisen lehtorinteen luonnontilaa 

ja mahdollisesti vesitaloutta on heikentänyt uusi rantaan johtava tie. Lehdossa on edelleen runsaasti pysty- ja maalahopuuta, 

kolohaapoja, nuori saarni, vaahteraa ja muuta lehtipuustoa. Kolopuissa havaittiin naakkoja. Lännessä lehdon ja merenrannan välissä 

on ilmeisesti vanha laidunalue. Rantapuusto on lehtipuuvaltaista, mm. koivua ja tervaleppää, aluskasvillisuus mesiangervoa, nokkosta, 

vuohenputkea, alvejuurta ja karhunputkea. Rannassa on hiljattain kaivettu oja. Koko Luoto-Tuorlantien eteläkärki muodostaa 

monimuotoisen perinnemaisemakokonaisuuden: avointa peltoa ja niittyä, ketoja, katajikkoa ja lehtoa. Alueen lajiston lisäselvitys mm. 

sieni- ja hyönteislajiston osalta olisi tarpeen. Lehdon aluerajausta on tarkennettu ja muutettu kartoituksen perusteella. 

 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 602023 Pinta-ala 1,6 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 2, 37, 40, 43 
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TOIVOLINNAN PÄHKINÄPENSASKASVUSTO 

Kunta Kaarina Rajaus Muuttunut 

Huvila-asutuksen ja muiden rakennuksien lomaan jää pähkinäpensaita, jotka aiemmin ovat muodostaneet laajan pähkinäkasvuston. 

Huviloiden pihapiirien hoitaminen ja nurmettaminen ovat muuttaneet kohteen aluskasvillisuutta voimakkaasti. Runsain yhtenäinen 

pähkinäpensaskasvusto löytyykin nykyisin venerantaan vievän polun ympäriltä, jossa kasvaa yli 20 kookasta pähkinäpensasta, joista 

monet ovat iäkkäitä ja erittäin järeärunkoisia. Kohderajausta on muutettu vastaamaan kasvuston pääasiallista esiintymisaluetta. 

Aluskasvillisuudessa mm. kyläkellukkaa, vuohenputkea, keltanoa ja syylälinnunhernettä. Rajauksen ulkopuolella Hirsundin mäen 

itärinteessä tien varressa kasvavan syylälinnunherneen lehdet ovat läiskämiinattuja eli kyseessä on mahdollisesti tärkeä alue 

syylälinnunhernettä käyttäville perhoslajeille (esim. linnunhernetikkukoi Micrurapteryx gradatella, EN, erityisesti suojeltava laji; 

kiireellisesti suojeltava laji). Kohde on erinomainen askelkivi pähkinälehtojen ekologisessa verkostossa. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 602045 Pinta-ala 0,3 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 2, (9) 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 2 

 
  



35 
 

KIRJONUMMEN PÄHKINÄPENSASLEHTO (KAARINA) 

Kunta Kaarina Rajaus Ennallaan 

Kirjonummen pähkinäpensaslehto sijaitsee Metsärinteessä molemmilla puolilla Kaarinan ja Paimion rajaa. MeLaT-tyypin lehdossa 

pähkinäpensasto on enimmäkseen kookasta, pensaskerroksessa myös koiranheisi ja korpipaatsama. Puustossa on tammea, mäntyä 

ja jonkin verran kuusta. Kenttäkerroksessa esiintyvät valkolehdokki, ahomatara, nuokkuhelmikkä, syylälinnunherne ja mäkilehtoluste. 

Itälaidalla pellon reunaan on levinnyt lupiini.  

Kaarinan puolella pähkinäpensaslehdon pohjoispuolella on avohakkuualue, joka ulottuu hieman suojelurajauksen puolelle. Talojen 

ympärillä on jäljellä metsäkasvillisuutta, jossa valtapuuksi vaihtuu mänty. Pähkinäpensaita ja tammia on kohteen Kaarinan puoleisessa 

osassa niukemmin kuin Paimion puolella. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 602088 Pinta-ala 0,7 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 2 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SL 610 

Lähde 1, 2 
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PUSSILAN NIITTY JA LEHDOT 

Kunta Kaarina Rajaus Muuttunut 

Hepojoen kulttuurimaisemassa sijaitsevat aiemmin laidunnuksessa ollut jokivarsiniitty sekä jyrkänteenaluslehdot. Hepojoen laakson 

savimaa ja Vuortenpään kallioalueen pohjois- ja länsirinteen alustan ravinteet tekevät alueen kasvillisuudesta arvokkaan 

kokonaisuuden. Rajausta on tarkastettu maastokäynnin yhteydessä tavoitteena turvata ekologinen yhteys uhanalaisten luontotyyppien 

välillä. 

Jokivarsi on enimmäkseen rehevöitynyttä heinäniittyä, mutta paikoin ylempänä rinteessä esiintyy kuivempia ketolaikkuja, joissa kasvaa 

huomionarvoisia lajeja mm. mäkikauraa, sikoangervo, keltamatara ja syylälinnunherne, aiemmissa selvityksissä mainittu myös 

peurankello ja nurmitatar. Kosteilla paikoilla ja raviineissa on runsaasti mesiangervoa, nurmilauhaa, koiranputkea ja nokkosta. 

Heinäkasveista nurmipuntarpää on vallitseva laji. Niitto tai laidunnus olisivat tarpeen arvokkaan lajiston ja maisemallisen 

kokonaisuuden turvaamiseksi. 

Pussilan niityn pohjoispuolella on pieni lehtometsikkö, jossa kasvaa mm. tammea ja jalava, reunamilla on ketokasvillisuutta. Metsikössä 

sijaitsee myös muinaisjäännös, Bussilan rautakautinen asuinpaikka. 

Jokivarsiniityn eteläpuolella Vuortenpään kallioalueen metsärinteessä esiintyy kuusen lisäksi runsaasti tammea, metsälehmusta, 

pähkinäpensaita. Aluskasvillisuudessa mm. sinivuokko, syylälinnunherne, sudenmarja, käenkaali ja metsäliekosammal. Alueella elää 

myös liito-orava (Pteromys volans, NT, luontodirektiivilaji), jolle kulkuyhteys moottoritien eteläpuolen lehtoon on turvattava. 

Turku-Helsinki-tien eteläpuolella peltoon rajautuva rinnelehto jatkuu pähkinäpensasvaltaisena. Pensaita on suojelualuerajauksen 

sisällä erittäin edustava kasvusto, noin 300 kpl. Pähkinäpensaiden määrä harvenee rajauksen ulkopuolisella Kirkkokedon alueella, 

mutta pensaita esiintyy metsänkäsittelystä huolimatta runsaasti sielläkin: 60-70 kpl (paikallisesti arvokas pähkinäpensaskasvusto). 

Pähkinän lisäksi puustossa järeää kuusta, raudus- ja hieskoivua ja haapaa. Järeitä tammia kasvaa etenkin moottoritien laidassa ja 

sillan alapuolelle jäävässä kaistaleessa, jossa ne ovat todennäköisesti istutettuja. Pähkinäpensaikon joukossa on sen sijaan monen 

ikäistä tammea. Pensaskerroksessa taikinamarja, lehtokuusama, tuomi ja mustaherukka, lisäksi terttuselja.  

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 602095 Pinta-ala 15,4 ha 

Pääluokka 2, 10 Suojelustatus 11 Suojeluperuste 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 
12 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 2, 43 
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ONNELAN PERINNEBIOTOOPPI 

Kunta Kaarina Rajaus Ennallaan 

Perinnebiotooppi sijaitsee Rungon Koskenhaassa vanhan Viipurin tien (Suuri Rantatie) vierellä. Koskenhaassa sijaitsee eräs Suomen 

tunnetuimmista rautakautisista kalmistoista, lisäksi alueella on rautakautisen asuinpaikan jäänteet. Kohde koostuu kolmesta osa-

alueesta: kangasmetsän kalmistosta, niitystä ja kedosta sekä kiviröykkiöalueesta. Museovirasto on hoitanut kohdetta säännöllisesti. 

Kalmiston mustikkatyypin männikkö on harvennettu ja valoisa, pensaskerroksessa jonkin verran pihlajaa ja koivua. Aluskasvillisuus 

mustikkavaltaista, mutta niittyä lähentyessä lajistossa esiintyy myös mm. keltamataraa, kieloa ja ahomataraa. Niityltä on 90-luvulla 

raivattu puustoa ja pensaikkoa, ja se on niiton ansiosta säilynyt avoimena. 

Niityn ja kedon kasvilajisto on edustavaa: huomionarvoisista lajeista mm. ketoneilikka, sikoangervo, mäkikaura, ahdekaura, 

keltamatara. Aiemmassa lajistoselvityksessä myös heinäratamo, hakarasara, mäkilemmikki. Muuta ketolajistoa edustavat 

tuoksusimake, mäkitervakko, mäkikuisma, ahopukinjuuri ja siankärsämö. Kiviröykkiön ympäristö on haapavaltaista nuorta metsikköä, 

jonka aluskasvillisuudessa on paikoin runsaasti horsmaa, koiranputkea ja muuta typpikasvillisuutta. Jonkin verran puutarhasta 

levinnyttä akileijaa. Haitallisista vieraslajeista esiintyy lupiinia. Itäpuolella aluetta reunustaa sähkölinja ja sen lähistöllä on useita 

mutkarunkoisia visakoivuja. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 602098 Pinta-ala 0,7 ha 

Pääluokka 10 Suojelustatus 11 Suojeluperuste 1, 2, 6, 7, 8, 9 

Päätökset, lisätieto Rungon Koskenhaka 602010030 (Museovirasto) 

Lähde 1, 2, 42, 43 
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JÄRVENMÄKI JA KUOPPAJÄRVI 

Kunta Kaarina Rajaus Ennallaan 

Geologisesti ja biologisesti merkittävä kokonaisuus, johon kuuluu pienehkö ja jyrkkärinteinen muinaishautamäki, lehtoa ja kosteikko. 

Järvenmäki kohoaa ympäristöstään noin 50 metriä ja sen laella sijaitsee muinaishauta. Kaakkoisrinteellä on maisemallisesti 

kiinnostava sileäseinäinen kalliojyrkänne, johon on muovautunut jäätikön sulamisvesien kovertaessa seinämään hiidenkirnumaisia 

muotoja. Seinämän kallioraoissa kasvavat mm. tummaraunioinen ja haurasloikko. Sammallajisto on vähä- ja keskiravinteisen 

kasvualustan lajistoa sekä edustavaa kalliorakojen kasmofyyttiyhteisön lajeja, kuten kutrisammal ja viuhkasammal (aiemmissa 

kartoituksissa todettuja). Mäen koillisrinteessä on luonnontilaisia glasifluviaalisia muodostelmia, pääosin sileäpintaisia painanteita, 

joista suurin on kooltaan 10x7 m. Mäen lakiosat ovat pääosin kalliomännikköä. 

