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Pääkirjoitus
Lehti kääntyi Ruissalo-yhdistyksen
historiassa, kun Pirkko Keskinen jätti
johtokunnan puheenjohtajan tehtävän
hoidettuaan sitä täydellä sydämellä
16 vuoden ajan. Vahdinvaihdossa
haettiin sukupolvenvaihdosta, kun
Ruissalon asukkaiden kärjellään seissyt
ikäpyramidi on hiljalleen muuttumassa.
Toistaiseksi päädyttiin kuitenkin vain
sukupuolenvaihdokseen, kun nuorisolla
on ymmärrettävästi jo muutenkin
runsaasti haasteellisia tehtäviä. Ruissaloyhdistyksen haasteet eivät tunnu olevan
ainakaan vähenemään päin.

edistämään panostuksia Ruissalon
luonnon hoitamiseksi ja vapaa-aikakohteiden siisteyden parantamiseksi.
- Niin ikään liikennejärjestelyihin vaikuttaminen on yhdistyksen johtokunnan
kiinnostuksen kohteena varsinkin nyt, kun
Turun matkustajasataman painopiste
on siirtymässä lähemmäksi Ruissaloa.
Toisaalta tulisi rajoittaa varsinkin yksityisautoilun lisääntymistä saarella, mutta
toisaalta kuitenkin tulisi varmistaa
Ruissalon asukkaiden pääsy koteihinsa
joustavasti sekä säilyttää Ruissalossa
toimivien yritysten asiakkaiden kulkumahdollisuudet.

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä
mukaan:

- Johtokunta on seurannut tiiviisti Ruissalon
vesiosuuskunnan viemäröintihankkeiden
edistymistä. Keväällä osuuskunta sai
päätökseen keskeiset hankkeensa, joilla
on toteutettu paineviemärijärjestelmä
lähes 40 ja painevesijärjestelmä lähes
20 huvilakiinteistölle. Samanaikaisesti on
luotu edellytyksiä TurkuEnergialle lukuisten
saarta halkovien ilmasähkölinjojen
korvaamiseksi maakaapeloinnilla.

1. Pyrkiä säilyttämään Ruissalon saaren
kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne.
- Tämän pyrkimyksen suhteen yhdistys on
käynnistänyt hankkeen Muistojen Ruissalo,
jossa tarkastellaan Ruissalon historiaa
asukasnäkökulmasta. Hankkeessa
kerätään laaja haastatteluaineisto
Ruissalon entisiltä ja nykyisiltä asukkailta
Turun yliopiston folkloristiikan ja
kansantieteiden
oppiaineiden
opiskelijoiden toimesta lehtoreiden
Timo Virtasen ja Pasi Engesin johdolla.
Hankkeen on määrä valmistua yhdistyksen
50-vuotisjuhlaan mennessä.

3. Pyrkiä syventämään jäsenkuntansa
tietämystä ja kiintymystä Ruissaloon.
- Tätä pyrkimystä on edistetty mm.
tekemällä Helena Soiri-Snellmanin Ruissalon huvilat -kirjasta uusi näköispainos,
jota yhdistyksen jäsenet saivat etukäteen
varata edulliseen hintaan.
- Samaa tarkoitusta palvelevat yhdistyksen
toteuttama seminaaritoiminta sekä
jäsenille tarkoitetut viihteelliset tilaisuudet
kuten Venetsialaiset ja pihakahvit.

2. Pyrkiä suojelemaan saaren luontoa ja
rakennuksia.
- Yhdistyksen Ruissalo-seminaarin
teemana oli tänä keväänä ”Ruissalo
suunnittelupöydällä – hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys ja sataman
liikenteen mullistukset”. Yhdistys pyrkii
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- Myös uudistetut yhdistyksen nettisivut
antavat jäsenille tärkeää tietoa Ruissalosta.

ja niihin liittyvät liikennejärjestelyt olivat
aiheena Kaupunkiympäristötoimialan
toimialajohtajan Christina Hovin
esitelmässä, josta niin ikään on selostus
jäljempänä tässä lehdessä.

Kevään Ruissalo-seminaarissa Tu-run
kaupungin tervehdyksen toi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus.
Puheenvuorossaan hän korosti Ruissalon
merkitystä Turun kaupungin koko väestön
vapaa-aikakohteena ja henkireikänä.

Näistä lähtökohdista on hienoa jatkaa
Ruissalo-yhdistyksen toimintaa Ruissalon
kehittämiseksi sen asukkaiden, sen
kesäasukkaiden, saarella toimivien
yritysten ja yhteisöjen sekä kaikkien
turkulaisten parhaaksi.

- Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman
päivityshanketta esitteli ympäristönsuojelusuunnittelija Tanja RuusuvaaraKoskinen, jonka esitelmästä on selostus
jäljempänä tässä lehdessä. Seminaarin
noin 60 osallistujaa tuottivat työpajoissa
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia
Ruissalon kehittämiseksi vapaaaikakohteena.

Nautinnollista kesää toivottaen,
Turkka Tunturi
Ruissaloyhdistyksen puheenjohtaja

- Sataman uusi yhteisterminaalihanke,
Turun linnan ympäristön kehittäminen

Pirkko Keskinen luovuttaa puheenjohtajan nuijan Turkka Tunturille
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Villa Marjaniemen historiaa
Elämää puutarhurin torpassa

Puutarhurin torppa rakennettiin alun perin
Marjaniemen puutarhurin asuinpaikaksi.
Rettigien jätettyä Marjaniemen on torppaa
ja puutarhaa ajoittain myös vuokrattu
ulkopuolisille puutarhureille.

josta puutarhuri sai maan antimia
torille myytäväksi. Yksi kasvihuoneista
oli lämmitettävä. Uunissa poltettiin
koksibrikettejä ja piippu kiersi koko
kasvihuoneen jakaen lämpöä tasaisesti.
Lämmitys oli oiva apu kasvukauden
pidentämiseen, joka muuten jää niin kovin
lyhyeksi.

1900-luvun alussa torpassa eläneen
Lemetyisen perheen tarinan jo
kuulimmekin. Seuraava tieto torpasta on
sotien jälkeiseltä ajalta, jolloin puutarhuri
Henrik Konttinen vuokrasi torpan,
kasvihuoneet ja puutarhan. Hän muutti
perheineen Marjaniemeen vuonna 1954,
mukanaan myös poikansa Mikko. Mikko
muistelee lapsuutta Marjaniemessä
lämmöllä, vaikka elämä vehreällä saarella,
kaukana kaupungista saattoikin olla
nuorelle pojalle ajoittain yksinäistä.
Konttisten saapuessa Marjaniemeen oli
päärakennus vielä puolustusvoimien
hallussa. Mikon isälle oli vuokrattu niin
kasvihuoneet kuin viljelysmaatkin,

1960-luvulla isän puutarhurin ura kuitenkin
loppui, ja kasvihuoneet rapistuivat
vähitellen huonoon kuntoon. Mikko
muistelee, että kasvihuoneet purettiin
viimein kokonaan 70-luvun lopulla. Myös
Marjaniemen komea, kuusikulmainen
paviljonki oli laitettu käyttökieltoon
jo 1965, ja tämäkin levähdyspaikka
purettiin lopullisesti samoihin aikoihin
kasvihuoneiden kanssa.
Elämää ja vilinää Marjaniemessä kuitenkin
riitti, vaikka ympäristö rapistuikin
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vähitellen. Matkailuyhdistykset viettivät
kesiään päärakennuksessa ja armeijan
parakissa asusteli monilapsinen perhe.
Puutarhurin torpassa piti majaa myös
poliisipäällikkö ja poliisien hevoset
laidunsivat Marjaniemen pelloilla useana
kesänä. Tanhuryhmä kävi harjoittelemassa
entisellä krokettikentällä, joka toimi siihen
aikaan myös tenniskenttänä.

vat alkutekijöisään. Hän kauhistui
nähdessään kuinka huonossa kunnossa
huvila ympäristöineen oli, ja vannoi
pysyttelevänsä jatkossa poissa Marjaniemestä.
Mieli kuitenkin muuttui kun hän sai yllättäen
tietää, että Marjaniemen pitkä remontointi
on tuottanut tulosta. Eräs ympyrä
sulkeutui, kun Mikko uskaltautui viimein
poikkeamaan uudestaan Marjaniemeen ja
hänet pestattiin kartanon talonmieheksi.

