
Trunsö-kansio



Tervetuloa Trunsön saarelle!

Tästä kansiosta löydät hyödyllistä tietoa Nuottatuvasta, saaren muista palveluista sekä 
historiasta ja luonnosta. Toivomme, että viihdytte Trunsössä!
Jotta Trunsön vierailu olisi miellyttävä sekä teille että seuraaville vieraille, huomioittehan 
seuraavat asiat:

• Tupakointi ei ole sallittua sisätiloissa. Tulenteko on sallittu ainoastaan grilliin ja ranta-
saunan tulisijaan. Myös ulkona on noudatettava varovaisuutta tulenkäsittelyssä.  

• Nuottatupa on siivottava ennen lähtöä seuraavia vieraita varten. 
Syrjäisen sijainnin takia emme voi aina tarkistaa mökkiä asiakkaiden jälkeen. Jos 
mökki on saapuessasi siivoamatta tai siellä on puutteita, ota yhteyttä PSS ry:n toi-
mistolle 02-2475500 tai roope@pssry.fi

• Saarella on runsaasti käärmeitä, joista osa on myrkyllisiä. Etenkin poluilta poistut-
taessa suositellaan käytettävän kumisaappaita. 

• Saarella on paljon punkkeja, muista punkkitarkastus!

Sauna

Nuottatuvassa on sähkösauna, joka on vapaasti vuokralaisten käytössä. Kiukaan katkai-
sija on eteisessä sijaitsevassa sähkötaulussa. Saunomisen jälkeen sulje kiukaan virta ja 
tuuleta sauna hyvin.

Rannassa on myös puulämmitteinen Pidä Saaristo Siistinä ry:n jäsensauna. Saunan va-
rauskirja löytyy jätehuoltokatoksesta. Saunamaksu on yhdistyksen jäsenille 12 € tunti, 
muille 17 € / tunti.  Saunamaksut suoritetaan pukuhuoneessa olevaan lippaaseen.
Huomioithan, että merivettä ei saa käyttää löylyvetenä. Käyttäessäsi jäsensaunaa var-
mistathan, että varaamasi aika ei ylity. Jäsensauna tulee myös siivota käytön jälkeen. 

Jätehuolto

Pidä Saaristo Siistinä ry:n jätepiste sijaitsee rannassa yhteysaluslaiturin ja jäsensaunan 
välissä. Sekajäteastian lisäksi katoksesta löytyvät erilliset keräysastiat lasi- ja metallijät-
teelle. Tyhjennäthän kaikki nuottatuvan jäteastiat lähtiessäsi.

Tärkeät puhelinnumerot

Yleinen hätänumero:  112

Saaristolääkärit: 02–458 5990

Yhteysalus: M/S Nordep: 045 129 4779

Pidä Saaristo Siistinä ry: 02-274 5500

PSS ry:n M/S Roope:  0400 372 379

Yhteysliikenne: www.lautta.net



KEITTIÖ

• aterimet 12 hengelle
• syvä lautanen 8 kpl
• leipälautanen 11 kpl
• ruokalautanen 11 kpl
• jälkiruokakulho 2 kpl
• tuikkulaseja 3 kpl
• vesilasi 17 kpl
• viinilasi 8 kpl
• olutlasi 3 kpl
• snapsilasi 6 kpl
• kahvikuppi 8 kpl
• keittiöveitsi 4 kpl
• sakset 2 kpl
• vispilä 1 kpl
• juustohöylä 1  kpl
• kananmunanleikkuri 2 kpl
• pullonavaaja 2 kpl
• kuorimaveitsi 3 kpl
• valkosipulimurskain
• desimittasarja
• leikkuulauta 2 kpl
• vihannesraastin
• uunivuoka 2 kpl (iso ja pieni)
• kattila 4 kpl (2 x 5l, 3l ja 2l)
• kastikekattila
• paistinpannu 2 kpl
• kasari
• maitokannu
• vesikannu
• muovikulho 4 kpl
• keraamisia purkkeja 3 kpl
• teräksiset kulhot 3 l ja 1,5 l
• leipäkori 2 kpl
• kahvinkeitin 
• vedenkeitin 
• munakello
• pannunalunen 5 kpl
• rikkalapio ja – harja
• cd-soitin + kaiuttimet 
• patalappu 4 kpl

