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Kansikuva:  Villa Santala.
Vuonna 1848 Otto Spoofille rakennettu 
huvila, joka on osa Sunborn Saga Oy:n 
kiinteistöä Ruissalon Kylpylän tontilla.

Kuvan oikeudet: Sunborn Saga Oy

Ruissalo-yhdistys 2014
Taitto: Grafiini / Tiina Nuortimo
Painopaikka: Newprint, Raisio
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Pääkirjoitus

Kevät Ruissalossa on aina vuoden parasta 
aikaa, niin tänäkin keväänä. Viileä kevät on 
saanut aikaan sen, että kukkiminen on kes-
tänyt pitkään. Ruissalon tiet ovat täyttyneet 
kevättä ihailevista kaupunkilaisista, en ole ai-
kaisemmin nähnyt täällä näin suurta viikon-
loppukävijöitten määrää!

Viime aikoina on monissa lehdissä ollut 
juttuja villivihannesten käytöstä ruokana, 
aiheesta on tehty jo monta kirjaakin. Arno 
Kasvi teki jo muutama vuosi sitten kirjan ”Ar-
non keittiökasvit”, jossa myös luonnonvarai-
sia kasveja mukana runsaasti. Viime aikojen 
löytöni on Nousiaisissa nykyään asuvan Päivi 
Lehtosen ”Kotipuutarhan keittokirja”, jonka 
reseptejä olen jo muutamia kokeillut. Kevään 
resepteissä olen käyttänyt varsinaisen super-
vihanneksen nokkosen lisäksi vuohenput-
kea, raparperia, lipstikkaa ja litulaukkaa. Olen 
oppinut jo että syöjille ei kannata etukäteen 
kertoa, mitä kalan tai parsan kastike sisältää, 
vasta sitten kun äityvät sitä kehumaan! Tal-
vea varten kerään vähän myöhemmin teeai-
neksia, jotka kuivuvat itsekseen jääkaapin 
päälle asetetulla leivinpaperilla.

Lehdissä on myös kirjoitettu tutkimustulok-
sista, jotka kertovat luonnon ja luonnossa 
liikkumisen hyvinvointia edistävistä vaiku-
tuksista. Taisi olla niin että jo hyvin pienenkin 
luonnossa vietetyn ajan todettiin lisäävän 
mitattavaa fyysistä hyvinvointia, mm. alen-
tavan verenpainetta. Ruissalossa on koko 
saaren kattava luontopolkuverkosto, joka 
on osittain aika vaikeakulkuinen. Olemme 
esittäneet että heti saaren alkupäässä sillan 
pielestä oikealle lähtevä luontopolku voitai-
siin kunnostaa esteettömäksi, mutta lain-
säädäntö asettaa todella kovat vaatimukset 
viralliselle esteettömyydelle. Kaupungin ta-

holta onkin luvattu että syksyllä polku kun-
nostetaan niin helppokulkuiseksi, että sitä 
voi kulkea pyörillä (lastenvaunut, rollaattorit, 
pyörätuolit). Kallion ja meren välisessä maas-
tossa kulkeva polku tarjoaa runsain määrin 
elämyksiä: sen varrella voit kuunnella ranta-
kaislikon kohinaa, ihailla Ruissalon vehreää 
kasvillisuutta ja runsasta linnustoa. Kävellen 
noin 5 minuutin mittainen polku on oikea vi-
hermaailma kompaktissa koossa! 

Tämänvuotinen Ruissaloseminaari pidettiin 
13.5. Marjaniemessä ja teemana oli infra 
laajasti ymmärrettynä, jutut erikseen täs-
sä lehdessä. Viime vuonna aiheena oli ra-
kentaminen ja mielihyvällä voi todeta, että 
vuodessa on tapahtunut jälleen paljon. Villa 
Berghornin rantasauna näyttää jo valmiilta 
ja toteuttaa Ruissalon alkuperäistä ajatusta, 
että huvilat on rakennettu laivaväylän kau-
nistukseksi. Toinen periaate on myös että 
uudisrakennuksia ei Ruissaloon saa rakentaa, 
mutta entisen tilalle voi saada museoltakin 
myönteisen lausunnon. Marjaniemessäkin 
on saatu valmiiksi upea rantasauna entisen 
tilalle. Telakan alue on pikkuhiljaa kehitty-
mässä ja alueella on saatu jo valmiiksi puolet 
alueesta omistavan hinausyrityksen Alfons 
Håkansin toimesta entinen telakan johtajan 
asuintalo, joka on kunnostettu toimistokäyt-
töön. Toinen puoli alueesta on edelleen kau-
pungin omistuksessa ja sen tuleva käyttö on 
vielä suunnitteluvaiheessa. Opastuskeskus 
Tammenterho on aivan oikeassa paikassa, 
mutta tarvitsisi paremmat toimitilat. Saaren 
alkupäässä tarvittaisiin kipeästi lisää parkki-
paikkoja, jottei tarvitsisi lisätä autoliikennettä 
läpi saaren.

Hyvää kesää ja  Venetsialaisissa nähdään 31.8.!
Pirkko
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Huvilaelämää Rettigien aikaan

Huvilaelämä oli Rettigien aikana kesäpai-
notteista; huvilalle saavuttiin koulujen 
päättymisen jälkeen ja kesäkausi jatkui 
jopa syyskuun loppuun asti. Muutto kesä-
huvilalle oli melkoisen suuritöinen, olihan 
mukaan pakattava niin astiat, liinavaat-
teet, harrastusvälineetkin. Usein kuorman
mukana kulkeutui myös piano ja kenties 
suuriakin viherkasveja,jotka talven ajan 
olivat koristaneet kaupunkiasuntoa.

Herrasväen muutto kesähuvilalle oli kuin 
pienoisnäytelmä, jota valtaväestö usein 
kerääntyi uteliaana seuraamaan. Kulku 
Marjaniemeen tapahtui lähinnä höyry-
laivoilla; tosin jo vuonna 1852 Ruissaloon 
saatiin myös ensimmäinen silta. Huviloi-
den isännät eivät toki viettäneet kokonai-
sia kesiä villoissaan, sillä työt kaupungissa 
pitivät heidät yleensä kiireisinä tuolloin-
kin. Mutta naisille ja lapsille kesänvietto 
Ruissalossa oli yleensä tauotonta.Maalais-
elämä ja ulkona oleilu olivat kesänvieton 
ykkösaiheita. 