Konttiset muuttivat pois Marjaniemestä vuonna 1973. Mikko muistelee
poikenneensa lapsuuden maisemissa seuraavaksi 2000-luvun alussa,
jolloin Marjaniemen korjaustyöt oli-

(Vanhat valokuvat: Mikko Konttinen)
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Sujuva ja monimuotoinen liikkuminen Ruissalossa on turvattava jatkossakin
Riikka Arola, toimitusjohtaja | Sunborn Saga Oy
Matkailutuotteen menestymisen kannalta
on tärkeätä, että tuote on helposti
saavutettavissa. Ruissalon Kylpylä
tunnetaan kuntoutukseen erikoistuneena
loma- ja hyvinvointikohteena. Samalla
kun kuntoutustuote palvelee lisääntyvästi
työikäisiä, omalla autollaan liikkuvia
kuntoutettavia, myös kotimaisten, autolla
liikkuvien loma-asiakkaiden määrät
kasvavat. Suosio kasvaa myös ulkomaisten
asiakkaiden keskuudessa, jotka taas tulevat
Turkuun lentämällä tai laivalla ja jatkavat
sitten matkaansa kohteeseen taksilla tai
julkisilla kulkuvälineillä. Joukkoliikenteen
ympärivuotinen oikea aikatauluttaminen
ja vuorojen lisääminen on olennaista, jotta
saavutettavuus paranee.

Olen aloittanut toimitusjohtajan työt
vuosi sitten Sunborn Saga Oy:ssä, joka
operoi Ruissalon saarella Ruissalon
Kylpylää, Honkapirttiä ja Kasvitieteellisen
puutarhan Cafe Vanha Tammi -kahvilaa.
Paljasjalkaisena turkulaisena Ruissalon
luonnonkaunis saari on minulle hyvin
tuttu. Lapsuudesta muistan erityisesti
perheen kävelyretket Saarronniemeen
ja Kansanpuistoon. Aikuisiällä Ruissalo
on tullut tutuksi paitsi työpaikkana,
myös aikoinaan perheen purjeveneen
kotisatamana. Saari ja sen tulevaisuus
ovat minulle sydäntä lähellä ja siksi
seuraan mielenkiinnolla saaren hoito- ja
käyttösuunnitelman päivittämistä ja sen
ympärillä käytävää keskustelua.

Vuorojen lisääminen on tärkeätä
myös henkilökunnan liikkumisen
kannalta. Työvuoroja ei pitäisi joutua
suunnittelemaan bussiaikataulujen
mukaan, vaan asiakasnäkökulmasta
sen mukaan koska henkilökunnalle
on tarvetta ja palveluille on kysyntää.
Fölin vesibussikuljetukset ovat erittäin
tervetullut lisä yhtenä saarelle liikkumisen
välineenä, mutta henkilökunnan liikkumista
ei sillä ratkaista.
Luonnossa liikkumisen suosio kasvaa ja se
näkyy Ruissalossa kasvavina automäärinä.
On ymmärrettävää, että autojen
määrää halutaan rajoittaa, mutta missä
vedetään raja? Niin saaren asukkaiden
on päästävä kotiinsa kuin veneilijöiden
on voitava tuoda tavaransa veneelleen
Pursiseuran rantaan tai Marinaan omalla
autollaan. Asiakkaiden lisäksi erilaiset
huoltoajot saaren eri yrityksiin pitää
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voida varmistaa sekä henkilökunnan
liikkuminen eri vuorokauden aikoihin. On
lähes mahdotonta rajata, että majoittuva
hotelliasiakas saisi tulla paikalle omalla
autollaan, mutta päiväkahville hotellin
aulaan tai Honkapirtille tuleva asiakas ei,
ilman, että sillä olisi vaikutusta yritysten
liiketoimintaan. Uskon, että saaren muut
yrittäjät jakavat nämä ajatukseni - on sitten
kyse golfkentän pyörittäjistä, kahvilan
omistajista, Ruissalon telakan väestä tai
Pursiseuran kommodorista.

muistaa, että autokanta kehittyy koko ajan
vähäpäästöisempään suuntaan ja tulevien
sukupolvien liikennekäyttäytymisessä ja
ympäristövalveutuneisuudessa on eroja
nykyiseen.
Myös polkupyörien määrän kasvu on
ollut nähtävissä Ruissalossa. Taas kerran
rajoittamisen sijaan pitää keskittyä
miettimään miten varmistetaan. että eri
tasoiset pyörät ja pyöräilijät pääsevät
liikkumaan saarella sujuvasti kävelijöiden
turvallisuutta vaarantamatta. Ruissalon
Kylpylässä tarjotaan asiakkaille tänä kesänä
ensimmäisen kerran myös sähköpyöriä
vuokralle. Uskon, että niiden suosio tulee
vuosien saatossa myös vain lisääntymään.
Paras tapa pitää saaresta huolta on
huolehtia, että siellä on jatkossakin elämää
ja kehittyviä palveluja, jotka työllistävät
alueen asukkaita ja houkuttelevat toisaalta
niin turkulaisia kuin muualtakin tulevia
vieraita tutustumaan ja virkistäytymään
saaren ainutlaatuiin maisemiin.