• salaattiottimet
• keittokauha
• paistinlasta 2 kpl
• puurokauha 2 kpl
• rapuveitsi
• kakkulapio 2 kpl

MUUT TILAT

• sivusta vedettävä sänky 2 kpl
• televisio
• peitto 6 kpl
• tyyny 6 kpl

WC

• roskakori 
• wc-harja
• EA-kaappi

SAUNA

• löylykauha ja – vati
• saunaämpäri 4 kpl 
• moppi 2 kpl
• lattialasta
• rikkaharja
• kaasupullo 11 kg
• kaasugrilli + grillipihdit
• ulkotuolien pehmusteet 6 kpl
• roskakori
• mattopiiska
• pyykkipoikia

VERANTA

• pölynimuri 
• jauhesammutin 2 kg 
• vuodesohva

Nuottatuvan varustelu
Päivitetty 5/2016, muutokset varustelussa mahdollisia



Trunsön historia

Trunsössä on ollut pysyvää asutusta satoja 
vuosia. Ensimmäisten asukkaiden on epäilty 
asettuneen saarelle jo 1400-luvulta. Nykyhis-
torian aikana asukkaita on ollut parhaimmil-
laan yli 20 henkeä, 1920-luvulla. Alun perin 
saarella oli vain yksi tila, jonka pääraken-
nuksen kivijalka erottuu edelleen niityn reu-
nalla. Tila jaettiin 1900-luvun alussa kolmen 
veljeksen; Kallen, Eliksen ja Axmarin kesken. 
Saaren nimi on vaihdellut vuosien saatos-
sa. Nimi Trunsö on kirjoitettu 1540 Trons-
tzöö ja 1555 Tronds öö, joka viitta miehen 
nimeen Trond. Pari vuotta myöhemmin on 
esiintynyt myös muoto Tronsöy. Joissakin 
vanhoissa asiakirjoissa ja kartoissa on käy-
tetty lisäksi Trunsjö nimeä, mutta tämä –
sjö pääteinen nimi on vääristynyt muoto 
alkuperäisestä. Useat paikalliset asukkaat 
ovat käyttäneet saarestaan nimeä Trunse.

Kummelbergin eteläpuolella sijaitseva niit-
ty on aikoinaan ollut vanha satamapaikka, 
jonka kivilaiturit niityn reunoilla ovat myös 
edelleen näkyvissä. Maankohoamisen myö-
tä satamalahti on kuitenkin kuroutunut ja 
kasvanut umpeen ja nykyinen satamalai-
turi on siirtynyt Trunsön kaakkoispuolelle. 

Elämää Trunsössä

Saaren asukkaiden pääasiallinen elinkeino 
on ollut kalastus, mutta vuosisadan alussa 
pyydystettiin myös hylkeitä ja vesilintuja. 
Toukokuun puolivälissä trunsöläiset lähti-
vät Kalkskärille kevätsilakkaan sekä linnun 
ja hylkeenpyyntiin. Kesäisin pyydettiin ah-
venta, kampelaa, haukea, siikaa sekä turs-
kaa aina syyskuulle asti. Tuore kala vietiin 
osittain trunsöläisten omistamassa sum-
pussa Helsinkiin ja osittain lökholmilais-
ten toimesta Turkuun. Suolakalaa vietiin 
myös Tallinnaan. Trunsöläiset myivät itse 
kalaa Paraisille ja Turun syysmarkkinoille. 
Kala-astioihin, ”tynnöreihin” ja silakkapyt-
tyihin tarvittava puu haettiin Nötöstä. Ajo-
puuta käytettiin polttopuuna, mutta jos-
kus polttopuuta  myös ostettiin Nötöstä.

