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Villa Solhemin pihalla on tilaa kesäisille leikeille, 
mallia näyttävät kaverukset Oliver ja Eetu. Taka-
alalla näkyy Villa Solhemin pieni torppa.
Kuva: Susanna Raittinen
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Pääkirjoitus

Vuosittaisen Ruissalo -seminaarin aiheena 
oli tällä kertaa ”Ruissalo ja rakentaminen”. 
Villa Marjaniemessä järjestetty  seminaari oli 
järjestyksessään jo seitsemäs:  ensimmäinen 
seminaari v. 2007 järjestettiin seuraavana 
vuonna siitä kun Turun kaupunki tuli viralli-
sesti nykylainsäädännön mukaiseksi saaren 
pääomistajaksi. Silloin aiheena oli yhteistyö 
ja paikalle pyrittiin kutsumaan saarella toimi-
vat eri tahot, jotta saataisiin laajalti tietoa hei-
dän tulevista toimistaan ja suunnitelmistaan.

Tämän jälkeen seminaareissa on teemoina 
ollut mm. tammistrategiaa, kulttuuria, kau-
punkipuistoa ja virkistystoimintaa. Rakenta-
minen oli todella kiinnostava aihe päätellen 
osanottajien suuresta määrästä. Uudisra-
kentaminen Ruissalon vuokrapalstoilla on 
viime vuosikymmeninä  ollut käytännössä 
mahdotonta ja vieläkin mahdollista vain ta-
pauskohtaisesti harkittua entisten rakentei-
den pohjalta. Ilahduttavaa olikin nyt kuulla 
esitys etelärannalle tulevasta uudesta laituri-
saunarakennuksesta, sekin tosin vanhasta 
kuvasta löydetyn rakennelman paikalle. 
Rakennusvalvonnan tärkeä seminaariesi-
tys on tässä lehdessä kokonaisuudessaan ja 
paikalla saimme käsityksen, että neuvottelu 
ja vuoropuhelu viranomaisten kanssa sujuu 
erinomaisesti.

Asukkaan näkökulma tuli esille kahdessa 
loistavassa esityksessä, oman tarinansa ker-
toivat  Sakari Alhopuro runsaan vuosikym-
menen kokemuksella ja Susanna Raittinen 
uuden ruissalolaisen kokemuksella. Tässä 
lehdessä on Susannan kirjoitus, jossa tulee 
esiin myös hänen alan osaamisensa ja van-
han kunnioittaminen hienolla tavalla. 

Arkkitehdin näkökulman esittivät Pau-
la Markkula, joka on tehnyt suunnitelmat 

ja hankkinut rakennusluvat yllä mainitun 
sauna-laiturirakennelmaan sekä Caterina 
Casagrande-Mäkelä, joka toimii Marjanie-
men suuren projektin suunnittelijana. Tuli 
selväksi että onnistuneeseen rakentamiseen 
erityisesti näin herkässä maastossa tarvitaan 
osaavia arkkitehtejä, tämä tuli esille myös ra-
kennusvalvonnan puheenvuorossa. 

Ensi vuoden teemaksi on kaavailtu Infra-asiat 
Ruissalossa käsittäen tiet, kävely-pyöräilytiet, 
luontopolut, vesi- ja viemäröintiasiat, jäte-
huolto, energia, sähkölinjaukset jne.  Aihe on 
varsin ajankohtainen ja tavattoman laaja, vä-
lillä tuntuu siltä että Ruissaloa pidetään mil-
loin haja-asutusalueena ja milloin taajamana 
ihan miten asiayhteyteen sopii.

Lähiajan suurimpiin suunnitelmiin kuuluu 
entisen telakka-alueen kehittäminen aivan 
saaren alkupäässä.  Toivommekin että opas-
tuskeskus Tammenterho saa asianmukaiset 
toimitilat läheltä nykyisiä tilojaan. Muutenkin 
tuntuu järkevältä, että suuren yleisön palve-
luja voitaisiin keskittää mahdollisimman lä-
helle kaupungista päin tuloa. Näin palvelut 
olisivat hyvin saatavilla ja liikkuminen saa-
rella voitaisiin entistä enemmän  toteuttaa 
kevyillä liikennemuodoilla.  Tässä yhteydessä 
en malta olla kertomatta, että heti Ruissalon 
sillan jälkeen oikealle lähtee todella hyvä 
luontopolku, joka sopii myös liikuntaesteisil-
le.

Haluan toivottaa kaikille hyvää kesää ja kiit-
tää lämpimästi kaikkia seminaariin osallistu-
neita!

Pirkko Keskinen
Ruissalo-yhdistys ry:n puheenjohtaja
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Turkuseuran puheenjohtajan tervehdys

Hyvät Ruissalo-yhdistyksen jäsenet ja 
Ruissalo-lehden lukijat, Turkuseuran en-
simmäinen puheenjohtaja maaherra Esko 
Kulovaara lausui Suomen Turku-lehden 
ensimmäisen numeron tervehdyspuhees-
saan 1959 seuraavaa:

”Turku-seura – Åbo samfundet ry 
on yhteenliittymä, jonka tavoitteena on 
turkulaisten yhteinen hyvä ja joka haluaa 
työskennellä myönteisten käytännöllisten 
päämäärien saavuttamiseksi kotikaupun-
gin elämänpiirissä. Toiminnassaan se pyrkii 
yhteistyöhön kaikkien niiden kanssa, joilla 
on sama tavoite. Näkyviin tuloksiin pyrki-
essään se ensisijaisesti nojautuu niihin hen-
kisiin voimanlähteisiin joista kotiseutuaate 
elinvoimansa muuallakin saa.”

Tämä kaikki pitää paikkansa tässäkin 
ajassa vuonna 2013. Kotiseutuliitto- koti-
seututyön keskusjärjestö maassamme – 
korostaa toiminnassaan erityisesti kotiseu-
tutyön merkitystä muuttuvassa Suomessa. 
Liitto toimii yhteiskunnallisena vaikuttaja-
na ja asiantuntijana omalla erityisalallaan.

Ruissalo-yhdistys on jo yli 35 vuotta toimi-
nut kotiseutuyhdistys. Olen ymmärtänyt 
yhdistyksen erityisesti pyrkivän säilyttä-
mään Ruissalon saaren kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaan luonteen, suojelemaan 
saaren luontoa ja rakennuksia sekä syven-
tämään jäsenkuntansa tietämystä ja kiin-
tymystä Ruissaloon.

Ruissalon asema Turussa on aivan erityis-
laatuinen. Voidaan hyvällä syyllä puhua 
Turun tärkeimmästä virkistyskeitaasta lä-
hellä kaupungin ydinkeskustaa. Saaren 
omistusoikeuden nyt saatua selvyyden 

ja samalla hoitosuunnitelman on tilanne 
kohtalaisen hyvä. Ruissaloseuran työ vaan 
ei milloinkaan lopu. Tarkoitus, joka seural-
la on edellyttää jatkuvaa työtä. Hyvä niin. 
Olen saanut todeta, että seuran mielipi-
teillä on painoarvoa kaupungin elimissä. 
Näin erityisesti hoitosuunnitelman toteu-
tuksesta vastaavilla tahoilla.

Ruissalon huvilarakennuskanta on Turulle 
erityisen arvokas. Omistajille on annettava 
suuri tunnustus hyvästä ylläpidosta, Ym-
pärivuotinen asuminen on mahdollistetta-
va. Kaupungin on syytä suhtautua kaikella 
myönteisyydellä ja neuvonnalla rakennus-
kannan kunnostussuunnitelmiin.

