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Pääkirjoitus
Tämä vuosi on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja niinpä yhdistyksemmekin järjesti seminaarin vähän samassa hengessä. Helena
Soiri-Snellmanilta pyysimme tarinaa aiheen
ympäriltä, mitä Ruissalossa tuolloin tapahtui,
siitä Helenan oma juttu tässä lehdessä.
Tämän vuoden suurin juttu on aivan uusi
Ruissalon isännänviiri, joka vihdoinkin saatiin aikaan. Olemme jo joitakin vuosia pohtineet, minkä yhteisen tunnuksen viirin tai
lipun muodossa kehittäisimme. Vuosia sitten nyt jo edesmennyt tekstiilitaiteilija Riitta
Suomi teki ehdotuksen pöytästandardiksi,
jossa oli vihreä tammen lehti. Johtokunnan
piirissä syntyi idea tältä pohjalta tehdä isännänviiri, joka liehuisi Ruissalon kaikissa lipputangoissa. On aivan selvää, että tammi on
tunnusomaista nimenomaan Ruissalolle ja
tietoomme on nyt tullut, että yli puolet Suomen kaikista tammista kasvaa täällä. Lopulliseen viiriin tuli sitten tammen lehtien lisäksi
myös symboli tammen terhoista.

asuminen vanhoissa huviloissa voimistui ja
saarelle tuli uutta sukupolvea, jonka tarina
nyt puuttuu. Siitä tulee yhdistyksen uusi voimainponnistus: mikä on tarinan muoto, kuka
tekee, miten rahoitetaan jne.

Kevätseminaarissa aloitimme keskustelun
meidän aikamme perinteen keräämisestä
ja tallentamisesta. Sitä täytyy vielä jatkaa ja
ryhtyä kesän jälkeen kunnolla toimeen. Erityisen tärkeäksi aiheen tekee parikin seikkaa,
ensiksin se että yhdistyksemme täyttää ensi
vuonna 40 vuotta ja se että yhdistyksen kantavista voimista keskuudestamme poistui
kolme henkilöä viime vuoden aikana. Saaren asutuksesta ja rakennuksista on paljon
historiatietoa 1800-luvun puolelta, mutta
nyt elettävän ”uuden aallon” ajoista ei tietoja juuri löydy. Yhdistyksen perustaminen on
tapahtunut 1970-luvun lopulla tilanteessa,
jolloin voimassa olevia vuokrasopimuksia
ei ollut ja sopimusten jatkaminen ei ollut itsestään selvää. Kun sopimukset sitten saatiin
tehtyä 30 vuoden ajaksi, alkoi saarella jälleen ”uusi aika”, vakituinen ympärivuotinen

Helena S-S, joka viime vuonna herätteli meidät oman aikamme dokumentointiin, ehdotti tallennustyön avaukseksi kirjoituskilpailun
julistamista. Halukkaat voisivat kirjoittaa tarinan elämästään saarella ja parhaat pitäisi
palkita!
Toivotan hyvää kesää ja syksyllä ryhdytään
talkoisiin oman aikamme tarinan kertomisessa!
Pirkko Keskinen
puheenjohtaja
Ruissaloyhdistys
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Villa Marjaniemen historiaa
Marjaniemi Merivoimien esikuntana

Esikunta-aika
Marjaniemen laiturista oli nopeat yhteydet vuoroveneillä Pansion ja Kallanpään
varastoille sekä Kanavaniemelle ja Arandaan. Moottoriveneillä päästiin helposti
myös Varikkopataljoonaan Vähä-Heikkilän
kasarmille sekä muihin alueella oleviin
yksiköihin. Esikunnan vahvuus oli vuonna
1942 41 upseeria ja 31 aliupseeria. Esikunta poistui Marjaniemestä 23.4.1944.
Muuttoon oli varattu kaikkiaan kahdeksan
autoa ja muuttomiehiksi 32 matruusia.
Marjaniemeen jäi vielä yksi vartio valvomaan korjauksia, joiden jälkeen kartano
luovutettiin miinaaseen tarkastajan toimiston käyttöön. Muistona esikunta-ajasta
on yhden tammen latvassa puinen antennimasto, josta oli aikoinaan suora lankayhteys vintille sähkötyshuoneeseen.

Vain kaksi viikkoa välirauhan solmimisen jälkeen, 27.3.1940, laivaston esikunta
vuokrasi Marjaniemen kartanon käyttöönsä. Marjaniemi oli toiminut tarvikevarastonajo joulukuusta 1939 lähtien, jolloin
sen rakennuksiin oli varastoitu raskaan
laivatykistön ammuksia sekä käsiaseitten
patruunoita. Marjaniemen tarvikevaraston
vartiomiehet majoitettiin päärakennukseen. Esikunta toimi Marjaniemessä aina
vuoteen 1944, jolloin se muutti Pansioon
valmistuneeseen uuteen esikuntarakennukseen.
Sotien jälkeen esikunnan muuttaessa
Pansioon, siirtyi muuttokuormassa myös
värilasi-ikkuna sekä suuri viininkorjuuta
esittävä nahkagobeliini, joka oli ollut Marjaniemessä tilannehuoneen seinällä. Gobeliini oli jäänyt huvilaan Rettigien ajalta.
Tarina kertoo, että silloiselta suvun päämieheltä, Hans von Rettigiltä kysyttiin aikoinaan haluaisiko hän nahkapakotetyön
takaisin. Hän oli vastannut, että niin monia
sotilaallisesti ratkaisevia päätöksiä kuullut
nahkapakoitetyö saa edelleenkin olla siellä
missä meriupseeritkin eli Pansion Meriupserikerholla.

Vuonna 1954 Marjaniemen puutarhurin
torppaan perheensä mukana muuttanut
Mikko Konttinen muistelee, että tuolloin
Marjaniemen päärakennuksessa asui vielä
puolustusvoimien henkilöstöä. Merivoimien tehtävänä oli mm. vastata Suomen
tasavallan presidentin edustus- ja huviveneen ylläpidosta, ja niinpä Kultaranta I ja
Kultaranta II -nimiset alukset poikkesivat
vielä usein Marjaniemen laiturissa.

Puolustusvoimat rakensivat Marjaniemen
alueelle useita ulkorakennuksia omiin
tarpeisiinsa. Rantaan, laiturin läheisyyteen rakennettiin Saksassa valmistettu,
elementtirakenteinen
majoitusparakki,
sauna, liiteri ja ulkohuone. Osa esikunnan
henkilökunnasta asui Marjaniemessä, sekä
päärakennuksessa että rannan parakissa.

Komentaja Eero Auvinen on kertonut
Marjaniemen esikunta-ajasta teoksessaan
”Turku laivaston tukikohtana”. Kirjassa kerrotaan faktatietoa esikunnan toiminnasta
Marjaniemessä, mutta entisenä Ruissalon
kesäasukkaana Auvisen mieleen on jäänyt
monia muitakin välähdyksiä elämänmenosta saarella -ja esikunnassakin:
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”Asuin kesäisin nuoruudessani Ruissalon
Kallanpäässä vanhempieni vuokraamassa
mökissä. Puolustusministeriön maanviljelystilaan Pansiossa kuului siellä olevien,
heinää kasvavien peltojen lisäksi mm. pellot Marjaniemessä, Kallanpäässä ja muistaakseni ainakin Pikku-Berliinin alueilla.
Olin kesätöissä Pansion tilan korjatessa
heinää Marjaniemessä. Iso heinämäärä ei
silloin ollut seipäille nostettavissa, mutta
sitäkin tärkeämpää se oli, sillä Pansion tilalla oli vielä hevosia samoin kuin Kallanpäässä, jossa Silo -nimisellä hevosella oli
työtä sen vetäessä sammutus- ja juomavettä isolla tynnyrillä eri asuinrakennusten
vieressä oleviin sammioihin, jotka olivat
uusiokäytössä olevia venäläisten maayhdysmiinojen kuoria. Muistan, että Silo olisi
varusmies-hevosmiehen ohjastamana ollut näissä tehtävissä myös Marjaniemessä
sen lisäksi, että se veti siellä heinänleikkuuja haravakonetta.

Marjaniemen esikunnassa oli vielä sotien
jälkeen ennen muuttoa Pansioon myös
huoneita, joita oli vuokrattu esikunnan
nuorimpien upseereitten asunnoiksi. Ne
olivat heidän kotirauhansa alueita, mutta silti silloinen laivastoaseman päällikkö
komentaja Oiva Koivisto ei malttanut olla
hänelle tyypilliseen kuivan englantilaisen
huumorin keinoin puuttua tapahtumiin.
Hän oli viikon taas alkaessa ja aamulla
työhuoneeseensa mennessään ohittanut
erään nuoren upseerin asunnon, jolloin
ovesta oli hänelle vilkuttanut nuori tyttölapsi. Esikunnan työjärjestykseen kuului
esikunnan henkilökunnan maanantain aamupalaveri, jolloin syntyi ennen tärkeämpiä asioit seuraava keskustelu.
Koivisto: “Kuulkaahan luutnantti, ohittaessani asuntonne sen ovesta viittoili minulle julkeasti naishenkilö”. Luutnantti yritti
puolustautua: ”Herra komentaja, en tiedä

Laivaston esikunta toimi Marjaniemessä 1940-luvulla. Kuva vuodelta 1947. Valokuva yksityisomistuksessa.
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asiasta mitään”. Koivisto: “Silläpä minä siitä
teille ilmoitinkin.”

oli Saaronniemen laiturissa vielä sotienkin
jälkeen, jolloin alus höyrysi mm. Helsingin
Olympialaisiin.

Auvinen muistelee myös Hans Rettigin ja
hänen poikansa Gilbertin liittyneen monin tavoin laivaston tapahtumiin. ”Rettigin
kaupungin keskellä olevan “Linnan” lisäksi
oli aikojen alusta näihin päiviin Rettigeillä ollut myös meren rannoille rakennetut,
monista syistä kohti merta siirtyneet kesäresidenssit: Raadelmassa, Marjaniemessä,
Saarronniemellä Ruissalossa, Viheriäisten
niemellä (myöhemmin Nesteen puhdistamon alue) ja Airiston rannalla oleva Ålössä.