Jyrkänteen alla rinteessä on OMT–OmaT-lehtoa, jossa on tehty ylispuuston poisto. Puusto on koivuvaltaista ja aluskasvillisuus 

rehevää, mm. mesiangervoa, hiirenporrasta, kivikkoalvejuurta, jänönsalaattia, lehtotesmaa, keltamoa, lillukkaa, ja metsäkortetta. 

Pensaskerroksessa esiintyvät taikinanmarja, vadelma sekä terttuselja.  

Kuoppajärvi on peltojen ja metsän ympäröimä lähes kokonaan umpeenkasvanut kosteikko. Järveä reunustaa tiheä pajuvaltainen 

pensasvyöhyke, joka vaihtuu leveään ruovikkoreunukseen. Pensasvyöhykkeellä aluskasvillisuudessa on mm. mesiangervoa, suo-

orvokkia, ranta-alpia. Avovettä on noin puolen hehtaarin alueella. Lintukanta on melko runsas, mutta linnustollinen arvo on ajan myötä 

heikentynyt. Kohde sijaitsee pohjaveden suojelualueella. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 602009 Pinta-ala 1 ha 

Pääluokka 5, 8 Suojelustatus 8 Suojeluperuste 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 
11, 13 

Päätökset, lisätieto Pohjavesi 

Lähde 1, 2, 12, 37, 40 
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VANKION LEHTO 

Kunta Lieto Rajaus Muuttunut 

Kuivahko pähkinäpensaslehto sijaitsee Savijoen rannassa Loukinaisten kylässä. Lehtoalue rajautuu peltoihin ja jokeen. Vastarannalla 

joenvarsiniitty on suojeltu (Maunulan luonnonsuojelualue, YSA). Pohjolan metsäsaarekkeen keskellä on kuiva kalliomäki, jonka 

pohjoisreuna putoaa jyrkänteenä pellon reunaan. Aluetta on vaiheittain hakattu ja harvennettu siten, että tuorein hakkuualue on alueen 

loivassa eteläreunassa, johon on jätetty mäntyä ja haapaa, mutta myös pähkinäpensaita. 

Kalliomäen lounaispuolella savimaannoksella kasvaa runsaasti suuria pähkinäpensaita sekä nuorempaa pähkinäkasvustoa. Tiheässä 

pensaskerroksessa kasvaa pähkinän lisäksi taikinamarjaa ja koiranheisiä. Aluskasvillisuus on melko harvaa ja vähälajista. Alarinteillä 

valtalajeina esiintyvät mm. vuohenputki, kevätlinnunherne ja sinivuokko. Ylempänä kasvaa runsaana kieloa ja metsäkastikkaa. 

Luoteisosan sekametsässä lehtolajeja on niukasti, mm. lehtotesmaa esiintyy.  Jyrkännekuusikko (MT-tyypin aluskasvillisuus) on 

kevyesti harvennettu ja maastossa on runsaasti lahoavaa hakkuujätettä. Jyrkänteen alla Savijoen varressa on harvennettua 

sekametsää ja polku.  

Vuorenniitunmäen pohjoisosassa sijaitsevalla nyppylällä kasvaa pähkinäpensaita on noin kymmenen kappaletta ja lisäksi pari järeää 

tammea sekä useita nuorempia tammia. Aluskasvillisuus on samanlaista kuivan lehdon lajistoa kuin Pohjolan mäellä. Alueen ottaminen 

mukaan suojelurajauksen sisään turvaa uhanalaisen luontotyypin ekologista verkostoa. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL4233003 Pinta-ala 4,5 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 2, 14 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SL 607 

Lähde 1, 2 
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KUKONHARJAN PURONVARSILEHTO 

Kunta Lieto Rajaus Ennallaan 

Savijoen ja Alhojoen yhtymäkohdan alapuolella, Liedon Yliskulmassa sijaitseva yhtenäinen ja melko luonnontilaisena säilynyt 

lehtoalue. Lehto rajautuu peltoihin ja eteläpuolella osittain myös kuusivaltaiseen metsään. Joki meanderoi muodostaen hiekkasärkkiä 

ja sen sijainti on vaihdellut ajan saatossa, jolloin uoman ympäristö on muovautunut pinnanmuodoiltaan monimuotoiseksi. 

Puusto on jokivarressa tiheää ja aluskasvillisuus rehevää ja korkeaa. Puulajeista yleisiä ovat harmaaleppä, tuomi, kuusi, haapa ja 

koivu. Pajukkoa kasvaa paikoin myös jokivarren niittyrinteissä, joissa on myös vanhoja leveitä katajia ja ruusua. Pensaskerros 

muodostuu paikoin tiheästä vadelmapensaikosta, joukossa on myös taikinanmarjaa ja lehtokuusamaa. Aluskasvillisuudessa esiintyvät 

mm. vuohenputki, nokkonen ja mesiangervo. Lisäksi kasvaa puna-ailakkia, nokkosta, metsäimarretta, sekä aiemman selvityksen 

mukaan harvinaisena imikkää (Pulmonaria obscura) ja kevätlinnunsilmää (Chrysosplenium alternifolium). Niittyalueilla kasvaa nykyisin 

vadelmaa, mesiangervoa ja muita rehevöitymisestä kertovia kasveja. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 423005 Pinta-ala 11,8 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 2, 4, 7, 12, 13, 14 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SL 403, MY 211 

Lähde 1, 2 
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VANHALINNAN KALLIOKETO 

Kunta Lieto Rajaus Ennallaan 

Aurajokilaakson kansallismaisemassa ja maisemanhoitoalueilla sijaitseva Vanhalinna on muinaismuistokohde (pronssi- ja/tai 

rautakautinen muinaislinna, puolustusvarustus). Aurajoen eteläpuolella n. 56 metriä mpy kohoavan mäen laella on avointa kuivaa 

heinäniittyä ja tuoretta pienruohoniittyä. Alueella esiintyy runsaasti huomionarvoisia kasvilajeja kuten harmaapoimulehteä, 

sikoangervoa, mäkikauraa, syylälinnunhernettä, ketoneilikkaa, pölkkyruohoa, jänönapilaa ja mäkikuismaa. Aiemmissa selvityksissä 

mainitaan kohteella kasvavan myös mäkikattaraa, törrösaraa, mäki- ja hietalemmikkiä, valkomaksaruohoa, mäkivirvilää ja 

papelorikkoa. Kohdetta on hoidettu Museoviraston ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin toimesta. 

Mäen reunamilla on kuusi- ja sekametsää, lajistoon kuuluu myös vuorijalava (VU).  Luontopolun, virkistysreitin ja Hämeen Härkätien 

varrella sijaitseva matkailunähtävyys ja näköalapaikka. Käytöstä johtuvan kulumisen vuoksi rinteeseen on rakennettu laelle johtavat 

puiset portaat. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 423021 Pinta-ala 11,5 ha 

Pääluokka 10 Suojelustatus 6, 11 Suojeluperuste 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11,  

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki MY 208, Aurajokilaakson kansallismaisema SL 202002 

Lähde 1, 2, 43, 51, 72 
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KOTIRANNAN PERINNEBIOTOOPPI 

Kunta Lieto Rajaus Muuttunut 

Savijoen pohjoisrannan maisemallisesti hieno jyrkkä rinneketo sijaitsee Liedon eteläosassa Kärpijoen kylässä. Alueen laidunnuksesta 

on kulunut runsaasti aikaa. Joessa on kedon kohdalla kaunis kivikkoinen koski. Pohjoisessa metsän sekä idässä ja lännessä peltojen 

rajaaman alueen länsipuoli kasvoi tutkimusvuonna 1992 melko tiheää haapaa. 

Pensastossa on mm. taikinamarjaa, tuomea, lehtokuusamaa ja katajaa. Arvokas ketolajisto sinnittelee itäreunalla, jossa kasvillisuus 

on pääosin tuoretta heinittynyttä pienruohoniittyä. Huomionarvoisista lajeista esiintyy melko runsaasti maarianverijuurta, 

rantahirvenjuurta, nuokkukohokkia ja kevätesikkoa sekä niukemmin mäkimeiramia, sikoangervoa, nurmilaukkaa, jäykkäpitkäpalkoa, 

mäkikauraa ja syylälinnunhernettä. Alempana jokirannassa kasvaa viiltosaraa ja ranta-alpia.  

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 423016 Pinta-ala 4,6 ha 

Pääluokka 10 Suojelustatus 11, 12 Suojeluperuste 1, 2, 7, 8, 13 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 43, 72 
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AJOPÄÄNNOKKA 

Kunta Naantali Rajaus Ennallaan 

Niemenkärjessä sijaitseva jyrkkärinteinen merenrantakallio vastapäätä Neste Oy:n jalostamoa. Alueen kasvillisuus on kohtalaisen 

monipuolista ja arvokkaita metsäisiä elinympäristöjä ovat mm. kalliomännikkö ja jyrkänteenalusmetsä. Kallion lakiosassa on avointa, 

karua ja matalaa männikköä. Runsaasti niukkalajisia ketolaikkuja ja rupi- ja napajäkäliköitä (Umbilicaria). Länsirinteessä MT-kuusikkoa. 

Itäreunassa on tiheää lehtometsää, jossa kasvaa mm. tammea ja taikinanmarjaa. 

Jyrkänteillä kasvaa runsaasti edustavaa karun alustan jäkälä- ja sammalpeitettä sekä melko reheviä kalliohyllyjä. 

Itäreunalla lähes pystysuora kallioseinämä, jonka tyvellä on louhikkoa. Kohde on kalliokiipeilijöiden suosima harjoittelupaikka. Kallion 

arvoluokka on 4. Näköalapaikka ja maisema-arvoja. Ajonpäännokka on lintujen muutontarkkailupaikka. Alueen rajoilla on kolme 

kesämökkiä. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 529003 Pinta-ala 6,5 ha 

Pääluokka 5 Suojelustatus 8, 12 Suojeluperuste 1, 2, 3, 4, 5, 11 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SU:4 482 

Lähde 1, 12, 47 
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HYYPIÖNVUORI 

Kunta Naantali Rajaus Muuttunut 

Kallioperän murtumalaakson jyrkkärinteinen reunamuodostuma, joka sijaitsee Luonnonmaan saaren keskiosassa rajautuen kapeisiin 

peltolaaksoihin ja talouskäytössä oleviin metsiin. Biologisesti monipuolinen kokonaisuus: kallioiden välisissä notkelmissa on kosteita 

juotteja, etelärinteessä on paikoin kuivia lehtolaikkuja ja kaakkoiskulmaus on vanhaa laidunta. Huomionarvoisia ketolajeja ovat 

sikoangervo, keltamatara, nuokkukohokki, mäkikaura. Lisäksi esiintyvät ahopukinjuuri, nuokkuhelmikkä, ahomatara, kissankello ja 

päivänkakkara. Ketoalueella kasvaa harvassa mäntyä, lehtipuuta ja muutama kataja.  

Hyypiönvuoren lakiosa on pienipiirteistä kalliomaastoa, harvahkoa ja matalaa männikköä, jossa esiintyy paahteisia elinympäristöjä. 