Ruissalo-yhdistyksen vuosittainen semi-
naari on erinomainen tapahtuma. Olen 
alusta asti saanut niihin kutsun. Ohjelmat 
ovat kunakin vuonna olleet hyviä. Aivan 
jokaiseen en vaan valitettavasti ole pysty-
nyt osallistumaan. 

Hyvät lukijat. Toivotan Ruissalo-yhdistyk-
selle antoisaa jatkoa ja uusia vuosittaisia 
Ruissalo- seminaareja!

Kesäterveisin,

Markku Monnonen 
kotiseutuneuvos
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P.C. Rettigin veljenpoika Fredric Rettig 
(vuodesta 1898 von Rettig) oli kotoisin 
Ruotsin Gävlestä. Hän opiskeli historiaa 
ja kirjallisuutta Geneven yliopistossa ja 
pohjasi elinikäistä kult tuuriharrastustaan 
myös kiertämällä eri puolella Euroop paa 
-Sveitsissä, Italiassa, Torinossa, Pariisissa, 
Englannissa.

Vuonna 1865 Fredric Rettig avioitui Marie 
Sophie von Hornin kanssa. He muuttivat 
Turkuun vuonna 1867 Fredricin ollessa 
24-vuotias. Fredricin isä, P.C.Rettigin veli 
Robert Rettig oli siirtynyt Turun tehtaan 
johtoon vuonna 1871, heti veljensä kuo-
leman jälkeen. Fredric perehtyi isänsä rin-
nalla tupakkate htaan toimintaan. Vuonna 
1886 hän peri perheyrityksen ja otti ohjat 
käsiinsä tehtaan johdossa.

Fredric Rettigin ja vaimonsa Sophien per-
heeseen syntyi seit semän lasta, joista kak-
si vanhinta oli syntynyt jo ennen Turkuun 
muuttoa. Henning, josta myöhemmin tuli 
isänsä jälkeen seuraava te htaanomistaja, 
oli syntynyt Gävlessä 1866. Myös Eric Wal-
ter syntyi Gävlessä ja oli vain puolivuotias 
perheen muuttaessa Turkuun. Muut lap-
set olivat Gertrud Maria, Adelaide Maria, 
Elinor Maria (menehtyi vain neljän vuoden 
ikäisenä), Pontus Christer ja kuopus Kers-
tin Maria.

Villa Marjaniemi siirtyi P.C. Rettigin hallin-
nasta Fedricin perheelle vuonna 1874. 13 
vuotta myöhemmin huvilassa aloitettiin 
mittavat muutostyöt ja rakennusta laajen-
nettin merkit tävästi. Muutostöiden suun-
nittelijaksi Fredric oli kutsunut arkkitehti, 
vapaaherra Karl-August Wre den. K.A. Wre-
de oli opiskeluaikoinaan kerännyt paljon 

vaikutteita eri puolilta Eurooppaa, mm. 
Italiasta. Niinpä esimerkiksi Marjaniemen 
salonki in hän suunnitteli koko seinän ko-
koisen gobeliin ina toteutetun kuvan, jossa 
komeili italialainen maisema. 

Wreden työ Marjaniemen uudistamiseksi 
onnistui hyvin. Päärakennuksen pinta-
ala kasvoi puolella, kun huvilan luoteis-
päätyyn rakennettiin kaksikerroksinen 
siipirakennus. Vanhan huvilan päädyt ko-
rotettiin.  Meren puoliselle sivulle tehtiin 
tilav at verannat ja päätyihin rakennettiin 
parvekkeita.  Laajojen uudistustöiden jäl-
keen Marjaniemestä kuoriutui Fredricin 
toi veiden mukainen ”tehtailijan villa”, to-
dellinen herrasväen huvila ja merkittävä 
seurapiirien kokoontumispaikka. 

Marjaniemen alin kerros käsitti nyt 11 huo-
netta porrashuoneen ja verantojen lisäksi. 
Myös yläker rassa oli 11 huonetta ja neljä 
parveketta. Ullakolla oli vielä palvelijoita 
varten kaksi huonetta lisää. 

Talon alla sijaitsi kaksi kellaria, joista toinen 
oli holvattu. Rakennus oli siis kasvatettu 
ylväisiin mittoihin, jotka ovat säilyneet näi-
hin päiviin asti. Oletettavasti Marjaniemen 
nykyin en ulkoasu sekä esimerkiksi sisätilo-
jen paneloinnit ja ovet ovat juuri K.A. Wre-
den käsialaa. 

Fredric Rettig piti Marjaniemestä hyvää 
huolta kunnostamalla sitä jatkuvasti. 
Esimerkiksi vuonna 1893 huvilan toisen 
kerrok sen katot saivat upeita koristemaa-
lauksia, joista osa on nähtävissä vielä nyky-
äänkin.  Myös kaappeja sekä ovia ootrat-
tiin. Maalaustöissä huvilalla oli mm. Turun 

Villa Marjaniemen historiaa: Marjaniemi siirtyy Fredric Rettigille
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”Marjaniemen meren puoleiselle               
  sivulle tehtiin tilavat verannat.”

Kuva: Markku Koivumäki.
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maalariammat tikoulun perustajan Samuel 
Koskisen maalausliike.

Fredric uudisti myös kaikki huvilan kaakeli-
uunit vuonna 1880-luvulla. Uudet, komeat 
uunit ovat Turun Kaakelitehtaan mallis toa.

Huvilan ulkopuolelle, pohjoisrinteeseen, 
oli jo vuonna 1893 rakennettu pieni ja 
viehättävä neliönmuotoinen huvimaja. 
Vinoruutuisilla ikkun oilla ja satulakatolla 
varustetun huvimajan edustalla oli pieni 
avokuisti. Huvimaja seisoo ylväänä paikoil-
laan vieläkin, vaikka pieni avokuisti onkin 
aikojen kuluessa lahonnut pois. 

Laajennustöiden ohessa Marjaniemi sai 
todistaa myös rakkaustarinan syntymis-
tä: Fredric Rettigin vakavamielinen tytär 
Gertrud nimit täin ihastui tulenpalavasti 
taitavaan arkkitehtiin, jonka käsissä Marja-
niemi sai uuden muotonsa. K.A. Wrede avi-
oitui Gertrud in kanssa vuonna 1888. Häitä 
ei tiettävästi kuitenkaan vietetty Marjanie-
messä.

Mutta toukokuisena päivänä vuonna 1896 
Marjaniemikin sai vihdoin toimia hääjuh-
lien näyttämönä; Fredricin nuorin tytär 
Kerstin vihittiin vapaaherra Johan Eriksson 
Tollin kanssa. Häät olivat kuitenkin pieni-
muotoiset ja tunnelmaltaan alakuloiset, 
sillä morsiamen äiti Sophie oli siirtynyt 
samana keväänä ajasta iäisyyteen pitkän 
sairauden uuvuttamana. Hääjuhlasta on 
kuitenkin säilynyt kaksi valokuvaa, joissa 
onnellisen oloinen hääpari poseeraa yh-
dessä lähimpiensä kanssa Mar janiemen 
verannalla.