Rettigit ovat myös olleet Ruotsin konsuleita, jolloin Ruotsin laivaston vierailut Turkuun ensimmäisinä länsimaisina vierailuina sotien jälkeen suurilla torpedoveneillä
ja sittemmin eräitä vierailuja mainitakseni,
kuunareilla Gladanilla ja Falkenilla sekä
pienten torpedoveneillä ja niiden emälaivalla Marieholmalla sekä sukellusveneitten
emälaiva Patricialla. Laivastoasema vastasi
vierailujenjärjestelyistä, mutta sai Rettigien tuen ainakin illallisten ja vastaanottojen puitteitta luotaessa.

Syitä siirtymiseen on varman ollut monia,
mutta sähkökatkokset Raadelmassa ainakin väistettiin rakentamalla oma dieselvaravoima-asema sotien jälkeen. Rettigien
kiinnostus purjehtimiseen ja myös kilpailuihin omalla isolla purjealuksella saattoi
Kuusiston sillan estäessä purjeveneitten
kulun aiheuttaa siirtymiseen lähelle PikkuPukissa ja sittemmin Pikisaaressa olevaa
pursiseuraa samoin kuin korjaus- ja talvitelakointipaikka aivan Marjaniemen vieressä
Turun veneveistämöllä.

Laivastoaseman komentajat ovat siten
olleet kiinteässä kosketuksessa Rettigeihin. Tähän liittyy myös eräs tarina heidän
yhteentörmäyksestään. Kommodori Eino
Pukkila oli eräänä päivänä autollaan sotilaskuljettajan ohjaamana törmännyt Ruissalosta tulevan Hans von Rettigin autoon.
Pukkila oli ripeästi hypännyt autostaan
Rettigin heti tuntien ja mennyt valittelemaan tapahtunutta soikottaen kättään
oman autonsa suuntaan.

Varhain Rettigeillä oli myös oma höyryllä kulkeva huvialus Seagull (Lokki), joka
laivaston käyttöön annettuna saattajana
tuhoutui Aura II nimisenä vastustajan sukellusveneen tuhoamistaistelussa tapahtuneessa oman syvyyspommin räjähdyksessä Ahvenenmerellä talvisodan aikana.
Marjaniemessä ei ollut satamaa Seagulille
eikä sen seuraajalle Seagull II:lle, joka oli
jatkosodassa Laivaston sairaalalaivana. Se

Pukkila: “Det var hans fel”.
Hans von Rettig : “Hur så”.
Asian selvitettiin kuitenkin tyylikkäästi,
mutta tapahtuma kertonee siitä, että ko.
henkilöitten välillä olisi ollut lähes sinunkauppojen tasoinen tuttavuus.”
(Tammikuussa 2012, Eero Auvinen)
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VVV = Viemäriä, Vettä ja Valokuitua
Turkka Tunturi | Ruissalon vesiosuuskunta, hallituksen puheenjohtaja

Jo vuoden 2015 aikana suunnittelutoimisto SKT Suomi Oy oli laatinut Turun kaupungin tilauksesta Ruissalon jätevesihuollon yleissuunnitelman, joka tulikin sitten
olemaan pohjana osuuskunnan toteuttamille hankkeille. Yleissuunnitelmassa saari
oli jaettu neljään toteuttamisvaiheeseen,
jotka näkyvät oheisesta karttapiirroksesta.
1. vaiheen eli Pikku-pukinpromenadin alueen suunnittelu käynnistyi keväällä 2016
SKT Suomi Oy:n toimesta.

Helmikuussa 2016 kahdeksan ruissalolaista huvilanomistajaa perustivat Ruissalon
vesiosuuskunnan. Perustajajäsenet olivat:
Mari Aallos-Ravenna (Villa Carlo, 41)
Juhani Andersson (Villa Ekars, 15)
hallituksen jäsen
Maritta Antoniazzi (Wärkin torppa, 38b)
Jussi Kiuas (Synvillan 42b)
Juha Koski (Rauha, nyk. Villa Hilpelä, 40b)
hallituksen jäsen
Jorma Leivonen (Lindars I, 66)
Susanna Raittinen (Villa Solhem, 38)
hallituksen varajäsen
Turkka Tunturi (Villa Berghorn, 40)
hallituksen puheenjohtaja

Toimenpidelupa byrokratian rattaissa
Syksyn 2016 aikana saatiin monimutkainen lupaprosessi viedyksi läpi kaupungin
ja valtion viranomaisviidakossa. Piti ha7

kea toimenpidelupaa ja puunkaatolupaa
rakennusvalvonnalta,
poikkeamislupaa
Ely-keskukselta sekä sijoituslupaa, kaivuulupaa ja tienalituslupaa Kiinteistöliikelaitokselta. Prosessin aikana tarvittiin
ympäristötoimialan lausunto, sopimus Vesiliikelaitoksen kanssa, naapureiden kuuleminen ja maankäytön lupa osuuskuntaan
kuulumattomilta. Lupaprosessi kesti neljä
kuukautta ja sitten piti vielä saada ennaltaaloittamislupa rakennusvalvonnalta, ettei
tarvinnut enää odottaa lupien lainvoimaisuutta ylimääräistä kuukautta. Lyhyesti
sanottuna aivan hirveä byrokraattinen
prosessi, jonka aikana tunsi olevansa puoliksi rikollisella asialla, vaikka tosiasiallisesti
ollaan toteuttamassa lakisääteistä jätevesihuoltoa, jonka tavoitteena on luonnon
kuormittumisen vähentäminen.

lupaprosessin läpivienti konsulttien avustamana kaikkine lupamaksuineen ja viranomaismaksuineen aiheuttaa tuhansien
eurojen turhat lisäkustannukset. Liittymismaksu paineviemäriin on 14.400€, minkä
lisäksi kiinteistönomistaja joutuu vielä
teettämään omalla tontillaan liitos- ja sähkötöitä vähintään 1.000-2.000€:n edestä.
Olemme kuitenkin päätyneet tähän paineviemäriratkaisuun, koska se on ekologinen
ja pitkällä tähtäimellä pysyvä, varma ja vaivaton.
Vaiheittain edetään ripeästi
2. vaiheen eli saaren koilliskärjen osalta
jouduimme todella kiireiseen aikatauluun,
kun Turun Seudun Osuuspankin hankkimalle entiselle TPS:n kiinteistölle ja Alfons
Håkansin omistamalle vanhalle telakkaalueelle tuli saada toimiva jätevesihuolto
ennen kesää. Vaikka lupaprosessi käynnistettiin jo joulukuun 2016 alussa ja sitä
pyrittiin kaikin keinoin nopeuttamaan,
päästiin kaivuutöihin vasta maaliskuun
alussa. Aikataulu muodostui tosi kriittiseksi, kun kaivuutyöt sijoittuivat pääosin
perustetuille luonnonsuojelualueille, joilla
sai työskennellä vain 15.4. asti. Urakoitsija
venyi siinä, missä viranomaiset takeltelivat
ja työt saatiin lopulta viedyksi läpi määräaikaan mennessä. Vähemmän kiireelliset
osiot 2. vaiheesta eli Osuuspankilta pohjois-rantaa myöden Villa Ekarsiin ja Rauhalaan sekä telakalta etelärantaa myöden
Ruissalon kartanon suuntaan jäävät tehtäväksi ensi syksyyn ja talveen. Luonnonsuojelun kannalta haastavimmat kohteet
olivat 2. vaiheessa paasihiippasammalen
esiintymisalue Osuuspankin tiehaaran
pohjoisen puolisilla rinteillä ja toisaalta
viitasammakoiden elinalueet rannan tuntumassa telakalta länteen. Jälkimmäisen
osalta on poikkeamisluvan käsittely edelleen kesken Ely-keskuksessa ja uutta hakemusta valmistellaan parhaillaan.

Kun vihdoin päästiin kaivuuvaiheeseen
tammikuussa 2017, asiat alkoivat edetä
nopeasti ja laadukkaasti. Urakkasopimus
oli tehty jo syksyllä Maanrakennus Ilkka
Rantala Oy:n kanssa, jolla on paljon kokemusta saman tyyppisten hankkeiden
toteuttamisessa. Oleellisen tärkeää hankkeen toteuttamisen kannalta oli, että
TurkuEnergian kanssa saatiin yhteistyösopimus, jonka pohjalta voitiin jakaa kustannuksia osapuolten kesken. Samoihin
kaivantoihin viemäriputkien kanssa asennettiin kaapeliputket tulevia sähkön maakaapelointeja varten. Muutaman vuoden
tähtäimellä TurkuEnergia voi näin luopua
vaikeasti huollettavista ilmajohdoista Pikku-pukintien ja -promenadin alueella. Samalla kaivuutyöllä saatiin tuoduksi myös
kaupungin painevesi muutamille huviloille, jotka olivat vielä olleet kaivoveden varassa.
Tällainen hanke on varsin kallis kiinteistönomistajille, koska mitään taloudellista
apua ei kaupungilta saada. Päinvastoin,
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Vuodenvaihteessa 2016-17 pidetyssä ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa
päätettiin ottaa hallituksen työskentelyyn
mukaan Osuuspankin edustajana kiinteistöjohtaja Vesa T. Rantanen ja lainopillista
asiantuntemusta tuomaan Tapio Vuojärvi (Villa Coira, Ruissalo 19). Osuuskunnan
kirjanpitäjäksi hallitus on valinnut Hanna
Vuojärven (Villa Coira, Ruissalo 19).

de. Siellä on varsinkin itärannalla aina golfkentältä Kuuvannokkaan asti kiinnostus
paineviemäriä kohtaan ollut laajaa. Alueen
kaivuulinjoja on jo alustavasti kartoitettu.
Linjat päästäneen toteuttamaan pääosin
mantereella ja rannan tuntumassa. Myös
länsirannalla on muutamia huviloita, joiden omistajia paineviemäri kiinnostaa,
mutta siellä joudutaan toteuttamaan hanke pääosin mereen laskettavalla runkoputkella, josta pistohaarat vedetään huviloille.
4. vaiheen osalta suunnitteluprosessi on
tilattu SKT Suomi Oy:ltä ja tarkoitus on
saada lupaprosessi käyntiin heti lomien
jälkeen elokuussa. Urakka voidaan kilpailuttaa syksyllä ja käytännön kaivuutyöt
ajoittuisivat joulukuusta 2017 huhtikuulle
2018. Uusia viemäröintikohteita näyttää 4.
vaiheessa olevan yli 20 kappaletta. Suuri
osa kuuvan alueen huviloista on kesäveden varassa. Siksi on järkevää vetää nyt
samassa kaivuuhankkeessa myös vesijohdot ympärivuotista käyttöä ajatellen. Myös
sähkön maakaapelointi tullee Kuuvan alueelle toteutumaan laajasti.