Kotieläiminä pidettiin mm. lehmiä, lampai-
ta ja kanoja, joista saatiin peruselintarvik-
keita. Vähäinen laidunmaa jaettiin kaikkien 
kesken ja lehdeksiä laiduneläimille joudut-
tiin lisäksi hakemaan lähisaarista. Lampaat 
vietiin laitumille Kalkskärille tai muualle, 
mutta lehmät kulkivat yleensä pääsaaressa. 
Suuri kalliohalkeama ”Gångbergin kirk-
ko” toimi ennen kylän naisten ja lasten 
kokoontumispaikkana. Miesten lähdettyä 
kalastamaan tekivät naiset kallion suo-
jassa käsitöitään lasten leikkiessä. Trun-
sön lapset kävivät kyläkoulua Lökholmis-
sa yhdessä borstöläisten lasten kanssa. 
Koulu toimi aina 1930-luvulle asti, jol-
loin se oppilaspulan vuoksi lopetettiin. 



Trunsössä, kuten muissakin saarissa, oli 
perinteiset tanssit ainakin kerran vuo-
dessa, jolloin tarjottiin vieraille saariston 
herkkuja ja hoidettiin yhteyksiä muihin 
saariston asukkaisiin. Suojaisat satamat 
ja hyvät piilopaikat ovat myös houkutel-
leet saarelle viinan salakuljettajia kielto-
lain aikana kuten myös muualle saaristoon.

Onnettomuudet ja sotavuodet

Trunsön kivisillä vesillä on sattunut paljon 
haaksirikkoja mm. Munkombäckillä Vitskärs- 
karin eteläpuolella. Muistomerkki Stenö-
rarna luodoilla on pystytetty 1940 myrs-
kyssä menehtyneen kalastajan muistoksi. 
Talvisodan aikana trunsöläiset evakuoi-
tiin, sillä armeija piti saarella tukikohtaa. 
Kummelbergillä, lähellä saaren korkein-
ta kohtaa, on vielä näkyvissä sodan ai-
kainen konekivääripesäke. Trunsön pie-
nellä Kalkskärillä on ollut sodan aikainen 
venäläinen varuskunta ja vartiotorni.  

Trunsön elävöityminen

Yhteysalusliikenne Trunsön saarelle alkoi 
1970-luvulla. Yhteydet Nauvon pääsaareen 
ja edelleen mantereeseen helpottavat huo-
mattavasti kaukaisen ulkosaaren elämää. 

Poismuutto saaristosta elinkeinoelä-
män rakennemuutosten vuoksi uh-
kaa kuitenkin autioittaa saaristoa. Trun-
sössäkään ei vuosituhannen vaihteen 
jälkeen ole enää ollut pysyvää asutusta. 
Trunsön saarella on käynnistynyt 1998 EU:n 
tukema Trunsön kehitysprojekti. Pidä Saa-
risto Siistinä ry on saanut Varsinais-Suomen 
TE-keskuksen kautta Leader II-ohjelmaan 
kuuluvaa rahoitusta saaren kehittämiseen 
ja siistimiseen. EU-projektin tavoitteena on 
hiipuneen kyläyhteisön ja kulttuurin elvyt-
täminen. Trunsöstä kehitetään uudistettu 
ulkosaariston matkailukohde veneilijöille. 
Saarelle on mm. rakennettu uusi jätehuol-
tokatos, jossa on jätteiden lajittelumahdol-
lisuus ja vanhoja rakennuksia on kunnostet-
tu. Saaresta on kuljetettu pois suuria määriä 
romua ja ongelmajätettä. Hankkeen myötä 
saarelle on suunniteltu luontopolku, jonka 
tarkoituksena on ohjata veneilijät ja muut 
kulkijat reitille tutustumaan saaren luontoon 
ja historiaan vahingoittamatta kulutusherk-
kää luontoa ja häiritsemättä saaren asutusta.



Trunsön luonto

Trunsö sijaitsee 1993 perustetun Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueella, joka 
puolestaan kuuluu 1994 perustettuun kansainväliseen Saaristomeren biosfäärialueeseen. 