Fredric Rettig oli myös merkittävä 
yhteiskunnallin en vaikuttaja sekä kulttuu-
rihenkilö ja mesenaatti. Hän toimi aktiivi-
sesti muun muassa kansankir jallisuuden 
parissa rakennuttaen  Turun kaupun gille 

kaupunginkirjaston, jonne hän myös lah-
joitti merkittäviä määriä kirjakokoelmia 
sekä muita avustuksia. Suuri kiinnostus 
kirjoja kohtaan näkyi myös Marjaniemes-
sä, joka oli varustettu erillisellä kirjasto-
huoneella.

Kaupunginkirjaston suunnittelusta jär-
jestettiin kilpailu, johon osaa otti myös 
Fredric Rettigin vävy, yleisten rakennusten 
ylihallituksen ylim. arkkitehti K.A. Wrede. 
Vävy taisi tuntea appensa toiveet tässä 
vaiheessa jo läpikotaisin, sillä useiden eh-
dotusten joukosta Wreden hollantilaista 
myöhäis renesanssia edustava suunnitel-
ma vei voiton -ja lopputulosta voimme 
vieläkin ihailla Turun Linnankadun varrella. 

Turun kaupungin historiallisesta museosta 
tuli toinen merkit tävä asia Fredric Rettigin 
elämässä. Hän oli mukana jo museon pe-
rustamista valmistelemassa toimikunnas-
sa ja myöhemmin museon johtokunnan 
puheenjohtana, jona hän toimi vuodesta 
1881 aina kuolemaansa saakka. Kesäaika-
na johtokunta kokoontui lähes poikkeuk-
setta Marjaniemen kartanossa.

Merimatkoja Marjaniemeen taitettiin ke-
säaikana usein Rettigi en höyryalus ”Marja-
niemellä”.  Meri oli muullakin tavalla lähellä 
Fredric von Rettigin sydäntä.  Hän oli ak-
tiivisesti mukana myös Höyrylaiva Osake-
yhtiö Boren perustamisessa vuonna 1897. 
Liiketoimintasuunnitelmana oli aloittaa 
ympärivuotinen liikenne Turun ja Tukhol-
man välillä. Ensimmäinen alus, Bore I aloit-
ti liikennöinnin tammikuussa 1898. 

Rettigien aika Marjaniemessä päättyi 
vuonna 1921, muutama vuosi Fredricin 
poismenon jäl keen. Fre dricin vanhin poika 
Henning von Rettig oli siirtynyt Ruissalon 
Saaronniemeen, Villa Saaroon jo vuonna 
1897.
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Ruissalon viljely- ja laidunmaat

Ruissalon kartano maineen kuului vuosi-
satojen ajan kaupungin merkittävimpiin 
vilja-aittoihin. Turun Linna moninaisine 
tarpeineen ammensi muonavaransa Ruis-
salon viljavilta mailta jo 1550- luvulla, 
jolloin se palveli Linnan latokartanona. 
Siitä lähtien aina 18oo- luvulle asti Ruis-
salon kartanoa asuttivat lukuisat Turun 
maaherrat, jotka kuuluivat vanhoihin 
tunnettuihin sukuihin. Vuodesta 1845 on 
Ruissalon kartano kuulunut kaupungin 
omistukseen ja sen maita ovat viljelleet 
kaupungin pehtorit.

Ruissalo on kokonaispinta- alaltaan 870 
hehtaaria, josta peltojen osuus on 175 
hehtaaria peltoja ja niittyjä. Niistä 85 heh-
taaria on hoidettuja ja loput luonnonva-
raisia niittyjä.

Ruissalossa siirryttiin v. 2008 luomuun. 
Luomuviljelyssä viljelykierron pitää olla 
kunnossa jotta saadaan kasvit kasva-
maan. Normaalin viljelykiertoon lisätään 
viherlannoituskasvit, joita ovat mm. api-
la- timoteinurmet ja monenlaiset virno-
ja sisältävät seokset. Luomuviljelyssä ei 
käytetä kemiallisia lannoitteita eikä kas-
vinsuojeluaineita. Viljelykiertona pelloil-
la pidetään ruis- kevätvehnä- kaura + 2 
x apila kiertoa. Kierron avulla hyödynne-
tään kasvien luontaisia kykyjä parantaa 
maaperän viljavuutta. Kahden vuoden 
apila tuo typpeä niin paljon, että kolme-
na seuraavana vuonna voidaan peräk-
käin viljellä viljaa.

Vuonna 2013 pelloilla kasvaa vehnää, 
kauraa ja apilaa. Ruis jouduttiin rikko-
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maan, koska se ei talvehtinut. Metsän eläi-
miä emme ole unohtaneet ja riistamaita 
onkin kahdessa paikassa. Auringonkukkia 
ja herneitä on myös kylvetty ohikulkijoi-
den poimittavaksi eri peltoihin. Lampaita 
on laiduntamassa Tammenterhon, Ranta-
promedaadin ja Kuuvan laitumilla. Lam-
paat tulevat Rymättylästä. Hevosia on 
kartanon ympäristössä ja ne tulevat Ori-
kedolta. Ylämaankarjaa taas löytyy Hon-
kapirtin ja Isopukintien vieressä olevalta 
kahdelta laitumelta. Ylämaankarja tulee 
Säkylästä saakka kesälaitumille. Eläimet 
tuodaan laitumille touko- kesäkuun vaih-
teessa.

Ruissalon maisemassa ovat myös peltojen 
pientareilla olevat kyltit. Näissä kylteissä 
on kerrottu pelloilla viljeltävistä kasveista 
tai laiduntavista eläimistä.

Ruisrock alue on peltoviljelylle oikein haas-
te ja se onkin joka vuosi ”heinällä”. Alue on 
niin tallattu, ettei siinä luomukonstein kas-
va mikään, niinpä se onkin tänä vuonna 
otettu luomukirjoista pois. Toinen haaste 
on hanhet, 2000 kpl hanhi määrä pistelee 
herkulliset luomuviljat suihinsa.

Olemme myös huolissamme itämeren ti-
lasta ja olemme siksi rakentaneet kosteik-
koja, laskeutusaltaita ja pohjapatoja joihin 
kiintoaines jää. Laivaliikenteestä johtuen 
vesien vaihtelu syö myös rantoja ja ojia. 
Ojanpäihin on rakennettu kivipadot estä-
mään vedenvaihtelua ja eroosiota.
 
Timo Sirkiä 
Maatilaintarkastaja

”Pientareilla olevissa kylteissä
  kerrotaan Ruissalon peltojen viljelystä 
  ja laiduntavista eläimistä.”
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Saaronniemen Saukkojen eräs jäsen keksi 
idean viime talvena. Huomioidaan ulko-
maalaiset opiskelijat ja ojennetaan heille 
Talviuintidiplomi – Winter Swimming Dip-
loma. Nyt näitä diplomeja on myönnetty 
pitkälti yli 300 kappaletta. kansallisuudet 
ovat eri puolilta maailmaa. Australiasta, 
Meksikosta, Afrikasta jne. Diplomin jaon 
yhteydessä ulkomaalainen merkitsee 
Saukkojen tiloissa olevaan suureen maa-
ilman karttaan neulan kotimaansa ja koti-
kaupunkinsa kohdalle. 

Kuka tahansa ulkomaalainen Suomessa 
voi saada onnistuneen talviuinnin jälkeen 
diplomin. Moni opiskelija on tuonut Suo-
messa vierailleen vanhempansa ja kysynyt, 
voivatko he saada myös diplomin. Totta 
kai, pitää olla vain ulkomaan passi ja kan-
sallisuus. Myös kaksoiskansallisuus käy. 
Aikoinaan Suomesta Australiaan muutta-
neelle suomalaiselle rouvalle myönnettiin 
diplomi. Hänellä oli Australian passi ja kan-
sallisuus Suomen lisäksi.