Oletettavasti Marjaniemessäkin vietettiin 
lämpimiä kesiä ulkona liikuskellen, puutar-
hassa ja luonnossa käyskennellen, leikkien 
ja pelaten. Koska oltiin meren rannalla, 
kuului vesillä liikkuminen olennaisena osa-
na kesänviettoon. 

Merta kynnettiin soutaen tai meloen, ja 
varakkaimmilla perheillä oli usein myös 
purjevene, jolla koko perhe saattoi pur-
jehtia -tietenkin erityisesti tätä tarkoitusta 
varten valmistetuissa purjehdusasuissa. 
Merellinen retki saatettiin suunnata lähi-
saariin, joiden aurinkoisilla kallioilla oli mu-

kavaa nauttia eväskorin antimista. Useiden 
pallopelien joukossa erityisesti kroketin 
pelaaminen oli suosittua herrasväen kes-
kuudessa 1800-luvun lopulla. Myös Marja-
niemessä oli krokettikenttä, jossa krokettia 
voitiin pelata koko perheen voimin.

Sateen ropistessa kattoon oli aika siirtyä 
huvilan kakluuneilla lämmitettyihin sisä-
tiloihin. Toimettomana ei tosin sielläkään 
tarvinnut olla, jos muuta askaretta ei löy-
tynyt, niin aina voitiin kerääntyä pöydän 
ääreen pelaamaan korttia. 

Rauhaa kaipaavat perheenjäsenet saattoi-
vat vetäytyä omiin nurkkauksiinsa ahmi-
maan kaunokirjallisuutta. Useilla huviloilla 
oli myös piano, jonka ääreen voitiin ko-
koontua kuuntelemaan soittoa tai iloisesti 
lauleskelemaan.

Huviloilla ei toki vietetty aikaa vain oman 
perheen kesken. Seuraelämä oli vilkasta ja 
juhlia järjestettiin kesän aikana useita. Ke-
sänviettoon saatettiin kutsua myös sukua
oman perheen ulkopuoleltakin, joten par-
haina aikoina huviloissa kävi melkoinen 
kuhina. Varsinkin kun huviloilla oli toki her-
rasväen lisäksi useita palvelijoita.

Huviloiden tärkeimpiä huoneita olivat suu-
ret salit, joissa voitiin viettää yhteistä aikaa 
isommankin ihmisjoukon kanssa. Salia 
ympäröi useimmiten makuukamarit. Keit-
tiö oli aina pihan puolella ja palvelusväen 
huoneet sijoitettiin keittiön läheisyyteen.

Villa Marjaniemen historiaa
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”Marjaniemen verannat on rakennettu 
uudelleen vanhan mallin mukaisesti.”
Kuva: Markku Koivumäki.
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Arvoituksellinen 20-luku

Seuraava Marjaniemen palstan vuokraaja 
Rettigien jälkeen on asiakirjojen mukaan 
ollut merikapteeni Blomberg vaimoineen. 
Heiltä palsta on siirtynyt vuonna 1932 Ho-
telliravintola OY Marjaniemi AB:n hallin-
taan, ja tuolloin myös oletetaan ravintola-
toiminnan alkaneen Marjaniemessä. 

Marjaniemen historiikkia tehdessä tuli 
ilmi kuitenkin muutamakin todiste, jonka 
mukaan Marjaniemi olisi toiminut kaikki-
en käytössä olevana ravintolana jo aina-
kin vuodesta 1923 vuoteen 1929. Kenen 
toimesta ravintolatoimintaa tuolloin on 
pyöritetty, on vielä arvoitus. Mutta koska 
muuta tietoa ei tästä ajasta ole olemassa,
niin vilkaistaan todisteita 20-luvun ravin-
tolatoiminnasta.

Ensimmäinen todiste löytyi turkulaisen 
yhdistyksen “Phoenix loosi N:o 3:n 75-juh-
lakirjasta”, jonka tekijä on Eero L. Ekman, 
julkaistu 1997, Hansaprint Oy. Sen verran

runollinen tuo Marjaniemestä kertova 
teksti on, että julkaistakoon se tässä suora-
na lainauksena:

“Tilaisuuden päätteeksi nautittiin veljesil-
lallinen kesäisessä ympäristössä luonnon-
kauniissa ravintola Marjaniemessä, satoja 
vuosia vanhojen tammien lehvistön su-
hinan tuodessa viestin toistasataa vuotta 
sitten Turkuun kokoontuneilta maamme 
ensimmäisiltä vapaamuurariveljiltä.”

Vapaamuurarien veljesillallinen pidettiin 
heinäkuisena iltana vuonna 1923. Toinen 
tieto Marjaniemen ravintolatoiminnasta 
on heti seuraavan vuoden toukokuulta, 
kun Turun Kansallinen Kirjakauppa Oy 
juhli 25-vuotista taivaltaan Ravintola Mar-
janiemessä. Tyylikkään kutsun lisäksi tilai-
suudesta on säilynyt myös valokuva, jossa 
arvoisa juhlaväki on kokoontuneena Mar-
janiemen saliin, pitkien pöytien ääreen. 
Kuvissa näkyy myös Marjaniemen salin 
komea takka, joka on jossain myöhäisem-
mässä vaiheessa kokenut purkutuomion.

Osa kuvissa olevista juhlijoista on tunnistettu. Takana diplomaattipöydän keskellä partainen herra on johtokunnan pu-
heenjohtaja Vihtori Nyberg, kuritushuoneen johtaja, hovineuvos. Nybergin vasemmalla puolella on Johan Gustaf Nord-
ström,  kauppaneuvos ja Nyberghin oikealla puolella kirjakaupan johtaja Yrjö Korte. Ihan vasemmalla takana opettaja 
Pekka Kärnä, johtokunnan jäsen. Valokuva yksityisomistuksessa.
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Kuvaaja: Joonas Mäkivirta / Ruisrock

Milloin aloitatte Ruisrockin pystyttämi-
sen Ruissalossa?
 
Festarin valmistelut aloitetaan juhan-
nuksen jälkeisellä viikolla ja tositoimiin 
Kansanpuistossa päästään festariviikon 
maanantaina kun lavojen ja muiden iso-
jen rakenteiden pystytys alkaa. Ruissalon 
Kansanpuisto on Ruisrockin rakentamisen 
ajan työmaa jossa liikkuu paljon raken-
nuskoneita ja muuta huoltoliikennettä, 
joten puistoa joudutaan osin sulkemaan 
rakentamisen ajan. Kokonaan Kansanpuis-
to suljetaan yleisöltä keskiviikko-iltana 
jolloin rakentaminen on kiivaimmillaan. 