Kasvillisuus

Trunsö on kasvillisuudeltaan monipuolinen ulkosaariston saari. Saaren pohjoisosassa si-
jaitsee pieni metsä sekä suo, kun taas pääosa saaresta on kanervanummen ja kallioiden 
peittämää. Kylän niitty ja pieni ruohikkolahdeke lisäävät monipuolisuutta entisestään. 
Puulajeista yleisin on mänty, jota kasvaa kaikkialla saaressa. Lehtipuita saarella esiin-
tyy huomattavasti havupuita vähemmän. Lehtipuista tavataan yleisimmän koivun lisäksi 
kuitenkin myös mm. pihlajaa ja tervaleppiä. Saarella esiintyy myös katajaa, joka paikoin 
muodostaa tiheitä kasvustoja. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat kanerva ja variksenmarja.
Trunsöstä on tehty 1981 kasvillisuusinventointi, jossa tunnistettiin yhteensä 202 putkilo-
kasvilajia. Rannoilla kasvaa mm. rantanätkelmää, merikaalia, merisinappia, kurjenmiekkaa 
ja rantayrttiä. Kedoilla ja niityillä on tavattu mm. mäkimeiramia, sikoangervoa, pölkkyruo-
hoa, nuokkukohokkia ja mäkileinikkiä. Saarella kasvaa myös uhanalainen suikeanoidanluk-
ko. Kulttuurikasveista voidaan mainita mm. kyläkurjenpolvi ja isokierto sekä rohtoliperi.

Linnusto

Saaren linnusto edustaa sekoitusta ulkosaaris-
ton ja sisäsaariston tyypillisistä lajeista. Metsäs-
sä pesii metsien peruslintuja ja toisaalta ran-
noilla esiintyy aitoja ulkosaariston edustajia.
Västäräkki ja räystäspääsky ovat tyypilli-
siä kulttuurin seuralaisia koko maassa. Niin-
pä ne viihtyvät mainiosti myös saaristo-
kylissä. Pensaikoissa viihtyvät herne- ja 
pensaskerttu. Kirjokerttu puolestaan on ulkosaa-
riston katajikkoisten niittyjen erikoisuus, jota tava-
taan säännöllisesti myös Trunsössä. Metsässä elää 
tavallisia metsälintuja, kuten peippo ja mustarastas.

Kylän matalilla lahdilla voi nähdä eksoottisen 
näköisen ristisorsan, joka myös pesii Trunsössä 
säännöllisesti. Myös viime aikoina runsastunut 
merihanhi pesii täällä. Itärannan somerikkoran-
nalla on lapintiirojen pesimäkolonia, jonka suo-
jissa pesii mm. uhanalainen tylli, pieni kahlaaja-
lintu. Se tekee vaatimattoman pesäkuoppansa 
suoraan kivikkoon. Rantojen linnustoon kuu-
luu myös äänekäs meriharakka, jota tavataan 
Suomessa kaikkialla saaristossa ja rannikoilla.

Trunsö on viimeisiä metsäisiä saaria ennen ula-
poita. Varsinainen ulkosaaristo puuttomine luo-
toineen alkaa Trunsöstä. Aukean ulapan tyyp-
pilintuja ovat mm. haahka, merilokki, lapintiira, 
riskilä ja kirjava karikukko. 

Aukean ulapan tyyppilintuja ovat mm. 
haahka, merilokki, lapintiira, riskilä ja 
kirjava karikukko. 

Lintujen pesimäkausi alkaa huhti-
kuussa ja jatkuu aina heinäkuun lop-
puun asti. Aikaisimpia pesijöitä ovat 
haahka ja merihanhi, myöhäisimpiä 
pilkkasiipi ja tukkakoskelo. Polkujen 
ulkopuolella ei pidä kulkea pesimäai-
kana, sillä yksikin käynti pesällä saat-
taa johtaa pesinnän epäonnistumiseen.



Matelijat

Käärmeitä esiintyy saarella runsaasti. Erityisesti keväällä, kun käärmeet herää-
vät talvehtimisonkaloistaan, niitä voi nähdä lämmittelemässä paahteisen kiven ku-
peella. Rantakäärme on väriltään musta ja sillä on suuret, kirkkaankeltaiset nis-
katäplät. Tästä sen erottaa mustan värimuodon kyykäärmeistä kun taas harmaat 
kyyt tuntee helposti selän sahalaitakuviosta. Käärmeet ovat harmittomia ihmisel-
le, jos niiden antaa olla rauhassa. Varovaisuus on kuitenkin tarpeen erityisesti kevääl-
lä kun kyyt ja rantakäärmeet ovat vielä kohmeisia eivätkä pääse nopeasti pakoon.