Autoliikenteen kieltämisen sijaan on
keskityttävä kehittämään palveluja
siten, että ne kannustavat retkeilijöitä
liikkumaan saarella ilman autoa. Isommat
parkkipaikat ja Föli-fillariasemat Ruissalon
sillan pieleen, selkeästi opastetut ja rajatut
monipuoliset pyöräilytiet, non-stoprobottibussit, Föli-vesibussille enemmän
pysäkkejä – tässä vain muutamia
esimerkkejä keinoista. Tulevaisuuden
strategiaa suunniteltaessa täytyy myös

Aurinkoista kesää Ruissaloon,
Riikka Arola

Ruissalon kylpylä
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Rannikko-Life

Jussi Lampinen, projektisuunnittelija | Turun kaupunki, ympäristönsuojelu
Rannikko-LIFE –hanke pähkinän-kuoressa
• Metsähallituksen vetämä, EU-rahotteinen luonnonhoitohanke
• Kesto: 2018-2025
• Kokonaisbudjetti: n. 8 milj. euroa
• Hankekumppaneita Virossa ja Suomessa, mm. Turun yliopisto
• Hankkeen pääasiallinen tarkoitus rannikon Natura2000-alueiden suojelutason ja •
luontoarvojen parantaminen
• Turussa 3 Natura2000-aluetta, joihin hankkeen luonnonhoitotoimet keskittyvät:
• Ruissalon lehdot FI0200057
• Rauvolanlahti FI0200060
• Pähkinäinen FI0200065
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Metsäluontotyyppien hoito
Ruissalossa 2019-2025
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Sataman uusi yhteisterminaalihanke,
linnan ympäristön kehittäminen ja liikennejärjestelyt

Christina Hovi, toimialajohtaja | Turun kaupunki, kaupunkiympäristötoimiala
Lähtökohdat

• Turun kaupungin, Turun Satama Oy:n, Tallink Silja Oy:n ja Viking Line Abp:n väliset 		
aiesopimukset 22.8.2018 ja 19.12.2018
• Tavoitteena matkustaja- ja rahtiliikenteen toimintaedellytysten parantaminen, 		
liikennejärjestelyjen kehittäminen ja uusi laivaliikenteen yhteisterminaali
• Avaisi merkittäviä mahdollisuuksia kehittää kaupunkirakennetta Turun Linnan 		
ympäristössä
• Suunnittelutyö käynnistetty työryhmässä vuonna 2018
• Kaavanmuutoksen valmistelu aloitettu keväällä 2019
Aikataulu
• Asemakaavanmuutokset ja katusuunnitelmat 2019–2021
• Pysäköintitalon rakentaminen 2020–2021
• Uusien liikenneyhteyksien rakentaminen 2021–2024
• Terminaalin rakentaminen 2023–2025
• Uusi terminaali käyttöön 2025
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Luonnos kanavaniemen alueen toiminnalliseksi
kehittämiseksi (Schauman Arkkitehdit Oy, 17.8.2018)
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Visio Kanavaniemen terminaalialueen tulevaisuudesta
(Schauman Arkkitehdit Oy, 17.8.2018)

Ferry Terminal Turku -asemakaavan-muutoksen alustavia tavoitteita
• Satama-alueen toiminnan kehittäminen osana kehittyvää merellistä Turkua
• Satamaterminaalin ja sen tarvitsemien rakennuksien
sekä liikenneyhteyksien toteuttaminen
• Tavoitteena on järjestää satamaan uusi henkilöliikenneraide ja keskittää sekä
sujuvoittaa sataman kaikkia liikennevirtoja.
• Rahtiliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen
• Sataman estevaikutuksen vähentäminen
• Tavoitteena on varmistaa hyvät yhteydet Ruissaloon myös tulevaisuudessa.