 
Tuleeko alueeseen tai käytännön järjes-
telyihin tänä vuonna muutoksia?
 
Käytännön järjestelyt ovat viime vuosien 
ajan toimineet sen verran hyvin, että pää-
asiassa hommat toimivat kuten aiemmin. 
Jalkakulkijat saapuvat alueelle Rantapro-
menadia pitkin ja pyöräilijät ohjataan Ruis-
salon puistotien viereistä pyörätietä pitkin. 
Festaribussit jättävät asiakkaat mantereen 
puolelle ennen Ruissalon siltaa sijaitseval-
le festaribussiasemalle. Ajoneuvoliiken-
nettä Ruissaloon valvotaan viikonlopun 
ajan mutta saaren asukkaat pääsevät tot-
takai ajamaan koteihinsa. Ajolupia asun-

Ruisrock juhlitaan Kansanpuistossa jo 45. kerran 
- haastattelussa promoottori Mikko Niemelä
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noille ajamiseen ei tarvita, mutta jatkam-
me viime vuonna kokeiltua käytäntöä, että 
jokaiseen kiinteistöön toimitettiin ajolupia 
joiden kanssa liikkuminen on nopeampaa. 
Ruisrockin aikaan liikennettä on paljon ja 
kannattaakin varautua varsinkin yöaikaan 
siihen, että ruuhkaa saattaa ilmetä.
 
Mitä Ruissalo merkitsee Ruisrockille?
 
Ruissalo on uskomattoman upea paikka 
järjestää festivaalia ja mielestäni erottama-
ton osa Ruisrockia. Kansanpuisto tarjoaa 
kansainvälisestikin ajateltuna aivan hui-
keat puitteet Ruisrockille. Festarialue on 
upean luonnon ympäröimä, sieltä löytyy 
hiekkaranta ja puistoja, laajat niittyalueet 
ja meren läheisyys tekevät siitä tosi moni-
puolisen ja hienon paikan festariyleisölle. 
Voin rehellisesti sanoa, että Ruisrockin 
festarialue on yksi maailman upeimmista! 
 

Miten Ruisrock huomio Ruissalon luon-
toa?
 
Tiedostamme hyvin sen, että Ruissalon 
luonto on monella tapaa ainutlaatuinen 
ja haluamme järjestää Ruisrockin niin, että 
aiheuttaisimme mahdollisimman vähän 
haittaa alueen ympäristölle. Herkkiä luon-
toalueita aidataan laajalti jotta yleisöllä ei 
olisi pääsyä niille ja käytämme paljon jär-
jestyksenvalvojia vahtimaan, ettei yleisö 
kulkisi rauhoitetuille alueille. Käytössä on 
festareille melko poikkeuksellinen ”ker-
ran päivässä sisään” –käytäntö jolla lähi-
alueet pyritään rauhoittamaan turhalta 
kulkemiselta. Suosittelemme asiakkaille 
julkisten kulkuvälineiden käyttämistä tai 
polkupyöräilyä. Siivoukseen ja jätehuol-
toon panostetaan paljon ja meille on tär-
keää, että alue pysyy siistinä ja että Ruis-
rockin jäljiltä Ruissaloon ei jäisi roskaa.  
 

Kuvaaja: Riina Aarrekorpi / Ruisrock
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Mitkä ovat tämän kesän kohokohdat ar-
tistikattauksesta?
 
Ruisrock tarjoaa jälleen kerran laajan kat-
tauksen artisteja joista löytyy kohokoh-
tia moneen makuun. Punk-legenda The 
Offspring palaa Suomeen pitkästä aikaa, 
Studio Killers nousee lavalle ensimmäistä 
kertaa ikinä, samoin huikean levyn hiljan 
julkaissut Pepe & Saimaa –jättikokoon-
pano on mahdollista nähdä Ruisrockissa 
ensimmäisellä keikallaan. Kansainvälistä 
tähdistä David Guetta on tällä hetkellä 
ehkä yksi maailman suosituimmista, ja 
uskallan väittää, että perjantaina Ruis-
rockissa koetaan ikimuistoiset bileet jot-
ka hakevat vertaistaan. Tuttuun tapaan 
mukana on kaikki kovimmat kotimaiset 
esiintyjät, laaja joukko ulkomaisia huip-
pubändejä ja paljon uusia kiinnostavia 
tuttavuuksia joihin suosittelen kaikkien tu-
tustuvan ennakkoluulottomasti! Lupaan, 
että luvassa on ikimuistoisia kokemuksia. 

Mihin suosittelet tutustumaan festivaali-
alueella bändien lisäksi?

Pitkien festaripäivien ohjelmaan kannat-
taa ehdottomasti sisällyttää myös muita 
Ruisrockista löytyviä elämyksiä. Olit sitten 
hyvän ruuan ja juoman ystävä tai haet jän-
nitystä benji-hypystä Ruisrock tarjoaa val-
tavasti tekemistä koko viikonlopun ajan.  
 
Mitä uutta on tulossa alueelle tänä vuon-
na?
 
Pyrimme joka vuosi keksimään uusia ku-
jeita Ruisrockin kävijöille ja tänä vuonna 
esimerkiksi alueohjelma tulee olemaan 
laajempi kuin koskaan. Mukaan on tu-
lossa kaikkea vesipyssyradasta stand-
up-esityksiin. Festarialuetta muokataan 
myös joka vuosi ja tänä vuonna esim. an-
niskelualueet kokevat pieniä muutoksia. 

Ruisrock Ruissalossa 4.-6.7.2014

Yleisöä Disco Ensemblen keikalla.
Kuvaaja: Mari Herrala/ Ruisrock

Ruisrockin koko ohjelmistoon voi tutustua osoitteessa www.ruisrock.fi
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Yhteistoimintaa talviuinneissa Turun alueella

Talviuintipassien osallistujien kesken järjestettiin arvonta Saaronniemen Saukoissa. Tapahtumaa johti Turun Avantou-
mareiden puheenjohtaja Mika-Pekka Näykki oikella. Onnetar oli keskellä Saukoista Pirjo Lampela. Vasemmalla tapahtu-
maa todistaa pitkäaikainen saukkolainen Tellervo Kuosmanen.