Talviuintidiplomit olivat suuri menestys Saukoissa

Siellä minun maani ja kotikaupunkini on, totesi onnellinen 
talviuintitestin läpikäynyt ulkomaalainen opiskelija.
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Turun Talousalueen Tiedottajat- yhdistys 
piti Saukkojen diplomi-projektia niin on-
nistuneena, että myönsi Saukoille Vuoden 
Viestintäteko-tunnustuksen. Siinä he to-
teavat, että on hienoa, miten ihmisen kan-
sallisuus kaukana kotoa huomioidaan.

Kuluneen kauden aikana Saukoissa on vie-
raillut myös monia hyvin mielenkiintoisia 
ihmisiä ja ryhmiä. Eräs ryhmä oli kuuluisan 
sirkuksen akrobaatit. He olivat ensi kertaa 
talviuinnissa mukana. Heidän mielestään 
talviuinnissa on paljon samaa kuin heidän 
sirkusakrobatiassa. Pitää uskaltaa tehdä 
asioita, jotka tuntuvat mahdottomilta. Sir-
kushuimapää valisti vielä asiaa; kova kun-

tokaan ei riitä – tässä niin kuin sirkukses-
sakin pitää kohdata suorituksessa itsensä.

Talviuintidiplomit-projekti jatkuu ensi 
kaudella syksyllä. Olihan se nyt niin suuri 
menestys. Mission suunnittelu on jo käyn-
nistynyt. Projekti ei tule olemaan aivan sa-
manlainen kuin tähän mennessä. Varmaa 
on, että uudempi malli tulee kohahdutta-
maan omat jäsenet ja muun maailman.

”Kyllä ne ulkomaalaiset pitävät joskus ko-
vaa ääntä siellä saunan lauteilla”, totesi 
eräs vanhempi saukkoslainen nainen. Sii-
nä hienous onkin; viittä eri kieltä ja löylyä 
lisää!

Kutsu venetsialaisiin
Ruissaloyhdistyksen jäsenet kutsutaan jo perinteisiin venetsialaisjuhliin 

sunnuntaina 1.9. 2013. Lasten juhla on klo 16 alkaen, 
aikuisten illanvietto omine ohjelmineen alkaa klo 18. 

Venetsialaisjuhlia vietetään Stenvallien Villa Roman paviljongissa

Lisätietoja myöhemmin, mutta laita päivämäärä jo muistiin!
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Ruissalon kylpylä

Kylpylä tarjoaa virkistyspalveluja sekä 
majoittuville asiakkaille että päiväkävijöil-
le.Ruissalon Kylpylän ensimmäinen osa 
valmistui 1971, lisää majoitustilaa, uima-
allasosasto ja ravintolapaikkoja on valmis-
tunut myöhemmin. 

Kylpylässä majoittuu sekä lomalaisia että 
kuntoutusasiakkaita. Alueella on myös 
vierasvenesatama. Kylpylään voi tulla 
kahville, ruokailemaan, hoitoihin, liikun-
tapalveluja käyttämään tai ravintolaan 
tansseihin. Kylpylässä on myynnissä mm. 
leipomotuotteita, kylpylätuotteita ja kau-
neusalan tuotteita. 

Juhannuksena vietetään juhannusjuhlia, 
rakennetaan juhannussalko ja nautitaan 

juhannuskokon tunnelmasta. Kylpyläs-
tä  järjestetään retkiä Ruissalon luontoon, 
Turkuun ja mm. Naantaliin. Kesällä järjes-
tetään vesibussiristeilyjä. 

Kokousasiakkaille räätälöidään kokouksen 
oheen aktiviteetteja. Majoitusvuorokausia 
vuonna 2011 oli n. 67000, majoittuvia asi-
akkaita n. 23000, keskimääräinen viipymä 
on n. 3 vrk.Vakituista henkilökuntaa on 
noin 120. 

Ruissalon Kylpylän asiakastarpeita ajatel-
len, katuvalaistusta pitäisi olla kylpylän lä-
hialueella. Olisi hienoa, jos Kallanpään 
kallioilla ollut näköalatorni rakennettaisiin 
uudelleen.

Vuonna 1906 perustettu Turun Pursiseu-
ra on Suomen toiseksi suurin veneseura. 
Jäseniä on 1603, veneitä on 656, vene-
määrässä on suurin pursiseura Suomes-
sa. Pursiseura on myös lajin alueellinen 
harjoituskeskus. Kesän 2013 aikana seu-
ra järjestää purjehduskilpailuja eri vene-
luokissa.

Seuran satamassa on myös vierasvene-
paikkoja. Turun Pursiseuran ravintola on
kesäaikaan avoinna myös niille, jotka ei-
vät ole seuran jäseniä.

Turun Pursiseura

Yhdistys on perustettu vuonna 1958, 
pelit Ruissalon 9-reikäisellä kentällä al-
koivat vuonna 1969 ja vuonna 1983 ken-
tästä tuli täysimittainen 18-reikäinen toi-
sena Suomessa (Helsingin Talin kenttä oli 
ensimmäinen). Aura Golfin jäsenmäärä 
on 1520, tasoitusraja on 30 miehillä, 36 
naisilla. Vuoden 2013 heinäkuussa Aura 
Golf järjestää golfin naisten EM-kilpailut 
Ruissalossa. Aura Golfin ravintola on 
avoinna kesäaikaan myös niille, jotka ei-
vät ole seuran jäseniä.

        Aura Golf

Esittelyt



13

Avustukset rakennusperinnön hoitoon
Mistä niitä voi hakea ja milloin?

Valtio avustaa kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaiden rakennusten kunnostamista 
kahden eri hakukanavan kautta. Avus-
tuksia on haettavissa ympäristökeskus-
ten (Varsinais-Suomen ELY-keskus) ja 
Museoviraston kautta. Molemmat ovat 
harkinnanvaraisia avustuksia eli avus-
tuksen saamiseen vaikuttavat kohteen 
kulttuurihistoriallinen merkitys sekä se 
miten korjaustoimenpiteet on tarkoitus 
tehdä. Avustusta myönnetään sellaisiin 
korjauksiin, joilla säilytetään rakennuksen 
kulttuurihistoriallista arvoa. Parhaimmat 
mahdollisuudet saada korjausavustusta 
on silloin kun vanhaa rakennusta korja-
taan perinteisin menetelmin ja perinteisin 
materiaalein.

Ruissalon huvilat ovat yleensä saaneet 
melko hyvin avustuksia, ovathan huvilat 
kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteel-
lisesti erittäin arvokkaita. Avustuksia voi ja 
kannattaa hakea myös huvilan pihapiirin 
ulkorakennusten kunnostamiseen, sillä 
koko kokonaisuus on arvokas, ei pelkäs-
tään itse huvilarakennus.

Korjausavustukset on tarkoitettu ulko-
puolisiin korjauksiin eli ulkovuorauksen 
kunnostamiseen, maalaamiseen, katon tai 
ikkunoiden kunnostamiseen tai joissakin 
tapauksissa peltikaton peltien tai tiilika-
ton tiilien uusimiseen, mutta ikkunoiden 
uusimista ei avusteta. Myös lahonneiden 
hirsien vaihdot kuuluvat avustettaviin 
toimenpiteisiin. Sisätilojen korjaaminen 
ei kuulu avustuskohteisiin paitsi Museo-
virasto voi myöntää entistämisavustusta 
esim. sisätilojen kattomaalausten konser-
vointiin.