Liikenteen kehittämistavoitteita
KÄVELYN JA PYÖRÄILYN
ESTEVAIKUTUSTEN PURKAMINEN:
ASUINALUEIDEN YHDISTÄMINEN JA
RUISSALO-YHTEYKSIEN PARANTAMINEN

ERI KULKUMUOTOJEN
SOLMUKOHTA
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Joukkoliikenteen kehittäminen
• Linja 1 säilyy. Vuoroväli tihenee runkolinjaston myötä (2021 syksy,
arkisin noin 7 minuutin vuoroväli).
• Runkolinjaston myötä (syksy 2021) aloittaa kehälinja, joka kulkee Markulantien,
Suikkilantien, Pansiontien ja Juhana Herttuan puistokadun kautta satamaan
(vuoroväli 15-20 minuuttia).
• Sähköbussien latauspaikka tarvitaan terminaalin lähellä
(molemmat linjat sähköbusseilla).
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Liikenteen kehittäminen
• Tarve suunnitella Ruissalon liikennettä kokonaisvaltaisesti.
- Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen?
- Pysäköintimahdollisuuksien kehittäminen Ruissalonsillan lähistöllä?
- Pyöräilyn salliminen Ruissalon puistotien tuntumassa
kulkevalla sorapintaisella väylällä?
• Fölläreitä kokeiltiin viime kesänä Saaronniemen ja Kansanpuiston pop up -asemilla,
mutta käyttö oli vähäistä. Kaukainen sijainti lisää pyöräasemien tasapainotuksen
kustannuksia.
- Fölläreiden käytön lisääntyessä olisi luonnollista, että niillä
pääsisi myös Ruissaloon.
- Voisivatko yksityiset tahot vuokrata maastopyöriä?

Linnanniemi

Linnanniemi
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Linnanniemi

Ote Turun keskustavision esittelystä

Linnanniemi: aiempia suunnitelmia

Bertel Jung (1921)

Cederqvist & Jäntti (2009)
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Uusi Historian museo
• Kaupunginvaltuusto päätti 18.4.2017 § 63 Historian museon toteuttamisesta Turkuun
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
• Historian museon tilatarveselvityksessä (2018-2019) on tutkittu vaihtoehtoisia 		
sijaintipaikkoja: Turun linnan ympäristö, vanhakaupunki ja ratapiha.
• Kaupunginhallitukselle 13.5.2019 esitettiin Historian museon sijoittamista
Turun linnan läheisyyteen Aurajokeen rajoittuvalle alueelle, joka
vapautuu kokonaisuudessaan rakentamiselle yhteisterminaalihankkeen
toteuttamisen jälkeen vuoden 2026 alusta lukien.
• Ideakilpailu asemakaavoitettavalle Linnanniemen alueelle, joka painottuisi
ensisijaisesti koko alueen suunnitteluun. Ideakilpailu on tarkoitus käynnistää 2019.
• Historian museon hankesuunnittelun ja Linnanniemen asemakaavoituksen
lähtökohdat määritetään soveltuvin osin ideakilpailun tulosten perusteella.
• Historian museon toteutus 2026–2029?
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Ruissaloseminaarin työpajat 2019
Ruissaloseminaarissa 2019 pidettiin
työpaja, jossa seminaarin osallistujat
pohtivat uusia ratkaisuvaihtoehtoja
aiemmin hoito- ja käyttösuunnitelmassa
tunnistettuihin ongelmakohtiin kuten
saaren liikennejärjestelyihin, tapahtumajärjestelyihin ja palvelurakenteisiin liittyen.

Yksityisautoilu ja pysäköinti
1. Iso parkki mantereelle
-ilmoituskyltit Ruissalosaaren
virallisista parkkipaikoista
- hybridibussit
2. Vähennetään saarella olevien
parkkipaikkojen lukumäärää
3. Kunnon kyltit parkkipaikoille
4. Maksullinen parkkeeraus
- viikonpäivä
- viikonloppu
5. Yleinen kielto tien varsille
6. Satsaus määrätyille parkkialueille
- tanssipaviljonki
- Honkapirtti
7. Pienet parkkialueet ”picnic”-alueille

Joukkoliikenteen tulevaisuuden
vaihtoehtoja
• bussivuorojen tiheyden lisääminen
ympärivuotisesti; kaukotilaus Kuuvaan;
vuorosuunnittelu toimivammaksi; toimiva
reitti myös mantereelle; tiedottaminen;
kannustaminen
• vesibussireitin laajentaminen;
pysäkkien ja vuorojen lisääminen; Kuuva,
Saaronniemi; vaihtoehdot
• parkkialue sillan pieleen; saaren sisäinen
non-stop-kuljetus; kannustin: alennus
saaren yrityksille; kokeilu: sisäinen kuljetus
ilmainen
• henkilöliikenteenrajoittaminen; parkkipaikat maksullisiksi ja niiden aktiivinen
valvonta;
• ei rajoituksia asukkaille eikä asiakkaille;
tietulli: GPS-seuranta; rajataan asukkaat
pois; liikenneturvallisuus ja ylinopeus
• pienempiä ekologisia (sähkö? kaasu?)
busseja saarelle
• fölläriverkoston laajentaminen
• Föri II Pansioon
• Hevoskari / kuljetus
• ilmakiskoilla kulkeva ”funikulaari”
miehittämätön ilma-alus