Valokuitua katvealueille
2. vaiheessa rakennetaan viemäröinnin ja
sähköputkituksen lisäksi myös valokuitukaapeliverkkoa osalle kiinteistöistä. Dataoperaattorit eivät ole innostuneet verkon
rakentamiseen, koska asiakkaita on varsin
harvakseltaan. Siksi kiinteistöjen omistajat joutuvat kustantamaan kaapeloinnin
ja kytkimet kokonaan itse. Sen hintalappu tulee olemaan vähintään 2.500-3.500€
kiinteistöä kohti.
3. vaiheeseen kuuluvat Kasvitieteellisen
puutarhan pohjoispuoliset alueet, mutta
siellä kiinnostus osuuskunnan palveluihin
on ollut erittäin niukkaa. Siksi parhaillaan
suunnitellaan Rauhalan kytkemistä 2. vaiheeseen pohjoisrannan tuntumaan upotettavan viemäriputken avulla.

Näiden neljän vaiheen lisäksi Ruissalossa
on vielä pienempiä alueita ja yksittäisiä
huviloita, joiden osalta viemäröinnin toteutusta pohditaan jatkossa huvilaomistajien tarpeiden mukaisesti.

TurkuEnergian aloitteesta on otettu nopeasti suunnitteluun mukaan 4. vaiheen
Honkapirtin-Ajatinluodon alue. Siellä
myös suuri osa huvilanomistajista on
osoittanut kiinnostusta ja tavoitteena on
päästä tekemään kaivuutyöt ensi talven
aikana. Niin ikään 4. vaiheeseen kuuluva Toivonniemen-Tenholan alue on ollut
pohdinnassa, mutta Ulapalle kuuluvan yksityisen paineviemärin käytöstä ei ole vielä
saavutettu yhteisiä näkemyksiä.

Osuuskunnan varsinainen kokous on
6.6.2017. Siellä valitaan hallitukseen uusia
jäseniä erovuoroisten tilalle. Hallituksen
kokoonpano todennäköisesti painottuu
jatkossa 2., 3. ja 4. vaiheiden suuntaan.
Kuuvan alueelta on jo nyt ollut aktiivisena toimijana Aleksi Lundèn, joten häntä
ehdotettaneen uudeksi hallituksen jäseneksi. Samassa kokouksessa on tarkoitus
linjata osuuskunnan toimintaa siten, että
painevesiverkon ja valokuituverkon tuottaminen olisivat arvonlisäverollista liiketoimintaa.

Kuuvan alue haastava kohde
Kuuvan alue on osuuskunnan koko toiminnan näkökulmasta mittavin hankekoh9
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Muistakaa tallentaa muistitietoa
John Björkman | tutkija, Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Onko vielä niitä, jotka muistavat jotain
vanhoista ajoista? Joskus sanotaan, että
kaikki jotka muistavat ”vanhat ajat” ovat
kuolleet, vaikka totuushan on että historiaa tulee koko ajan lisää ja me kaikki muistamme jotain vanhaa.

Muistietoa voi tallentaa haastattelemalla
joko yksittäisiä henkilöitä tai koontumalla
isommalla porukalla vaikka kahvin äärelle.
Tärkeää on muistaa äänittää jutut. Oma
muisti valikoi, eikä paperille ehdi millään
kirjoittaa kaikkea. Äänitykseen voi käyttää
digitallista sanelunauhuria, mutta nykyään
se onnistuu hyvin myös useimmilla älypuhelimilla. Haastattelutiedosto on hyvä tallentaa moneen paikkaan. Kannattaa myös
tarkistaa ennen haastattelun aloitusta että
nauhoitus varmasti toimii. Tallenteen alkuun kannattaa ääneen kertoa päivämäärä, paikka ja ketkä tallenteella puhuvat.

Elävää muistitietoa on tärkeä muistaa tallentaa. Se on myös helppo laiminlyödä
– niitä juttujahan kuulee koko ajan. Kunnes se hyvä kertoja yllättäen kuoleekin ja
havahdutaan siihen että kukaan ei muista
ihan tarkalleen miten se juttu menikään.
Historia ei päättynyt jonnekin sadan vuoden taakse. Meidän aikakautemme tulee
joskus olemaan historiaa, ja meidän lapsuutemme ja nuoruutemme aika on periaatteessa jo sitä. Jokainen aikakausi tulee
olemaan tulevien polvien mielestä mielenkiintoinen.

Kun haastattelua muuntaa tekstiksi, joko
kokonaisuudessaan tai valikoituja paloja,
on hyvä miettiä missä määrin haluaa säilyttää puhekielen ja murreilmaisut. Täydellinen puhekielen säilyttäminen tekee
tekstistä yleensä erittäin vaikeasti ymmärrettävää, mutta etenkin murteellinen
puhe ja murteelliset termit ovat itsessään
kulttuuria jota kannattaa yrittää säilyttää
tekstissä.

Tällä hetkellä kulttuuriperintöalalla kiinnitetään yhä enemmän huomiota aineettomaan kulttuuriperintöön eli eläviin perinteisiin. Muistitiedon tallentaminen ja
välittäminen on omalta osaltaan tärkeä
tapa auttaa elävien perinteiden säilymistä
ja dokumentoida niiden kehitystä. Onko
tyypillisiä ruissalolaisia tapoja tai juhlia
joita te muistatte? Myös sellaiset joita yhä
toteutetaan ja tuntuvat itsestäänselviltä,
ovat yhtä tärkeää dokumentoitavaa kun
juhlavat ja erikoiset. Vietetäänkö Ruissalossa esimerkiksi juhannusta, vappua, tai venetsialaisia, ja millaisin menoin? Kuitenkin
myös arkiset asiat ovat tärkeitä. Mitä syötiin? Mitä leikittiin? Mitkä olivat nuorison
kokoontumispaikkoja? Millainen oli ihan
tavallisen päivän rytmi? Nimenomaan arkisten asioiden tuntemus katoaa helpommin historian ”mustaan aukkoon”.

Mitä tiedoilla sitten tekee? Tarinoista voi
tehdä painetun julkaisun tai niiitä voi julkaista internetissä. Internetissä perinteinen verkkosivusta tai blogi ovat parempia
julkaisuvälineitä kuin sosiaalisen median
sivustot. Perinteiseltä verkkosivulta tai blogista ne löytää helpommin kuka tahansa
aiheesta kiinnostunut.
Muistitietokirjoja julkaisevat monet kotiseutuyhdistykset ja ne ovat erittäin mielenkiintoista luettavaa, koska ne ovat ihmisläheisiä ja eläviä. Niihin tallentuu myös
sellaisia alueita ihmisten elämästä, jotka
usein jäävät perinteisiltä historiantutkimusmenetelmiltä sivuun.
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Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman päivittäminen, tammimetsien toteutuneet hoitokohteet ja uudet kohteet sekä yleisiä Ruissalon kuulumisia
Juha Mäkitalo

Suunnittelutyön yhteydessä suunnitelman eri osa-alueita käydään läpi yhdessä
eri intressiryhmien kanssa. Suunnittelutyö
ajoittuu pääsääntöisesti ensi syksyyn ja
talveen. Luonnoksen valmistuttua suunnitelmasta pyydetään laajalti lausuntoja.
Lisäksi luonnoksen sisällöstä voi antaa palautetta yksityiskohtaisen internetkyselyn
kautta. Palautteen perusteella viimeistelty
suunnitelma viedään hyväksyttäväksi Turun kaupunginvaltuustoon.

Turun kaupungin ympäristönsuojelu ja
Kiinteistöliikelaitos ovat käynnistäneet
Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman
päivittämisen. Edellinen vuonna 2005 valmistunut ja hyväksytty ohjelma käydään
läpi ja tarkastellaan mitä tavoitteista on
toteutunut. Ruissalon nykytilan kuvaus
päivitetään ajan tasalle muuttuneiden tilanteiden osalta. Suunnitelmaosassa olevat tavoitteet ja toimenpiteet tarkastetaan
ja päivitetään. Suunnitelmassa voidaan
tuoda esiin myös uusia Ruissaloa koskevia
asioita ja tavoitteita. Päivitetyssä hoito- ja
käyttösuunnitelmassa selostetaan Ruissalon lajistotutkimuksen tuloksia kymmenvuotiskauden ajalta. Projektin aloitustilaisuus pidettiin ympäristönsuojelun
järjestämässä tilaisuudessa 30.3 Ruissalon
kylpylässä.

Tammimetsien hoitokohteet Ruissalossa

Ruissalossa käynnistyi vuonna 2004 tehostettu tammimetsien hoito-ohjelma. Vuosien 2004 ja 2016 välisenä aikana Ruissalon
tammimetsiä on käyty läpi yhteensä 101
ha. Hoitoimenpiteenä on poistettu tammien ympäriltä haittaavaa puustoa joko
kaatamalla tai kaulaamalla. Poistettavat

Käsitellyt metsikköalueet 2004-2016
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puut on leimattu. Joillakin kohteilla on
myös harvennettu nuorta tammistoa ja
alikasvosta, etenkin vaahteraa on raivattu.
Jatkoon suunnitellaan ja haetaan lupaa 5
vuoden ohjelmalle, jossa vuotuinen käsiteltävä alue olisi n. 10 ha. Hoitokohteiksi
suunnitellaan kohteita tammen valtapuualueilta ja metsistä joissa tammea kasvaa
sekapuuna. Näin pyritään suuntaamaan
puuston kehittymistä ja turvaamaan monimuotoisten luontotyyppien ominaispiirteiden säilyminen Ruissalossa.