Koillisjyrkänteessä on lakiosaan saakka ulottuvia avohalkeamia, jotka muodostavat erikoisia kalliolohkoja (mm. 

kalliopalmikkosammalikkoa, Hypnum cupressiforme). Koillisjyrkänteen juurella on paikoin GOMaT-tyypin lehtoa, jossa kasvaa tammea 

ja pähkinäpensasta. Kallion arvoluokka (Hyypiönvuori-Nikulanvuori) on 5. Geologialtaan tavanomaista edustavampi kohde: kallio 

sisältää mm. migmatiittista kiillegneissiä. Paikallinen näköalapaikka. Jyrkänteen alusta on jonkin verran roskaantunut. Rajausta on 

tarkennettu maastokartoituksen perusteella.  

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 529006 Pinta-ala 24,8 ha 

Pääluokka 3 Suojelustatus 8, 12 Suojeluperuste 1, 2, 4, 8, 11 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SL 404 

Lähde 1, 2, 12 
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LAPILAN KARTANON YMPÄRISTÖ 

Kunta Naantali Rajaus Ennallaan 

Lapilan kartanoympäristöön kuuluu 1700-luvulla istutettu puutarha. Pihapiirissä on monipuolista kulttuurikasvillisuutta; runsaasti 

istutettuja puulajeja (mm. punatammi, euroopanvaahteroita, hopeapajuja) ja pensaita. Kohteen länsireunassa kookkaita tammia 

(Quercus robur) ja mäntyjä (Pinus sylvestris) sekä pylväskatajia (Juniperus communis). Alueen putkilokasveja ovat mm. 

sukakarstaohdake (Dipsacus strigosus), lehtohorsma (Epilobium montanum), ketoneilikka (Dianthus deltoides) ja pihakurjenpolvi 

(Geranium pusillum) sekä ukontulikukka (Verbascum thapsus). Pihapiirissä on myös kallio- ja niittykasvillisuutta. Mansikkaniemestä 

tulevan tien varrella kulttuurivaikutteista rehevää lehtoa. Linnusto on runsas ja monipuolinen (mm. harmaapäätikka, lintudirektiivilaji). 

Ympäröivät pellot ovat osa saaren keskeisintä kulttuurimaisemaa. Valtakunnallisesti merkittävä rakennusympäristö. Kartano 

ympäristöineen on suojeltu (SU 692; päärakennus on vuodelta 1763), SU-kohde (MM:2 K) 692 (206). 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 529035 Pinta-ala 5,2 ha 

Pääluokka 10 Suojelustatus 11 Suojeluperuste 2, 3, 5, 7, 9 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki MM:2 K, SU 692 

Lähde 1, 49, 50 
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MANSIKKANIEMI 

Kunta Naantali Rajaus Ennallaan 

Lapilan saaren pohjoisosassa sijaitsevat kasvillisuudeltaan edustava niemi, ranta-alue ja umpeenkasvava matala lahti. Lehtomaisessa 

niemessä OMaT- ja LT-lehtoa. Myös Lapilan kartanoalueen niitty- ja metsäaluetta rajaavalla puukujanteella (kohteen kaakkoisreuna) 

linnusto ja kasvisto ovat monipuolisia. Puustossa mm. tammia (Quercus robur), vaahteroita (Acer platanoides) ja saarni (Fraxinus 

exelcior). Aluskasvillisuudessa mm. kalliokieloa (Polygonatum odoratum), tesmayrttiä (Adoxa moschatellina) ja Lapilan saaren ainoat 

koiranvehnät (Elymus caninus). Kohteen koillisosassa sijaitsevalla rantaniityllä kasvillisuudessa mm. sinikaislaa (Schoenoplectus 

tabernaemontani), mutaluikkaa (Eleocharis mamillata) ja käärmeenkieltäkin (Ophioglossum vulgatum) erittäin runsaasti. Linnuston 

arvokkaimmat lajit ovat uhanalainen ja lintudirektiivilaji harmaapäätikka (Picus canus), uuttukyyhky (Columba oenas) ja pikkutikka 

(Dendrocopos minor). Kohteen koillisosassa sijaitseva Mansikan lintulahti on merkittävä vesilintujen pesimälahti, joka tulisi rauhoittaa 

rantaniittyineen lintujen pesimäajaksi. Luontoinventoinnin yhteydessä tavattu hirviä (Alces alces) ja mäyrän (Meles meles) pesä. 

Mansikkaniemeä pitkin kulkee Lapilan kartanon pääsisääntulotie. Ympäröivät pellot ovat osa saaren keskeistä kulttuurimaisemaa. 

Luonnontilainen alue. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero S 529056 Pinta-ala 15,4 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 49, 50 
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PITKÄLUODON POHJOISOSAN LEHTO 

Kunta Naantali Rajaus Ennallaan 

Lapilan saaren kaakkoisosassa sijaitseva Pitkäluodon lehto on kostea havumetsävaltainen alue, puustossa kuusta, mäntyä, 

tervaleppää ja muita lehtipuita. Aluskasvillisuudessa on aiempien selvitysten yhteydessä havaittu mm. tesmayrttiä (Adoxa 

moschatellina), rantanätkelmää (Lathyrus palustris), mustaherukkaa ja sinivuokkoa. Alueen eteläosa on laajalti hakattu vuonna 2003. 

Pohjoisosan metsä on jäänyt hakkuun ulkopuolelle, samoin rannassa on kapea vyöhyke lehtipuustoa ja Sikakarin niemen länsipuolelle 

on jätetty kookkaita tervaleppiä. Pitkäluodossa pesii uhanalainen merikotka (Haliaeetus albicilla, VU, erityisesti suojeltava laji, EU:n 

lintudirektiivin 1-liitteen laji). 

 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 529068 Pinta-ala 6,5 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 2, 12 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 47, 49, 50 
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ALI-KÄKÖLÄN PERINNEBIOTOOPPI 

Kunta Naantali Rajaus Muuttunut 

Ali-Käkölän niityt sijaitsevat Naantalin Luonnonmaan saaren kaakkoisosassa. Lapilansalmen rantaan johtava Lapilantie kulkee niittyjen 

länsireunalla ja itäpuolelta alueet rajautuvat peltoon. Käkölän tila sijaitsee noin 200 metriä perinnebiotooppialueista pohjoiseen. 

Perinnebiotooppikohteen rajausta on muutettu sisältämään molemmat vuoden 2016 perinnebiotooppi-inventoinnissa arvokkaaksi 

todetut osa-alueet. Eteläisempi osa-alue 1 on inventoitu ensimmäisen kerran vuoden 1995 valtakunnallisessa 

perinnemaisemainventoinnissa. Osa-alue 1, entinen vasikkahaka, koostuu tuoreesta niitystä ja hakamaasta (mm. tuoretta 

pienruohoniittyä, tuoretta heinäniittyä ja sekapuuhakaa) ja osa-alue 2, entinen lypsyhaka, tuoreesta niitystä ja hakamaasta (mm. 

tuoretta pienruohoniittyä). Kohteen arvoa nostaa erityisesti pienruohoisuus sekä huomionarvoisten lajien runsaus. Aluetta on hoidettu 

viime vuosina niittäen. 

Huomionarvoisista lajeista alueella esiintyy sikoangervoa*, hakarasaraa, mäkikauraa*, heinäratamoa*, keltamataraa* (vaarantunut 

VU), ketoneilikkaa* (silmälläpidettävä NT), kevätesikkoa*, aholeinikkiä*, tammea*, iharuusua*, nurmilaukkaa, nuokkukohokkia*, 

syylälinnunhernettä* ja häränsilmää.  

(* Laji havaittu vuonna 2016). 

 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 529088 Pinta-ala 0, 5 ha 

Pääluokka 10 Suojelustatus 11 Suojeluperuste 2, 4, 7 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 43, 51, 72 
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KUNSTENNIEMI 

Kunta Naantali Rajaus Muuttunut 

Rymättylän saaren länsireunalla sijaitsevan Kunstenniemen kallioperässä oleva amfiboliitti vaikuttaa alueen kasvillisuuteen 

rehevöittävästi. Niemi on korkeiden kallionyppylöiden ja niiden välisiin painanteisiin sijoittuvien lehtojen mosaiikkia. Alueella on viisi 

luonnonsuojelulain kriteerit täyttävää jalopuumetsäaluetta. Ristiniemen ja Kunstenperän tammimetsä ovat edustavuudeltaan 

merkittäviä ja Torpan jalopuulehto, Kunstenniemen tammisekametsä ja Suutarvahan tammimetsä ovat edustavuudeltaan hyviä. 

Alueella on myös Eräkämpän pähkinäpensaslehto, joka on edustavuudeltaan merkittävä. Torpanmäen vanha tammihaka on osa 

vanhaa metsälaidunkokonaisuutta. Tammen ja pähkinän lisäksi lehdoissa kasvaa myös mäntyä, haapaa ja kosteimmissa juoteissa 

sekä meren rannan läheisyydessä tervaleppää ja koivua. Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti taikinanmarjaa, lehtokuusamaa ja 

erityisesti laidunalueiden lähellä katajia. Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. sinivuokko, kevätlinnunherne syylälinnunherne, kielo, 

nuokkuhelmikkä, kivikkoalvejuuri, mustakonnanmarja ja syyläjuuri. Kosteimmissa korpipainanteissa on suursaniaisia. 

Kunstenniemen paahteisten kalliomäkien männyt ovat iäkkäitä ja sääolojen tuivertamia. Useilta nyppylöiltä avautuu merinäköaloja ja 

erään mäen laella on näköalatorni. Ristiniemessä on siirtolohkareita ja tasalakinen kallio. Pohjoisosassa aluetta kasvaa varttunut 

kuusikko, jossa on pieni lammikko. Reunassa kasvaa järeä haapa ja puusto lammikon äärellä on muutenkin lehtipuuvaltaista.  

Leirikeskuksen polut ja niitä varten tehdyt ojitukset heikentävät hieman tammimetsien ja kosteiden juottien luontoarvoja. 

Jalopuumetsien luontoa opastauluin esittelevä luontopolku kiertää metsäalueita, joten Kunstenniemi on tärkeä opetuskohde 

oppilasryhmille. 

 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 017735 Pinta-ala 39,5 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 2, 4, 6, 10, 11 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 2, 7, 21 
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KIRJONUMMEN PÄHKINÄPENSASLEHTO (PAIMIO) 

Kunta Paimio Rajaus Ennallaan 

Kirjonummen pähkinäpensaslehto sijaitsee molemmilla puolilla Kaarinan ja Paimion rajaa. MeLaT-tyypin lehdossa pähkinäpensasto 

on enimmäkseen kookasta, pensaskerroksessa myös koiranheisi, korpipaatsama. Puustossa on tammea, mäntyä ja jonkin verran 

kuusta. Kenttäkerroksessa esiintyvät valkolehdokki, ahomatara, nuokkuhelmikkä ja syylälinnunherne sekä mäkilehtoluste. Itälaidalla 

pellon reunaan on levinnyt lupiini.  