Pyöräily
• pääajatuksena kannustus pyöräilyyn
eikä rajoittaminen
• (kilpa)pyöräily päätiellä; asfaltointi?
kävelyreitit vs. pyörätiet
• maastopyöräily luonnossa; reitit 		
suunniteltava hallitusti
• pyöräteiden ja liikenteen risteykset
• liikenteen maksullisuus?
• pyöräteiden kunnossapito
ennen päätietä?
• opastus ja informointi; perustelut;
• maastoreitit; kaistat pyörätielle
• pyörätie vapaavaraston rantaan
• kaupunkipyöriä (Föli) sillanpieleen
+ parkkipaikka
• sähköpyörät?
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Tapahtumat
• Ruisrock
• Tapahtumatelakka
- parkkipaikka satamaan, josta
myös bussiin koko Ruissaloon
• Marathonit
• Tallship / Kuuva
- vesibussi Kuuvaan 		
ja Saaronniemeen
• Infoa muista ulkoilukohteista
• Tapahtumien järjestelyt
- roskat
- liikenne
- vessat
- kuluminen
- tiedotus
- parkit
- turvallisuus

Virkistyskäytön palvelurakenteet
• hanhet pois rannoilta
• roskikset + / -; asennekysymys
• avotulen teko
- kiellot (suomeksi,
ruotsiksi, englanniksi)
- nuotiopaikat
• föliaikataulut 1.4. alkaen
• vesibussit Saaronniemeen
• parkkialue ennen siltaa
- non-stop-bussit
- fölifillarit
• pysäköinti saarelle maksulliseksi
• opasteet kuntoon
- opastuskeskus heti alussa
- ohjeita parkkipaikoille
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Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelma

Tanja Ruusuvaara-Koskinen | Turun kaupunki, ympäristönsuojelu
Turun kaupungin ja Suomen valtion
välinen Ruissalosopimus

Projektiryhmä
Tanja Ruusuvaara-Koskinen - luonnonsuojelu:
projektin koordinointi
Atte Lindqvist (määräaik.) – luonnonsuojelu;
käytännön kirjoitustyö
Arto Kalpa (määräaik.) – luonnonsuojelu;
käytännön kirjoitustyö
Kimmo Savonen - luonnonsuojelu
Jarmo Laine 06.2017 asti; - luonnonsuojelu.
Emma Kosonen - luonnonsuojelu
Liisa Vainio – vesiensuojelu
Juha Mäkitalo – metsänhoito
Essi Korpela – maanvuokraukseen liittyvät
asiat
Päivi Siponen - kaavoitus
Sanna Kupila – museopalvelut
Tapio Aalto - Varsinais-Suomen ELY-keskus,
luonnonsuojelu
Risto Lahtinen – tiedottaminen

• Turun kaupunki sitoutui sopimuksella
Ruissalon Natura 2000 -verkoston
luonnonsuojelualueiden perustamiseen,
niiden hoito ja käyttösuunnitelmien
laatimiseen sekä tarvittavien inventointien
ja seurannan järjestämiseen.
• Ensimmäinen Ruissalon hoito- ja
käyttösuunnitelma on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 12.12.2005.
Suunnitelman mukaan Ruissalon hoitoja käyttösuunnitelman periaatteet
tarkastetaan noin 10 vuoden välein.
• Päivitystyön valmistelu aloitettiin
loppuvuodesta 2016
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Tavoitteet
• Projektissa päivitetään Ruissalon tilan
alueelle hoito- ja käyttösuunnitelma, joka
on samalla EU:n luontodirektiivin (92/43/
ETY) 6.1 artiklassa tarkoitettu Natura
2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma.
Samassa yhteydessä laaditaan
esitys Ruissalon käyttöä ohjaavista
periaatteellisista linjauksista.
• Hoito- ja käyttösuunnitelman päätavoitteena on turvata luonto- ja
kulttuuriarvojen säilyminen sovittamalle
ne yhteen alueen muiden käyttömuotojen
kanssa.
• Suunnitelman laadinnassa noudatetaan
osallistavan suunnittelun periaatteita.
Hoito- ja käyttösuunnitelma on yleistason
suunnitelma.
• Yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu
toimenpidesuunnitelmissa, joihin hoito- ja
käyttösuunnitelmassa viitataan.

• Edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma on
julkaistu vuonna 2006. Uusi suunnitelma
laaditaan noin 15 vuoden ajanjaksolle.
Suunnitelman toteutumisesta tehdään
väliarviointi noin 6 – 7 vuoden kuluttua
suunnitelman valmistumisesta.
• Hoito- ja käyttösuunnitelma julkaistaan
sekä paperisena että sähköisenä versiona
Työskentelytapa
• Tiedonkeruu
-Kaupungin teettämät selvitykset
-Muut Ruissaloa koskevat
tutkimukset
• Työpajat aihepiireittäin
•Yleisötilaisuudet ja
sidosryhmätapaamiset
• Rakenne
- Nykytila
- Suunnitteluosa
- Seuranta ja jatkotoimet

Kuva: Ari Kuusela
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Asian käsittely

Sidosryhmät

• Suunnittelun aloittaminen;kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
hyväksyy projektisuunnitelman ja tavoitteenasettelun, tiedoksi kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalle
• Suunnitelman valmistelu
- yleisötilaisuus
- sidosryhmätapaamiset

• Työpajatyöskentelyllä koottu potentiaaliset sidosryhmät. Sidosryhmät voitiin
jakaa 4 kategoriaan
- Hallinto ja viranomaiset
- Yritykset, teollisuus ja energia
- Järjestöt, ryhmät ja yhdistykset
- Kalastajat
• Kyselyjä sidosryhmille lähetettiin 54 kpl
• Vastanneita 16 kpl
• Neuvottelua toivovat 9 kpl
• Neuvottelujen aloittaminen on
ajankohtaista

HKS lausunnolle: kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy lausuntoversion ja pyytää lausunnot muilta hallintokunnilta, tiedoksi kaupunginhallitukselle
-luonnos kaupungin nettisivuille
- lausuntopyynnöt
- yleisötilaisuus
- Internet-kysely
• Viimeistely palautteen perusteella
• Valmiin suunnitelman 		
hyväksyminen: kaupunginhallitus

Valmistelutilanne
• Työryhmissä on koottu käsitys
Ruissalon nykytilanteesta ja
kaupungin asiantuntijoiden näkemys
suunnittelutarpeista

Kuva: Ari Kuusela
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- Aiheisto koottuna 		
muistiinpanoiksi
- Nykytilan osalta tekstiä 		
kirjoitettu osittain valmiiksi
• Seurantaa ja jälkitoimia on käsitelty vasta
alustavasti
• Seuraavana vuorossa neuvottelut
sidosryhmien kanssa
• Neuvotteluiden ja kaupungin työpajojen
pohjalta kootaan luonnos
• Luonnos on tarkoitus saada nähtäville
tänä vuonna
• Valmisteilla määräaikaisen projektisuunnittelijan palkkaus puhtaaksikirjoitustyöhön 1.6.2019 alkaen
Kuva: Ari Kuusela
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Saaronniemen Saukot täyttää 20 vuotta
Talviuintiseura Saaronniemen Saukot
asuu tätä nykyä Tammirannantien päässä
meren rannalla.
Kaikki alkoi Saaronniemen kärjessä, jossa
oli oikein hyvät puitteet talviuinnille.
Syntymäpäiväksi on merkitty 11.3. 1999.
Jatkaminen siellä oli mahdotonta Turun
kaupungin järjestelyjen seurauksena.
Pelkästään taloudelliset velvoitteet olivat
aivan kohtuuttomat Saukkoja kohtaan.
Oli lähdettävä jonnekin. Evakkopaikaksi
tuli Y-Hovi. Lyhyt aika olikin paikallisille
Hovilaisille Saukkojen ansiosta hyvä.
Paikallinen porukka sai taloudellista
hyötyä huonoon tilanteeseensa Saukkojen
maksaessa vuokraa useilta kuukausilta.
Sitten Saukkojen tie kulki Tammirannan
tietä Outorin kanssa yhteistyöhön. Outori