Ympäristönsuojelun ja Kiinteistöliikelaitoksen yhteishankkeina Ruissalon uudistettu opaskartta tulee jakeluun Ruissalo
Infossa (kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä). Ruissalon opastaulut Ruissalon
puistossa ja Saaronniemessä uusitaan.
Marjaniemen alueelle perustetaan lammaslaidun tänä kesänä.
Lopuksi haluan kiittää Ruissaloyhdistystä
ja Ruissalolaisia Marjaniemessä 11.5 Ruissaloseminaarissa vastaanottamastani arvokkaasta Ruissaloviiristä.

Ruissalon yleisilmeen kohentaminen
Ruissalon roskaantumisen vähentämiseksi
on Kiinteistöliikelaitos tilannut yhteensä
29 uutta roskakoria, jotka on sijoitettu eri
puolille saarta. Roskaantuneiden kohteiden siivoamista jatketaan myös entiseen tapaan Työkeskuksen tilauspalvelun
avulla. Hevoskarintien varressa Ruissalon
puistossa penkkejä uusitaan ja puiston
hoitoluokitusta nostetaan. Myös muualle
Ruissalon sijoitetaan uusia penkkejä.

Lämmintä kesää toivottaen
Juha Mäkitalo
Seuraava sivu: Ruissalon uudistettu opaskartta.
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Kasvitieteellisen puutarhan ystävät

Verna Paloheimo | Kasvitieteellisen puutarhan ystävien puheenjohtaja
Kasvitieteellisillä puutarhoilla on monia
tehtäviä, ja maailmalla niitä pitävät yllä
moninaiset tahot: ne voivat olla säätiöiden
omistamia, valtiollisia tai yliopistojen ja
muiden oppilaitosten alaisia. Niiden istutukset on suunniteltu opetustarkoituksiin,
niissä tehdään tiedettä, ja nykyisin yksi keskeisistä tavoitteista on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kasvitieteelliset
puutarhat erottuvat puutarhoista, jotka on
luotu ensisijaisesti elämyksiä, virkistystä ja
esteettisiä arvoja silmällä pitäen – silti ne
usein ovat tieteellisen luonteensa ohella
myös kauniisti suunniteltuja ja hoidettuja.
Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa Ruissalossa tieteellisyys yhdistyy
onnistuneesti inspiraation ja virkistyksen
tarjoamiseen yleisölle, ja siitä onkin tullut
60-vuotisen toimintansa aikana yksi Turun merkittävimmistä matkailuvalteista.
Nykyistä kiinteämpi yhteistyö kaupungin
kanssa voisi olla hyvä asia niiden palvelujen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, joita
puutarha tarjoaa laajalle yleisölle.

rikkaruohottomuus, tulee väistämättä kärsimään henkilöstön vähäisyydestä. Yliopistollisen puutarhan ensisijainen tehtävä on
tutkimus ja opetus, uusimpana tehtävänä
biodiversiteetin suojelu; puutarhan henkilökunta haluaa mielellään tarjota sen lisäksi yleisölle palvelua ja silmänruokaa, mutta
yliopiston ei ole mahdollista panostaa siihen puoleen.
Ystäväyhdistys
Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry on toiminut vuodesta 2008. Helsingissä vastaava yliopistopuutarhan ystäväyhdistys on perustettu vähän ennen
Turkua – siellä viettiin viime vuoden lopulla 10-vuotisjuhlia. Turun yhdistystä seurasivat pian Jyväskylä ja Joensuu. Yhdistystoiminta yliopistopuutarhojen ympärillä
on Suomessa nuorta.
Näiden kymmenen vuoden aikana rahapula on rasittanut puutarhojen toimintaa
jopa kohtalokkaasti, ja tätä nykyä yliopiston kasvitieteellinen puutarha on vain kolmessa kaupungissa: Helsingissä, Turussa
ja Oulussa. Näistä varsinkin Turku ja Oulu
ovat joutuneet ja joutuvat taiteilemaan
kutistuneiden määrärahojen kanssa.

Tällä hetkellä Ruissalon puutarhalla on jäänyt täyttämättä puutarhurin ja huoltomiehen toimet entisten siirryttyä eläkkeelle,
ja kaksi vuotta sitten eläkkeelle jääneen
amanuenssi Matti Yli-Rekolan tilalle ei
saatane uutta amanuenssia. Kausityöntekijöitä on onneksi apuna kutakuinkin
riittävästi, mutta monien suunnitelmien
toteuttamista joudutaan lykkäämään. Näitä tulevia hankkeita ovat mm. ruusutarhan
siirtäminen ja magnolioiden sekä taimialueella odottavien suurehkojen puiden istuttaminen puutarhan uudempaan osaan.
Yleisön viihtyvyyteen vaikuttava alueen
siisteys, esimerkiksi käytävien kanttaus ja
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Ystäväyhdistys perustettiin Ruissalon puutarhan tukemiseksi. Yhdistys voi tarjota
talkooapua silloin, kun henkilökunnan
taholta sitä toivotaan: kesäisin siivotaan
lummelampia, syksyisin haravoidaan lehtiä, on maalattu siltaa ja rakennettu porttimökkiin terassi. Keväisin ja syksyisin yhdistys järjestää esitelmäiltoja, jotka ovat
kaikille avoimia; tällä tavoin halutaan sekä
sitouttaa jäseniä yhteisiin pyrkimyksiin
että muistuttaa puutarhan olemassaolos-

ta niitäkin kaupunkilaisia, jotka eivät ehkä
muuten tule siellä käyneeksi. Ruissalon
puutarhan tunnetuksi tekeminen onkin
kirjattu yhdistyksen sääntöihin yhdeksi
keskeiseksi tavoitteeksi. Laajempana tavoitteena on puutarhakulttuurin yleinen
edistäminen Varsinais-Suomessa.

kaupunki huolehtii käytännön hoidosta ja
käyttökustannuksista. Tiedettä DBW ei tee,
mutta Gotlannin pohjoismaisittain ainutlaatuisen ilmaston takia puutarhassa menestyvät monet näille leveyksille yleensä
liian arat lajit.
Erityisesti Englannissa yksityiset tahot ovat
jo kauan monin tavoin tukeneet maan
puutarhakulttuuria. The Royal Horticultural Society perustettiin vuonna 1804.
Se määrittelee tehtäväkseen, vapaasti
suomentaen ”hortikulttuurin kaikkien
haarojen tieteellisen, taiteellisen ja käytännöllisen toiminnan kannustamisen
ja kehittämisen”. Seuralla on jäseniä yli
400 000, ja se on Englannin suurin (oman
arvionsa mukaan maailman suurin) puutarha-alan vapaaehtoisjärjestö. Se omistaa
vanhoja puutarhoja, mm. Devonissa, Surreyssa, Essexissä ja Pohjois-Yorkshiressa,
ja järjestää suuria puutarhatapahtumia –
niistä maailmanlaajuisesti tunnettu on ainakin toukokuinen Chelsea Flower Show.
Yhtä maailman kuuluisimmista kasvitieteellisistä puutarhoista, Lontoon Kew
Gardensia, ylläpitää yksityinen säätiö. Se
rahoittaa puutarhalla tehtävää tieteellistä
tutkimusta ja luonnon monimuotoisuuden suojelua, niin Englannissa kuin muuallakin eri puolilla maailmaa. Kew Gardensin ystäväyhdistys lahjoittaa tähän työhön
vuodessa runsaat neljä miljoonaa puntaa.
Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on
70 punnan luokkaa, mihin sisältyy monenlaisia etuja kuten puutarhan kolmesti
vuodessa julkaisema lehti ja vapaa pääsy
Kewin yhteistyöpuutarhoihin.

Vuosittain on hankittu puutarhalle kevätkukkijoiden sipuleita. Parille kymmenelle
merkittävälle puuvartiskasville ulkopuutarhassa on laadittu ja kustannettu oma
infokyltti. Yhdistyksen lahjoitukset puutarhalle ovat toistaiseksi olleet vaatimattomia, koska se on toiminut vain pienehkön
jäsenmaksun sallimissa puitteissa (jäsenmaksu on 12 € vuodessa, ainaisjäseneksi
pääsee 120 €:n kertamaksulla).
Toistaiseksi vaativin yhdistyksen hankkeista on ollut Turun yliopiston puutarhan
historiasta ja nykypäivästä kertovan kirjan
kokoaminen ja julkaiseminen. Ruissalon
kasvitieteellinen puutarha 60 vuotta -kirjassa on artikkelit myös kasvitieteellisten
puutarhojen historiasta muualla Euroopassa sekä Turun Akatemian ajan kasvitieteilijöistä ja puutarhoista. Kaksisataasivuinen kirja ilmestyi vuodenvaihteessa. Siitä
otettiin 500 kappaleen painos, mikä juuri
ja juuri laskettiin kustannuksiltaan yhdistykselle mahdolliseksi; Turun kaupungin
myöntämä 2000 euron tuki painokuluihin
tuli oleelliseksi avuksi. Taittoa ja painatusta
lukuun ottamatta kirja tehtiin vapaaehtoistyönä.
Yksityistä tukitoimintaa muualla
Monessa Euroopan maassa, missä puutarhakulttuuri on vanhaa ja arvostettua,
siihen kytkeytyvillä yhdistyksillä on pitkät
perinteet. Mm. Gotlannin Visbyssä on kasvitieteellinen puutarha, jonka perusti yksityinen yleishyödyllinen seura De Badande Wännerna vuonna 1855. Seura vastaa
edelleen puutarhan kasvivalikoimasta, ja
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Kasvitieteellisen puutarhan ystäväksi?
On tietysti hassua kirjoittaa Ruissalon
puutarhan ystäväyhdistyksestä kertovaan
lyhyeen juttuun Kew Gardensin ystävistä,
jotka keräävät vuodessa monituhatkertaisen summan jäseniltään ja lahjoittajiltaan
meihin verrattuna. Meidän yhdistyksem-

me jäsenmaksun maksajien määrä on
viime vuosina vakiintunut noin 120:n tienoille – uusia jäseniä liittyy aika tasaisesti mukaan, mutta eri syistä joitakin aina
lähteekin. Toimintamme on siten hyvin
pienimuotoista, mutta se on tärkeä alku.
Englannissa puutarhakulttuurin vapaaehtoisella tukemisella on monen sukupolven perinteet, meillä se on vasta tulossa ja
muotoutumassa. Toivomme että on. Niin
kuin suomalaisten yliopistopuutarhojen
viime vuosien talousvaikeudet osoittavat,
yksityinen aktiivisuus ja tuki on niille merkittävä asia – se saattaa olla jopa elintärkeä.

kootkin ovat toki hyvässä seurassa mukavia, mutta puutarhan ystäville on tarjolla
myös omaa virkistystoimintaa. Teemme
mm. keväisin ja syksyisin yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa retkiä kiinnostaviin puutarha- ja luontokohteisiin.