Kaarinan puolella pähkinäpensaslehdon pohjoispuolella on avohakkuualue, joka ulottuu hieman suojelurajauksen puolelle. Talojen 

ympärillä on jäljellä metsäkasvillisuutta, jossa valtapuuksi vaihtuu mänty. Pähkinäpensaita ja tammia on Paimion puolella enemmän, 

kun taas länsiosassa Kaarinan puolella kasvaa enemmän mäntyä. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 577011 Pinta-ala 1,7 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 2 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SL 610 

Lähde 1, 2 
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KATINHÄNTÄ REKOTTILAN LINNAVUORI 

Kunta Paimio Rajaus Muuttunut 

Turku-Helsinki-moottoritien halkaisema arkeologisesti hyvin merkittävä muinaishautamäki, jossa on viisi rautakautista hautaröykkiötä 

(kolme kiviröykkiöitä ja kaksi kivikehää) sekä mahdollinen muinaisvuori. Alueella on myös siirtolohkareita. Linnavuorella on merkittäviä 

maisemallisia arvoja ja jokseenkin merkittäviä biologisia arvoja. Alue rajautuu pohjoisessa ja idässä laajaan peltoaukeaan, lännessä 

talousmetsään ja etelässä moottoritien jyrkkään kallioleikkaukseen. Pohjoisosan laelta avautuu edustavia näköaloja ympäristöön. 

Luoteisosassa metsärinnettä on avohakattu osittain myös luontopolun kohdalta, mutta ei muinaisjäännöksen alueelta. Mäen laella on 

poronjäkäläpeittoista kalliomännikköä, rinteillä iäkästä MT-kuusikkoa ja notkelmissa MK-juotteja. Valoisilla rinteillä on paikoin VRT-

kuivalehtoa, koillisosan louhikkoisten jyrkänteiden edustalla myös kohtalaisen rehevää OMT-lehtoa. Keskiosasta on aiemmin löydetty 

kalliovelhonsammalta (Mannia gracilis), mutta esiintymä on ilmeisesti hävinnyt.  

Kohteen puulajeja ovat kuusen ja männyn lisäksi tammi, lehmus, tuomi, vaahtera ja tervaleppä. Pensastossa mm. korpipaatsamaa, 

taikinamarjaa, punaherukkaa ja pähkinäpensasta. Aluskasvillisuudessa esiintyy lehtokasveja, kuten oravanmarja, käenkaali, 

valkolehdokki (Platanthera bifolia), mustakonnanmarja (Actaea spicata), aiemmin havaittu myös lehtokielo (Polygonatum multiflorum). 

Geologinen suojelukohde, kallion arvoluokka on 5. Virkistys- ja opetuskäytössä oleva kohde, jossa on hannunvaakunapaaluin viitoitettu 

muinaispolku ja opastetauluja. Kalliolta avautuu näköala mm. Vainionojan viljelysalueille. Suojelualueen rajausta on muutettu 

maastoinventoinnin perusteella, moottoritien eteläpuolella maankäyttö on vaikuttanut luontoarvoja selvästi heikentävästi (moottorirata, 

maa-ainesten ottoa, metsätalous). 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 577023 Pinta-ala 15,5 ha 

Pääluokka 4 Suojelustatus 8, 17 Suojeluperuste 
1, 2, 4, 5. 7, 8, 10, 
11 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki MM:2 206; Muinaisjäännös S 652 

Lähde 1, 2, 12, 25 
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KURJEN LEHTONOIDANLUKKOESIINTYMÄ 

Kunta Paimio Rajaus Ennallaan 

Kurjen kylässä entisen kalkkikuopan alapengermällä sijaitseva lehtonoidanlukon (Botrypus virginianus, EN) esiintymä on kartoitettu v. 

1984. Lehtonoidanlukko on erittäin uhanlainen, erityisesti suojeltava laji. 

 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 577029 Pinta-ala 1,5 ha 

Pääluokka 6 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 2, 9 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1 
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VÄHÄJOEN RANTANIITYT JA LEHDOT 

Kunta Paimio Rajaus Ennallaan 

Kyysilän perinnemaisema-alue on kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään rikkaiden pienhabitaattien mosaiikkia. Jokivarressa on kolme 

erillistä aluetta. Valtaosa alueesta on rehevää pensaikkoa (mm. tuomi, raita, pajut) sekä kosteaa rantaniittyä. Pohjoisella osa-alueella 

jokilaakso on niittyvoittoista. Koskenpään ja Seppälän kohdalla on melko tiheää lehtipuupensaikkoa, jossa on avoimia niittylaikkuja 

jokitörmillä. Joki muuttuu paikoin puromaiseksi. Kasvillisuudesta mainittakoon kiurunkannus (Corydalis sp.) ja keltavuokkokasvustot 

(Anemone ranunculoides). Eteläosan avoimet niittyalueet Spurilassa ovat olleet laidunnuksessa aiemmin, mutta nurmipuntarpää, 

koiranputki, vuohenputki ja mesiangervo ovat jo vallanneet alaa. Puronvarsilehdossa puusto on lehtipuuvaltaista ja pensaskerros tiheä 

mm. tuomi. Alueella on vanhoja patorakennelmia. 

Linnustossa mm. lintudirektiivilaji ruisrääkkä (Crex crex), pensassirkkalintu (Locustella naevia) ja satakieli (Luscinia luscinia). Alueen 

pensastossa viihtyy runsaasti harvalukuisia yölaulajalintuja. Jokivarren hiekkatörmillä tavattu myös mm. kuningaskalastajaa 

(lintudirektiivilaji, Alcedo atthis). Eteläosissa rannoilla esiintyy jättipalsamia ja jättitatarta, jotka uhkaavat rantalehdon alkuperäislajistoa. 

Vähäjoessa ja Karhunojassa esiintyy uhanalainen taimenkanta (Salmo trutta), jonka elinympäristöjä on pyritty parantamaan 

kunnostustoimilla. Myös luontodirektiivilajeja nahkiaista (Lampetra fluviatilis, NT) ja pikkunahkiaista (Lampetra planeri) esiintyy. 

Vähäjoki on myös saukon (Lutra lutra, NT, luontodirektiivilaji) elinympäristöä.  

Spurilan maisemansuojelualue. Lähialueet ovat merkittävää virkistysmaastoa. Spurilan alueella tehdään virkistysreittiä joen vierelle 

rinteeseen. Tien vaikutusta puroon huuhtoutuvan kiintoaineksen määrään ja uhanalaisten kalojen elinolosuhteisiin tulee tarkkailla 

jatkossa. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 577047 Pinta-ala 24,5 ha 

Pääluokka 2, 9, 10 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 2, 22, 25 

 
 



54 
 

MEISALAN LÄHDELEHTO 

Kunta Paimio Rajaus Muuttunut 

Turku-Helsinki-moottoritien pohjoispuolella sijaitseva Ahteenoja tulee Hangassuon alueelta yhdistyen moottoritien eteläpuolella 

Pitkäportaanojaan. Oja virtaa lähteiseltä metsäalueelta Meisalan peltoalueelle jyrkähköä rinnettä pitkin. Rinteen loivemmassa 

yläosassa on lähde, jonka luonnontilaisuus on säilynyt toistaiseksi hyvänä. Lähteen ympärillä on rehevää puronvarsikasvillisuutta, 

kuten suursaniaisia. Lähteen vierestä kulkee tie ja ympäristössä on tehty kuusikon harvennusta, lisäksi itäpuolella olevalla mäellä on 

tehty avohakkuu. 

Rinteessä on noin 40 metrin matkalla Paimion oloissa ainutlaatuinen kohiseva koski, jonka lähiympäristön puusto on säilynyt 

luonnontilaisena ja uomaa varjostavana. Aluskasvillisuudessa on hyvää lehtolajistoa, lajilista. Koskessa on vielä jäljellä vanhoja 

myllynkiviä. Puustoa on hakattu vaiheittain ja se on uoman lähiympäristöä lukuun ottamatta nuorta, mm. tasarakenteinen koivikko 

kasvaa kosken itäpuolella mäessä. Ahteenojassa esiintyy purokatkaa (Gammarus pulex). 

Kosken alapuolella Ahteenojan varsi on avohakattu, samoin lammikon ympäristössä on poistettu puustoa. Ahteenoja kuuluu 

Purilanjoen vesistöalueeseen. Purilanjoessa ja sen latvapurossa Kealanojassa elää uhanalainen taimenkanta (Salmo trutta). 

Ahteenoja on potentiaalinen taimenen elinympäristö. Puron yläjuoksun kuusikossa on liito-oravan (Pteromys volans, NT, 

luontodirektiivilaji) esiintymisalue. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 577101 Pinta-ala 8,9 ha 

Pääluokka 9, 8 Suojelustatus 15 Suojeluperuste 1, 2, 3, 7, 8, 13 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 2, 22, 25 
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LAUKKAMÄEN KALLIOKEUHKOJÄKÄLÄESIINTYMÄ 

Kunta Paimio Rajaus Muuttunut 

Toinen tunnetuista Varsinais-Suomen kalliokeuhkojäkälän (Lobaria scrobiculata, VU) esiintymistä jyrkkämuotoisella ja peltojen 

keskellä kohoavalla kalliopaljastumalla aivan Turku-Helsinki -moottoritien eteläpuolella. Jyrkänteen vieressä kulkee riista-aita. Paikoin 

pystysuorilla rinteillä on korkeuseroa noin 15 m. Rinteet ovat enimmäkseen sammalten peittämiä. Lakiosassa havupuita ja 

kaakkoiskärjen rinteessä ketokasvillisuutta. Aiemmissa selvityksissä putkilokasveista on havaittu mm. nurmilaukka (Allium oleraceum) 

ruoholaukka (Allium schoenoprasum) ja kangasajuruoho (Thymus serpyllum). Keskiosassa rakennuksia ja pohjoispuolella 

harvennettua puustoa. Muinaismuistokohde (SU641). Osin Paimionjokilaakson kansallismaisema-alueella (kohde 01) sekä 

Paimionjokilaakson kulttuurimaisema-alueella (OR 23). Heinäkuun 2017 kartoituksessa ei havaittu kalliokeuhkojäkälästä, mutta laji voi 

olla hankala havaita kasvupaikan vuoksi. Rajausta on tarkennettu maastotöiden yhteydessä. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 577125 Pinta-ala 1,8 ha 

Pääluokka 5 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 1, 2, 5, 7, 9 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki OR23, SYK:n rajaus MAO osin 

Lähde 1, 2, 25 
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KINKANMÄEN PERINNEKASVILLISUUSESIINTYMÄ 

Kunta Paimio Rajaus Muuttunut 

Paimionlahden pohjukassa sijaitsevalla kohteella on hakamaata, metsälaidunta ja avointa laidunaluetta, joilla esiintyy arvokasta 

perinnekasvillisuutta. Kinkan niityt kuuluvat osaksi laajempaa hoidon piirissä olevaa kokonaisuutta ja ovat mukana Paimionlahden 

Natura 2000 –alueen (FI0200036) hoito- ja käyttösuunnitelmassa ulkopuolisena alueena. Kinkan alueen kasvillisuudessa 

huomionarvoisista lajeista ovat edustettuina mm. mäkikaura*, kangasajuruoho, kevätesikko*, maarianverijuuri, tesmayrtti ja 

sikoangervo*. Muita ketolajeja ovat viherjäsenruoho*, rohtotädyke*, mäkitervakko* ja huopakeltano*.  (* Laji havaittu vuonna 2017). 