Saaronniemen Saukot on innolla ja aktiivi-
sesti mukana uudessa yhteistyössä Turku-
laisten avantouintikerhojen kanssa. Aloite 
ja ideointi sai alkunsa Turun Avantouima-
reissa ja siellä erityisesti puheenjohtaja oli 
aloitteellinen. Mukana uudessa yhteistyö-
muodossa ovat Saukkojen lisäksi Saaron-
niemen kärjessä toimiva Leirintäalueen 
talviuintisauna. Sitä ylläpitää Turun posti- 
ja lennätin urheilijat. Turun Avantouimarit 

Ispoisissa on voimakas seura ja myös aloit-
teentekijänä kaikessa mukana. Neljäs yh-
teistyökumppani on Littoisten järvellä Villa 
Järvelän Avantosauna.

Yhteistyön alkua mietittiin jossain määrin 
myös Saukoissa. Aina meissä on salaliitto-
teorioiden vankkumattomia kannattajia, 
tämän kirjoittaja on lukeutunut heihin. 
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Nyt päästiin kuitenkin hyvään alkuun. Mi-
ten sellainen on mahdollista. Osapuolilla 
pitää olla rohkeutta yhteisen toiminnan 
aloittamiseen, ja sellainen löytyi.

Ensimmäinen yhteinen projekti oli avan-
touintipassi. Siinä uimarin piti vierailla kai-
kissa neljässä uintipaikassa ja sitten hän 
sai yhden ilmaisen uinnin. Lopuksi kaikki 
passin merkintöjä täyteen saaneet osallis-
tuivat mittavaan arvontaan. Projekti oli on-
nistunut. Passi lisäsi jokaisen seuran uinti-
määriä ja monet uimarit olivat mielissään 
tutustuessaan toisiin uintipaikkoihin.

Jatkossa yhteistyölle suunnitellaan uu-
sia haasteita. Voitaisiinko järjestää yhtei-
set Joulujuhlat tai vastaavaa. Tällaista vie 
eteenpäin tietoisuus yksittäisen kerhon 
ihmisten niukasta osallistumisesta juhliin. 
Alkava yhteistyö talviuintikerhojen välillä 
on jo nyt osoittautunut onnistuneeksi ja 
menestykseksi. Siinä olisi mallia monille 
organisaatioille Turun seudulla. Hyötyjä 
tulee varmuudella. Pitääkö tällaista edes 
todistaa, sehän on aivan luonnollista.

Teuvo Tikkanen

Talviuintipassien kirjoittaminen ulkomaisille opiskelijoille on jatkunut vilkkaana. Kuvassa Hong Kongin tytöt ovat juuri 
suoriutuneet testistä, siis uineet hyytävässä meressä. Diplomeja on nyt myönnetty yli 700 kappaletta.
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Oliskohan vihdoin aika avata portit?
Esitys Ruissalon telakka-alueen tulevasta käytöstä

Ruissalon saaren muututtua Turun kau-
pungin huvilasaareksi on saarella maistraa-
tin päätöksellä 1847 kielletty teollisuuden 
tai muuun porvarillisen elinkeinon harjoit-
taminen. Kuitenkin insinööri Alexander O. 
Crichton onnistui saamaan maistraatilta 
luvan perustaa Heskarille veneveistämön 
vuonna 1889.

Nyttemmin on tarjoutunut eräs uusi mah-
dollisuus sataman telakka-asian järjestä-
miseen. Turun veneveistämön teknillisen 
johtajan kuoltua on mahdollista, että yhtiö 
lopettaa toimintansa asteettain puolen-
toista vuoden kuluessa ja näin ollen yhtiön 
omistamat rakennukset ja laitteet voivat 
siirtyä kaupungin haltuun vuoden 1964 
laivauskauden lopussa.

KH: KV päättänee, että Turun Veneveistä-
mö Oy:ltä ostetaan sen Ruissalon telakka 
alueella omistamat rakennukset, telakat 
ja muut kiinteät laitteen vuokraoikeuksi-
neen 19.000.000 mkn kauppahinnasta. Kh 
oikeutettaneen sopimaan muista luovu-
tusehdoista. Kauppahinta 19.000.000 mk 
päätettäneen merkitä ensi vuoden talous-
arvioon huomioon ottaen , että määräraha 
saatetaan käyttää jo kuluvana vuonna. (Tu-
run kaupunginvaltuusto 1.2.1954 )

168-2013 (641, 642)
Eräiden Ruissalon telakan rakennusten 
myyminen ja noin 19583 m2:n suuruisen 
maa- ja vesialueen (853-503-1-3) vuokraa-
minen Joakim Håkansille, os. Hevoskarin-
tie 23

Tiivistelmä: Myydään Ruissalon telakal-
ta neljä rakennusta sekä vuokrattavalla 
alueella sijaitsevat entinen väestönsuoja, 

rakennelmat, rakenteet ja laitteet 350.000 
euron kauppahinnalla ja vuokrataan noin 
19583 m2:n suuruinen maa- ja vesialue 
19.600 euron perusvuosivuokralla Joakim 
Håkansille. (Turun kaupunki Kiinteistöliike-
laitoksen johtokunta
19.6.2013)

KAAVOITUSTILANNE

Alue sijaitsee maankäyttö- ja rakennus-
lain 72.1 §:n mukaisella meren ranta-
alueeseen kuuluvalla rantavyöhykkeellä. 
Alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai 
sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, 
jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan 
tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena. Alueen käytön 
suunnittelua ohjaa Ruissalon osayleiskaa-
va 2010 (voimaan 16.10.1999), jossa alue 
on merkitty julkisten palvelu ja hallintora-
kennusten alueeksi, jolla veneveistämön 
toimintaan liittyvä kulttuurihistoriallisesti
arvokas ympäristö tulee säilyttää.

KULTTUURIARVO

Turun veneveistämö perustettiin 1889 ja se 
oli toiminnassa vuoteen 1954 asti. Tämän 
jälkeen alueella toimi Turun kaupungin te-
lakka. Alueen ominaisluonteeseen kuulu-
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vat veneveistämö ja telakointitoimintaan 
liittyvät rakennukset. Alueen vanhimmat 
rakennukset ovat konttorirakennus ja 
veistämörakennus, jotka on rakennettu 
1800-luvun lopulla. Konttorirakennus on 
huvilamainen ja sen julkisivuissa on koris-
teellisia yksityiskohtia. Rakennuksen alla 
on holvattu, luonnonkivinen kellari, joka 
on nykyistä rakennusta vanhempi, ainakin 
1700-luvulta. 

