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Kaupungistuminen (urbanisaatio)

Kaupungeissa 
asuvien osuus 
maailman väestöstä 
on kasvanut nopeasti:

1800      3 %
1900     14 %
2017     54 %



Kaupunkiluonto kiinnostaa



Kaupunki ekosysteeminä

(Gehrt 2010)



Turun luonto
Asukasluku 188 584
Väestötiheys 767,6 as/km2

Kokonaispinta-ala 306,36 km2

Maata 245,67 km2

Sisävesiä 3,45 km2

Merta 57,24 km2

Turussa kohtaavat merellinen 
saaristoluonto, lounainen tammi-
vyöhyke ja pohjoisen havumetsä-
vyöhykkeen lajisto

(Ruissalo: luontoa ja kulttuuria 1979; Turun kaupunki: 
Ympäristön tila 1992) 



Mitä on kaupunkiluonto?

 Luonto kaupungin hallinnollisella alueella
 Taajama-alueen luonto

 Tilastokeskus: vähintään 200 asukkaan 
rakennusryhmä, jossa rakennusten välinen 
etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi



Turun kaupunkiluonto on rikas: 
sienet ja kasvit
 Sienet

 Sekä eteläisiä että pohjoisia lajeja; monen sienilajin ainoat 
löytöpaikat Suomessa

 Tammenherkkutatti, tammenpunikkitatti, koppelokääpä, 
häränkieli, kavalakärpässieni, isorusokas (Turun Sieniseura)

 Kasvit
 Kaupungin alueella 940 putkilokasvilajia, joista noin 350 

kulttuurikasveja (Turun kaupunki; Ympäristön tila 1992)
 Kattava kaupunkikasvikartoitus tekeillä (Jussi Lampinen ym.)
 Paikallisia kasvistokartoituksia:

 Ruissalo: 558 kasvilajia (YT 1992)
 Iso-Heikkilä: 225 kasvilajia (Louna-Korteniemi 2015)
 Juhannuskukkula: 276 kasvilajia (Lampinen ja Koskela 2016)



Turun kala- ja nahkiais-
lajisto
 Turun merialueilla tavattu 

44 lajia
 Aurajoessa 38 lajia

 27 luonnonvaraisia
 11 istutettuja
 19 lajia kalastuksen kohteena

(Juha Kääriä 2000)



Turun linnut

 Säännöllisiä pesimälintuja noin 140 lajia (mm. 
Kunttu ja Laine 2002)

 Ruissalossa pesi vuonna 2010 87 lintulajia 
(Laine ja Lehikoinen 2013)

 Turun rakennetulla alueella (Ohikulkutien 
rajaama manneralue) pesi 1980-luvun 
lopussa 59 lintulajia (Vuorisalo ja Tiainen 1993)



Uusia pesiviä kaupunkilintuja 1951-
2010
telkkä (1990-luku) sepelkyyhky (1991)
kanadanhanhi (1975) luhtakerttunen (1964)
valkoposkihanhi (1985) viitakerttunen (1961)
fasaani (1962) pensassirkkalintu (1953)
meriharakka (1997 urb.) harakka (1952)
harmaalokki (1987 urb.) punavarpunen (1952)
kalalokki (1993 urb.) pikkuvarpunen (1986)
selkälokki (1999 urb.) nokkavarpunen (1975)
turkinkyyhky (1971)



Kaupungin valtaajia
Sepelkyyhky

Pikkuvarpunen 

Nokkavarpunen

Valkoposkihanhi 

(kuvat: Wikipedia)



Turun nisäkkäät lehdissä



Turun nisäkkäät

 Tavattu 52 lajia
 Säännöllisiä 38 lajia
 Satunnaisia 10 lajia
 Hävinneitä 4 lajia

 Turun nisäkkäistä yli puolet (52 %) 
pikkunisäkkäitä (hyönteissyöjiä, jyrsijöitä tai 
lepakoita)

(Tiedot: Lappalainen ja Vuorisalo 1996; Ari Karhilahti, Emma Kosonen, Thomas 
Lilley, Ville Vaurola)



Turun nisäkästulokkaita

1900-1940 1941-1980 1981-
Siili Minkki Metsäkauris
Rusakko Supikoira Villikani (?)
Piisami Valkohäntä-
Hilleri peura

(Kuva: Suomen Luonto)



Siili vakiintui vasta 1900-luvulla

Suomen luurankoiset (1909): verraten yleinen 
Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen saaristoissa. 
Lisäksi Suomenlahden rannikolla, Hausjärvellä, 
Tuusulassa ja Mäntsälässä. 