Geologia

Trunsön kallioperä kuuluu svekofennialaisen vuorijonon ikivanhoihin juuriin, jotka eroosio 
on paljastanut näkyviin. Vuorijonon syntyessä 2000 miljoonaa vuotta sitten oli täälläkin 
tulivuoria ja maanjäristyksiä. Kivimassa on ollut välillä sulaa magmaa ja kivilajit ovat sekoit-
tuneet toisiinsa monimutkaisiksi kuvioiksi, joita voi edelleen ihailla saaren rantakallioilla.

Eri kivilajien rajat kulkevat Trunsössä itä-länsi – suuntaisesti. Lähes koko saa-
ren pohjoisosan kallioperä koostuu ns. raitaisesta sarjasta, jossa tummat amfi-
boliittiset ja vaaleat leptiittiset kerrokset vaihtelevat muodostaen paikoin kaunii-
ta serpentiinimäisiä kuvioita, joissa näkyy merkkejä kallioperän puristuksesta ja 
liikunnoista. Saaren länsirannan silokallioilla tämä raitainen kivisarja näkyy parhaiten.

Saaren pohjoisosan eteläpuolella esiintyy noin parisataa metriä leveä punainen mikroliini-
graniittivyöhykej ja tämän eteläpuolella on kallio harmaata granodioriittia ja 
gneissigraniittia.



Jääkaudet antoivat maisemalle vii-
meisimmän silauksen ja merkkejä 
jäätikön voimasta näkyy täälläkin. 
Esimerkiksi tasaiset silokalliot ja hei-
komman kivilajin rikkonaiset vyöhyk-
keet paljastuivat noin 12 000 vuot-
ta sitten mannerjäätikön sulaessa.

Mannerjään paksuus oli noin 2500 
– 3500 metriä ja se aiheutti valta-
van painon elastiseen maankuoreen. 
Jääkerroksen vetäydyttyä oli koko 
saaristo veden alla. Maankohoami-
nen alkoi ensin nopeana ja jatkuu 
edelleen; Trunsön alueella maa ko-
hoaa noin 40 cm sadassa vuodes-
sa, mikä paljastaa uutta maata ve-
den alta, johtaa matalien lahtien 
kuroutumiseen irti merestä ja kasvat-
taa rannan läheisiä saaria niemiksi.

Trunsön korkeimmalla kohdalla on 
kolmiopiste, jonka korkeus on 20,2 
metriä meren pinnasta. Kolmiopiste 
on merkitty maastoon puisella kol-
miotornilla. Kolmiotornin tuntumassa 
saaren koillisosassa on Kummelbergin 
rinteillä laajoja muinaisrantoja. Nämä 
myös pirunpelloiksi kutsutut kivikot 
ovat todisteita maankohoamisesta. 
Kivikot ovat syntyneet maankoho-
amisen alkuvaiheissa, kun Trunön 
saari nousi esiin veden alta. Nykyistä 
paljon korkeammalla ollut merenpin-
ta ja sen aallot huuhtoivat silloisilta 
rannoilta hienomman maa-aineksen 
pois, mutta painavammat kivet ja loh-
kareet jäivät paikoilleen muodostaen 
rantavallin. Sama prosessi jatkuu ny-
kyisilläkin rannoilla vesirajassa ja uusia 
kivisiä rantoja syntyy. Tuhansien vuo-
sien kuluttua ne ovat muinaisrantoja, 
kaukana maalla sijaitsevia kivikoita.

Trunsö on pääosin kalliosaari, jossa 
irtonaisten maalajien osuus on hyvin 
pieni. Siellä täällä moreenia kuiten-
kin on sen verran, että puustoakin on 
päässyt kasvamaan. Lahden pouka-
missa on paikoin huuhtoutuneemman 
aineksen, hiekan ja soran esiintymiä. 