Ihan kaikki toimintamme ei keskity työhön
kasvitieteellisen puutarhan hyväksi. Tal-

Kuvat: Yhdistyksen julkaisemaa kirjaa on
myytävänä puutarhan kahvilassa.

Hyvä lukija, tervetuloa tutustumaan Ruissalon Kasvitieteellisen Puutarhan Ystäviin.
Tietoa tulossa olevasta ohjelmasta ja liittymisohjeet löytyvät puutarhan nettisivuilta,
sivun alaosassa on linkki ystävien sivulle:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/kasvitieteellinen-puutarha/Sivut/home.aspx

Kasvitieteellisen puutarhan kesäkuista ruusutarhaa.
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Kummipuistotoiminnalla entistä viihtyisämpiä viheralueita
”Puistoon kokoontuneet kaupunkilaiset
ovat innostuneet hoitamaan viheraluetta
ja päättäneet ottaa sen kummipuistokseen. Haravointijätettä nostellaan kottikärryihin keskustelun lomassa. Lapset
ovat lähteneet innokkaina liikkeelle roskapihtien ja jätesäkkien kera. Paikan päälle
tuotu lava alkaa nopeasti täyttymään lehdistä eivätkä roskapussitkaan pysy kauaa
tyhjinä. Pian jo ihaillaan ja ihmetellään yhteisen työn tuloksia ja suunnitellaan seuraavaa tapaamista.”

tärkeä osa alueen imagoa. Kummitoiminta Marjaniemessä on käynnistynyt Turun
Luonnonsuojeluyhdistyksen aloitteesta,
jonka Roskaryhmä toimii aktiivisesti ympäristön siistinä pitämisen puolesta. Marjaniemi Oy:n Laura Louko oli jo ennen
kummitoiminnan alkamista tarkka alueen
siisteydestä, ja pyrkiikin tulevaisuudessa
järjestämään siivoustalkoita pari kertaa
vuodessa. Talkoista ei hyödy vain luonto,
sillä tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä
ja kasvattavat ryhmähenkeä, mutta ovat
myös oivallista terveysliikuntaa. Lue lisää
netistä ja ilmoittaudu mukaan www.turku.
fi/kummipuisto

Turun kaupunki on käynnistänyt toukokuun alussa kummipuistotoiminnan ja
kummipuistoehdotuksia otetaan vastaan.
Kummiksi voi ryhtyä kuka tahansa viheralueiden hoitamisesta kiinnostunut, joko
yksin tai yhdessä. Esimerkiksi koulu, päiväkoti, yhdistys, työ- tai kaveriporukka
voi ottaa jonkin kaupungin viheralueen,
kuten puiston, niityn tai lähimetsän, hoitaakseen. Tarvittavat työvälineet saadaan
käyttöön kaupungin kautta.

Teksti: Anna-Maria Märsynaho, vastaava rakennuttaja, Turun kaupunki. Marjaniemen
kummipuistoasiaa kommentoi Julia Lehtinen Turun luonnonsuojeluyhdistyksestä.
Kuva: päiväkodin lapset siisitimässä lähiympäristöään

Asukkaat ja kaupungin yhteyshenkilö
suunnittelevat yhdessä millaisia ylläpidollisia töitä kummipuistossa voidaan tehdä. Kummitoiminta vaihtelee alueittain:
yhdessä paikassa keskitytään roskien keräämiseen, toisaalla haketetaan poluille katetta risusavotan keruutuotoksista
ja kolmannessa on ryhdytty lähimetsän
asiantuntijoiksi tekemällä aarrekarttaa
metsän kasvi-, hyönteis- ja eläinhavainnoista. Kummipuistotoiminnan tavoitteena on lisätä yhteisten viheralueiden viihtyisyyttä, lähiympäristöjemme puhtautta
ja yhteistyötä asukkaiden ja kaupungin
välillä.
Turun aikuiskoulutussäätiön Villa Marjaniemi halusi näyttää esimerkkiä toiminnallaan ja työskennellä ympäristön hyväksi,
sillä Ruissalon luonto on ainutlaatuinen ja
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Saaronniemen Saukot nosti Ruissaloviirin salkoon
Teuvo Tikkanen

Sinä päivänä tuuli melko voimakkaasti. Se
oli hyvä päivä uuden viirin vihkimiseen ja
nostamiseen salkoon.

alueella. Myös yhteistyö kaupungin kanssa
sujuu nyt hyvin. Oma viiri on jatkoa Ruissalon omaleimaisuudelle ja saaren väestön
aktiivisuudelle.

Ruissaloyhdistyksen puheenjohtaja Pirkko
Keskinen toimi viirin luovuttajana Saukoille. Hän totesi, että tällainen viiri sopii hyvin
kesäsaareen. Viirissä on onnistunut hyvin
keskeinen asia Ruissalosta. Tammi on meidän tärkeä, keskeinen ja tyypillinen puu
tällä saarella, jatkoi Pirkko. Puolet Suomen
tammista on Ruissalossa. Näiden puiden
historiakin on mielenkiintoinen. Venäjän
vallan aikana Suomen suuret suorat tammet menivät Venäjälle. Pirkko Keskinen
jatkoi kertomalla useiden asioiden kehittyneen hyvin ja myönteisesti Ruissalon

Turun kaupungin viestintäjohtaja Saara
Malila todisti Saukkojen viiriseremoniaa
paikan päällä. Hänestä on hienoa nähdä
tämän alueen todella positiivistä ja mielenkiintoista kehitystä. Saaralle ei tarvinnutkaan kertoa talviuinnin erinomaisuudesta. Saara on talviuimari ja hänellä oli
tietysti uimapuku mukana.
Saukkojen puheenjohtaja Pekka Tuomaala
totesi viirin merkityksestä omassa lippusalossa hulmuamassa: Mehän ollaan ruissalolaisia.

Pirkko Keskinen ja Pekka Tuomaala nostavat viirin ensimmäistä kertaa salkoon. Kova tuuli teki
siitä haasteellisen mutta mielenkiintoisen.
Oikealla: Viirin nosto on onnistunut ja kuvassa poseeraavat vasemmalta Pirkko Keskinen sitten
Saara Malila ja Pekka Tuomaala.
Hienon tammenlehväviirin on
suunnitellut SeriSipilä Turussa.
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Ruissaloa kaikille kestävästi
Arno Kasvi

Katson saarta Pansion pienvenesataman
rannasta ja ihailen sen rehevyyttä, on
toukokuun loppu ja tammien latvat ovat
ruskealla ”tammenkorvalla”. Muuten ovat
kaikki puut melkein täydessä lehdessä,
kookkaat lehmukset niukemmin mutta
matalampi kasvillisuus kuten tuomet kukassa, pensaat kesälehdessä. Ehkä vaikutus olisi vielä tropiikkimaisempi jos istuisin
veneessä ja näkisin melkein meren tasolta
kasvillisuuden, ensin ruskeahko kaislikko
jossa uudet kaislankärjet on jo näkyvissä,
sitten kaislavyöhykkeen takaa rannan pensaat ennen rantakosteikon tervaleppiä ja
ylempänä isojen puiden majesteettiset latvat jotka peittävät maaston korkeuseroja
ja kivirinteiden puuttomia paikkoja. Pohjoisranta on koko saaren mitalta ehyempi
kaislikon kasvillisuuden peittäessä rannat. Laitureiden aukot kaislikossa on hyvä
suoja on sorsanpojille ja tietysti lämmin
pintavesi on kaikille kevätkutuisten kalojen poikasille tärkeää. Kaislikossa ja aivan
matalassa vedessä rantakallioita vasten johon laineet tuovat siitepölyä tuuli pölytteisistä puista kuten männyistä, tammista ja
kuusista on pienten vastakuoriutuneiden
kalanpoikasten ruokailupaikkoja. Laitureiden rännit kaislikon läpi rantaan voivat olla
hyödyllisiä poikashautomoita ja suojaisia
kasvamispaikkoja silakalle ja muille kalan
poikasille. Siitepöly on planktonin ja levien ohella kalanpoikasten ruokaa.

luontoystävällisenä muille turkulaisille ja
turisteille. Rantaa täytyy ennakoivasti suojella ja estää laivaliikenteen aiheuttama lisääntyvä eroosio.
Uusi vesibussi yhteys aloittanut kaupungista kansanpuistoon asti, pysähtyen
pariin paikkaan sitä ennen. Hyvä on että
polkupyörät saa mukaan vesibussiin ja
että yhteys on kytketty kaupungin bussilippuihin. Mikään uusi idea yhteyspaatti ei
ole, vaan sitä on kokeiltu ennenkin mutta
käyttäjiä ei ollut silloin riittävästi. Toivottavasti uudella konseptilla järjestetty linja
saa suosiota niin että se saa jatkoa. Ehkä
kaupunki aukaisee vielä vanhan paluutien
pyöräilijöille kaupunkiin suoraan Ruissalon sillalta Kallun grillin eteen Pansion tielle, ainakin pyhäpäivinä.
Huhujen mukaan kartanon mäelle haetaan toimintaa, tyhjänä seisovat rakennukset ovat kuin tarjolla hyvän tien ja parkkipaikkojen yhteydessä. Seniori toiminnan
yhteyteen mahtuisi mäelle myös Tammenterhon luontokoulu joka on tungettu kasvitieteelliseen puutarhaan tällä hetkellä,
luontohavainnointi olisi sopiva toimintaa
kartanon ympäristössä ja kiinteistössä.
Tosin paikkoja täytyy valmistella nuorisotoimintaa varten, mutta hyviä esimerkkejä
uudisrakentamisesta on toisaalla Ruissalossa. Pursiseuran uudet rakennukset sopivat hyvin rantamaastoon, seisoen betonijaloillaan lähellä rantaa kuin olisivat aina
siinä olleet. Mikä estää kartanon mäkeä
täydennysrakentamisesta jos se tehdään
maastoon sopivasti ja olemassa olevat
parkkipaikat ja kiinteistöt ja tieyhteydet
saadaan käyttöön.