Ympäristöministeriön myöntämät 
avustukset

ELY-keskusten kautta haettava valtion 
määrärahaa käytetään avustusten mak-
samiseen kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaiden kohteiden (rakennusten) ja niiden 
välittömän ympäristön kunnossapitoon, 
suojeluun ja parantamiseen sekä säilyt-
tämisen edellyttämiin selvityksiin mer-
kittäviin maisema-alueisiin ja kansallisiin 
kaupunkipuistoihin kuuluvan rakennetun 
ympäristön hoitoon ja kunnostukseen.
Avustusta myönnetään enintään 50 pro-
senttia toimenpiteiden kustannuksista. 
Vaikka avustussumma voi olla 50% kus-
tannuksista, käytännössä summa harvoin 
on niin suuri varsinkin jos haettu summa 
on ollut useita kymmeniä tuhansia euroja. 
Saadut avustussummat ovat pääsääntöi-
sesti olleet 2000- 15 000€ välillä.

Avustus tulee vuosittain haettavaksi syk-
syllä yhtä aikaa muiden ympäristöhal-
linnon harkinnanvaraisten avustusten 
kanssa. Hausta ilmoitetaan suurimmissa 
sanomalehdissä. Hakemus on mahdollista 
jättää sisälle milloin vain, mutta ne käsitel-
lään vasta hakuajan umpeuduttua.

Rakennusperinnön hoitoa koskevia avus-
tuksia haetaan lomakkeella, joka on saa-
tavissa suomi.fi-palvelusta. Parhaiten sen 
löytää kun googlettaa sanat ”avustus ra-
kennusperinnön hoitoon”. Ohjeita ja tietoa 
hakemukseen löytyy myös ymparisto.fi si-
vuilta kohdasta alueelliset ympäristökes-
kukset – Lounais-suomi – rahoitus ja avus-
tukset. Lomake on sähköisesti täytettävä 
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ja lähetettävä verkkolomake. Sitä ei pysty 
itse tulostamaan, mutta paperisia hakulo-
makkeita voi tilata Varsinais-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta: 
Päivikki Mäki, puh. 0400 80 2013. Postit-
se lähetettävät hakemukset toimitetaan 
osoitteeseen 

Varsinais-Suomen ELY-keskus
    Ympäristö ja luonnonvarat
    PL 523
    20101 Turku

Museoviraston myöntämät avustukset
Museovirasto jakaa vuosittain entistämis-
avustuksia valtakunnallisesti merkittävi-
en, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten restaurointiin ja konservoin-
tiin sekä tukea muinaisjäännösalueiden 
hoitoon. Avustuksia myönnetään ensisi-
jaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin 
kohteisiin tai kohteisiin, joiden kunnostus 
edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. 
Lisäksi tukea myönnetään muinaismuisto-
lain mukaisiin kiinteisiin muinaisjäännök-
siin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista 
tuleva avustusmääräraha on viime vuo-
sina ollut noin miljoona euroa. Kohteille 
myönnetyt avustussummat vaihtelevat ra-
kennuksen kulttuurihistoriallisen arvon ja 
restaurointitöiden laajuuden mukaan.

Hakuaika seuraavan vuoden hakukierrok-
selle päättyy kuluvan vuoden lokakuun 
lopussa. Avustuspäätökset tehdään maa-
lis-huhtikuussa. Hakemusten arviointiin 
osallistuvat sekä Museoviraston että maa-
kuntamuseoiden asiantuntijat.

Avustusta ei myönnetä takautuvasti en-
nen päätöspäivämäärää tehtyihin tai aloi-
tettuihin töihin, sillä Museovirasto haluaa 
valvoa töitä ja tarkistaa korjaus- sekä hoi-
tosuunnitelmat, niihin liittyvät työtavat ja 
materiaalit. Hakija sitoutuu jo hakiessaan 
noudattamaan Museoviraston ohjeita.

Lomakkeet ja ohjeet löytyvät Museoviras-
ton nettisivuilta www.nba.fi/fi/avustukset  
Nämä lomakkeet palautetaan Museoviras-
toon.

Turun museokeskuksen rooli avustuk-
sissa

Saatujen avustusten käyttöä Varsinais-
Suomen alueella valvoo Varsinais-Suomen 
maakuntamuseo eli Turun museokeskus. 
Museokeskus myös osallistuu Museoviras-
ton hakemusten lisäksi Ympäristökeskuk-
siin lähetettyjen hakemusten arviointiin. 
Sen vuoksi onkin hyvä olla yhteydessä 
museokeskukseen jo hakemusta tehtäes-
sä, jotta meillä on tieto kohteesta ja siellä 
tehtävistä korjauksista. Se helpottaa hake-
musten arviointia. Samalla voimme yhdes-
sä jo miettiä korjaustavat ja niissä käytet-
tävät materiaalit niin, että avustuskriteerit 
täyttyvät ainakin siltä osin.

Sanna Kupila
Turun museokeskus
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Aurinkoinen tervehdys Villa Solhemistä

Olin puhumassa toukokuisessa Ruissalo-semi-
naarissa uuden Ruissalo-asukkaan näkökulmas-
ta. Ja minua pyydettiin myös yhdeksi iltapäivän 
puhujaksi, koska työni sisustusarkkitehtinä on 
myös usein vanhan ja uuden yhteensovitta-
mista. Lisäksi minun ja mieheni, voisiko sanoa 
harrastus,on ollut vanhojen hirsirakenteisten ko-
tiemme korjaus jo reilun 20 vuoden ajan.  Nyt us-
kon, että meillä on se oikeasti viimeinen projekti 
menossa, eikä enää paremmasta asuinpaikasta 
voi haaveilla.

Suunnittelutoimistoni sijaitsee myös vanhassa 
piharakennuksessa, jota on myös tarkoitus vähi-
tellen korjata ja ylläpitää jatkossakin. Muutoin tä-
mäkin osittain nyt vain varastona toimiva vanha 
makasiini 1800-luvun lopulta varmaan lahoaisi 
vähitellen purkukuntoon. Rakennusten käyttö 
ja kunnossapito, vaikka eri käyttötarkoituksessa-
kin, mahdollistaa vanhojen Ruissalon rakennus-
temme säilymisen tuleville sukupolville.

Aika ihanteellista työn lomassa on ainakin ollut 
tänä keväänä kävellä muutama metri lounaalle 
pihalle meren rantaan. Työni ja vapaa-ajan raja 
hämärtyy tässä ympäristössä. ”Ute på landet”, 
kuten porvariston ruotsinkielisissä kirjeissä on 
useamman kerran mainittu, tarkoittaen sillä il-
meisesti enemmänkin tunnetilaa Ruissalon saa-
rella, kaupunkielämää maalaismaisessa ympä-
ristössä eikä niinkään suoraa käännöstä maalla. 
”Inne i stan” oli se toinen maailma talvisin Turun 
keskustassa erilaisine fiiliksineen (lainaus FM Ca-
rola Rosengren, Unelmana kesä - Huvilaelämää 
Ruissalossa 1910-luvulla). Ja allekirjoitan tuon 
mielleyhtymän lähes joka kerta ajaessani autol-
la Ruissalon siltaa pitkin saarelle. Saarellamme 
on jonkinlainen rauhallisuuden ja kauneuden 
lumous, jonne niin monet turkulaiset lähtevät 
ulkoilemaan varsinkin viikonloppuisin.