Konttorirakennuksen lähistöllä on n. 
1900-luvun alussa rakennettu puuraken-
teinen, kaksikerroksinen pulpettikattoinen 
varastorakennus. Veistämörakennus muo-
dostuu kolmesta osasta, joista vanhin on 
rakennettu 1893 (arkkitehti August Heleni-
us). Rakennusta on laajennettu 1934 (ark-
kitehtitoimisto Gunnar Wahlroos) ja vii-
meisin laajennusosa, edellisiä matalampi, 
on vuodelta 1937 (konstruktööri/insinööri 
Axel. D. Fritzen). Rakennus muodostaa yh-
tenäisen kokonaisuuden, jonka julkisivut 
ovat valkoiseksi maalattua lautaa.

Telakka-alueen vanhimpaan rakennuskan-
taan kuuluu myös konepaja-rakennus, jon-
ka vanhin osa on 1890-luvulta. Rakennus-
ta on korotettu toisella kerroksella v. 1916, 
mutta myös muita laajennuksia siihen on 
tehty.

Ranta-alueella on kaksi isoa rankoraken-
teista, satulakattoista venesuojaa sekä 
mastosuuli, joiden rakentamisaika ei ole 
tiedossa. Ne saattavat olla jo veneveistä-
mön toiminnan aikana rakennettuja.

Alueen muut rakennukset on rakennet-
tu vasta sen jälkeen kun telakkatoiminta 
alueella loppui vuonna 1954. Näitä ovat 
kaksi varastorakennusta (1966 ja 1972) ja 
kahmarisuoja (1978) sekä nykyisin luon-
tokeskuksen käytössä oleva, vuonna 1955 
rakennettu telakka-alueen henkilöstöra-
kennus.

Telakka-alueen rakennuskanta muodostaa 
rakennustyyliltään yhtenäisen kokonai-
suuden, jossa rakennukset kertovat alueen 
teollisuushistoriasta. Luonteenomaista ve-
neveistämön ja telakkatoiminnan aikana 
on ollut rakennuskannan jatkuva muut-
tuminen. Rakennuksia on laajennettu tai 
joitakin osia tai rakennuksia on tarpeetto-
mina purettu ja tarpeen mukaan on myös 
rakennettu uusia. Rakennus- ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaimpia ovat alueen 
vanhimmat rakennukset ja ne tuleekin 
alueen suunnitelmissa säilyttää.

Pajarakennus on jo 1890-luvun Gullin kar-
toissa, joissa se on vain pieni neliön muo-
toinen tiilinen rakennus.Pajassa toimii tai-
detakomo, seppä Jani Kahiluoto.

EHDOTETUT KÄYTTÖMAHDOLLISUU-
DET

Alueelle on ideoitu paljon erilaisia käyttö-
mahdollisuuksia, jotka palvelisivat eri koh-
deryhmiä.

Veneiden talvitelakointi
Forum Marinumin venekokoelmat
Suomenpurjelaivasäätiön tukikohta
Vierasvenesatama
Tapahtumantuottajat
Ruissalon ulkoilijat, 
  pysäköinti ja sosiaalitilat
Luontokoulu
Näyttelyt
Ruissalon opastuskeskus / kioski
Kuvaus- ja elokuvapuitteet
Tapahtumat

VAIHTOEHTOJA TULEVAISUUDESTA

1. Tilanne säilyy nykyisellään
Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos 
vuokraa tilat niitä tarvitseville, kaupungin 
omille toimijoille (mukaan lukien Forum 
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Marinum) ja ulkopuolisille, esimerkikiksi 
telakointiyrittäjälle, veneen veistäjälle tai 
veneenrakennuskoulua ylläpitävälle yhtei-
sölle.

2. Alueen ”kylmät ” venesuulit ja masto-
varasto siirtyvät Forum Marinum -sää-
tiön omistukseen ja muu osa jää Turun 
kaupungin Kiinteistöliikelaitokselle.

3. Muodostetaan keskinäinen kiinteis-
töosakeyhtiö missä A-osakkeita, jotka 

oikeuttavan rakennuksen tai sen osan 
omistukseen ja B-osakkeita jotka oike-
uttavat veneen talvisäilytyspaikkaan.

Pekka Paasio
projektipäällikkö
Forum Marinum -säätiö

Lue lisää:
forummarinum.fi/ruissalontelakka

Veikko Järvinen, öljyvärimaalaus 2014, 1900 cm x 1200 cm
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Ruissaloseminaari: Haja-asutuksen jätevesiratkaisut

Jätevesien käsittelyvaihtoehdot käy-
tännössä (Kaupungin ympäristönsuojelu-
määräysten mukaan):

Käymäläjätevedet/kaikki jätevedet
- Pienpuhdistamo
- Kolmiosastoinen sakokaivo + suodatus-
kenttä 
- Umpitankki + harmaiden vesien käsittely

Harmaiden vesien käsittely
- Kaksiosastoinen sakokaivo ja suodatus-
kenttä
- Harmaavesisuodatin

Vähäinen määrä vettä
Esim. kannettu vesi
- Imeytys maaperään (esim. kivipesän 
kautta)

Mitä laki vaatii haja-asutuksen jätevesi-
huollolta?

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön 
jätevesihuollon on täytettävä  ns. hajajä-
tevesiasetuksen (209/2011) mukaiset puh-
distustehovaatimukset 10. maaliskuuta 
2016 mennessä.Asetuksen mukaan kuor-
mituksen on vähennyttävä:
BOD: 80 %
P: 70 %
N: 30 %
verrattuna haja-asutuksen kuormituslu-
vun avulla määritettyyn käsittelemättö-
män jäteveden kuormitukseen.

Ranta-alueilla käymäläjätevedet tulee joh-
taa umpisäiliöön uudisrakentamisen yh-
teydessä tai rakennettaessa vesikäymälää 
olemassa olevaan rakennukseen. Jokaises-
ta jätevesijärjestelmästä on oltava ajan ta-

salla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka 
on säilytettävä kiinteistöllä + huoltokirjan-
pito.

