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Pääkirjoitus
On melkein uskomatonta, miten näin lähellä
kaupunkia on saatu aikaan tällainen paratiisi.
Täällä on todella monimuotoista toimintaa ja
vihreää luontoa hyvässä sopusoinnussa. Kevätseminaarissa kuulimme esityksiä linnuista, kasveista ja muista eliöistä, esitykset ovat
mukana tässä lehdessä. Useitten kohdalla
voidaan todeta, että monia harvinaisia lajeja ei oikeastaan löydy muualta. On myöskin
niin, että Ruissaloa on tutkittu todella paljon
viimeisten vuosikymmenten aikana. Asukkaitten mielestä pusikoituminen saa joskus
liikaa valtaa ja varmaan vuoropuhelua sen
suhteen täytyy edelleen käydä. Saaren melkein tuhannen hehtaarin alalle mahtuvat kyllä molemmat, hyvin hoidetut tontit ja luonnonsuojelualueet. Saaren monimuotoinen
toiminta, kuten juhlapaikat, venesatamat,
golfkenttä, campingalue jne. tarvitsevat tiet
ja parkkipaikat eikä näitä edellytyksiä voi kokonaan ohittaa. Olemassa olevien toimintaa
ei voida kohtuuttomasti haitata luontoarvoihin vedoten.

Ensi vuonna tulee 10 vuotta siitä, kun saaren
omistusoikeus kaupungin ja valtion välillä
sovittiin. Paljon on tapahtunut sen jälkeen
ja uusia tuulia tuntuu puhaltavan edelleen.
Kansallinen kaupunkipuisto Turkuun saatiin
aikaan pari vuotta sitten, Ruissalo on olennainen osa sitä. Ainakin kolme palstaa rakennuksineen on tämänkin vuoden puolella
vaihtanut omistajaa, kun kaupunkikin on
myynyt kaksi isoa huvilaa. Uudet omistajat
tullessaan yleensä kunnostavat yli satavuotiaat rakennukset hyvään kuntoon.
Telakan alueen toiminta sen kuin vilkastuu,
viimevuotisten tapahtumien lisäksi siellä
järjestetään tansseja kesällä jopa kaksi kertaa viikossa. Parkkipaikat saaren alkupäässä
tuntuvat olevan ikuinen ongelma, toivoisi
että asfaltoitu alue sillan pielessä kaupungin
puolella vihdoinkin voisi tulla käyttöön sen
sijaan että seisoo tyhjillään. On suorastaan
ärsyttävää, että alue rakennettiin ja asfaltoitiin käden käänteessä Venäjälle meneviä loistoautoja varten, mutta turkulaisten käyttöön
sitä on vaikea saada. Kenen etu on pitää sitä
tyhjillään?
Luontopolkujen verkosto, joka on noin 20 kilometriä, kattaa koko saaren ja on hyvin monimuotoinen. Heti sillan pielestä Marjaniemeen päin menevä polku on viime syksynä
kaupungin toimesta kunnostettu helppokulkuiseksi. Näin aluksi se tuntuu jopa liiankin
”teolliselta”, mutta luonto kyllä maisemoi
sen nopeasti. Kontrasti on aikamoinen, kun
ankean satamamaiseman jälkeen voi nopeasti sukeltaa täydelliseen, vähän hämärään
vihermaailmaan: polku kulkee puitten alla,
toisella puolella on sammaloitunutta kalliota kasveineen ja toisella puolella häämöttää
meri rantaruovikkoineen. Kiireiselle vierailijalle voi tämäkin kymmenminuuttinen riittää
luonnon hyvää tekevän vaikutuksen saamiseksi!

Yhdistyksen kevätseminaari on pidetty ja
edessä on toivottavasti kaunis kesä! Pihat ja
puutarhat tietävät työntäyteistä aikaa juuri
nyt, mutta jatkossa on enemmän tilaa tuloksista nauttimiseen. Luonto myös antaa satoa
ilman suurempia ponnistuksia, itse käytän
eniten nokkosta ja vuohenputkea ruoanlaitossa. Vuohenputkea ei saa syömällä hävitettyä, se on kaikkien puutarhojen riesa!
Venetsialaiset aikanaan päättävät kesäkauden perinteiseen tapaan, tervetuloa kylämme juhlaan!
Pirkko Keskinen
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Villa Marjaniemen historiaa
Puutarhuri Pekka Lemetyinen Marjaniemessä

Kun Pekan isä oli kuollut, oli Pekan lähdettävä maailmalle. Pekka kävi vuonna 1907
Niittylahden 6-kuukautisen Kasvitarha- ja
Keittokoulun. Sen jälkeen hän pääsi välittömästi jatkamaan Niittylahden 2-vuotisessa alemmassa Puutarhakoulussa, josta
hän valmistui 20.10.1909. Pekka on todistuksen mukaan ollut selvästi parempi käytännöllisissä aineissa, numerot ovat joko
9 tai 10, tietopuolisissa aineissa numerot
ovat 7 ja 8. Koulun puutarhurin J.R. Blomqvistin antamassa suosituksessa sanotaan
mm.: “Kun P. Lemetyinen sitäpaitsi on
suuresti innostunut puutarhatyöhön sekä
sangen luonteva mies, uskallan häntä mitä
parhaiten suositella”.