Eteläranta, jonka turistit laivoilta näkevät,
onkin sitten aivan toisenlainen johtuen
tiiviimmästä rakentamisesta ja liikenteen
aiheuttamasta eroosiosta monin paikoin.
Silti asukkaat saarella haluavat säilyttää
etelärannan rannan mahdollisimman
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Ruissaloa täytyy hyödyntää, nauttia ja
käyttää tasaisesti jo olevia tieyhteyksiä,
parkkipaikkoja ja kiinteistöjä parantaen, ei
tekemällä kokonaan uusia rakennuksia ja
siirtämällä kävijöitä jo oleviin suosittuihin
kohteisiin.

vuosittain laivoilla, pitäisi myös ympäristönhoitoon satsata jotain. Nyt kun paaluttamiseen osaava firmakin on asettunut
veistämön alueelle.
Autojen vapaata parkkeeramista kansanpuiston läheisyydessä pitäisi myös tarkemmin määritellä, sillä tanssipaviljongin
luona oleva laaja alue sopisi hyvin järjestettyyn parkkitoimintaan. Vanha peltolohko sekin on kevättalvisin tulvaniittynä
ja ojitus ei toimi. Huono ojitus on tuhonnut osan vanhoista kujanne lehmuksista
ja epämääräinen latvojen käsittely tehnyt
lopun muutamista puista. Ruissalolle tyypillinen lehmuskujanne pitää restauroida
uudella puurivillä, ja parkkipelto ojitettava
autoja kestäväksi kun sitä parkkipaikaksi
käytetään ja siellä ei autot häiritse pelto
ja maisemakokonaisuutta. Kansanpuiston
ranta-alueelta on poistettu viime vuosina
n. 20 puuta, ”vanhoina ja vaurioituneina”
sanoivat kaatajat. Uusia puita on ehdottomasti hankittava poistettujen tilalle ettei
suojapuusto harvene liikaa tuulisella rannalla. Pelto on uniikki hanhineen, töyhtöhyypän poikasineen ja monine muuttolintuineen keväisin ja syksyisin joista kaikki
saavat nauttia pyöräteiltä ja Jarno Saarisen
tieltä käsin. Pelto on lintujen melkein koko
vuoden, Ruisrockilla vain kolmisen viikkoa.
Ehdotan sillan kaupungin puoleiselle rannalle, uuden kevyen liikenteen väylän ja
meren väliin kaikille avointa onkirantaa.
Väylä pitäisi ruopata ja rakentaa kesäksi rantaan ankkuroituja pienempiä uivia
laitureita, joille pääsee vapojen kanssa.
Grillikatos voisi olla jossain keskivälissä laitureiden läheisyydessä, siinä voisi vaikka
perata ja grillata kalasaaliinsa. Aikoinaan
rockialuetta laajennettiin pelloille juuri sillä ajatuksella, että muuna aikana vuodesta
voisivat turkulaiset käyttää aluetta vaikka
piknik-alueena.

Yliopiston kasvitieteelliseen puutarhan kävijämäärä oli viime 2016 kesänä perinteinen 41 000 henkilöä 2016, ja tänä keväänä
kävijälaskuri on pyörinyt tiukkaan joten
määrä tulee vielä nousemaan jos puutarha pitää huolen hoitotasosta. Puutarhalta
puuttuu tänään tosin tasokas sisämyymälä
paremmalle kansainväliselle ammattikirjallisuudelle ja kaikelle pientavaralle jota
kotipuutarhojen ja hyötypuutarhojen hoito vaatii mutta ei saa suurista alan ketjukaupoista. Kasvitieteelliset puutarhat on
ympäri Eurooppaa suuria turistikohteita
joten kävijämäärää lisää nykyisin suosittu
viherboomi. Tämä edellyttää hyviä havainnollisia näytemaita, uusien viljelytapojen
kokeiluja yleisölle auki olevissa näytemaissa, sillä kehitys syötävän vihreän kasvattamiseen on erittäin nopeaa meidänkin
leveysasteillamme.
Ruissaloyhdistys nimesi toimikunnan seuraamaan saaren etelärannassa tapahtuvaa eroosiota v. 2015.Toimeen valittiin.
allekirjoittanut, Antti Huiskala ja Lars Ingman, kaikki yhdistyksen hallituksen jäseniä. A.Huiskala on edesmennyt 2016 ja me
kaksi olemme havainnoineet jatkuvaa rannan murenemista kansanpuiston osalta.
Ranta olisi helppo paaluttaa niin että puut
säilyvät ja rantaa ei tarvitsisi myöhemmin
kivimassoilla täyttää kuten on tehty ranta
promenadin osalta. Etelärannassa on muitakin pehmeitä kohteita joissa eroosio on
liian nopea laivaliikenteen aiheuttamien
aaltojen takia, joten paalutus pelastaisi
vanhan rantalinjan vanhassa paikassaan.
Ottaen huomioon valtavat kävijämäärät
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Ruissalo 100 vuotta sitten
Helena Soiri-Snellman

Vaikuttiko Suomen itsenäisyys Ruissaloon
vai oliko se vain sattumaa, että vuonna
1917 päädyttiin saaren kohtalosta aivan
uusiin ratkaisuihin?

ki saarien 49 palstaa vuokrattiin 50 vuodeksi. Kaupunki ei omistanut saarta, mutta
sai sen vuokraoikeuden ja ikuiseksi ajaksi
käyttöönsä.

Tosiasia kuitenkin on, että Ruissalo sai 1917
uuden elämän, kun kaupungin geodeetti
Hjalmar Pesonen laati tammikuussa 1917
Ruissalon saarelle uuden palstakartan
joka oli ” Ruissalon uusi järjestely ehdotus”.
Kartan laatijat, jotka elivät vielä Venäjän
keisarin alamaisina tuskin arvasivat , että
vuoden 1917 lopussa juhlittaisiin Suomen
itsenäisyyttä. Samana vuonna päättyivät
Ruissalon vanhat vuokrasopimukset, joita
jatkettiin vuonna 1897 vain 20 vuotta eli
aina vuoteen 1917 asti.

Vuokra-ajan
päättyminen
häämötti
1880-luvun lopulla ja vanhat huvilanomistajat hermostuivat. Oli tehtävä joku ratkaisu eli saatava vahvistettua todellisuus. Pelottavaa oli se, että jos vuokrasopimuksia
ei jatkettaisi pitäisi vuokraajan siirtää kaikki omat rakennuksensa saarelta pois.
Jo vuonna 1890 ryhdyttiin tosi toimiin,
kun maanmittari Mats Wilhelm Gull sai
tehtäväkseen kartoittaa olemassa olevan
tilanteen. Hän laati Ruissalosta ja Pukinsaarista tarkan mittauskartan 1892 ja lisäksi jokaisesta palstasta erilliset palstakartat.1 Värilliset palstakartat jaettiin kaikille
palstan vuokraajille ja toiset talletettiin
arkistoon.

Muistamme, että keisarin suostumuksella
Ruissalon saari ja Pukkien saaret palstoitettiin vuonna 1846. Seuraavana vuonna
järjestettiin julkinen huutokauppa ja kaik-

Villa Junnila Ruissalo 10.
Brynolf Sjöströmin akvarelli 1878. TMK.
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Vaikka ei vielä tiedetty palstan vuokraaikojen jatkosta rakennettiin uusia huviloita 1890-luvulla ja 1900-luvun alussa.
Arkkitehtonisesti merkittäviä olivat suuret
päätyhuvilat, joista toinen on turkulaisten
arkkitehtien Arthur Kajanuksen, Helge
Ranckenin ja K.Viktor Reiniuksen suunnittelema yhteinen ”arkkitehtihuvila” saaren
pohjoisrannalla (Ruissalo 30). Villa tunnetaan nimellä Auringonsuomus tai Pirunkirkko ja se edusti lohikäärmekoristeineen
pohjoismaista jugendia. Toinen huvila oli
ruotsalaisten arkkitehtien F. Ullrichin ja
E. Hallqvistin suunnittelema päätyhuvila
saaren etelärannalla. Se oli konsuli Conrad
Spoofin huvila (Villa Spoof , Ruissalo 56),
joka esiteltiin riikinruotsalaisessa arkkitehtilehdessä 1894.

Epätietoisuuden aikana vuosisadan lopulla rohkeita rakentajia riitti. Tuolloin lääninarkkitehti Alex.(ander) Nyström piirsi pari
kesähuvilaa mm. lääkäri Arthur Grunerille
uudenlaisen jugendvillan Strandtorpetin
eli Tuulenpään. Jugendrakennuksen julkisivujen koristeelliset konsolit muistuttavat
Chiewitzin käyttämiä pitkiä räystäskonsoleita erkkereissä ja muissa ulokkeissa.
1910-20 luvuilla uusia huviloita rakennettiin uuden palstajaon jälkeen useita kymmeniä. Uudet huvilat olivat pienehköjä
lautarakenteisia ja mansardikattoisia. Verannat eivät enää olleet mahtavia kaksikerroksisia rönsyileviä rakennelmia, vaan ne
sijaitsivat vaatimattomasti talon kulmissa.
Huvilat muistuttivat esikaupunkialueiden
villoja. Muutama huvila siirrettiin Karjalasta 1920-luvulla.