Sijoittelussa huomioitava kaupungin ym-
päristönsuojelumääräysten (8.3 §) mukai-
set vähimmäissuojaetäisyydet.
 
Lisäksi

Ranta-alueilla käymäläjätevedet tulee joh-
taa umpisäiliöön uudisrakentamisen yh-
teydessä tai rakennettaessa vesikäymälää 
olemassa olevaan rakennukseen. 

Jokaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava 
ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet, 
jotka on säilytettävä kiinteistöllä + huolto-
kirjanpito. Sijoittelussa huomioitava kau-
pungin ympäristönsuojelumääräysten (8.3 
§) mukaiset vähimmäissuojaetäisydet

Suositeltavaa on tehdä huoltosopimus 
alan yrityksen kanssa!

Mitoitus

Mitoitetaan syntyvien jätevesien määrän, 
laadun ja kuormitusvaihteluiden perus-
teella:
 
Asuinkiinteistöt
- huoneistoala (m2)/30
- vähintään 5

Majoituspalvelurakennukset
- majoituspaikkojen enimmäismäärä 

Ravitsemuspalvelurakennukset
- asiakaspaikkojen enimmäismäärä jaettu-
na kolmella
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Majoitus- ja ravitsemuspalvelurakennuk-
set
- majoituspaikkojen enimmäismäärä + 
asiakaspaikkojen enimmäismäärä jaettuna 
kolmella

Karjatilojen maitohuoneet ja pienimuo-
toinen elinkeinotoiminta
- kuormituksen tulee perustua tutkimuk-
siin tai muuhun luotettavaan tietoon

Saostussäiliöiden tyhjennysvelvolli-
suus

Saostussäiliöt, umpisäiliöt ja muut vastaa-
vat jätevesisäiliöt, joihin johdetaan käymä-
läjätevesiä, tulee tyhjentää vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. 

Vapaa-ajan asuinkiinteistöjen tai muiden 
vähäisessä käytössä olevien rakennusten 
umpi- ja saostussäiliöt tulee tyhjentää vä-
hintään kerran vuodessa. 

Saostussäiliöt, joihin johdetaan ainoas-
taan pesuvesiä, tulee tyhjentää vähintään 
kerran vuodessa. 

Vanhaa ei välttämättä tarvitse uusia

Esimerkki: kiinteistöllä on kaksi vanhaa 
saostuskaivoa ja suodatinkentän. Kunto 
tarkistettava. Saattaa riittää kolmannen 
saostuskaivon asentaminen ja suodatin-
kentän kunnostus. Suodatinkenttä voi olla 
maasuodatin tai tehdasvalmisteinen pa-
kettisuodatin. 

Ylimitoitettuja saostuskaivoja voidaan 
myös jakaa useampaan lohkoon. 
Suunnittelussa on hyvä olla apuna LVI-alan 
ammattilainen!

Lisäksi on suositeltavaa asentaa esim. keit-
tiön lavuaarin alle kemikalointiyksikkö, 

joka annostelee viemäriin automaattisesti 
fosforia saostavaa kemikaalia.

Haja-asutuksen jätevesiratkaisulta vaa-
dittavat luvat

Uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä 
jätevesijärjestelmä:

1) Poikkeuslupa (loma- ja asuinrakennus 
tai käyttötarkoituksen muuttaminen sel-
laiseksi) + selvitys kiinteistön jätevesijär-
jestelmästä + asemapiirros

2) Rakennuslupa + selvitys kiinteistön jäte-
vesijärjestelmästä + asemapiirros

Vanhan rakennuksen jätevesijärjestel-
mää uudistettaessa:

1) Toimenpidelupa + selvitys kiinteistön jä-
tevesijärjestelmästä + asemapiirros

Lisäksi rakennusvalvonta edellyttää, että 
uutta jätevesijärjestelmää koskevat LVI-
suunnitelmat on laatinut alan ammattilai-
nen

Kaikki lupapaperit toimitetaan rakennus-
valvontaan. Ympäristönsuojeluviranomai-
nen antaa lausunnon rakennusvalvonnalle
www.turku.fi/rakennusvalvonta   (oikealla 
Rakentamisen lomakkeita ja ohjeita)

Pekka Salminen

Lisätietoja:

www.valonia.fi

Luvat ja lomakkeet: www.turku.fi/rakennus-
valvonta   (oikealla Rakentamisen lomakkei-
ta ja ohjeita)
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Ruissaloseminaari: Ruissalon viemäriasiat pääosin kunnossa

Ruissalo-seminaariin kerättiin tietoja 
kunnallistekniikan ja muun infran tilasta 
Ruissalossa.  Monella huvilalla asiat ovat 
melko hyvällä tolalla, aivan huipputasoa 
ei tosin ollut millään vastaajalla.  Esim. va-
lokuituyhteys puuttuu saarelta kokonaan.  
Vakavia puutteita on paikoin erityisesti 
tienpidossa.  Pelastuslaitos ei pääse perille 
kaikkialle ja tämä luo vakavan riskin sekä 
huviloiden että niitä ympäröivän metsän 
paloturrvallisuudelle.

Viemäriasiat puhuttivat seminaarissa, lä-
hestyyhän haja-asutusalueiden jätevesien 
puhdistusvelvoite parin vuoden päästä.  

Ympäristönsuojelusuunnittelija Pekka Sal-
minen selosti jätevesiasiaa ja kertoi, että 
monessa tapauksessa nykyinen järjestel-
mä saadaan uusien määräysten mukai-
seksi pienellä remontilla.  Jos jätevesi on 
puhdistettu käyttämällä kahta sakokaivoa 
ja suodatinkenttää, voi korjaukseksi riit-
tää yhden sakokaivon jakaminen kahteen 
osaan esim. vanerilla.  Salminen korosti eri-
tyisesti sitä, että jokaisen huvilan kannat-
taa teettää jätevesien puhdistussuunnitel-
mat asiantuntijalla.  Näin säästetään sekä 
luontoa että huvilanomistajan kukkaroa.

Jouko Lehtonen

Ruissaloseminaari: Ruissalon sähköverkon kehittäminen
Ruissalossa on tällä hetkellä 132 sähköliit-
tymää.