Vuonna 1915 puutarhuri Pekka Lemetyinen vuokrasi Marjaniemen puutarhan ja
asettui perheineen asumaan puutarhurin
torppaan. Ilkka Vaura, Lemetyisen tyttären
poika, kertoo isovanhempiensa puhuttelevaa tarinaa:
”Pekka Lemetyinen syntyi Uukuniemellä
27.6.1887 Pyhäjärven rannalla. Pekka sai
päästötodistuksen Uukuniemen Kokonlahden kylän kansakoulusta 5.6.1902 käytyään koulua 8 lukukautta. Koulun jälkeen
hän on oli työtodistuksen mukaan Sortavalassa Weredejeffin (?) palveluksessa
puutarhatöissä 1.11.1905-1.11.1906. Sinetillä varustettu todistus alkaa: “Loisenpoika
Pekka Lemetyinen…”

Niittylahdesta Pekka siirtyi puutarha-apulaiseksi C.T.Wardille Helsinkiin 1.11.1909
ja sieltä Albergan Elfvikiin, todistuksen on
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vuokrannut. Siellä Fanny Gustafssonnista, Rettigien palvelijasta, tuli Lemetyisten
elinikäinen läheinen ystävä. Me lapset
puhuimme1950-luvulla, jolta ajalta hänet
muistamme, Fanny-tädistä, joka oli aina
tervetullut vieras ja hänellä oli aina jotain
lapsille. Fanny asui kesät yksin Marjaniemen suuressa päärakennuksessa, jossa
Rettigit kävivät harvoin.

allekirjoittanut E. Standetskjöld. Silloinen
Suomen rikkain mies Alfred Kordelin on
Pekan ilmeisesti ensin palkannut töihin
omistamaansa Mommilan kartanoon vuoden 1910 lopulla. Kordelinille hän oli rakentamassa Kultarannan puutarhaa Naantalin Luonnonmaalla 1.5.1911-1.11.1912
Kordelinin omakätisesti allekirjoittaman ja
punaisella sinetillä varustetun todistuksen
mukaan. Kordelinin väkivaltaisen kuoleman jälkeen Kultarannasta tuli Suomen
presidenttien kesäasunto.

Talvet hän asui Turussa sijaitsevan Rettigin
palatsin Hämeenkadun varrella olevan rakennuksen eli Konsulinnan yläkerrassa. Lemetyiset asuivat päärakennuksen alla olevassa rakennuksessa, jonka edestä avautui
puutarhan kasvihuoneet, lavatarhat ja
kasvimaat kohti merta. Kasvihuoneissa
viljeltiin mm. viinirypäleitä sekä palmuja ja
muita eksoottisia viherkasveja. Ilmeisesti
osa niistä meni Rettigien tarpeisiin.

Kultarannan maisemissa Pekka tapasi
myös tulevan vaimonsa Vilhelmiina Katariina Söderlundin, joka oli kotoisin Metsämaalta Loimaan naapurista. Vilhelmiina
oli Kultarannan naapurissa sijaitsevalla
tirehtööri Mikkolan perheen kesäpaikassa
lastenhoitajana.
Kultarannasta nuori aviopari siirtyi töihin Raision Artukaisten kartanoon, jossa äitimme Eimi syntyi 29.8.1914. Sieltä
muuttokuorma siirtyi vuoden 1915 loppupuolella osittain soutaen Ruissalon
saaren puolelle Marjaniemeen Rettigien
kesäpaikkaan, jonka puutarhan Pekka oli
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Äitimme Eimi on kertonut tuon ajan levottomista ajoista, jolloin venäläiset yrittivät värvätä väkisin suomalaisia miehiä 1.
maailmansodan aikana armeijan tehtäviin.
Ruissalon sillan pielessä päivystettiin ja
kun nähtiin, että venäläiset kasakat ratsas-

tivat sillalle, isä Pekka piiloutui Marjaniemen rakennusten vintille.

Vaikka Pekka palveli maamme rikkaimpiin kuuluvia henkilöitä, eihän itselleen
mammonaa saanut, ei edes omaa puutarhatilaa. Pekka ei itseään tykö tehnyt ja oli
kaikin puolin kiltti ja “säällinen” mies.Pekka
Lemetyinen kuoli Turussa vuonna 1968.”
(Maaliskuussa 2012, Ilkka Vaura)

Marjaniemestä Lemetyiset muuttivat Turun Luolavuoreen, josta Pekka vuokrasi
Turun kaupungilta paikan puutarhalle.
Eimin mukaan tämä tapahtui vuonna 1922
tai 1923. Ilmeisesti vanhat kasvihuoneet
olivat jo silloin olemassa, kun he sinne
muuttivat. Pekalla oli
kasvihuoneissa kurkkuja viherkasviviljelykset ja
ulkona iso lavatarha lämpimässä etelärinteessä.
Pekka kasvatti lavoissa
mm. valkoista kurkkua
ja kehitti myös mainetta
saaneen oman lajikkeen.

6

45 vuotta täyttävä Ruisrock juhlitaan Ruissalon Kansanpuistossa heinäkuun
ensimmäisenä viikonloppuna -haastattelussa promoottori Mikko Niemelä

Festariyleisö liikkuu Ruissaloon joko jalan
tai polkupyörillä ja Ruissalon asukkaat
pääsevät liikkumaan koteihinsa aivan normaalisti, mutta kun väkeä on paljon niin
liikenne saattaa ajoittain olla ruuhkaista.
Ruissalon asukkaille olemme jakaneet
asukas-ajolupia jotka nopeuttavat liikkumista, kun järjestyksenvalvojat näkevät
heti selkesti, että kyse on saaren asukkaasta. Ilman ajolupaakin asunnolleen pääsee
kyllä ajamaan.