Erilaisia uusjako ehdotuksia tehtiin kaupungin virastoissa 1900-luvun alussa, mutta kun ei päästy yksimielisyyteen jatkettiin
vanhojen huvilanomistajien sopimuksia.
Vuonna 1917 päästiin eteenpäin, kun geodeetti Pesosen laatima kartta valmistui.
Karttaa käsiteltiin kaupunginvaltuustossa
ja hyväksyttiin maaliskuussa 1917. Pidettiin selvänä, ettei Ruissaloon tulisi teollisuutta. Suurin osa uusista huvilapalstoista
sijaitsi etelärannalla, johon oli jo 1800-luvulla rakennettu vanhoille palstoille useita
huviloita. Pesosen ehdottamat uudet metsäpalstat eivät kiinnostaneet turkulaisia.
Pesosen suunnitelman uutuus oli, että saari jaettiin eri toimintoihin. Muodostettiin
erilliset huvilapalstat ja maanviljelyspalstat. Lisäksi oli pelkkiä peltopalstoja sekä
Kansanpuisto. Huvilapalstat ja maanviljelyspalstat vuokrattiin 35 vuodeksi vuodesta 1922 lähtien vuoteen 1957 asti. Uusia
huvilapalstoja oli kaikkiaan 126 ja maanviljelypalstoja kahdeksan. Kartan suunnitelmat toteutettiin vähitellen keväällä 1922,
jolloin maamme oli itsenäistynyt eikä Venäjällä enää ollut keisaria.

Siirretyissä Karjalan huviloissa oli monimutkaiset kattorakennelmat ja paikalliset
arkkitehdit muotoilivat niitä sopivammiksi
Ruissaloon. Esimerkiksi Kyrklundien Kesäpesä (Ruissalo 109) ja von Rettigin Kolkka
(Ruissalo 120). Molemmat ovat Alex. Nyströmin muotoilemia.
Saaren vakituiset asukkaat
Koska alueella asui vakituisesti huvilanomistajien palvelusväkeä sekä peltomiehiä että puutarhureita perheineen toimi
saarella jo 1800-luvulla kansakoulu Birkan
huvilassa. Vasta vuonna 1903 saatiin saarelle virallinen koulurakennus, kun kaupungista siirrettiin kaupunginarkkitehdin
toimesta aivan päätien varteen rakennus,
joka muokattiin kouluksi. Tilastotietojen
mukaan vuonna 1910 Ruissalossa asui 217
asukasta. Puutarhureiden ja maanviljelijöiden lapset kävivät Ruissalon kansakoulua
mm. puutarhuri Mäkilän ja maanviljelijöiden kuten Huiskalan ja Wibergin lapset.
Koulu lopetettiin 1930 ja lapsia alettiin kul23

Ruissalon kesäteatteria rakennetaan 1928.Kuvassa keskellä näyttämän aukko.
TS/TMK.
Pesosen suunnitelman vahvistuttua kaupunginarkkitehdit suunnittelivat uudisrakennuksia Kansanpuistoon mm. pitkän
yksikerroksisen kesäteatterin, jonka katsomo avautui luontoon. Kesäteatterin julkisivut poikkesivat huomattavasti vanhasta
viereisestä kaksikerroksisesta ravintolasta
rönsyilevine lehtisahauskoristeisine verantoineen. Eskil Hinderssonin puisen kesäteatterin julkisivut ilmaisevat klassistisine
koristeaiheineen uuden arkkitehtuurin
saapuneen Ruissalon maisemaan. Ei ole
enää rönsyileviä lehtisahattuja verantojen
kaiteita, vaan uudenaikaisia Geometrisia
muotoja ja klassistisia koristeaiheita.

jettaa linja-autolla kaupunkiin Topeliuksen kouluun.
Turkulaisten Kansanpuisto
Ruissalo tuo entinen kuninkaan kartano
ei ole koskaan ollut yksityisen maanomistajan omaisuutta. Maaherrojen jälkeen
Turun porvarit ovat siellä maata viljelleet
ja rakentaneet upeita huviloita ja puutarhoja rantojen kaunistukseksi. Ruissalon
merkitys turkulaisille retkeilijöille oli tärkeä
jo 1700-luvulla. Eikä 1800-luvullakaan vain
varakkaat huvilanomistajat nauttineet
Ruissalosta, vaan tavalliset kansalaiset
iloitsivat kesästä uimaloissa sekä PikkuPukissa, että Kansanpuiston komeissa
kaupunginarkkitehtien suunnittelemissa
uimaloissa.

Kaupungin vuokraehdot vaikuttavat nykykäsityksen mukaan oudoilta. Koska Ruissalossa on aina ollut kyse palstoista ovat niiden vuokra-ajat olleet tärkeitä. Ruissalon
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töönsä. Hän rakennutti aivan Villa Saaron
kylkeen samanmuotoisen ja korkuisen
laajennuksen eli puisen huvilan kuin varjon 1911. Ruissaloon kiintynyt laivanvarustaja, tehtailija Henning von Rettig järkyttyi
kuultuaan kaupungin uusista suunnitelmista muuttaa Ruissalon palstajakoa. Hän
piti Saaronniemeä polkuineen ja kallioineen omanaan ja kirjelmöi asiasta. Hänelle
ei merkinnyt mitään isänsä Fredricin tyylikalustein kunnostama Raadelman kartano
verrattuna Ruissalon luontoon.

Ruissalon uimala 1960-luvulla on
sortumaisillaan.TMK.

Henningin oli vaikea luopua omana pitämästään merellisestä kesäpaikastaan, josta oli suora näköyhteys aavalle Airistolle.
Vuoden 1917 uuden palstajaon mukaan
kukaan ei saanut vuokrata kuin korkeintaan kaksi palstaa. Saaronniemi jaettiin
kymmeneen palstaan. Lisäksi kaikille palstoille tuli rakentaa huvila. Henning von
Rettig keksi keinon. Hän sekä rakennutti,
että vuokrasi palstoja lähisukulaisten nimiin.

vuokraoikeuksien jatkaminen oli tärkeää
huvilanomistajille, sillä sopimuksessa eli
”vuokravälikirjassa” sanottiin, että sopimuksen päätyttyä tulee ”ilman käskyä pois
muuttamaan palstalle rakennetut rakennukset”. Tämä ehkä pelästytti vielä vuonna
1957 muutamat huvilan omistajat myymään kaupungille asiantuntijoiden ns. arvottomiksi nimeämät huvilansa. Saatuaan
edullisesti ”tuhoon tuomitut huvilat” Kaupungin poliitikot jakoivat huvilat tasapuolisesti suosimilleen yhdistyksille.

Maanvijelyspalsta XV, jonka rakennukset
olivat aivan Villa Saaron vieressä kuuluivat itsestään selvästi von Rettigille. Ne
muut yhdeksän jaettiin seuraavasti. Kolkanniemen päähän rakennettiin Henningin pojalle Hans von Rettigille 1924 Villa
Kolkka ( Ruissalo 120). Huvila siirrettiin
Karjalasta ja pystytettiin Alex. Nyströmin
muutosten mukaisesti. Suuri kaksikerroksinen villa monine lasiverantoineen ja
näköalapäätyineen nousi korkealle Kolkanniemen kalliolle. Henningin tytär Dea
von Rettig (Stålhström) sai palstan 119.
Palstalle rakennettiin 192o-luvulla rapattu
taitekattoinen hirsirakennus klassistisine
koristeaiheineen ns. esikaupunkivilla ”Villa Ståhlström”. Vuonna 1929 pystytettiin
Saaroon kaksi pienehköä huvilaa Anna
von Rettigille. Huviloiden suunnittelijana
oli arkkitehti Ingvald Serenius. Toinen Se-

Rettigit Ruissalossa
Ruotsin Gävlestä tullut tupakkatehtailija
nousi 1800-luvulla paitsi Turun suureksi
työnantajaksi myös huomattavaksi kulttuurivaikuttajaksi. Rettigit olivat myös
ensimmäisiä Ruissalon rakentajia. Ruissalon merkitys useille Turkuun kotiutuneille
tehtailijasuvuille on huomattava. Erityisen
merkittävä se oli Rettigeille. Suvun vanhin
Turkuun Gävlestä muuttanut P.C. Rettig
on ensimmäisiä huvilan rakennutajia. P.C.
Rettig rakennutti Villa Marjaniemen ja veljenpoika Fredric laajennutti sen. Fredricin
poika innokas purjehtija Henning von Rettig hylkäsi lapsuutensa Villa Marjaniemen
ja osti laivuri Wendelinin rakennuttaman
palladiolaisen Villa Saaron 1896. Henning
valtasi koko Saaronniemen omaan käyt25

reniuksen suunnittelema pieni puinen villa on nimeltään Villa på Berget (Ruissalo
126). Toinen on Villa Nordkap, joka on saanut nimensä Henningin purjehdusmatkasta Nordkapiin. Villa sijaitsee upealla paikalla kallion suojassa aivan merenrannalla
(Ruissalo 125).

manilta kesähuvilan. Warén sai palstan Oskarvuoren laelta (Ruissalo 88). Villa Warén
on Ruissalon huomattavin modernin huvila-arkkitehtuurin edustaja, funkkisvilla.
Villa on yksikerroksinen lautarakenteinen
rapattu pulpettikattoinen huvila, joka Oskarvuoren kalllion laella. Siinä sijaitsee
eritoiminnat omissa osioissaan, mutta ympäröivä luonto on ratkaisevassa asemassa.
Huvila on modernin huvila-arkkitehtuurin
tunnetuin villa.