Toimitusvarmuuden parantamiseksi ensi-
sijainen sähkönjakeluverkon kehittämis-
kohde on asemakaavastatuksen johdosta 
Kallanpäästä Saaronniemeen ja Ruissalon 
kylpylään kulkeva linjaosuus. Toissijainen 

pidemmän aikavälin kehittämiskohde on 
mantereelta tuleva linja opastuskeskus 
Tammenterholta pursiseuralle asti.

Kauko-ohjauskohteita on Ruissalon alu-
eelle tulossa yhteensä viisi kappaletta no-
peuttamaan vikatapauksissa viallisen verk-
koalueen erottamista muusta verkosta.
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Ruissaloseminaari: Turun kansallinen kaupunkipuisto
Turun kansallinen kaupunkipuisto on kau-
pungin viher- ja virkistysverkoston arvok-
kainta ydinaluetta, noin 15 km Airistolta 
Kuralan elävän historian kylään saakka. 
Puiston ytimenä ovat Aurajokimiljöö ja 
Ruissalon saari. Kaupunkipuistoon kuulu-
vat keskustan puistot, kukkulapuistot, Au-
rakadun kaupunkimaisema sekä Kupittaan 
historiallinen puisto ja ruotsalaistaloalue. 
Puistokatu yhdistää puiston Mikaelinkirk-
koon, Mannerheiminpuistoon ja Portsan 
kaupunginosaan.

Mikä on kaupunkipuisto?

Kansallinen kaupunkipuisto on urbaani-
en arvomaisemien verkosto, joka kattaa 
kaupunkikulttuurin ja -luonnon kannalta 
oleellisimmat kohteet. Kaupunkikeskus-
taan ulottuvaan ekologiseen viherkäy-
tävään liittyvät kaupunkipuistossa useat 
valtakunnallisesti arvokkaat rakennuspe-
rintökohteet ja merkittävät julkiset tilat. 
Puistoalueen kehittämistä ja arvojen säi-
lyttämistä varten on laadittu hoito- ja käyt-
tösuunnitelma.

Turun kansallinen kaupunkipuisto on Suo-
men kuudes kansallinen kaupunkipuisto. 
Aiemmat kaupunkipuistot on perustettu 
Hämeenlinnaan, Heinolaan, Poriin, Han-
koon ja Porvooseen. Kaupunkipuiston pe-
rustavat Ympäristöministeriö ja kaupunki 
yhdessä. Kansallisen kaupunkipuiston 
tarkoitus määritellään maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa. Ympäristöministeriö on aset-
tanut kaupunkipuistoille neljä vaadittavaa 
kriteeriä: 1) Sisältö, 2) laajuus ja eheys, 3)
Ekologisuus ja jatkuvuus, 4) Kaupunkikes-
keisyys.

Pinta-ala n. 2 200 ha
Maa-alueita n. 1 260 ha
Vesialuita n. 940 ha
Luonnonsuojelualueita n. 895 ha

 Asemakaavalla suojeltuja
- rakennuksia 271
- kortteleita 32

 Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita
- maisema-alueita 2
- rakennettuja kulttuuriympäristöjä 18

MRL: Kansalliset kaupunkipuistot
 
Kansallinen kaupunkipuisto voidaan pe-
rustaa, kun halutaan säilyttää kaupunki-
maiseen ympäristöön kuuluvan alueen 
kulttuuri- tai luonnonmaisema, historialli-
set ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, 
sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityi-
set arvot.

Kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan 
liittää alueita, jotka on maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisessa kaavassa osoitet-
tu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi 
tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston 
kannalta sopivaan käyttöön. Alueiden on 
oltava ensisijaisesti julkisyhteisön omista-
mia.

Mari Helin
ylläpitopäällikkö, Turun kaupunki
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Facebook

Ruissaloyhdistyksellä on Facebookissa 
oma suljettu ryhmä nimellä Ruissalo Yh-
distys, liity jäseneksi!

Hyvä kaupunginosaseuran jäsen!

Turun yliopisto toteuttaa asukaskyselyn, 
jonka tavoitteena on selvittää turkulaisten 
naapurustojen erityispiirteitä ja omalei-
maisuutta. Tutkimus kuuluu Turun kau-
punkitutkimusohjelmaan. Turkuseura ja 
Turun kaupunginosaseurat ovat mukana 
yhteistyössä. Kyselyyn vastataan nimettö-
mästi eikä tuloksista voi tunnistaa yksit-
täistä vastaajaa.

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn osoit-
teessa www.turkuseura.fi

Linkki vastauslomakkeeseen löytyy Turku-
seuran internetsivulta kohdista Ajankoh-
taista ja Linkit.

Tietoa kyselystä löytyy myös kaupungin-
osaseurojen omilta nettisivuilta ja jäsen-
lehdistä.

Lisätietoja tutkimuksesta:
---
Risto Haverinen
VTT, erikoistutkija
Sosiaalitieteiden laitos, sosiologia
20014 Turun yliopisto
sähköposti: risto.haverinen@utu.fi

Laiduneläimet kesällä 2014

Mikäli laidunalueilla on hämminkiä: 
• eläimiä aitojen ulkopuolella 
• eläinten mahdollisia loukkaantumisia 
• eläinten häirintää 
• jne. 

Yhteydenotot tulisi osoittaa suoraan 
karjankasvattajille, joilla on hoitovastuu 
eläimistä.  (Laidunalueilla on kyltit, joista 
löytyvät myös yhteystiedot.) 

Laidunasioita Turun kaupungin puolesta 
hoitaa maatilaintarkastaja, p. 262 4143, 
050 558 9143

Eläinten häirinnästä tulisi ilmoittaa välit-
tömästi suoraan poliisille tai eläinsuoje-
luvalvojalle p. 262 3110, 050 554 6394 

Karjankasvattajien yhteystiedot: 

Hevoset: 
karjankasvattaja Ilkka Korpi-Anttila 
p. 044 0541 831 

Lampaat: 
karjankasvattaja Sanna Pitkänen
p. 0400 729 800 / 0400 736 655 

Naudat: 
karjankasvattaja Heli Rosvall
p. 040 8365 734

Yhdistys tiedottaa
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Kutsu venetsialaisiin
Ruissaloyhdistyksen jäsenet kutsutaan jo perinteisiin 
venetsialaisjuhliin sunnuntaina 31.8. klo 18 alkaen 

Venetsialaisjuhlia vietetään Stenvallien Villa Roman paviljongissa 

Lisätietoja myöhemmin, mutta laita jo päivämäärä muistiin. 