Milloin aloitatte Ruisrockin pystyttämisen Ruissalossa?
Ensimmäiset merkit Ruisrockista ilmestyvät Kansanpuistoon juhannuksen jälkeen
kun festivaalin rakentaminen alkaa. Alue
ja uimaranta pysyy kuitenkin kaikkien käytössä aina festivaalia edeltävään keskiviikkoon asti, jolloin alue suljetaan. Rakentamisen aikana alueella liikkuessa kannattaa
kuitenkin olla varovainen, koska alueella
on paljon työkoneita ja muita vempaimia
käytössä.

Miten ensi kertaa festivaalille saapuvat
kokevat Ruissalon festarialueena?

Tuleeko alueeseen tai käytännön järjestelyihin tänä vuonna muutoksia?

Ruissalon kansanpuisto on kansainvälisestikin ajateltuna aivan poikkeuksellisen
hieno paikka festivaalille. Ruisrockin kävijät pääsevät nauttimaan alueen monipuo-

Ruisrockin festarialue ja liikennejärjestelyt
toteutetaan pitkälti viime vuosien tapaan.
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Mitkä ovat tämän kesän kohokohdat artistikattauksesta?

lisuudesta ja harvassa ovat festivaalit, jossa
voit päivän aikana viihtyä hiekkarannalla
ja pulahtaa uimaan, olla upeiden puiden
siimeksessä puistomaisessa ympäristössä
tai katsoa maailmantähtiä kymmenien tuhansien ihmisten kanssa jättimäisellä niittyalueella jolla sijaitsee Niittylavamme.

Muutamia kohokohtia ohjelmistossa ovat
esimerkiksi perjantaina esiintyvä hurmaava Ellie Goulding, lauantaina lavalle nouseva Pharrell Williams, joka on kenties yksi
maailman suosituimpia artisteja tällä hetkellä ja tietenkin kaikki kovimmat kotimaiset huiput joita nähdään Ruisrockissa joka
päivä lukuisia.

Miten Ruisrock huomioi Ruissalon luontoa, onko ympäristöasioissa tapahtunut
uutta viime vuodesta?

Mitä uusia elämyksiä festivaali tarjoaa
yleisölle tänä vuonna?

Ruissalo on upea paikka festivaalin järjestämiseen ja haluammekin pitää Ruissalon
sellaisena jatkossakin. Luonnon varjelemiseksi tehdään paljon asioita, yleisön liikkumista rajoitetaan aidoilla, roskan syntyä
pyritään minimoimaan, alueen luontoa ja
linnustoa tarkkaillaan vuosittain seurantojen avulla ja järjestämme vuosittain tempauksen Ruissalossa jossa osallistumme
saaren luonnon hyvinvoinnin edistämiseen. Saaresta on mm. kitketty pois haitallista jättipalsamia ja tänä vuonna olimme
mukana Siisti Biitsi -talkoissa, jossa Ruissalon rantoja siivottiin sekä tutkittiin millaista roskaa rannoilta löytyy.

Luvassa on tänäkin vuonna paljon uutta
koettavaa ja alueohjelmamme tulee olemaan ennätyksellisen laaja. Festarikävijöillä on mahdollisuus osallistua itsekin monenlaisiin aktiviteetteihin ja olla mukana
tekemässä festariviikonlopusta huikea kokonaisuus. Ruoka- ja juomapalveluita on
viety taas harppauksia eteenpäin ja alueelta löytyy herkkuja jokaisen makuun.
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Ruissalo on osa kauneinta Turkua
Näin toteaa Joni Hakkarainen, joka aloitti Sunborn Saga Oy:n myynti- ja markkinointijohtajana huhtikuun puolessa välissä.
Kylpylän kesäsesonki on alkamaisillaan ja
loma-asiakkaat löytävät Ruissalon kesäkuukausina joka vuosi kasvavassa määrin.
Ruissalon Kylpylän ja ympärillä valitsevan
luonnon monipuolisuus korostuu kesäaikana, mutta tästä huolimatta haluan
korostaa, että erittäin harva alue mahdollistaa näin monipuoliset puitteet harrastamiselle, kulttuurille, luonnolle, merelle, jotka uniikki Ruissalo tekee ympärivuotisesti.

Sain mahdollisuuden tutustua Ruissaloon
heti ensimmäisenä työpäivänäni ja olin
erittäin vakuuttunut kevääseen heräävästä luonnosta ajomatkalla Ruissalon Kylpylälle.
Minulle, yli 10 vuotta sitten turkulaistuneena, Ruissalo on entuudestaan tuttu
uimarannoistaan, kylpylästä, golfista ja
tietenkin Ruisrockista. Myös yksi mielenkiintoinen yksityiskohta yhdistää minua
ja Ruissaloa, sillä järjestin Saaronniemessä
taannoin 30-vuotissyntymäpäiväni. Tällöin
halusin tarjota ympäri Etelä-Suomea saapuneille vierailleni juhlien lisäksi elämyksiä
luonnonkauniissa ympäristössä. Olenkin
vahvasti sitä mieltä, että Ruissalo on osa
kauneinta Turkua.

Haluan toivottaa kaikille Ruissalon asukkaille ja siellä vieraileville, oikein rentouttavaa ja lämmintä kesää!
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Lintu kiikarissa

Lintujen vuosi Ruissalossa
Kuluvaa vuotta vietetään Ruissalon lintujen teemavuotena. Etenkin pesimälinnusto on tarkan tutkimuksen kohteena.
Ruissalon lintuja on tutkittu määräajoin
1970-luvulta alkaen. Homma kannattaa,
sillä Ruissalo on mukana maailman arvokkaimpien lintukohteiden IBA-listalla (Important Bird Areas).