Samaan aikaan 1920-luvulla Rettigit rakennuttivat Nunnakadun ja Hämeenkadun
kulmatontilleen uuden nelikerroksisen
tehtaan. Arkkitehti Albert Richardtsonin
klassistiset julkisivut muuttivat Hämeenkadun maisemaa. Vaikutusvaltaiset Rettigit vaativat, että heidän ”Saaronniemen”
ympärillä olevia palstoja ei saanut vuokrata kelle tahansa. Naapurit saisivat olla vain
heidän hyväksymiään, joten he valitsivat
omat naapurinsa. Rettigit antoivat luvan
palstalle 118, johon hovioikeudennotaari
Olavi Honka sai 1925 rakennusluvan Villa
Metsärannalle. Metsäranta on kaksikerroksinen mansardikattoinen hirsirakennus, jonka julkisivut on pystyrimoitettu ja
suuret ikkunat ovat pikkuruutuiset. Vielä
vuonna 1937 Anna ja Hans von Rettig antoivat luvan lääkärilleen rakentaa palstalle
124. Lääkäri W. Zilliacus rakennutti kaksikerroksisen kahden perheen huvilan Saaronniemen metsään kalliolle.

Toimintoja Ruissalossa
Sata vuotta sitten Ruissaloon ehdotettiin
museoaluetta, jonne siirrettäisiin historiallisia maalaisrakennuksia. Ei ymmärretty,
että Ruissalon arkkitehtuuri oli historiallisesti arvokasta huvila-arkkitehtuuria. Kaupunginarkkitehti Totti Sora sai Kuuvanniemen kalliorannalle 1930-luvulla erotettua
kaksi palstaa 127 ja 128. Toiselle eli palstalle 128 piirsi Totti Sora itselleen oman
kesämökin 1937. Soran mökki rantasaunoineen edustaa uudenlaista jokamiehen
kesämökkiä, joka yleistyi kallioisilla ulkosaariston rannoilla.
Lentosatama
Pankinjohtaja Tor Grotenfelt myi Alex. Nyströmin suunnitteleman huvilansa (Ruissalo 57) vuonna 1926 kaupungille. Palstalle
perustettiin lentoasema ja sen toimistot
huvilaan. Totti Sora suunnitteli diplomityössään Ruissaloon lentokenttää, joka
toteutui Artukaisiin 1935. Lentosatama
toimi Ruissalossa vuoteen 1938, kunnes
Turun Pursiseura sai sen 1943.

Uudet palstat innoittivat turkulaisia rakentamaan tiiviimmin ei vain Saaroon vaan
myös Kuuvanniemeen. Sinne nousi uusia
mansardikattoisia huviloita mm. Alex Nyströmin Birger Arrheniuksen villa 102 ja
Albert Richardtsonin 1917 suunnittelema
huvila vuorineuvos Berndt Grönblomille
(Ruissalo 98). Grönblomin mansardikattoinen lautarakenteinen huvila paloi 1930.
Sama arkkitehti suunnitteli uuden kaksikerroksisen funkkistyylisen rapatun huvilan vanhalle kivijalalle. Grönblomin uuden
villan aikoihin tilasi Erkki Warén Erik Brygg-

Ruissalon kansainvälinen aatekilpailu
Vuonna 1952 julistettiin Suomen ensimmäinen kansainvälinen asemakaavallinen
aatekilpailu. Kilpailun ohjeissa sanottiin,
ettei saarilla ole mitään suojelemisen arvoisia rakennuksia. Ruissalon asemakaa26

vakilpailun suunnittelijat Turun kaupungin
edustajat eikä sen valitsemat palkintotuomarit korkeasti kunnioitetut arkkitehdit
Alvar Aalto ja ruotsalainen professori Sven
Lind ymmärtäneet Ruissalon merkitystä ja
arvoa. Kilpailun voittaneessa ehdotuksessa 1800-luvun kesähuvila-arkkitehtuurin
huomattavimman arkkitehdin G.T. Chiewitzin Villa Hagan paikalle oli suunniteltu
Varsinaissuomalainen maalaistalo.

leirintäalueita, sirkuksia, museoalue ja siirtolapuutarhoja.
Ruissalolaiset perustivat vanhan yhdistyksen raunioille uuden asukasyhdistyksen
etujaan valvomaan. Ruissalon aktiivinen
asukasyhdistys ajoi ruissalolaisen tuomarin Antti Huiskalan johdolla Ruissalon
omistusoikeutta. Vuonna 2006 valtio luovutti Ruissalon maanomistuksen Turun
kaupungille.

Kaupungin järjestämä Suomen ensimmäisen kansainvälinen asemakaavallinen
aatekilpailu uhkasi tuhota Ruissalon. Jos
voittanut ehdotus tai kaupungin suunnitelmat olisivat toteutuneet ei Ruissalossa
olisi enää huviloita eikä luontoa. Olisi vain

Kuvat: TS/ Turun Sanomien negatiivit digitoi
TMK/ Turun museokeskus.
Muut kuvat kirjasta: Helena Soiri-Snellman, Ruissalon Huvilat / Runsala villor, Turku 1985/ 1995

Kuninkaalliset vieraat saapuvat Norjasta Ruissalon lentosatamaan 1930-luvulla. TS/TMK.
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Lentäjä ja vesitaso Ruissalon lentosatamassa 1920-luvulla.TS/TMK.

Kuva vas: Arkkitehtihuvila, Pirunkirkko, Auringonsuomus Ruissalo 30
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Marjaniemen luontopolku
Sykähdyttävin tapa saapua Marjaniemeen
on tulla Ruissalon bussilla 8 Kauppatorilta
ja jäädä pois pysäkillä 533 heti Ruissalonsillan jälkeen. Siitä alkaa Ruissalon helppokulkuisin luontopolku, joka vie Marjaniemeen, 10 min. (400 m) kävellen aivan
lumoavan maiseman halki. Leveä polku
kulkee korkean kallion ja merenrantakaislikon välissä, uskomaton luontokokemus
melko pienellä vaivalla.
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Marjaniemen korkeimmalle kalliolle rakennettu tornista avautuu upea näkymä
yli koko Ruissalon, aina Airiston ulapoille
saakka. Keväisin ja syksyisin tornista voi
seurata myös lintujen muuttoa.
30

Ruissaloyhdistys, johtokunta 2017
Pirkko Keskinen, puheenjohtaja 			
p. 050 5590 158
Ruissalo 34		
			
pirkko.keskinen at turku.fi,
						pirkkokeskinen6 at gmail.com
Juhani Andersson 				
Ruissalo 15 					

p. 0400 180 052
juhani.andersson at pp.inet.fi

Lars Ingman 		
			
Ruissalo 76 					

p. 040 7742 898
lars.ingman at pp.inet.fi

Jenni Jalava, rahastonhoitaja			
Ruissalo 35 					

p. 050 5226 643
jennim at martinex.fi

p. 02-44540, 044 5566 141
Leena Laihonen, sihteeri 			
Ruissalon Kylpylä					vapaa-aika at sunbornhotels.com
Raimo Levonmaa 		
		
Ruissalo 80 					

p. 040 5148 849
raimo.levonmaa at gmail.com

Aleksi Lunden		
			
Ruissalo 91 					

p. 040 5125 424
aleksi.lunden at gmail.com

Ritva Niemi 			
Ruissalo Kylpylä					ritva.niemi at sunbornhotels.com
		
Jukka Nikkanen 		
		
p. 0500 536 463
Ruissalo 84 					
jukka.nikkanen at gmail.com
Gina Suomi 			
Kuuvantie 180 					

gina.suomi at jet-lines.fi

Teuvo Tikkanen 				
Saaronniemen Saukot 				

p. 040 7548 825
tevo101 at hotmail.com

Turkka Tunturi 		
			
Ruissalo 40 					

p. 040 8342 620
turkka.tunturi at fimnet.fi

Turun Aikuiskoulutussäätiö r.s.
		
p. 050 5590 151
Aila Harjanne 					aila.harjanne at turku.fi

Kunniajäsenet:
Jouko Lehtonen
			p. 0400 243 689
Ruissalo 60 					
jouko.lehtonen at turkuamk.fi
Arno Kasvi 		
			p. 0400 829 696
Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha
uolevikasvi at gmail.com
Juhani Heikkilä				
Ruissalo 95 					
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p. 040 5580 959
juhani1941 at gmail.com

Yhdistys tiedottaa
Facebook
Ruissaloyhdistyksellä on Facebookissa
oma ryhmä nimellä Ruissalo Yhdistys, liity
jäseneksi!

Ruissaloyhdistyksen kesäkahvitilaisuuksia jatketaan seuraavasti:
6.8. klo 18 Aila Harjanne, Ruissalo 28, Villa
Tamminiemi, Nadescha, Auringonsuomustie 41.

Jäsenmaksu
Lehden ohessa on Ruissaloyhdistyksen
jäsenmaksulomake, jäsenmaksu on 50 €/
talous, eräpäivä on 21.7.

13.8. klo 18 Pirkko ja Jouko Lehtonen, Villa
Nordfors, Ruissalo 60, Ruissalon puistotie
355.

Ruissalon Kylpylä
Ruissalon Kylpylän allasosaston käyttö on
Ruissalo-yhdistyksen jäsenille 7 €, lapset
4-12 v. 4 €, 10 kerran kortti 60 €
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TANSSIA JA HYVÄÄ MIELTÄ
KYLPYLÄN TERASSILLA

9.6.
sit 2 iset:
s
n
a
de-t avaja
iViih nssien entähti
m
o
Su assita a Onn
r
– te esterin
r
ok

Nauti hyvästä ruuasta,
upeasta merinäköalasta
ja viilentävistä juomista
Ruissalon Kylpylän terassilla.
Terassitanssit joka torstai
29.6. alkaen – Tervetuloa!

Ruissalon puistotie 640, Turku | ruissalospa.fi

LUONTOPOLULTA
TROPIIKKIIN
Kasvitieteellisen puutarhan
kahvilassa nautit herkullisen
keittolounaan.

Sisäpuutarha & kahvila
avoinna joka päivä 10-17!

vanhatammi.fi • Ruissalon puistotie
215 • 044 5566 157
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