Rakennuksiemme säilymistä ajatellen toivoisin 
itse kunkin remontoivan rakennuksia arvosta-
en vanhoja rakennustekniikoita, materiaaleja ja 
kuunnellen maakuntamuseon sekä rakennus-
valvonnan ohjeita ja neuvoja. Ehkä pitäisi luottaa 
enemmänkin niihin vanhoihin hyväksi havaittui-
hin materiaaleihin, jotka ovat yli 100 vuotta kes-
täneet ja luopua näissä kohteissa kaikista 1960-
90 -lukujen uusista materiaalikeksinnöistä, jotka 
ovat usein miten sopivia vain ilmastoinneilla va-
rustettuihin rakennuksiin, jos aina niihinkään.

Ja samanaikaisesti toivon myös näiden virallisten 
tahojen yhä paremmin ymmärtävän ja jousta-
van meidän nykyisten asukkaiden erilaiset tar-
peet asumisessa ja työnteossa, jotta rakennukset 
tosiaan säilyisivät tuleville polville. Ja ymmär-
rystä tuntuu löytyvän yhä enemmissä määrin 
siltäkin taholta. Rakennusten käyttö ja tarpeet 
ovat muuttuneet reilun sadan vuoden aikana, 
varsinkin ympärivuoden asuvilla on enemmän 
tarpeita tekniikan yms suhteen eikä palvelusvä-
keä enää ole yleisesti ylläpitämässä rakennuksi-
amme ja pihojamme. 

Se mikä arkkitehtuurisesti sopii rakennuksen 
aikakauteen ja tyyliin, on aina hyvä valinta. Tar-
koitan pintamateriaalien ja kiintokalusteiden 
valintaa, koska ne vielä useammankin vuoden 
takaa näyttävät hyviltä ja rakennukseen sopival-
ta eivätkä kerro kuluneiden vuosien menneistä 
trendeistä ja näin aiheuta jatkuvaa kerroksellis-
ta remontointi- ja sisustustarvetta. Meidänkin 
uudessa kodissa sisällä näkyy paikoitellen va-
litettavasti vääränlaisista materiaalivalinnoista 
johtuen selkeä 80- ja 90-luku. Mutta mekin Villa 
Solhemissä pyrimme vähitellen kohti eheämpää 
kokonaisuutta itsemme ja kaikkien Pikku-Pukin 
Rantapromenadia kulkevien iloksi!

   Susanna Raittinen 
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Villa Solhemin olohuoneessa ovat säi-
lyneet alkuperäiset kattopaneloinnit 
ja rappu kaiteineen. Purkuun menee 
jossain vaiheessa 80-luvun seinäpa-
neelit ja 2000-luvun alun kivilattia, 
joiden tilalle suunnitteilla paperita-
pettia ja lautalattia
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Ruissalo ja rakentaminen rakennusvalvonnan näkökulmasta

Ruissalossa on voimassa yleiskaava (ym-
päristöministeriön vahvistama 9.2.1998). 
Kaavassa SL-merkityt alueet ovat luon-
nonsuojelualueita. a/s on alueen osa, jol-
la sijaitseva huvilaympäristö säilytetään.  
Aluetta saa käyttää asumiseen, virkistyk-
seen tai kulttuuripalveluihin liittyvään toi-
mintaan. Rakennuksen tai rakennusryh-
män pihapiiriä ja sen välitöntä ympäristöä 
tulee hoitaa rakennusten tyyliin sopivana 
puutarha- ja puistoalueena, eikä piha-
piirissä olevia istutuksia ja rakennuksia, 
kuten ulkohuoneita, kaivoja ja aitoja saa 
ilman pakottavaa syytä hävittää. 

Puretun tai muuten tuhoutuneen raken-
nuksen tilalle saa vain erityisistä syistä ja 
erityisin ehdoin rakentaa uuden raken-
nuksen. Uudisrakennuksen tulee sopeu-
tua hyvin jäljellä olevaan ympäristöön. 
Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee 
museoviranomaiselle varata tilaisuus lau-
sunnon antamiseen.
 
Saaronniemessä on voimassa asemakaava 
ja Y-Hovin alueelle on vireillä asemakaa-
van laatiminen (kaavaehdotus lausunnoil-
la).  Ruissalo on asemakaava-alueita lu-
kuun ottamatta suunnittelutarvealuetta, 
joten ranta-alueille rakentaminen edellyt-
tää poikkeamispäätöstä ja kuivalle maalle 
rakennettaessa tarvitaan suunnittelutar-
veratkaisu.

Ilman poikkeamispäätöstä / suunnitte-
lutarveratkaisua saa rakennusluvalla laa-
jentaa vähäisesti (käytännössä alle 50 % 
olevasta tai enemmänkin, jos koko raken-
nus laajennuksen jälkeen jää 80-100 m2:n 
suuruiseksi) ja rakentaa olevaan loma-/
asuinrakennukseen liittyvän talousraken-

nuksen. Muille rakennustoimenpiteille 
tarvitaan joko poikkeamispäätös tai suun-
nittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan 
myöntämistä. 

Rakennuksen rakentamiseen on oltava ra-
kennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös 
sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka 
on verrattavissa rakennuksen rakentami-
seen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai 
sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämi-
seen. Muuta kuin edellä säädettyä raken-
nuksen korjaus- ja muutostyötä varten tar-
vitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti 
voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien 
turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. 
Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen 
rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjes-
telmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutos-
työhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittä-
västi rakennuksen energiatehokkuuteen. 

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoi-
tuksen olennaista muuttamista varten 
tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta 
harkittaessa otetaan huomioon käyttö-
tarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan 
toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön 
sekä rakennukselta vaadittaviin ominai-
suuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötar-
koituksen muutoksena pidetään muun 
ohella loma-asunnon käytön muuttamista 
pysyvään asumiseen. 

Yleiskaavassa merkitty a/s –alueita (alueen 
osa, jolla sijaitseva huvilaympäristö säilyte-
tään) 
-> rakentaminen sallittu a/s –alueilla, vaik-
ka ”pohjalla” olisi esim. VR-1 –merkintä (ei 
siis ole yleiskaavan vastaista) 
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Ruissalossa on voimassa yleiskaava (ympäristöministeriön vahvistama 9.2.1998)
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Saaronniemessä on asemakaava.
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Y-Hovin alueelle vireillä asemakaavan laatiminen (kaavaehdotus lausunnoilla)

RA-1
Loma-asuntojen korttelialue. Yksikerroksisen, lautaverhoillun rakennuksen kerrosala saa 
olla enentiään 50 neliömetriä. Uudisrakennukset tulee rakentaa niin, että ne sopeutuvat 
mittasuhteiden, materiaalien ja värityksen puolesta ympäröiviin rakennuksiin.
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Yleiskaavassa määrätty MRL 43 §:n mu-
kainen rakentamis- ja toimenpiderajoitus 
(ainoa yleiskaava Turussa, jossa on tämä 
yleismääräys) 
-> kaivaminen, louhiminen tms. maanra-
kennustyöt sekä puiden kaataminen edel-
lyttävät maisematyölupaa (vaikka siis ei 
olla asemakaava-alueella) 
-> rakennuspaikkaa koskevan yleiskaa-
vamääräyksen vastainen rakentaminen 
edellyttää poikkeamislupaa. On kuitenkin 
ongelmallista, koska kaavamääräykset 
epätavallisia (esim. VR-1: retkeily- ja ulkoi-
lualue. Aluetta tulee hoitaa puistometsänä 
tai metsäpuistona…) 
-> vähäiset poikkeukset rakennusluvassa! 