Alueeseen kuuluu Hirvonpääntien itäpuolella oleva kallioinen loiva rinne, josta on melko avoin näkymä Paimionlahdelle. Mäen laella 

on edustavaa kallioketoa, alempana myös heinäistä ketoa ja tuoretta pienruohoniittyä. Eteläisessä osassa on myös puustoisempaa 

laidunta. Alueella sijaitsee historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös Kinkan kylätontti, johon liittyviä rakennusten kivijalkoja on 

kaakkoisrinteessä. Lisäksi mahdollinen rautakautinen asuinpaikka. Pohjoinen osa on puutonta tai vähäpuustoista niittyä, kallioketoa ja 

hakamaata. Valtakunnallisesti arvokas Paimionjokilaakson maisema-alue; Paimionjokilaakson kulttuurimaisema-alue. Rajausta on 

laajennettu hoito- ja käyttösuunnitelman sekä perinnebiotooppi-inventointien mukaiseksi kokonaisuudeksi. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 577044 Pinta-ala 9,5 ha 

Pääluokka 10 Suojelustatus 11 Suojeluperuste 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki OR23, Paimionjokilaakson kansallismaisema (01), Kinkan kylätontti 1000004296, SM 664 

Lähde 1, 2, 23, 25 
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HERRANKARTANON KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

Kunta Paimio Rajaus Muuttunut 

Kohde sijaitsee kallioisella mäellä Paimionjoen itäpuolella ja rajautuu peltoihin. Herrankartano on arvokas kulttuuri- ja 

luonnonympäristö, jossa on suojeltu kartanolinna (SU 687), rautakautinen kalmisto ja keskiaikaisen asumuksen pohja (mm. SU 646). 

Kohde kuuluu laajaan Paimionjokilaakson kulttuurimaiseman suojelualueeseen, joka sisältää muinaisjäännösten lisäksi useita 

historiallisen ajan suojelukohteita ja rakennussuojelukohteita (577010019).  

Pihapiiri on kasvistollisesti arvokas; kedolla on aiempien inventointien perusteella mm. helpitähkiön (Phleum phleoides, NT) esiintymä. 

Perinnebiotooppikasvillisuutta esiintyy pohjoisosassa sijaitsevalla pienellä kalliomäellä. Aluetta on laidunnettu hevosilla vielä 1990-

luvulla. Heinäniitty on pahasti rehevöitynyt ja haapavesakko on alkanut vallata alaa. Kallionyppylän kuivalla itäpuolella on kuitenkin 

jäljellä ketolajistoa, kuten sikoangervoa*, keltamataraa*, kangasajuruohoa, mäkitervakkoa*, kissankelloa*, ahopukinjuurta*, 

heinätähtimöä*, siankärsämöä*, keltamaksaruohoa*, viherjäsenruohoa* ja rohtotädykettä*. Aluetta tulisi hoitaa säännöllisesti, jolloin 

maaperän siemenpankista saataisiin arvokas lajisto elpymään. Kallioisella kedolla on myös puuston ja pensaikon raivaustarvetta. 

Vieraslajeista mm. terttuselja. (* Laji havaittu vuonna 2017). 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 577041 Pinta-ala 3,2 ha 

Pääluokka 10 Suojelustatus 6, 11 Suojeluperuste 2, 4, 5, 6, 7, 9 

Päätökset, lisätieto SYK:n tunnus MAO, Seutukaavamerkki OR23 

Lähde 1, 2, 25, 43 
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RAISIONJOKILAAKSO 

Kunta Raisio Rajaus Ennallaan 

Raisionjokilaakso on pääosin viljelymaiden reunustamaa kulttuurimaisemaa. Yläjuoksulla on enimmäkseen kangasmetsäisiä 

kallioselänteitä, mutta paikoin myös arvokasta lehtokasvillisuutta. Raisionjoen länsirannalla n. 200 m Raision koilliskulmasta etelään 

sijaitsee kuiva lehto, jonka kenttäkerroksessa mm. valkovuokko, oravanmarja, kevät- ja syylälinnunherne, sormisara, kevätpiippo ja 

sinivuokko, puustossa esiintyy tammea. Hieman etelämpänä on toinen kuiva lehtolaikku, jossa puusto on nuorempaa sekapuustoa. 

Kolmas lehtolaikku on noin 600 m edellisestä etelään ja rehevän lehdon lajistoa ovat mm. kevätesikko, kevätlinnunherne, valko- ja 

sinivuokot, puusto on kuusta ja haapaa, pensaskerroksessa pähkinäpensasta. 

Edustavia niittyjä esiintyy, mutta hoidon puutteessa niittyjen arvokas kasvillisuus on taantunut rehevöitymisestä hyötyvien lajien 

kustannuksella. Raisionjokivarren niitty Haunisten altaan pohjoispuolella on heinittynyt ja koiranputken vallitsema rantaniitty, jossa 

kuitenkin on rantahirvenjuuriesiintymä (v. 2000 selvitys) sekä joitakin kuivan niityn huomionarvoisia lajeja kuten sikoangervoa. 

Raisionjoki kulkee alueella, jonka välittömään läheisyyteen sijoittuu runsaasti muinaisjäännöskohteita, esimerkkinä Siirin-Mullin alueen 

rautakaudelle ajoitetut asuinpaikat, kalmistot ja puolustusvarustukset sekä historiallisen ajan asuinpaikat. Mahdollisesti muinaisiin 

asuinpaikkoihin liittyen on jokivarren kasvistossa säilynyt arkeofyyttejä. Siirin-Mullin niittyalueella tammea (Querqus robur) kasvavan 

kalliomännikkörinteen katkaisee moottoritie. Kulttuuriympäristössä kasvaa mm. nurmilaukkaa (Allium oleraceum), sikoangervoa 

(Filipendula vulgaris) ja keltamoa (Chelidonium majus), raunioyrttiä (Symphytum sp.) sekä puutarhakarkulaisista illakkoa ja akileijaa. 

Joen varressa on alueita, joihin on istutettu mm. terijoensalavaa ja hopeapajua. 

Jokilaaksoalueeseen kuuluu kapeita asutusvyöhykkeitä ja savikolta kohoavia kumpareita. Yläjuoksulla sijaitsee lintujen 

levähdyspaikkana tunnettu Hintsankoski. Alajuoksulla on tyypillisempää korpimetsikköä ja laajojakin niittyjä kulttuurimaisemassa.  

Maisemansuojelualue (SU:4 483). Alajuoksu on valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 680002 Pinta-ala 20,3 ha 

Pääluokka 9 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 
13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SU:4 483, SYK:n rajaus: Suojelualue 

Lähde 1, 2, 32, 33 
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KALLASTENVUOREN LEHTO 

Kunta Raisio Rajaus Ennallaan 

Kallastenvuoren kallionaluslehto sijoittuu vaihtelevan levyisenä vyöhykkeenä havumetsävaltaisen mäen ja viljelysmaan väliin. 

Lehtokasvillisuutta esiintyy noin puolen kilometrin matkalla. Etelä- ja pohjoispäässä kasvillisuus vaihettuu harvennetuksi 

mustikkatyypin kangasmetsäksi. Pellon reunassa kulkee virkistyspolku. 

Lehtokaistaleen keskikohdalla on kallioseinämässä syvennys, jossa on aiemmin ollut pellon sarka, joten puusto on vielä nuorta ja 

tiheää. Tällä kohtaa on moreenista muodostunut loivempi rinne, jossa on lehtokasvillisuuden ympäröimä polku. Lehdon kosteus 

vaihtelee hyvin kosteista puronvarsilehdoista kuiviin kalliohyllyihin. Alueella on jaloja lehtipuita, haapaa ja koivua sekä kuusta. 

Pähkinäpensasta esiintyy monin paikoin. Keskiosissa kasvaa vuorijalavaa (Ulmus glabra, VU). Lahopuuta on paikoin runsaasti. 

Pensaskerros on tiheä ja siinä kasvaa runsaasti taikinamarjaa, lehtokuusamaa, koiranheisi ja mustaherukka. Aiemman selvityksen 

mukaan tuhkapensas esiintyy alueen eteläosassa kalliohyllyllä. Kallioilla kasvaa myös runsaana kallioimarretta ja haurasloikkoa. 

Kenttäkerroksessa kuivemmilla alueilla esiintyy kieloa, metsäkastikkaa, valkovuokkoa, nuokkuhelmikkää, kosteammilla alueilla 

kasvavat sinivuokko, vuohenputki ja sudenmarja. Mustakonnanmarjaa on runsaasti. Myös pystykiurunkannusta, kotkansiipeä ja muita 

suursaniaisia esiintyy laajalti. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 680004 Pinta-ala 2,9 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 1, 2, 4, 11 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SL 404, SYK:n rajaus: Suojelualue 

Lähde 1, 2, 32, 33 
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NUMMISVUORI 

Kunta Rusko Rajaus Ennallaan 

Hiidenvainion kylässä sijaitseva pieni, jyrkänteinen kallioalue, jolla on geologisia arvoja. Kallion lounaisosan jyrkässä rinteessä 

luonnontilainen hiidenkirnumainen painanne (kohde 05a); korkeus n. 10 m. ja pohjalta halkaisija 6 m (rauhoitettu 

luonnonmuistomerkki). Kulttuurivaikutteista kalliokangasmetsää (VT/CT). Kalliomännikön puusto on paikoin arvokasta korkean ikänsä 

puolesta, kallioalueet ovat varttuneet lähes luonnontilaisen kaltaisiksi paahdeympäristöiksi ja kohde on maisemallisesti yhtenäinen 

kokonaisuus. Kallion arvoluokka on 4. Geologinen opetuskohde ja paikallinen nähtävyys. Alueen kaakkoisosa kalliomäen alla on 

kulunut ja siinä kulkee leveä polku. Rajausta on tarkennettu maastoinventoinnin perusteella. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 704005 Pinta-ala 4,9 ha 

Pääluokka 5 Suojelustatus 8, 17 Suojeluperuste 1, 10, 11 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SU 602 

Lähde 1, 2, 12 
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KAREVANSUON LÄHILAMMET 

Kunta Rusko Rajaus Ennallaan 

Harjumaastossa asutuksen ja huviloiden keskellä sijaitsee lähekkäin useita pieniä lampia. Alueella on myös siirtolohkareita 

Tien eteläpuolella sijaitsevista lammista toinen on rehevä, lumpeita ja muuta rantakasvillisuutta on runsaasti. Lammissa on laitureita 

ja istutettuja koristevesikasveja. Etelänpuoleisessa lammessa rantakasvillisuutta niukasti, rannan puusto on harvennettua ja nuorta, ja 

metsä on tiheästi ojitettu. Osa ojista ulottuu lampeen. Tien pohjoispuolella pitkämuotoinen lampi on paikoin rehevöitynyt matalista 

lahdistaan. Kaksi pienempää lampea on mäntykankaan ja huviloiden ympäröimiä. Alueen luonnontilaisuus on heikentynyt huvila-

asutuksen, ojituksen, putkien sekä muun voimaperäisen maankäytön vuoksi.  Maanmuokkauksen ja aineksen oton jäljet ovat paikoin 

näkyvissä ja rujojen kohtien maisemointi on kesken.  

