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Tiedotusvälineille 11.10.2018

Kuntalaisaloite Turun ja Raision päättäjille koskien
Mälikkälä-Kuninkojan luonnonsuojelualuetta
Turun ja Raision merkittävät asukasyhdistykset ovat laatineet sekä Turun kaupungille (liite A,
luovutettu Turun kaupungintalolla 11.10.2018 klo 10) että Raision kaupungille (liite B,
luovutetaan 12.10.2018 klo 15 Raision kaupungintalolla) kuntalaisaloitteen
luonnonsuojelualueen perustamiseksi molempien kuntien alueelle. Tästä tulisi kaupungeille
yhteinen keskuspuisto Helsingin keskuspuiston malliin.
Aloitteen vastaanottivat Turussa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus ja
varapuheenjohtaja Jukka Vornanen. Raisiossa aloitteen vastaanottavat kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Elisa Vuorinen ja kaupunginjohtaja Ari Korhonen.
Alue on ainutlaatuinen ja monimuotoinen ikimetsäalue, joka on jäänyt vaikean maastonsa
ansiosta luonnonvaraiseksi. Ikimetsän muodostuminen kestää yli sata vuotta.
Ari Karhilahden, joka on toiminut asiantuntijana hankkeessa, sanoja mukaillen alue on
Ruissaloon verrattava monipuolinen alue.
Kansalaisjärjestöt katsovat myös, että kaupunkiseudun vetovoiman kasvattaminen edellyttää
viherväylien sekä ulkoilu- ja luontoalueiden säilyttämistä nykyisten ja tulevien sukupolvien
hyvinvoinnin edistämiseksi. Alueella on myös valtakunnallista merkitystä.
Asukasjärjestöt ovat selvittäneet alueen luontoarvoja. Tässä yhteydessä alueelta on löytynyt
ainutlaatuisia luontoarvoja, joita ei ole ennen tiedetty tai joita ei ole ollut tiedossa. Selvitys
luontoarvoista sekä hyödyistä asukkaille, kaupungin vetovoimalle ja elinkeinoelämälle on
annettu liitteissä.
Asukasyhdistysten yhteenliittymässä ovat mukana seuraavat yhdistykset:
Turkuseura-Åbosamfundet ry
Raisio-Seura ry
Turun Pientalojen Keskusjärjestö (TPK)
Raision Omakotiyhdistys ry
Länsi-Turun asukasyhdistys ry
Runosmäkiseura ry
Teräsrautelan Omakotiyhdistys ry
Mälikkälän Omakotiyhdistys ry
Suikkilan Omakotiyhdistys ry
Raision Rinkka ry
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry
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Hankkeesta on perustettu yhteinen nettiadressi, johon Raision ja Turun asukkaat voivat ilmoittaa
kannatuksensa: https://www.adressit.com/kuntalalaisaloite_malikkalakuninkojan_ikimetsa_turun_ja_raision_luonnonsuojelualueeksi
Hankkeen asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa
https://app.box.com/s/ol5hx9fwrmdql6tzbvezxlb1bzyv45by
Linkki asiakirjoihin julkaistaan myös osoitteissa www.turkuseura.fi/#ajankohtaista,
www.raisio-seura.fi ja www.lansi-turku.net.
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Tapio Jokinen, Turkuseura-Åbosamfundet ry, 050-5722530
Esa Salminen, Raisio-Seura ry, 044-363 0852
Esko Matti Pulkkinen, Länsi-Turun asukasyhdistys ry, 050-5110085
Heikki Lehtonen, Turkuseura-Åbosamfundet ry, 050-68950
Jorma Hellstén, Runosmäkiseura ry, 044-9074052
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5. Tolonen, J. Pienvesien merkitys kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle. Esitelmä.
Vesi kaupunkiluonnossa – maailman vesipäivän seminaari Turussa 22.3.2018.
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden
palvelukeskus.
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8. Valokuvia alueen luonnosta; Ari Karhilahti