Ruissaloyhdistyksen jäsenille on varattu lippuja Turun kaupunginteat-
terin Logomon teatterisalin Kvartetti –näytelmän keskiviikon 15.10. klo 
19 näytökseen. Lippu tulee varata sähköpostitse osoitteella vapaa-aika.
ruissalo at saga.fi tai tekstiviestillä 050 5515183, tai soittamalla numeroon 
050 5515183 14.9. mennessä. Lipun hinta on 32 euroa eläkeläisille ja 35 
euroa muille aikuisille. Esityksen kesto on väliajan kanssa 2 tuntia 30 mi-
nuuttia 

Kvartetti on sydämellinen komedia itsepäisistä ihmisistä, jotka eivät anna 
iän määritellä itseään. Taatusti ainutlaatuinen miehitys, rooleissa Maija-
Leena Soinne, Leena Takala, Ismo Kallio ja Risto Salmi
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KAUPUNGINOSAVIIKOT
Ruissalo 26.8. - 31.8.2013

Ma 25.8.
Turun Karaokeklubi vetää karaokeillan!
klo 20-22.30, paikka: Ruissalon kylpylä, Ruissalon puistotie 640
yhteyshenkilö Ritva Rautanen, 044-3130647

Ti 26.8.
klo 18-19.30  Turun yliopiston Kasvitieteellinen puutarha
Ruissalon puistotie 215 
Tutustuminen kävellen puutarhan arboretumiin  (sään mukainen varustus) 
Tilaisuuteen vapaa pääsy , yhteyshenkilö Verna Paloheimo 040-7055622
 
klo 18-19.30   SPR:n Turun osaston esittelee toimintaansa 
Ystävätoiminnan esittely , ensiaputoiminnan esittely, 
elvytysharjoituksia, verenpaineen mittausta 
Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, yhteyshenkilö Jyri Joki, 041-7054609
 
Ke 27.8.
klo 16-17.30  Opastettu kävelyretki Ruissalon Rantapromenadilla upeita huviloita 
ihaillen.  Kokoontuminen Kansanpuiston Herkkupiste-kahvilan edustalla 
Vapaa pääsy , yhteyshenkilö Leena Laihonen, 02-44540, 02-4454578 
  
klo 18   Villa Marjaniemen rakennuksen historiaa ja talon esittelykierros 
Kahvi- ja mehutarjoilu , Marjaniementie 50 
yhteyshenkilö Laura Louko puh: 0207-129400

To 28.8
klo 13-18  Saaronniemen Saukkojen Talviuintikeskus esittelee toimintaansa, 
Tammirannantie 39. Sauna ja uiminen vapaasti, kahvitarjoilu + grillausta 
(maksullinen), yhteyshenkilö Teuvo Tikkanen 040-7548825 

Pe 29.8. 
Tammenterhon luonto-opastuskeskuksen esittely klo 17-18
Hanna Erlin esittelee luonto-opastuskeskusta. Tiedustelut: Hanna Erlin 02-2623474. 
Paikka: Rantapromenadi 22 
Ruissalon telakka-alueen kehittämishankkeen esittely klo 18-19
Projektipäällikkö Pekka Paasio esittelee telakka-alueen kehittämishanketta. 
Kahvitarjoilua. Paikka: Rantapromenadi 22



24

La 30.8
klo 6-9 Puistoretki Ruissalon kasvitieteelliselle puutarhalle klo 6-9 
Järjestäjänä Turun Lintutieteellinen yhdistys
Yhteyshenkilö: Arto Kalliala 040-5915558

klo19-23.30 Muinaistulien ilta Ruissalon Kylpylässä 
klo 19-19.30 Fyyrkantin Pelimannit -ryhmä esiintyy kesäterassilla 
klo 20-22 Fyyrkantin Pelimannit -ryhmä esiintyy kesäterassilla 
klo 20.00-23.30 Tanssia Merisali-ravintolassa yhtyeen tahdittamana  
Pääsymaksu talon asukkailta 5 e, muilta 10 e 

klo 20.30 Esitelmä muinaistulista kylpylän kesäterassilla
klo 21.00-22.00 Makkaran paistoa kylpylän kesäterassilla ja Kapteenin Grillikololla  
Makkara à 2,50 euroa
klo 21.30 Muinaistuli syttyy kylpylän lahdella meren rannalla 
(mikäli ei ole metsäpalovaroitusta). 
Yhteyshenkilö: Leena Laihonen Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640 
02-44540, 02-44 54 578, vapaa-aika.ruissalo at saga.fi  
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Ruissaloyhdistys, johtokunta 2014
Pirkko Keskinen, puheenjohtaja    puh. 050 5590 158 
Ruissalo 34      pirkko.keskinen at turku.fi 

Juhani Heikkilä, varapuheenjohtaja   040 5580 959 
Ruissalo 95      juhani.heikkila at ppp.inet.fi 

Jenni Jalava, rahastonhoitaja   050 5226 643 
Ruissalo 35      jennim at martinex.fi 

Juhani Andersson     0400 180 052
Ruissalo 15      juhani.andersson at pp.inet.fi 

Timo Lunden      0400 742 850 
Ruissalo 91     timo.lunden at netti.fi 

Ritva Niemi    
Ruissalo Kylpylä     ritva.niemi at saga.fi 

Jukka Nikkanen   
Ruissalo 84      jukka.nikkanen at hesburger.fi 

Lars Ingman      040 7742 898 
Ruissalo 76      lars.ingman at pp.inet.fi 

Raimo Levonmaa   
Ruissalo 80      raimo.levonmaa at gmail.com 

Turun AKK Säätiö     050 5590 151
Aila Harjanne      aila.harjanne at turku.fi 

Teuvo Tikkanen      040 7548 825  
Saaronniemen Saukot     tevo101 at hotmail.com 

Gina Suomi    
Kuuvantie 180      gina.suomi at jet-lines.fi 

Leena Laihonen, sihteeri     02-44540 
Ruissalon Kylpylä     vapaa-aika.ruissalo at saga.fi 

Kunniajäsenet: 
Antti Huiskala   
Ruissalo 87      antti.huiskala at gmail.com 

Jouko Lehtonen      0400 243 689 
Ruissalo 60      jouko.lehtonen at turkuamk.fi 
 
Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha 
Arno Kasvi      0400 829 696
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