Lintujen kartoitusta on tarkoitus tehdä yhteistyössä ruissalolaisten kanssa.
Koko kevään ajan olen koonnut saarelaisten havaintoja lehtopöllöistä, joita
on toimitettu yhteiselle Facebook-sivullemme
https://www.facebook.com/
groups/1497370760479340/ . Pyytäisin
nyt lisää havaintoja muista linnuista: pesiikö huvilanne pihapiirissä pääskyjä, harmaasieppoja, kultarintoja, pikkulepinkäisiä tai muita hiukan erikoisempia lintuja.
Talitiaiset, rastaat ja muut runsaat lintukannat tulevat arvioiduiksi ns. linjalaskennoissa, joita Turun ympäristönsuojelutoimisto järjestää. Harvinaisemmat linnut
sen sijaan saattavat jäädä huomaamatta,
jos tieto ei kulje. Havaintoja voi toki lähettää myös sähköpostilla, jouko.lehtonen@
turkuamk.fi .

Ruissalossa kevät 2015 oli poikkeuksellisen pitkä. Jo helmikuussa lämpötilat alkoivat olla keväisiä ja kesäkuun alkukin jatkui
edelleen kevään tunnelmissa. Linnuille kevät on ollut vieläkin pidempi: lehtopöllöt
alkoivat laulaa eli huhuilla jo joulukuussa –
ja viimeiset muuttolinnut (kuten kultarinnat ja harmaasiepot) palasivat Ruissaloon
vasta kesäkuussa.
Linnusto muuttuu jatkuvasti, myös Ruissalossa. Tämän vuoden uusia ilmiöitä ovat
olleet merimetsojen entistä yleisempi
esiintyminen saaren ilmatilassa, saarelle
kotiutuneet kurjet ja yhä useammin vierailevat harmaahaikarat. Milloinkahan saisimme kesävieraaksi kattohaikaran, joka
jo pesii Koskella, ensimmäistä kertaa Suomessa?

Alkukesä on lintuvuoden huipentuma,
huumaavaa konserttia lehdoissa ja tuhansia siipipareja taivaalla. Nauttikaamme
siitä – mutta myös jo juhannuksen jälkeen
käynnistyvästä syysmuutosta!
Jouko Lehtonen

Kevään erikoisin lintukokemukseni on
ollut tankata venettä Turun Pursiseuran
laiturissa. Näpyttelin bensa-automaattia
oikealla kädellä, vasenta tarvittiin suojaamaan päätä kalatiiran hyökkäyksiltä.
Kymmenkunta tiiran napautusta kyynärpäähän – jotain aivan uutta yli 50 vuoden
lintuharrastuksen jälkeen!
Tiira-parka:
korttiautomaatti oli hänen pesästään vain
metrin päässä.
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Ruissaloseminaari: Malliksi Ruissalonkin tulevaisuuteen, Järvelän lintukosteikko
ympäristönsuojelupäällikkö Jouni Saario, Kaarinan kaupunki
Kosteikon pinta-ala 3,5 – 5,0 ha
Valuma-alueen pinta-ala 1,5 km2
Pesiviä lintupareja v. 2006 12 ja lajeja 7
Pesiviä lintupareja v. 2014 272 ja lajeja 26
Eri kovakuoriaislajeja 173

11

Ruissaloseminaari: Ruissalossa kaloja löytyy merestä ja puutarhojen lammista
kalabiologian lehtori Arto Katajamäki, LIVIA
Ahven
Ankerias
Hauki
Hietatokko
Härkäsimppu
Isosimppu
Kampela
Kiiski
Kilohaili
Kivinilkka
Kolmipiikki
Kuha
Kuore
Kymmenpiikki
Lahna

Lohi
Made
Meritaimen
Mustatokko
Mutu
Nahkiainen
Nokkakala
Pasuri
Rasvakala
Ruutana
Salakka
Seipi
Siika
Silakka
Siloneula
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Sorva
Suutari
Särki
Särmäneula
Säyne
Turska
Törö
Vaskikala
Vimpa
Imukala
Kivisimppu
Makrilli
Piikkikampela
Piikkisimppu
Pikkutuulenkala

Kala taitaa olla todellinen kännikala!

kalalla on hyytelömäinen rasvakerros nahkansa alla. Jos haluaa nähdä kalan, varminta on vaihtaa onki sukellusvarusteisiin ja
käydä jollakin laivanhylyllä. Sieltä tavoittaa
ainakin koiraan, jonka työnä on munien
vartiointi.

Hapettomuudesta kala selviytyy erikoisen,
alkoholikäymiseen perustuvan aineenvaihdunnan ansiosta. Talven aikana kalan
elimistön alkoholipitoisuus voi nousta yli
yhden promille. Kalan salaisuuksia tutkineet suomalaisbiologit totesivat, että
yhden hehtaarin suuruisessa lammessa
voi elää jopa 300 000 kalaa. Nämä tuottavat lammen veteen talven aikana 15 kiloa
puhdasta etanolia.

Lipeäkala
Itämeren itäinen kanta ei ole elpynyt odotetulla tavalla takavuosien voimakkaasta
ylikalastuksesta. Itämeren itäosista pyydetty kala siirtyy vihreältä listalta keltaiselle.Tutkijoiden että kalastajien havainnot
ovat osoittaneet itäisen kannan olevan
huolestuttavassa tilassa. Kansainvälinen
merentutkimus-neuvosto ICES onkin suositellut kiintiöiden tuntuvaa pienentämistä kantojen vahvistamiseksi. Suolapulssin
tuloa odotellessa.