Maakunnan virkistys- ja luontomatkailun kannalta keskeisen Kuhankuonon retkeilyreitistön virkistysreitti, Karevan kierros, kulkee 

alueella. Länsipuolella reitti kulkee Karevansuon ja luonnonsuojelualueiden kautta, lampialueella reitti kulkee maantietä pitkin, kunnes 

kääntyy pohjoispuolella sijaitsevaan metsämaastoon lampialueen keskiosassa. 

Läheisellä luonnonsuojelualueella on mm. uhanalaisen sudenkorennon esiintymä. Välimatkaa lampien ja Karevansuon 

luonnonsuojelualueen (ESA) ja Karevansuon Nikulan luonnonsuojelualueen (YSA) kanssa on vain noin 200 metriä. Lampien merkitys 

Karevansuon ja sen länsipuolella olevien lampien muodostamassa ekologisessa verkostossa on hyvin tärkeä. Pienet lammet toimivat 

myös askelkivinä alueen itäpuolen (pien)vesistöille. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 704022 Pinta-ala 6,4 ha 

Pääluokka 8 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 1, 13, 14 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 2 
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MUURAHAISSAARI 

Kunta Turku Rajaus Ennallaan 

Kakskerran järvessä sijaitseva Muurahaissaari on peruskartassa nimellä Pikkusaari. Se on pääosin luonnontilainen saari, puusto on 

iäkästä ja ainoat löydetyt kannot ovat pitkälle lahonneita. Länsipäässä yksi mökki ja saunarakennus. Lähistöllä sijaitsee toinen 

luonnontilaltaan samankaltainen saari, Käärmesaari. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 853002 Pinta-ala 1,5 ha 

Pääluokka 3 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 2, 12 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SU:4483 

Lähde 1, 24 
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KÄÄRMESAARI 

Kunta Turku Rajaus Ennallaan 

Kakskerranjärvessä sijaitseva Käärmesaari, joka peruskartassa on nimellä Isosaari. Saari on ryteikköinen ja luonnontilainen; joitakin 

hyvin vanhoja sammaloituneita kantoja löytyy. Metsä on ollut kauan käsittelemättä ja puut ovat kaatuneet niille sijoilleen. Suuria 

muurahaiskekoja on paljon. Saaressa on rehevämpi painanne, jossa kasvaa mm. sinivuokkoa. 

Käärmesaaren kohdalla järven pohjoisrannalla on tiheää kuusivaltaista metsää. Metsän pohjoisreunalla kulkee leveämpi polku. Puusto 

on kookasta ja havupuuvaltaista, lisäksi mm. koivua ja tervaleppää. Lahopuuta on runsaasti pystyssä ja maapuina. Rinteessä on kaksi 

uomaltaan mutkittelevaa, luonnontilaista puroa. Alueella on myös linnustollista arvoa. Pesimälinnustoon kuuluu mm. harmaahaikara, 

korpit ja kanahaukat. Merikotka käy rantapuissa istumassa. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL853003 Pinta-ala 8,0 ha 

Pääluokka 3 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 2, 3, 12 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SU:4483 

Lähde 1, 2, 24 
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NAULAMÄENSUO 

Kunta Turku Rajaus Muuttunut 

Naulamäensuo sijaitsee Kakskerran saaren länsipuolella Kakskerrantien vieressä (peruskartassa nimellä Pikkujärvi). Suota ympäröi 

viljelysmaa. Kohde on monipuolinen suokokonaisuus. Tien reunassa on nevaimarre-vehkavaltainen tervaleppäkorpi, jonka itäreunaa 

tien ojitus on kuivattanut. Puusto on tiheää ja pienikokoista, mättäillä kasvaa vesasyntyistä tervaleppää, muu puusto pajuja ja 

hieskoivua. Mätäsvälit ovat nevaimarre- ja vehkavaltaisia. Varstasaraa (Carex pseudocyperus) on löytynyt aiemmissa inventoinneissa, 

tosin niukka kasvusto. Kenttäkerroksessa kasvavat mm. rantakukka, kurjenjalka, järvikorte, terttualpi, järviruoko, ranta-alpi, 

rantamatara, punakoiso, nevaimarre, suoputki ja raate. Tervaleppäkorvessa sammallajistoon kuuluvat mm. okarahkasammal ja 

luhtakuirisammal.  

Suon keskellä on leveä oja, jonka varrella kasvaa runsaasti nevaimarretta. Länsireunalla on rehevää ruohokorpea, lajistossa mm. 

vehkaa, kurjenjalkaa, raatetta ja järvikortetta. Tervaleppäkorven ja ojan välissä on avointa hyllyvää ja karumpaa nevaa, joka vaihettuu 

järviruokovaltaiseksi idässä ja pohjoisessa. Suon luoteisosa on lähteistä ja lounaisosa saranevaa, jossa pajukko kasvaa hyvin tiheänä. 

Kohteen kasvilajisto on arvioitu arvokkaaksi vuoden 2002 inventoinnissa, vaikka sitä aiempien selvitysten lajilistoilla löytyviä lajeja, 

kuten lännenvesihernettä (Utricularia australis), liereäsaraa (Carex diandra) tai vankkasaraa (Carex riparia, NT) ei löydetty. 

Vankkasaranäytteet on sittemmin määritetty vankkasaran ja pullosaran (Carex rostrata) risteymäksi. Suoluontotyyppejä on Turun 

seudulla niukasti, joten Naulamäensuo on erittäin tärkeä kohde suoluonnon ekologisessa verkostossa. Rajausta on tarkennettu 

kaavatyön yhteydessä. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 853004 Pinta-ala 6,9 ha 

Pääluokka 1 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 1, 2, 8, 9, 10, 13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SL:1400 

Lähde 1, 2, 26, 54 
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BRINKHALLIN LEHTO 

Kunta Turku Rajaus Ennallaan 

Brinkhallin lehto sijaitsee Kakskerran saaren pohjoisosassa meren tuntumassa. Edustava jalopuulehto sijoittuu jyrkkään ja kosteaan 

pohjoisrinteeseen. Lehtopuustossa on runsaasti kookkaita lehmuksia, tammia, saarnia ja vaahteraa, lisäksi vuorijalavaa (Ulmus glabra, 

VU). Pensaskerroksessa kasvaa pähkinäpensasta, lehtokuusamaa ja taikinamarjaa. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. 

pystykiurunkannus, syylälinnunherne, kevätesikko, valkovuokko, sinivuokko, sormisara, mustakonnanmarja, jänönsalaatti ja kielo. 

Lehdossa on vuoden 1992 maakotiloselvityksessä havaittu esiintyvän mm. harvinainen viherkiiltokotilo (Aegopinella pura, NT). 

Merenrannassa kasvaa suuria tervaleppiä ja saarnia, kenttäkerroksessa mm. kyläkellukka, vuohenputkea, ojakellukkaa, lehtoarhoa, 

nokkosta, mesiangervoa, sudenmarjaa ja rönsyleinikkiä. Pensaskerroksessa kasvavat tuomi tiheänä pensaikkona ja taikinamarja. 

Kohteen luonnontila on lehtoalueiden osalta hyvä, joskin alueen kautta kulkee huvilatie ja rannassa on huvilarakennuksia. Jalopuiden 

taimet vesovat voimakkaasti. Lehto on arvioitu Satava-Kakskerran luontoselvityksessä (2002) kaava-alueen arvokkaimmaksi lehdoksi 

kasvillisuusarvojen, kohtalaisen vaateliaan sammallajiston (mm. lehtonokkasammal, Eurhynchium angustirete) sekä linnustoarvojen 

perusteella (mustapääkerttu, uuttukyyhky (Columba oenas, EU:n lintudirektiivin II/2-liitteen laji) ja peukaloinen). 

Lehtojensuojeluohjelman maakunnallisesti arvokas lehto. Koulujen opetuskohde. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 8353007 Pinta-ala 5,9 ha 

Pääluokka 2 Suojelustatus 4, 17 Suojeluperuste 2, 8, 9, 10, 12, 13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SU:4443, SU606 

Lähde 1, 2, 9, 52 
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KULKKILANLAHTI 

Kunta Turku Rajaus Ennallaan 

Kulkkilanlahti sijaitsee Hirvensalon länsipuolella ja se on Turun nuorin kluuvijärvi eli murtovesilahdesta makeavesijärveksi muuttunut 

kosteikko. Lahti on kauttaaltaan ruovikoitunut (Phargmites australis) ja ruovikon reunoja on ojitettu. 

Alueen linnustoarvo on ruovikoitumisen myötä heikentynyt. Kulkkilanlahdella pesivät mm. taivaanvuohi, ruokokerttunen, rytikerttunen 

ja pajusirkku. Luonnontilainen kosteikko toimii tärkeänä osana kosteikkoympäristöjen ekologista verkostoa. Kohteella on myös 

maisema- ja virkistyskäyttöarvoja. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 853033 Pinta-ala 16 ha 

Pääluokka 7 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 3, 11, 13 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 2, 27 
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LIISANKARI 

Kunta Turku Rajaus Ennallaan 

Matala ja pitkänomainen luotosaari sijaitsee Vepsän saaren koillispuolella. Liisankarin kummassakin päässä kohoavat karut 

kallionyppylät hieman muuta saarta korkeammalla. Niiden väliin jää noin puolet saaren pinta-alasta peittää soraikko, joka valtaosaltaan 

kasvaa tiheää heinikkoa. Liisankarilla ovat vuosina 1997–2016 pesineet seuraavat lintulajit: merimetso, kyhmyjoutsen, 

valkoposkihanhi, kanadanhanhi, harmaasorsa, haapana, heinäsorsa, haahka, tukkasotka, merilokki, harmaalokki, selkälokki, kalalokki, 

punajalkaviklo. meriharakka, riskilä, luotokirvinen ja västäräkki. Lisäksi luotosaarella pesii 25—30 paria selkälokkeja (Larus fuscus, EN 

erittäin uhanalainen; EU:n lintudirektiivin II/2-liitteen laji). Saarella on aiemmin pesinyt suurehko naurulokkiyhdyskunta, joka katosi 

1980-luvun lopulla. Myös kalatiira on hävinnyt pesimälajistosta. Luotosaari täydentää linnuille erittäin tärkeiden luotojen ja muiden 

pesimäalueiden verkostoa Turun saaristossa. Myös muiden pesimäluotojen suojelu olisi tarpeen linnuston pesinnän turvaamiseksi. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 853035 Pinta-ala 4,8 ha 

Pääluokka 7 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 1, 3, 9 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 45 
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RAISIONJOKILAAKSO 

Kunta Turku Rajaus Ennallaan 

Turun kaupungin alue Raisionjokilaaksossa alkaa Rauman valtatien eteläpuolelta, jossa Naantalintien pohjoispuolella Turun maille jää 

joen itäpuoli. Naantalintiestä etelään koko jokilaakso sijaitsee Turun alueella. Jokilaakso on asutuksen, teollisuusalueen ja viljelysmaan 

väliin jäävä melko kapea vyöhyke, jonka luonto on monipuolista ja enimmäkseen lehtipuuston peittämää. Puulajeja ovat koivu, 

tervaleppä, harmaaleppä, raita, vaahtera ja tammi, jonkin verran mäntyä ja kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa, tuomea ja terttuseljaa.  