Turku: vanhin tieto 1878 (Åbo Underrättelser 
19.9.1878), vakiintui ilmeisesti vasta 1920-luvun 
alun jälkeen esikaupunkilajina, keskustakortteleihin 
vasta 1950-luvun jälkeen
- kanta kasvanut samaan aikaan kuin kaupunkiliikenne



Turun seudun ensimmäiset rusakot

 Mynämäellä ammuttu 
rusakko myytävänä 
Turun torilla vuoden 
1893 lopussa tai 1894 
alussa

 Yläne 1908: kesyn oloinen
rusakko (A. W. Granit)

 Muurla 1919: K. Koskenvoima ampui rusakon 
11.1.1919, ”lienee ollut joku bolshevikkien vakooja, 
joka on tullut nuuskimaan, miltä olot valkoisessa 
Suomessa tätä nykyä näyttävät”

(kuva: Suomen Luonto)



Rusakko valtasi Turun 1920-luvun 
alussa
 Turun Sanomat 1.2.1923: 

”Rusakkojänikset tuntuvat täyttävän koko Turun tienoon. 
Toimitukselle on saapunut miltei joka taholta ja joka pitäjästä 
ilmoituksia niitten ampumisesta. Onpa niitä päästetty päiviltä aivan 
Turun naapurissakin. Kookkaita otuksiakin on ollut joukossa, aina 7 
kilon painoisia.”

 Pahaniemessä ammuttiin ”pienen vasikan” 
kokoinen rusakko



Kaupunkiketut

”Kettu putkassa. Yöllä eilistä wastaan tuli kettu 
Turun poliisikamarin pihalle, jossa poliisit ottiwat 
sen kiinni sekä pistiwät putkaan, missä sitä 
hellästi pidettiin ja ruokittiin. Kettu, joka näkyi 
olleen kesy, wiihtyi siellä hywin.”

Uusi Aura 28.9.1902

(kuva: Sam Hobson, Wikipedia)



Hävinneitä kaupunkinisäkkäitä

Naali Hilleri

Vesikko Pyöriäinen
(kuvat: Wikipedia)



Kaupunkiluonnon 
monimuotoisuuteen vaikuttavat
• Taajama-asutuksen alueellinen jakautuminen
• Taajamabiotooppien kirjo



Kaupunkiluonnon 
monimuotoisuuteen vaikuttavat
• Fysikaalisen ja kemiallisen ympäristön

muutokset
- ilmastonmuutos, melu, ympäristön 
pilaantuminen

• Lajien vuorovaikutukset

(kuvat: Wikipedia)



Kaupunkiluonnon 
monimuotoisuuteen vaikuttavat
• Ihminen ekologisena tekijänä

- ihmisen aiheuttamat 
elinympäristö-
muutokset

- vaino tai joidenkin 
lajien suosinta (lintujen
talviruokinta)

(Kuva: BirdLife Suomi)



Ennen sotia kaupunkiin eksyneille 
eläimille kävi usein huonosti
”Eläwän ukkometson saiwat muutamat miehet 
eilen kiinni Kaleniuksen talon pihalla Wenäjän 
kirkkokadun warrella. Ukkoparka näytti 
joutuneen myrskyn käsiin ja wäsyneen. Miehet 
saiwat metsosta myydessään 3 mk.”

Uusi Aura 10.10.1901



Eläimiä väärissä paikoissa?



Luonnonsuojelu



Kaupunkiluonnon uhkatekijöitä

Kaupunkirakenteen tiivistyminen 
(täydennysrakentaminen)

Liikenteen kasvu ja liikennealueiden 
laajentuminen

Eläinten levittämiin tauteihin liittyvät pelot
(luopuminen talviruokinnasta?)

Kielteinen suhtautuminen ”hallittuun 
hoitamattomuuteen”



Lopuksi

• Turun luonto on rikas ja poikkeuksellisen 
monipuolinen

• Luontoasenteet ovat nykyään myönteisempiä 
kuin 1900-luvun alussa

• Kaupunkiluonnon tulevaisuus riippuu 
asenteiden ohella mm. kaupunki-
rakentamisen painotuksista 

Tarvitaanko luontositoumus?
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