Nejonöga
Se kuuluu leuattomien yläluokkaan ja on
varsin kaukaista sukua muille kaloille. Suu
on pyöreä imusuu, eikä alaleukaa ole lainkaan. Toukat, likomadot, viettävät joessa
tai purossa 3–5 vuotta kaivautuneena
mutaan ja virtaavasta vedestä ravintoa siivilöiden. Tämän jälkeen otukset kokevat
muodonmuutoksen suurisilmäiseksi.Sen
aikana toukka piilottelee eikä syö. Isosilmävaiheen jälkeen ne vaeltavat mereen.

Punajalka, punaevä, punakinttu, punakontti punapyrstö, punasulka
Vesikasvillisuutta laji vaatii jo syödäkseenkin, sillä se on kalalajeistamme eniten kasvisravintoa käyttävä.

Kivinilkka, Zoarces viviparus,
poikasia synnyttävä
Kaikista muista kaloistamme poiketen kala
synnyttää eläviä poikasia. Koiraalla on vatsapuolellaan pieni lisäke, jonka avulla se
siirtää siittiönsä naaraan munarauhaseen.
Jotkut pitävät savustetusta kalasta ja vertaavat sitä ankeriaaseen. Pienimmät kalat
kannattaa käyttää kalakeitossa. Ne antavat
liemeen voimakkaan kalan maun - niin
kuin kalakeitossa kuuluukin olla.
Vilukala
Vanha kansa tuntee kalan vilukalana. Nimi
juontuu kaiketi siitä, että käteen otettaessa kala hytisee, ikään kuin palelee. Virallinen nimi kuvaa puolestaan rakennetta:
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Ruissaloseminaari: Ruissalo, Suomen paras lintuparatiisi
Emma Kosonen, luonnonsuojelutyöntekijä, Turun kaupungin ympäristönsuojelu

Ruissalon pesimälinnusto

Ruissalon talvilintulaskennat

1810-> hajahavaintoja
1933-38 runsausarvioita
1952 linja- ja vesilintulaskenta
1971 kartoituksia
1980-> laajat laskennat

Kuuvan reitti vuodesta 1957
Keskireitti vuodesta 1986
Yhteensä 1500 km

14

15

16

Ruissaloseminaari: Vieraslajit Ruissalon monimuotoisuuden
uhkana
Emma Kosonen, luonnonsuojelutyöntekijä, Turun kaupungin ympäristönsuojelu
Mikä on vieraslaji?
Laji, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaanuudelle alueelle ihmisen
mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella

Vieraslajit on alettu ottaa vakavasti
Kansallinen vieraslajistrategia (MMM 2012)
Laaja tarkastelu vieraslajeista sekä niiden
torjuntakeinoista
EU:n vieraslajiasetus (2015)
Tarkoituksena ehkäistä uusien haitallisten
vieraslajien pääsyä EU:n alueelle, sekä tehostaa toimia alueelle jo asettuneiden lajien suhteen
Tulossa luettelo kaikkein haitallisimmista
vieraslajeista
Suomessa laki vieraslajeista on juuri lausuntokierroksella
Kansallinen vieraslajiportaali vieraslajit.fi
Tietoa vieraslajeista, sekä mahdollisuus ilmoittaa ja selata havaintoja

Vieraslaji vai tulokaslaji?
Vieraslaji on tavalla tai toisella ihmisen
tuoma. Tulokaslaji on levinnyt alueelle itse
(esim. merimetso, villisika, rusakko)
Miksi vieraslajeja torjutaan?
Osa vieraslajeista muodostuu uudessa ympäristössään ongelmalliseksi -> haitallinen
vieraslaji. Maailmanlaajuisesti 2. vakavin
uhka luonnon monimuotoisuudelle. Suomessa on tällä hetkellä noin 160 haitallista
vieraslajia.

Jättiputket (erityisen haitallinen)
Muodostaa tiheitä kasvustoja tukahduttaen muun kasvillisuuden, kasvineste aiheuttaa vammoja. Ruissalon tunnettujen
jättiputkikohteiden (2) hoito ollut tuloksellista, nyt enää tarkkailua. Torjuntaa tehty
vuosia yhteistyössä VARELY:n kanssa.

Haitalliset vieraslajit ovat yleensä alkuperäislajeja parempia kilpailijoita, eivätkä ne
kärsi uudella alueella luontaisista pedoista, taudeista tai loisista
Esimerkkejä vieraslajien haitoista
Haitat ympäristölle:
Kilpailu samoista resursseista,esim. jättipalsami, pikkutalvio, komealupiini
Saalistus, esim. minkki ja supikoira
Risteytyminen, esim. tarhaomenapuu
Haitat ihmisen tai muiden eliöiden terveydelle, esim. jättiputket, rapurutto
Taloudelliset haitat, esim. monet meriympäristön vieraslajit kuten merirokko
esim. jättiputket ja eräät suurikokoiset tatarlajit voivat mm. laskea kiinteistön arvoa
Esteettiset ja sosiaaliset haitat
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Jättipalsami (haitallinen)
Tukahduttaa kaiken muun kasvillisuuden
kosteikoilla ja rannoilla. Leviää kasvullisesti
sekä siementen mukana. Ruissalossa tilanne jossain määrin hallinnassa, Pikku-Pukin
promenadin jättipalsamiesiintymä heikentynyt merkittävästi. Torjuntaa tehty omin
voimin, Ruisrock avustanut.

kasvien mukana. Ruissalosta muutamia
havaintoja. Tavattaessa lopetetaan ja raato
kerätään pois
Älä tapa ukkoetanaa
Ukkoetanan jalka on alta mustareunainen
ja hengitysaukko kilven takaosassa. (Espanjansiru-etanan jalka on alta vaalea ja
hengitysaukko kilven etuosassa.)