Lehtokasvillisuuslaikkuja esiintyy mm. Naantalintien eteläpuolella, jossa puusto on pääosin harmaaleppää. Toinen lehtolaikku on 

Rantalanpuiston alueella, jossa rantapuina kasvaa kookas tammi ja suuria tervaleppiä. Pohjoisosa on noin 700 m matkalta 

korkeaheinäistä niittyä, jossa esiintyy yksittäisiä pensaita ja pensasryhmiä. Niittykasveja mm. rantakukka, karhunputki, pelto-ohdake 

ja rannalla kasvaa saroja ja kurjenmiekkaa. Linnustoselvitysten perusteella jokilaakson linnustoon kuuluvat mm. satakieli, 

pensassirkkalintu ja nokkavarpunen. 

Raisionjoen laakso on koulujen ulkonaoppimiskohde. Alueella on myös virkistysarvoa ja jokilaakson reunaa pitkin kulkee pyöräväylä.  

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 853053 Pinta-ala 73 ha 

Pääluokka 9 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 
11, 13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SU:4481 

Lähde 1, 2 
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JUHANNUSKUKKULAN PERINNEBIOTOOPPI 

Kunta Turku Rajaus Muuttunut 

Juhannuskukkula on Turun keskustan pohjoispuolella sijaitseva yli 35 metriä (mpy) korkea jyrkkärinteinen kalliomäki, joka on osa 

koillisesta lounaaseen kulkevaa kallioselännettä. Kallioperässä on amfiboliittia, ja kasvillisuus onkin silikaattikallioita monipuolisempaa 

ja paikoin jopa rehevää. Kaakkoon avautuvat rinteet ovat jyrkkiä ja kallio on levymäisesti lohkeillutta. Arvokkaimmat perinnebiotoopit 

sijaitsevat tällä alueella. Luoteeseen viettävä rinne on loivempi ja tasaisempi pinnanmuodoiltaan, ja siellä esiintyy metsä- ja 

kalliokasvillisuutta. 

Vielä vuonna 2001 kukkulan lounaisrinne oli tiheän pensaikon valtaama, mutta luonnonsuojelupiirin säännöllisen luonnonhoidon 

ansiosta keto on avoimempi ja kasvilajisto on elpynyt. Juhannuskukkulan luontoinventoinneissa on selvitetty uhanalaisimmat 

perinnebiotooppityypit, joita ovat karut kalliokedot (EN), mäkikaurakedot (CR) ja muut keto- ja niittytyypit (CR). Karujen ketojen 

kasvilajistoon kuuluvat mm. mäkitervakko huopakeltano ja käärmeenpistoyrtti. Mäkikauraketojen lajeja ovat ahde- ja mäkikaura, 

sikoangervo ja ahdekaunokki. Tuoreilla pienruohoniityillä kasvaa syylälinnunhernettä, ahomataraa ja purtojuurta, heinäkedoilla 

puolestaan natoja ja nurmikoita. Kukkulan lajeista uhanalaisia tai silmälläpidettäviä ovat mm. kevätsara (Carex caryophyllea, VU), 

ketoneilikka (Dianthus deltoides, NT), kanervisara (Carex ericetorum, alueellisesti uhanalainen), keltamatara (Galium verum, VU). 

Huomionarvoisia perinnebiotooppilajeja on kaikkiaan 32. Alueella on myös uhanalaista saarnea ja jalavaa, ilmeisimmin kaupungista 

levinneinä tulokkaina. Katajaa ja kalliotuhkapensasta esiintyy laajalti. Sijaintinsa vuoksi kukkulalla esiintyy myös lukuisia vieraslajeja, 

joista osa on haitallisia leviämiskykynsä vuoksi (esim. isotuomipihlaja). 

Juhannuskukkulan ympäristö on tiiviisti rakennettu ja paikoin roskaantunut. Suosittu lähivirkistyskohde. Alueen rajausta on tarkennettu 

sisältämään uhanalaiset ja arvokkaat luontotyypit ja luonnonhoitokohteena oleva perinnebiotooppialue. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 853076 Pinta-ala 2,4 ha 

Pääluokka 10 Suojelustatus 11 Suojeluperuste 1, 2, 7, 8, 9 

Päätökset Seutukaavamerkki SU600 

Lähde 1, 2, 36, 43 
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PAIMALAN KETO 

Kunta Turku Rajaus Ennallaan 

Paimalassa Maarian altaan itärinteellä sijaitsee jyrkkäpiirteinen perinnebiotooppialue, jossa esiintyy ketoa ja rehevää niittyä. Avoimet 

niittyalueet ovat pääosin korkean kasvillisuuden vallassa. Koiranputki, nurmipuntarpää, vuohenputki, timotei vallitsevat, lisäksi mm. 

syyläjuurta, pukinpartaa, karhunputkea, ahopukinjuurta, päivänkakkaraa ja kurjenpolvea. Huomionarvoisista perinnebiotooppilajeista 

tavataan mm. mäkikauraa, jota kasvaa erityisesti rinteiden yläosissa.  

Ylärinteillä kasvaa niittykasvillisuuden seassa runsaasti metsäkortetta. Ketokasvillisuutta esiintyy laikuttain, ja lajistoon kuuluu mm. 

kevätesikko, mäkikuisma, harakankello ja ahopukinjuuri. Ketolajisto menestyy myös ylärinteellä puuston lomassa, jossa mm. 

ahomansikkaa, valko- ja sinivuokkoa sekä kurjenpolvea. 

Avointen alueiden reunamilla on jonkin verran ruusua, vadelmaa ja taimikkoa. Puusto kasvaa rinteessä etupäässä ryhmittäin, lisäksi 

näyttävä suuri kataja ja muita yksittäisiä kookkaitakin puita on niittyalueiden keskellä. Rinteen yläosassa on lehtoa (tammea, 

pähkinäpensaita ja ruohovartista ketolajistoa) sekä kallioista MT-tyypin metsää. Ketolajisto on paikoin taantunut heinittymisen vuoksi. 

Niittykasvillisuutta tulisi hoitaa niittämällä tai laiduntamalla, ja umpeutumista estää poistamalla osa pensaista ja puista. Niittyjen 

valtalajeina ovat nurmipuntarpää ja koiranputki. Mäkikauraa esiintyy myös melko laajoina laikkuina. Suosittu virkistysreitti kulkee niityn 

yläosissa. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 853095 Pinta-ala 9 ha 

Pääluokka 10 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 1, 2, 7, 10, 11, 13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavamerkki SU600 

Lähde 1, 2, 43, 46 
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PAATTISTENJOEN NIITTY 

Kunta Turku Rajaus Ennallaan 

Niitty sijaitsee Paattistenjoen varrella Jäkärlän asutusalueen luoteispuolella. Tampereen valtatiesillan linjaus ja riista-aita erottavat 

niityn kaksi osa-aluetta. Alue sisältyy Paattistenjoen luonnonmonimuotoisuuden suojelun yleissuunnitelmaan. 

Heinävaltainen niittykasvillisuus on rehevöitynyttä, mutta alue on säilynyt avoimena. Puusto on keskittynyt muutamaan rykelmään. 

Paikoin ruovikko on levinnyt jokirannasta niittyrinteeseen. Eteläisellä osa-alueella on aiemmin todettu runsaasti hiirenvirnaa ja 

keltanätkelmää, suorasiipisiä ja päiväperhosista mm. sinisiipiä ja hopeatäplää.  

Pohjoisosan niittyrinteessä kasvilajisto on yksipuolistunut ja rehevöitynyt niittämisen puutteessa, mahdollisesti myös viljelysmaalta 

valuneet ravinteet rehevöittävät kasvillisuutta. Valtalajina on nurmipuntarpää, joenuoman lähistöllä enemmän mesiangervoa ja 

järviruokoa. Paikoin hieman timoteitä, mutta myös koiranheinää nokkosta, vuohenputkea ja koiranputkea. Rinteen kuivemmalla 

ketomaisella laikulla esiintyy mm. keltamataraa, mäkitervakkoa, apilaa, niittynätkelmää ja hiirenvirnaa. 

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero SL 853096 Pinta-ala 2,9 ha 

Pääluokka 10 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 2, 3, 7, 11, 13 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 2, 43, 46 
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ISO-PUKKI 

Kunta Turku Rajaus Ennallaan 

Iso-Pukin saaren luonto on monipuolinen, kulttuurivaikutteinen kokonaisuus. Saaren seka- ja havupuumetsät ovat varttuneita, 

kolopuita, kilpikaarnamäntyä ja lahopuuta löytyy paljon. Metsätyypit vaihtelevat lehtomaisesta kankaasta kuivahkoon kankaaseen. 

Saareen on 1960-luvulla istutettu niittykuviolle hybridihaapaa, puut ovat kooltaan järeitä. Iso-Pukissa metsät ovat varsin luonnontilaisia, 

mutta 1800-luvun lopulle jatkunut metsälaiduntaminen on vaikuttanut metsän rakenteeseen. Huviloita saareen on rakennettu 1840-50 

-luvulta lähtien, vanhin torppa on 1750-luvulta peräisin.  

Iso-Pukista löytyy arvokkaita perinnebiotooppeja, mm. metsälaidunta, hakamaisia alueita, entisiä niittyjä sekä entistä 

merenrantaniittyä. Avoimilla alueilla on haapa vallannut alaa. Vanha peltoalue itäpuolella on puolestaan muodostunut niityksi, jossa 

nurmipuntarpää, koiranputki ja nokkonen vallitsevat. Sen laitamilla ketolaikuissa kasvaa huomionarvoista perinnebiotooppilajistoa 

kuten keltamataraa. Iso-Pukin itäpään perinnebiotoopeille ja luonnonlaitumille on tehty luonnonhoitosuunnitelma v. 2015. 

Erittäin uhanalaisten kasvilajien, saunionoidanlukon (Botrychium matricariifolium, EN) ja rantalitukan (Cardamine parviflora, EN) 

esiintymätiedot saaren länsiosista ovat peräisin vuosilta 1920 ja 1948. Länsiosassa on myös kaksi rakkosammalen (Nowellia curvifolia, 

NT; inventoitu 2014) esiintymää. 

Saaressa on monipuolisesti eri metsätyyppejä ja ruovikkorantaa, ja elinympäristöjen vaihtelu heijastuu myös linnuston 

monimuotoisuuteen. Uuttukyyhkyn pesäpönttöjä on saarella runsaasti, mutta viime vuosina pesivien parien määrä on hieman 

vähentynyt. 