Käytännössä lähes kaikenlainen rakenta-
minen edellyttää museon lausuntoa. Lähes 
koko Ruissalo kuuluu Natura 2000-verkos-
toon tai on jotain muuta luonnonsuojelu-
aluetta 
-> ympäristönsuojelun lausunnot ja mah-
dolliset erityisarvioinnit hankkeen vaiku-
tuksista Natura-alueeseen. 

Suunnittelijan pätevyys herkästi A-luok-
kaa (paitsi pienet hankkeet, talousraken-
nukset…) Ruissalon paineviemärissä ei ole 
enää kapasiteettia uusille kiinteistöille 
-> jätevesien hoitaminen kiinteistökohtai-
sesti 

Reima Ojala
rakennusvalvontajohtaja

Rakennusvalvonta 
Puolalankatu 5, 2. kerros 
20100 Turku 
Puhelin: 02-2624700 

Ruissalon rakentamisasiat: 
Lupa-arkkitehti Anitta Sundvall 
044-9074783 

Tarkastusinsinööri Sakari Elo 
040-5234051 

LVI-tarkastusinsinööri Timo Nieminen 
050-5589281 

Ympäristölakimies Leena Salmelainen 
050-5417924

Muita yhteystietoja:
Kaupunkisuunnittelu, 
kaavoitusyksikkö p.  02-2624300 
•Asemakaava-arkkitehti
Päivi Siponen  p. 050-4304790 

Kaupunkisuunnittelu, 
suunnitteluyksikkö p.  02-2624300 
•Maisema-arkkitehti 
Ritva Nummiora p. 050-5417926 

Ympäristönsuojelu p. 02-2624300 

Joukkoliikenne p. 02-330000 
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Ihmisen toiminta muuttaa luontoa mo-
nin tavoin, valitettavasti yleensä luonnon 
kannalta heikompaan suuntaan. Monien 
pienpetolajien kannat ovat kasvaneet ih-
misen toiminnan vuoksi muun muassa 
parantuneesta ravintotilanteesta johtuen. 
Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että 
tehokkaalla, oikein kohdennetulla pienpe-
topyynnillä voidaan vaikuttaa positiivisesti 
pyyntialueen eläinkantoihin, erityisesti lin-
tuihin ja sammakkoeläimiin. Tämän vuoksi 
pienpetoja pyydetään myös Ruissalossa ja 
pyritään näin suojelemaan saaren arvokas-
ta eläimistöä.

Vieraspienpedot

Luonnonsuojelu tähtää yleensä alkupe-
räisluonnon suojeluun. Vieraslajeiksi kut-
sutaan lajeja, jotka ovat ihmisen mukana 
levinneet luontaiselta levinneisyysalueel-
taan uudelle alueelle joko tahattomasti 
tai tarkoituksella. Ihminen on siis autta-
nut lajia ylittämään jonkin luontaisen le-
viämisesteen, kuten meren tai vuoriston. 
Toisinaan vieraslaji menestyy uudella ko-
tiseudullaan niin hyvin, että se aiheuttaa 
alkuperäislajeille tai kokonaisille ekosys-
teemeille suurta vahinkoa. Vieraslajeja 
pidetään maailmanlaajuisesti ilmaston-
muutoksen jälkeen toiseksi vakavimpana 
uhkana luonnon monimuotoisuudelle.

Ruissalon pienpedot

Luonnonsuojelullisesti ongelmallisia 
maapetoja Ruissalossa ovat vieraslajit 
supikoira, minkki sekä villiintynyt kissa. 
Supikoira (Nyctereutes procyonoides) on 
Itä-Aasiasta kotoisin oleva koiraeläin, jota 
istutettiin turkiseläimeksi Neuvostoliiton 

Vieraspetojen pyyntiä Ruissalossa

Euroopan-puoleisille alueille 1900-luvun 
alkupuolella, ja josta se on levittäyty-
nyt Suomeen. Osa kannasta on peräisin 
suomalaisilta turkistarhoilta. Supikoira 
on kaikkiruokainen, joten sille maistuvat 
myös kasvikunnan tuotteet. Sen on kui-
tenkin todettu olevan haitallinen linnus-
tolle erityisesti rantaelinympäristöissä, ja 
se on luokiteltu kansallisessa vieraslajistra-
tegiassa haitalliseksi vieraslajiksi.

Minkki (Neovison vison), vikkelä näätäeläin, 
on kotoisin Pohjois-Amerikasta ja on le-
vinnyt Suomen luontoon turkistarhoilta. 
Se heikentää tehokkaasti vesilintujen ja 
sammakoiden kantoja erityisesti ulkosaa-
ristossa. Minkki on luokiteltu kansallisessa 
vieraslajistrategiassa erittäin haitalliseksi 
vieraslajiksi.

Ruissalossa elää myös luontoomme kuulu-
via kettuja, jotka toki verottavat muun mu-
assa lintukantoja, mutta niiden pyyntiin 
ei ole erikseen panostettu, sillä rajalliset 
resurssit halutaan keskittää vieraslajeihin. 
Ruissalossa on lisäksi vahva mäyräkanta. 
Mäyrä on erehtynyt muutaman kerran su-
pikoiraloukkuun, mutta eläimet on vapau-
tettu.

Vieraspetopyynnit Ruissalossa vuosina 
2011–2013

Tekstissä mainittujen eläinten metsästys-
aika kestää koko metsästysvuoden, mut-
ta naaras, jolla on pennut, on rauhoitettu 
1.5.–31.7., minkä vuoksi mitään eläimiä ei 
tänä aikana Ruissalossa pyydetä. Aktiivisin-
ta pienpetopyynti on loka-marraskuussa, 
sekä kevättalvesta huhtikuun loppupuo-
lelle. Minkit, sekä suurin osa supikoirista 
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on saatu elävänä pyytävillä loukuilla. Kaksi 
supikoiraa on saatu rakennuksen alta luo-
lakoiraa apuna käyttäen. Kun loukut ovat 
pyynnissä, ne koetaan joka aamu, jolloin 
eläin joutuu olemaan satimessa mahdol-
lisimman lyhyen ajan. Eläimet lopetetaan 
ampumalla. Syksystä 2011 alkaen kuluvan 
vuoden kevääseen asti Ruissalosta on saa-
tu 32 supikoiraa, 8 minkkiä, sekä yksi vil-
liintynyt kissa.

Irtokissat ja -koirat luonnossa väärässä 
paikassa

Vieraspedoista puhuttaessa on syytä 
muistuttaa, että vaikka koirat ja kissat ovat 
mukavia lemmikkejä, myöskään ne eivät 
kuulu Suomen luontoon ilman vierellä 

kulkevaa ihmistä. Ruissalossakin näkee 
valitettavan usein sekä irrallaan olevia koi-
ria, että yksinään ulos päästettyjä kissoja. 
Koiraa saa Ruissalossa pitää irti vain omas-
sa pihassa ja sielläkin sen tekemisiä tulee 
valvoa. Toki koira ei saa missään ulkoilla 
irrallaan ilman maanomistajan lupaa, eikä 
luvallakaan 1.3.–19.8. välisenä aikana. Kis-
saa ei saa päästää kytkemättä saaren luon-
nonsuojelualueille, eikä sen irtipito ole jär-
kevää muuallakaan. Irti kulkeva kissa paitsi 
tappaa ja häiritsee luonnoneläimiä, joutuu 
myös helposti itse vaaraan. Eläimen omis-
taja on vastuussa ja korvausvelvollinen, 
jos lemmikki tappaa rauhoitettuja eläimiä, 
esimerkiksi mitä tahansa pikkulintuja. Pe-
topyynnin yhteydessä loukkuun jääneet 
kesykissat toimitetaan Turun eläinhoito-
laan.