Kurtturuusu (erityisen haitallinen)
Hiekkarantojen, dyynien ja somerikkosaarten uhka.
Leviää kasvullisesti sekä lintujen mukana
Ruissalossa muutamia tunnettuja esiintymiä.

Muita Ruissalossa esiintyviä, haitallisia
vieraslajeja
- Pensasmaiset kanukat (paikallisesti haitallinen)
- Isotuomipihlaja (haitallinen)
- Karhunköynnökset (haitallinen)
- Suurikokoiset tatarlajit?
Mitä minä voin tehdä?
- Pitää kissat ja koirat kiinni
- Välttää tunnetusti haitallisten vieraslajien
istuttamista
- Pitäytyä puutarhalajeissa, joista on jo
Suomessa kokemusta
- Poistaa puutarhasta haitalliset vieraslajit,
tai vähintäänkin vahtia oman tontin rajoja
ja kitkeä rajarikkurit
- Jos puutarhassa on havaintoja esim. espanjansiruetanasta, ei maata tai taimia
pitäisi viedä muualle - myös esim. talvio
ja palsami leviävät paitsi siemenistä, myös
pienistä kasvinosista
- Osallistua vieraslajitalkoisiin tai pitää
omat
- Ilmoittaa vieraslajihavainnot portaaliin
vieraslajit.fi
- Ruissalon havainnoista tieto myös mielellään suoraan ympäristönsuojeluun.

Komealupiini (haitallinen)
Tienvarsiketojen syrjäyttäjä
Ruissalossa runsaita esiintymiä
Torjuntaan ei ole resursseja
Pikkutalvio
Lehtokasvillisuuden tukahduttaja
Merkittävä ongelma alueellisesti, erityisesti Ruissalon kaltaisissa lehdoissa
Leviää kasvullisesti
Hävitetty kitkemällä ja myrkyttämällä, työtä jäljellä vielä paljon
Espanjansiruetana (erittäin haitallinen)
Syö kaiken eteensä sattuvan kasvillisuuden, aiheuttaa viljelmillä taloudellista
haittaa. Erittäin tehokas lisääntyjä, leviää
munien saastuttamien maamassojen sekä
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Aika avata portit -Turun uusin viihdekeskus RUISSALON TELAKKA
aukeaa suurelle yleisölle
(Hevoskarintie 23, Turku)
kuninkaallisia vieraita, sillä Seinäjoen Tangomarkkinoilla valittavat uudet Tangokuninkaalliset aloittavat keikkakiertueensa
ensimmäisenä Turusta, Ruissalon Telakalta.

Kaikille turkulaisille tuttu Ruissalon Telakka
herää uuteen eloon toukokuussa!
Merellisen Turun historiallinen ja uljas alue
aukeaa suurelle yleisölle nyt aivan uudessa
käyttötarkoituksessa.

Ruissalon Telakan avajaiset 29. toukokuuta
- Ohjelmatoimisto Auraviihde ja Seinäjoen
Tangomarkkinat haluavat yhdessä tukea
suomalaista tanssilavakulttuuria

Ruissalon Telakalla tanssitaan
Telakan suojissa talven olleet veneet ovat
antaneet tilaa, kun alueen kaunotar - kolmiosainen veistämörakennus, on kunnostettu kesätanssien ja -tapahtumien
huikeaksi näyttämöksi. Paikka kantaa oikeutetusti nimeä Ruissalon Telakka. Luonnonkaunis Turun helmi avaa porttinsa monipuoliseen tapahtumakäyttöön ja alkava
kesäkausi tuo kaupunkiin uuden paikan
viihtyä ja virkistäytyä.

Telakan kesäkauden avajaiset pidetään
29.5. ja avajaisiltaa tähdittää yleisön suursuosikki Finlanders. Avajaistanssien lipun
hinta on 15 euroa. Ohjelmatoimisto Auraviihde (/www.auraviihde.fi) ja Seinäjoen
Tangomarkkinat (www.tangomarkkinat.fi)
haluavat yhdessä tukea suomalaista tanssilavakulttuuria ja maksavat 3 euroa jokaisen lipun hinnasta. Näin pääsylipun hinta
asiakkaalle on 12 euroa!

Telakan alue on satumaisen kaunis, sillä
täällä yhdistyy kaikki suomalaisen kesän
hienoimmat elementit - ainutlaatuinen lavatanssitunnelma, kesätapahtumat, auringon lämpimät säteet, merimaisemat, ohi
lipuvat Ruotsinlaivat ja luonnon läheisyys.
Vihdoinkin kaupunkilaisten on mahdollisuus ankkuroida itsensä paikkaan, jollainen voi löytyä vain Turusta.

- Suomalaiseen kulttuuriperimään on
kuulunut isona osana tanssiminen, tanssimusiikin kuunteleminen ja iskelmämusiikki. Auraviihde haluaa omalta osaltaan
kehittää ja ylläpitää kotimaista iskelmää ja
tanssikulttuuria. Auraviihde ja Seinäjoen
Tangomarkkinat ovat isossa roolissa kotimaisen iskelmä- ja tanssimusiikin kehittäjinä ja ylläpitäjinä. Tuotamme vuosittain
uusia esiintyjiä ja koemme, että meidän
velvollisuutemme on luoda esiintyjille uusia estradeja. Suomessa lopettaa vuosittaen useita tanssipaikkoja ja on hienoa olla
tarjoamassa yleisölle ja esiintyjille jotain
uutta, kertoo paikan tanssitoiminnasta
vastaavan ohjelmatoimisto Auraviihteen
toimitusjohtaja Henri Kulmala.