Iso-Pukki kuuluu Natura 2000 -verkoston kohteeseen Ruissalon lehdot (FI0200057). Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen 

ympäristö (Ruissalon kulttuurimaisema).  

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero - Pinta-ala 55 ha 

Pääluokka 3 Suojelustatus 7, 11 Suojeluperuste 2, 3 

Päätökset, lisätieto Natura 2000 Ruissalon lehdot (FI0200057) 27.3.2015. 

Lähde 2, 48 
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AJATINLUOTO 

Kunta Turku Rajaus Ennallaan 

Lintukohteena suojeltu Ajatinluoto sijaitsee Ruissalon pohjoispuolella. Luodon ja saaren välissä on mökille johtava tie, jonka ympärillä 

on tiheä ruovikko. Ajatinluoto kuuluu Natura 2000 -alueeseen Ruissalon lehdot, mutta saaren puolella olevien luonnonsuojelualueiden 

(Ruissalon lehdot YSA203051 ja Ruissalon tammimetsä YSA022284) rajauksista luoto on jäänyt pois.  

Maakuntakaava TKSMK Kaavanumero - Pinta-ala 0,4 ha 

Pääluokka 7 Suojelustatus 7 Suojeluperuste 3 

Päätökset, lisätieto Natura 2000 Ruissalon lehdot (FI0200057) 27.3.2015. 

Lähde  
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TURUNMAAN SEUTUKUNTA: MAAKUNTAKAAVAN TARKISTETUT S-ALUEET (TOTEUTTAMATTOMAT) 
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KROKTRÄSKET 

Kunta Parainen Rajaus Ennallaan 

Nauvon pääsaarella sijaitseva glo-tyyppinen järvi sisältyy valtakunnalliseen ohjelmaan ”Erityistä suojelua vaativat vedet”. Järvi on 

melko rehevä ja edustaa glo-järvien kehityssarjan loppuvaihetta.  

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 040850 Pinta-ala  37 ha 

Pääluokka 8 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 4, 6, 13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa SL 407 -aluetta 

Lähde 6, 60, 61 
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RETAIS TRÄSK 

Kunta Parainen Rajaus Ennallaan 

Rakentamaton ja luonnonkaunis saaristojärvi, joka kuuluu Korppoon saaristoalueeseen. Kalliorannat ovat paljaita ja paikoin rannassa 

kasvaa rahkasammalta. Järven lahdissa on ulpukkavaltaista vesikasvillisuutta. Ranta-alueilla puustossa on tervaleppää, 

kenttäkerroksen kasvistossa on mm. ruohokanukka, raate, järviruoko, luhtalitukka, suopursu, muurain ja terttualpi.  

Retais träskin ympäristössä on havaittu silmälläpidettävää mätäshelmikkää (Melica picta, NT). Järvessä esiintyy ahventa, haukea ja 

särkeä. Lajistoon kuluvat myös kuikka (Ahvenanmaalla alueellisesti uhanalainen), sinisimpukka ja rapu. Järven ympäristön 

luonnontilaisuutta ovat heikentäneet hakkuut mm. järven eteläpuolella. 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 040841 Pinta-ala 28 ha 

Pääluokka 8 Suojelustatus 12, 15 Suojeluperuste 2, 3, 4, 13 

Päätökset Seutukaavassa SL409 

Lähde 4 
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HAMNBERGET 

Kunta Parainen Rajaus Ennallaan 

Lounaispuolella mäkeä on jyrkänne ja kaistale rehevää aluskasvillisuutta. Hamnbergetin jyrkänteen sekä kallioketojen kasvilajisto on 

monipuolista, mm. liuskaraunioinen, kalliokielo, mäkikuisma, kivikkoalvejuuri, päivänkakkara, hopeahanhikki ja isomaksaruohoa. 

Lisäksi useita huomionarvoisia perinnebiotooppilajeja kuten jänönapila, ruoholaukka, mäkimeirami, valkomaksaruoho ja kissankäpälä. 

Valtakunnallisesti silmälläpidettävää ja alueellisesti uhanalaista kissankäpälää (Antennaria dioica, NT, RT) esiintyy varsin laajoina 

kasvustoina pohjoisen mäen itäpuoliskolla, avoimilla kallioketoalueilla. Kallioalueiden avoimuudesta tulisi pitää huolta estämällä 

vadelmapensaikon ja mäntytaimikon leviäminen. Maisemansuojelu- ja näköalapaikka. 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 040881 Pinta-ala 14,8 ha 

Pääluokka 5, 10 Suojelustatus 12, 15 Suojeluperuste 1, 2, 4, 9 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa SU:4 485 

Lähde 2, 6 
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GYLTÖ INSJÖN 

Kunta Parainen Rajaus Ennallaan 

Korppoon Insjön sijaitsee Gyltön varuskunta-alueella. Kluuvijärvi on rakentamaton, kaunis ja edustava. Luonnontilaa heikentävät 

armeijan tiet, esimerkiksi pohjoispuolella tie leikkaa kluuvin kärjen. Pienvesi-inventoinnissa (tehty v. 1990-1999) on linnustosta mainittu 

härkälintu ja kasvillisuudesta erittäin uhanalainen pikkupunka (Lysimachia minima, EN). 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 040835 Pinta-ala 30 ha 

Pääluokka 8 Suojelustatus 12, 15 Suojeluperuste 1, 2, (9), 13 

Päätökset  

Lähde 4 
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VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA: MAAKUNTAKAAVAN TARKISTETUT S-ALUEET (TOTEUTTAMATTOMAT) 
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PEHTJÄRVI 

Kunta Laitila Rajaus Ennallaan 

Laitila-Mynämäen harjulaaksoon liittyvä, ilmeisesti harjukuoppaan muodostunut suhteellisen karu järvi, jonka rannat käsittävät soisia 

ja ruovikkoisia niittyjä sekä voimakkaasti huuhtoutuneita lohkarealueita. Vesistöluokituksessa (2013) ekologiselta tilaltaan hyvä. Järvi 

on ollut merkittävä lintujärvi. Suojeluarvo on etelä- ja länsireunan loma-asutuksen vuoksi heikentynyt ja ranta-alueilla on tehty 

ruoppausta virkistysarvojen lisäämiseksi. 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero  Pinta-ala 74,5 ha 

Pääluokka 5 Suojelustatus 12 Suojeluperuste 3 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa SL 409 ja MY 217 (MM:2-217L) 

Lähde 6, 55, 56 
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RIHTNIEMEN KORPPISTENNOKKA 

Kunta Pyhäranta Rajaus Ennallaan 

Alueella on avoin runsaslohkareinen rantamaisema ja kaksi pientä (alle 0,5 ha) lampea. Suuremmasta lammesta mereen liittyvä uoma 

on luonnontilainen ja sen ympäristö on lehtipuuvaltaista. Kallion pohjoispuolella (n. 100 m peruskartan merkinnästä pohjoiseen) 

sijaitsee Vihitynmaan rinki, muinaisjäännös historialliselta ajalta (kirkkorakenteet). 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 304635 Pinta-ala 12,8 ha 

Pääluokka 3, 5 Suojelustatus 12, 17 Suojeluperuste 4, 13 

Päätökset, lisätieto Seutukaavassa SU:4 482 

Lähde 6 
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ELKKYISTEN METSÄJÄRVI 

Kunta Uusikaupunki Rajaus Muuttunut 

Metsäjärvi on aikoinaan kuroutunut merestä ja soistunut. Arvokas suo, jossa on muutama avovesilaikku ja pieni sekapuustoinen 

metsäsaareke. Ojia on suon itä- ja länsipäässä, mutta ne ovat suon puolelta liettyneet umpeen. Suota ympäröi havupuuvaltainen 

talousmetsä. Pohjoisrannalla on pieni avoin heinävaltainen alue, jossa on jäljellä pihapiiriin kuuluneita kasveja ja pylväskatajien lähellä 

koiranvehnää. 

Avosuon länsi- ja itäpuolella on koivuluhtaa. Puut kasvavat mättäillä, ja vehkaa, viitakastikkaa, tupassaraa, kurjenjalkaa, ranta-alpia ja 

terttualpia kasvavat välipinnat ovat paikoin hyvin märkiä. Etelälaidalla männikön rajalla kasvaa ruohokanukkaa. 

Suurin osa suosta on saranevaa, jossa kenttäkerroksen valtalaji on pullosara, jonka lisäksi esiintyy luhtaisuuden ilmentäjälajeja kuten 

luhtasaraa, mutasaraa, suoputkea, suohorsmaa ja luhtavillaa. Järviruoko ja järvikorte esiintyvät laajoina kasvustoina reunamilla. 

Suolampi on luonnontilainen ja ruskeavetinen pieni lampi, jossa kasvaa vesikuusta ja vesihernettä. Suolla olevan metsäsaarekkeen 

puusto on tervaleppävaltaista. Saari on sammalpeitteinen, lisäksi kasvaa kangasmetsän varpukasvillisuutta. 

Viitasammakon (Rana arvalis, luontodirektiivilaji) mahdollisista lisääntymis- ja levähdyspaikoista tarvitaan lisäselvitystä, koska 

sammakko esiintyy lähivesistöjen alueella ja Metsäjärven kohteessa on runsaasti lajille soveliaita elinympäristöjä. Linnuston osalta 

kohteella on havaittu kurjen, käen, lehtokurpan, pyyn, metsäviklon ja niittykirvisen (NT) reviirit. Myös laulujoutsenia ja taivaanvuohi 

(VU) ovat esiintyneet alueella. 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL 304645 Pinta-ala 21,6 ha 

Pääluokka 1 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 3, 12, 13, 14 

Päätökset, lisätieto  

Lähde 1, 2, 17, 31 
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MUNTILANAUKKO 

Kunta Uusikaupunki Rajaus Ennallaan 

Muntilanaukko on merestä kuroutunut ja umpeutunut allas. Alueella on linnustollista arvoa, mutta rannoilla ei varsinaisesti ole 

harrastajille sopivaa lintujen tarkkailuun sopivaa paikkaa, joten havaintoja kohteesta on vähän.  

Aiemmin vaarantuneeksi luokiteltu pikkutikka (Dendrocopos minor) elää alueen ympäristössä. Pohjoispäässä sijaitsevilla 

luonnonsuojelualueilla on arvokasta lehtoa sekä pähkinä- ja jalopuumetsää. Harvinaisemmista lajeista mainittakoon nuppisammal 

(Discelium nudum). Rannoilla on jonkin verran asutusta. 

Maakuntakaava VSMK Kaavanumero SL304655 Pinta-ala 68 ha 

Pääluokka 7 Suojelustatus 17 Suojeluperuste 3, 13 

Päätökset, lisätieto 
Lemmiluodon lehtorinne YSA022642, 23.4.1987; Kairamaan pähkinäpensaslehto ja jalopuumetsikkö 
LTA020173, 5.8.2002; Uudenkaupungin pähkinäpensaslehtojen luonnonsuojelualue ESA300271, 13.3.2014; 
Petäisten jalopuumetsä YSA022644, 23.4.1987 

Lähde 18, 29, 30, 31 
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