Vieraspetopyynnin jatkonäkymiä

Vieraspetopyynnin tavoitteena on Ruis-
salon vieraspetokantojen heikentäminen. 
Pyyntiä pyritään jatkossa tehostamaan 
lisäämällä loukkujen määrää, sekä teke-
mällä luolakoirien avulla täsmäiskuja tie-
dossa oleviin supikoirien piilopaikkoihin. 
Saaren asukkaiden havainnot supikoirista 
ja minkeistä ovatkin erittäin tervetulleita. 
Havaintoja näistä ja muistakin mielenkiin-
toisista eläimistä voi ilmoittaa luonnon-
suojelutyöntekijä Emma Kososelle joko 
sähköpostitse emma.kosonen@turku.fi tai 
puhelimitse 040 180 2822.
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KAUPUNGINOSAVIIKOT
Ruissalo 26.8. - 31.8.2013

Ma 26.8.
Karaoketilaisuus: Turun KaraoKeklubi kutsuu sinut laulamaan! 
klo 20-22.30, paikka: Ruissalon kylpylä, Ruissalon puistotie 640

Ti 27.8.
Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha esittäytyy
klo 17-17.15 Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry esittäytyy. 
Tiedustelut: Verna Paloheimo 040 705 5622. 
klo 17.15-18 Esitelmä: Lounais-Suomen kestäviksi osoittautuneet harvinaisemmat 
ainavihannat puuvartiset. Puhujana dendrologi Osmo Jussila. 
klo 18-19.30 Tutustuminen kävellen puutarhan arboretumiin (sään mukainen varustus) 
klo 17-19.30 Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Ruissalon puistotie 215 

SPR:n Turun osaston toiminnan esittelyä klo 18-20
Ohjelmassa mm. ystävätoiminnan esittely, ensiaputoiminnan esittely, elvytysharjoi-
tuksia ja verenpaineen mittausta. Tiedustelut: Jyri Joki, 041 705 4609. 
Paikka: Ruissalon kylpylä, Ruissalon puistotie 640

Ke 28.8.
Runomuotokuvakirjoitusta klo 15-17
Kirjoittajaryhmä Tapiiri kohtaa ihmisiä ja kirjoittaa heistä runomuotokuvia. Tule sa-
noiksi, ole runo! Yhden runon kirjoittaminen vie noin 15 min. Vapaa pääsy. Järj. Tapiiri 
ry. Paikka: Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640

Kulttuurikartano Villa Marjaniemi: avoimet ovet klo 18-20
klo 18 talon esittelykierros ja historia
klo 19 talon esittelykierros ja historia
kahvitarjoilu
yhteyshenkilö: Laura Louko 0207-129270

To 29.8
Saaronniemen Saukkojen talviuintikeskuksen avoimet ovet klo 13-18
Sauna odottaa saunojia ja meri uimareita! Kahvitarjoilua ja grillailua (maksullinen).  
Tiedustelut: Teuvo Tikkanen 040 754 8825. 
Paikka: Saaronniemen Saukot, Tammirannantie 39

Pe 30.8. 
Tammenterhon luonto-opastuskeskuksen esittely klo 17-18
Hanna Erlin esittelee luonto-opastuskeskusta. Tiedustelut: Hanna Erlin 02-2623474. 
Paikka: Rantapromenadi 22 
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Ruissalon telakka-alueen kehittämishankkeen esittely klo 18-19
Projektipäällikkö Pekka Paasio esittelee telakka-alueen kehittämishanketta. Kahvitar-
joilua. Paikka: Rantapromenadi 22 

La 31.8
Lintukävely klo 9-12
Matka noin 2,5 km. Järj. Turun Lintutieteellinen yhdistys. Tiedustelut: Arto Kalliala 
040 591 5558. Paikka: lähtö Tammenterhon luonto-opastuskeskuksesta

Muinaistulien yö Ruissalon Kylpylässä klo 20-23.30
Ohjelmassa: 
klo 19-19.30 Fyyrkantin Pelimannit ryhmä esiintyy kesäterassilla. 
klo 19.30-20 Varsinais-Suomen Afganilaisten kulttuuriseura ry:n teatteriryhmä ja af-
ganilasten kuoro esiintyy kesäterassilla. 
klo 20.30-20.35 Esitelmä muinaistulista kylpylän kesäterassilla.
klo 20-22 Fyyrkantin Pelimannit ryhmä esiintyy kesäterassilla. 
klo 20-23.30 Tanssia Merisali-ravintolassa. 
Pääsymaksu talon asukkailta 5€, muilta 10€. 
klo 21-22 Makkaran paistoa kylpylän kesäterassilla ja Kapteenin Grillikololla.  
klo 21.30 Muinaistuli syttyy kylpylän lahdella meren rannalla 
* mikäli ei ole metsäpalovaroitusta.
Tiedustelut: Leena Laihonen, Ruissalon Kylpylä, puh. 02-44540, 02-44 54 578, 
vapaa-aika.ruissalo@saga.fi
Paikka: Ruissalon kylpylä, Ruissalon puistotie 640

Yhteystiedot:
Kirjoittajaryhmä Tapiiri
tapiiri@utu.fi, 044-0335952

Ruissalon kasvitieteellisen 
puutarhan ystävät ry
Verna Paloheimo 040 705 5622

Ruissalo-yhdistys ry
Leena Laihonen, 02 4454578
vapaa-aika.ruissalo@saga.fi

Saaronniemen Saukot ry
Teuvo Tikkanen 040 754 8825

Turun Lintutieteellinen yhdistys ry
Arto Kalliala 040 591 5558 

Muista myös!

Maaria ja Paattinen 5.8. - 11.8.
Hirvensalo 12.8. – 18.8.

Itäharju 26.8. – 1.9.
Ruissalo 26.8. – 1.9.
Varissuo 2.9. – 8.9.

Yliopistonmäki 2.9. – 8.9. 

www.kaupunginosaviikot.net
www.facebook.com/Kaupunginosaviikot
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NAUTI KESÄSTÄ RUISSALON KYLPYLÄSSÄ
HERKUTTELUA KYLPYLÄN TERASSILLA 10.8. ASTI
Suussasulavat pizzat tarjolla päivittäin klo 12–22
Herkullinen grillimenu tarjolla klo 15–22

RUISSALO MARINA JA KESÄKAUPPA  
Kylpylän vieressä sijaitsevassa Ruissalon Marinassa on sekä vierasvene- että 
pidempiaikaisia venepaikkoja: Marinan kesäkauppa palvelee niin veneilijöitä 
kuin auringonottajiakin päivittäin.

KESÄN HOITOTARJOUKSET
Intialainen päänhieronta ....................................................... 52,- (norm. 57,-)
Koko kehon kuorinta ja Oligomer-mineraalikylpy .................. 53,- (norm. 59,-)
Klassinen hieronta 35 min..................................................... 46,- (norm. 51,-)
Tarjoukset ovat voimassa arkisin ma–pe.

www.ruissalomarina.fi | www.ruissalospa.fi