Alkavan kesän aikana paikan esiintymislavalla nähdään suomalaisen iskelmämusiikin kirkkaimpia tähtiä. Ohjelmapoimintoina mainittakoot, että 19. kesäkuuta
Telakalla Radio Suomen Juhannustanssit
- suora lähetys klo 22.03 alkaen. Tansseissa
Tangokuningattaret Maria Tyyster & Heidi Pakarinen ja Karavaani-orkesteri. Perjantaina 17. heinäkuuta Telakka saa lisää
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Tanssit jatkuvat perjantaisin ja sunnuntaisin aina elokuun loppuun asti.

on toiminut 1990-luvulta lähtien luontokoulu- ja opastuskeskus Tammenterho. Vuonna 2013 toimitusjohtaja Joakim
Håkans (Alfons Håkans Oy Ab) osti osan
alueen rakennuksista ja vuokrasi telakan
maa- ja vesialueita Turun kaupungilta.
__________________________

- Vihdoin saadaan Turun keskustan lähelle uusi tanssipaikka. On hienoa päästä
avaamaan uusi tanssipaikka Suomeen ja
tietysti kotikaupunkiin Turkuun. En muista, milloin olemme viimeksi olleet uuden
tanssipaikan avajaisissa, iloitsee Finlanders
-yhtyeen Jussi Lammela.

Ruissalon Telakka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä, Ruissalon alkupäässä
osoitteessa Hevoskarintie 23, Turku. Paikalle pääsee helposti myös linja-autolla
nro 8 (n. 300 m kävelymatka).
Turun sisäiset linjat -> Linja 8: Kauppatori Rautatieasema - Ruissalo

Runoilija Heli Laaksonen ihastui heti
upeaan miljööseen
Elokuussa veistellään tarinoita, kun sanamaija Heli Laaksonen rantautuu Telakalle
pyhäehtoopäivinä mukanaan toiverunoja,
hilpeitä tapauksia tien päältä ja surkuhupaisia sattumia televisiotyöstä. Heli Laaksosen runoiltapäivät sunnuntaisin 16.8. /
23.8. / 30.8. klo 15 - lipunmyynti alkaa Turun Lintukodossa 18.5.

Lisätiedot: www.ruissalontelakka.fi
Facebook: facebook.com/ruissalontelakka
Sähköposti: info@ruissalontelakka.fi

- Pääsen nyy ensmäst kertta Turu vanhal
Telakal esiintymä. Ko astu vanha veneveistämö valosan tyäsali ovest sisäl, melkkest
kuule nee kolkket ja kilkket, näke ahkerien
ammattimiästen käre jälje. Nyy on taltat
tauonnu, sorvit seisattanu, lakkamaalin
käry ei tul enä nokka - mut hiljast ei rannas
ol. Vuaro on kulttuurväel: orkester soitta,
tahti tarttu tanssikenkki, joku pulputta runoi. Hyvä kaffehaju kiamurtele puffetist...
Tyät see o runoileminenki - ainaki mää
tunnen tyän ilo sitä tehressän!, hehkuttaa
Heli Laaksonen.
Ruissalon Telakan taustaa
Ruissalon sillan jälkeen vasemmalle sijoittuvalla Hevoskarin niemellä on toiminut
vuosina 1889 – 1954 Turun Veneveistämö
- Åbo Båtvarf. Turun Veneveistämö rakensi
kaikkiaan yli 5000 venettä ja laivaa. Alue
on ollut Turun sataman käytössä ja siellä
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Mottimestari mallia 2015

Saaronniemen Saukoissa toimiva Martti
Tukiainen on lyhyessä ajassa hakannut
halkoja yli 100 kuutiota. Paikka on Tammiranta ja kaikki halot on varastoitu Saaronniemen Saukkojen alueelle.
Sota-aikana useat suomalaiset saivat
mottitalkoo-kunniakirjan osallistumisestaan yhteisiin halonhakkuutalkoisiin. Nyt

tämän kunnianosoituksen sai Martti Tukiainen. Ruissaloyhdistyksen puheenjohtaja
Pirkko Keskinen luovutti Martti Tukiaiselle
Mottimestari-kunniakirjan Saaronniemen
Saukoissa järjestetyssä tilaisuudessa.
Teuvo Tikkanen
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Yhdistys tiedottaa
Facebook

Ruissaloyhdistyksen jäsenten kesäkahviperinne elvytetään

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

keskiviikkona 29.7. klo 18 alkaen tutustumme Eva ja Lars Ingmanin pihapiiriin
Birkassa, Ruissalon puistotie 465
keskiviikkona 5.8. klo 18 alkaen tutustumme Sari ja Juhani Heikkilän pihapiiriin
osoitteessa Ruissalo 95

Tunnelmalliset ja onnistuneet

YRITYSTILAISUUDET
JA PERHEJUHLAT

Avoinna
ympäri
vuoden!

Villa Marjaniemessä

P. C. Rettigin perheelleen vuonna 1850 rakennuttama
kesähuvila restauroitiin vuonna 2011. Siitä lähtien
Villa Marjaniemi on toiminut erilaisten yritystilaisuuksien
ja perhejuhlien unohtumattomana näyttämönä.
Vuonna 2014 valmistunut rantasauna
ulkoporealtaineen täydentää upean kokonaisuuden.
Runsaasti kuvia, käy katsomassa

www.facebook.com/villamarjaniemi
VILLA

Marjaniementie 50, 20100 Turku
Vain 10 minuuttia Turun torilta!
RUISSALO

www.villamarjaniemi.fi
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Pyydä tarjous tilaisuuteesi!
Laura Louko, puh. 040 132 7168
tai info@villamarjaniemi.fi
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Ruissaloyhdistys, johtokunta 2015
Pirkko Keskinen, puheenjohtaja 			
Ruissalo 34 					

puh. 050 5590 158
pirkko.keskinen at turku.fi

Juhani Heikkilä, varapuheenjohtaja 		
Ruissalo 95 					

040 5580 959
juhani.heikkila at ppp.inet.fi

Jenni Jalava, rahastonhoitaja			
Ruissalo 35 					

050 5226 643
jennim at martinex.fi

Juhani Andersson 				
Ruissalo 15 					
		
Timo Lunden 					
Ruissalo 91					

0400 180 052
juhani.andersson at pp.inet.fi
0400 742 850
timo.lunden at netti.fi

Ritva Niemi 			
Ruissalo Kylpylä					

ritva.niemi at saga.fi

Jukka Nikkanen
			
Ruissalo 84 					

0200 536 463
jukka.nikkanen at gmail.com

Lars Ingman 					
Ruissalo 76 					

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

Raimo Levonmaa 		
Ruissalo 80 					

raimo.levonmaa at gmail.com

Turun Aikuiskoulutussäätiö r.s. 			
Aila Harjanne 				

050 5590 151
aila.harjanne at turku.fi

Teuvo Tikkanen 					
Saaronniemen Saukot 				

040 7548 825
tevo101 at hotmail.com

Gina Suomi
		
Kuuvantie 180 					

gina.suomi at jet-lines.fi

Leena Laihonen, sihteeri 			
Ruissalon Kylpylä					

02-44540
vapaa-aika.ruissalo at saga.fi

Kunniajäsenet:
Antti Huiskala
Ruissalo 87 					

antti.huiskala at gmail.com

Jouko Lehtonen
			
Ruissalo 60 					

0400 243 689
jouko.lehtonen at turkuamk.fi

Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha
Arno Kasvi 					

0400 829 696
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Aika avata portit suurelle yleisölle

Hevoskarintie 23

Turun uusin viihdekeskus

TURKU

Kauppatori-Ruissalo bussi nro 8

Lisätiedot: www.ruissalontelakka.fi
www.facebook.com/RuissalonTelakka

Liput alk. 13,-

3-päiväiset

Tanssit
toukokuuelokuu

JUHANNUSJUHLAT
pe-la klo 20-01, su klo 18-22

pe 19.6.
la 20.6.
su 21.6.

pe 26.6.
su 28.6.

Suora Radio Suomen Juhannusaaton tanssit -lähetys

MARIA TYYSTER & HEIDI PAKARINEN & Karavaani
KARI PIIRONEN & Caminito
Juhannus huipentuu tauottomiin tansseihin
Tansseissa 2 orkesteria
FINLANDERS & VANHA JENGI

KYÖSTI MÄKIMATTILA & Vanhaliitto
JOHANNA PAKONEN & Midinetti

TULOSSA! HELI LAAKSONEN - RUNOILTA
sunnuntaisin 16.8. / 23.8. / 30.8. klo 15
Toiverunoja, hilpeitä tapauksia tien päältä, surkuhupaisia sattumia televisiotyöstä.
Esitysten kesto reilu tunti. Liput 25,- + palv. maksu 1,50 e / Lintukoto.
Postiennakkotilauksiin lisätään toimituskulut.
Ennakkoliput: LINTUKOTO, Aurakatu 4, Turku.
Ma-pe klo 11-17, la klo 11-16, p. 044 970 3241. Postiennakkotilaukset:
Auraviihde / Tea Nurmi, tea.nurmi@auraviihde.fi tai ma-pe klo 8-16 p. 044 7843 225
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Järjestäjä
WWW.AURAVIIHDE.FI
FACEBOOK.COM/SISAPIIRI

-muutokset mahdollisia -

MERISALIN PÄIVÄLLISELLÄ ERITTÄIN
KATTAVA JA HERKULLINEN

SAARISTOLAISPÖYTÄ
28,-/hlö
Tarjolla päivittäin
22.6.–16.8.2015 klo 17–19.
Pöytävaraukset p. 044 75 67 921

www.ruissalospa.fi | www.ruissalomarina.fi

MONIPUOLINEN
KUNTOUTUSKESKUS RUISSALO

KUNTOUTUSPALVELUT

MUUT PALVELUT

• Työikäisten kuntoutusjaksot
• Ikäihmisten kuntoutusjaksot
• Yksilölliset kuntoutusjaksot

•
•
•
•
•

SAIRAALAOIKEUDET OMAAVA
34-VUODEPAIKKAINEN KUNTOUTUSOSASTO

Tutustu
Kuntoutuskeskukseen
osoitteessa
www.ruissalo.fi

TYHY-päivät
Terveyskuntotarkastukset ja kuntotestit
Ryhmäliikunnat ja asiantuntijaluennot
Asiantuntijateemaviikonloput
Muut palvelut tarpeiden mukaisesti

• Vaativa laitoskuntoutus
• Toipilashoitojaksot leikkauksen tai sairauden jälkeen
• Omaishoitajien ja hoidettavien yhteislomat
sekä intervallihoitojaksot
Ruissalon Kylpylän toimipiste | Naantalin Kylpylän toimipiste
• Muut vuodeosastopalvelut
www.ruissalo.fi | info@ruissalo.fi | p. 02 44 54 840