oli Turun kaupungin tukema yhdistys
alkoholisteille. Tämä yhteistyö ei ollut
helppoa. Kaupunki ilmoittikin yhtäkkiä,
että Outori lähtee ja Saukot alkavat
toimia itsenäisinä. Siitä alkoi voimakas
kehityksen aika. Kartanorakennus ostettiin
itselle ja kaikkia yhdistystoimintaan ja
talviuintiin liittyviä puitteita voitiin kehittää
voimakkaasti.
Saaronniemen Saukot kokee nyt olevansa
voimakkaasti Ruissalolainen joukko.
Ruissaloviiri liehuu salossa. Puheenjohtaja
Pekka Tuomaala totesi viiriä katsellessaan:
Mehän ollaan ruissalolaisia.
Saukot haluaa suojella luontoa ja tukea
kaikkea Ruissalossa tapahtuvaa positiivista
kehitystä. Tietysti talviuinnin kehittäminen
on pääasia. Saukot tekee voimakasta
ja hyvää yhteistyötä alueen muiden
uintiseurojen kanssa.

Saukot Ruissalon kärjen laiturilla. Kuvasta heijastuu iloisuus ja hyvä olo. Yhdistyksellä on
voimakas yhtenäisyyden tunne ja kaikki auttavat yhdistystä ja toisiaan.
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KOKOUKSET JA VIRKISTYSPÄIVÄT

Avoinna
ympäri
vuoden!

Villa Marjaniemessä järjestät onnistuneet
kokoukset ja virkistyspäivät. Ruissalon saari ja sen upea luonto tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja aktiviteeteille.
Kokouksen oheen tarjoamme maukasta
lähiruokaa ja kausiherkkkuja toiveidenne
mukaisesti.

HÄÄT JA MUUT JUHLAT
Pieteetillä restauroidun päärakennuksen
upea sisustus ja lukuisat yksityiskohdat tarjoavat häihin menneiden aikojen loistoa.
Vihkiseremoniankin voi järjestää katetulla ja
valaistulla, koko talon mittaiselle terassilla tai
ympäröivässä puistossa. Hääpari voi halutessaan yöpyä hyvin varustellussa hääsviitissä.

RANTASAUNA
Voit järjestää tilaisuutesi myös rantasaunalla tai yhdistää saunomisen päärakennuksessa vietetyn kokouspäivän jälkeiseksi
ohjelmaksi. Lämmitetty ja valaistu ulkoporeallas on käytössä ympäri vuoden.
Saunalle on myös mahdollista tilata tunnelmaan sopivaa syötävää.

PYYDÄ TARJOUS TILAISUUTEESI

KATSO MYÖS

Laura Louko, puh. 040 132 7168
tai info@villamarjaniemi.fi

Marjaniementie 50, 20100 Turku
Vain 10 minuuttia Turun torilta!

VILLA

RUISSALO
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www.villamarjaniemi.fi

Ruissaloyhdistyksen kotisivut kehittyvät
Yhdistys on uusinut kotisivunsa juhlavuoden 2018 aikana. Päivitetty sivusto löytyy osoitteesta www.ruissaloyhdistys.fi.
Sivuston keskeisenä sisältönä on jatkossakin ajankohtaisten tiedotteiden ja Ruissalolehtien lisäksi saaren huviloiden esittely. Myös saarella toimivat yritykset ja palvelut
esittellään sivuilla.
Jokaisesta huvilasta julkaistaan vähintään yksi valokuva sekä perustiedot mm.
rakennusvuodesta ja suunnittelijasta. Mikäli luontevasti löytyy laajempaa historiaa tai
kiinnostavia tarinoita, ne voidaan mieluusti lisätä sivuille. Ajatuksena on, että nykyisistä
omistajista tai asukkaista ei sivuilla kerrota. Poikkeuksen tähän voivat muodostaa ne
huvilat, joissa toimii kahvila tms. yritystoimintaa.
Toiveena on, että mahdollisimman moni yhdistyksemme jäsen toimittaisi ajantasaisen
valokuvan huvilastaan sekä halutessaan muuta tietoa sivuilla julkaistavaksi. Kuvat voi
lähettää sähköpostilla: oskari.huiskala@ruissaloyhdistys.fi
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Ruissalo-yhdistys, johtokunta 2019
Turkka Tunturi, puheenjohtaja 		
040 8342 620
Ruissalo 40 				turkka.tunturi@fimnet.fi
Juhani Andersson
		
0400 180 052
Ruissalo 15 				juhani.andersson@pp.inet.fi
Aila Harjanne 				050 5590 151		
Turun Aikuiskoulutussäätiö r.s. 		
aila.harjanne@gmail.com
		
Oskari Huiskala 				040 5952 735
Ruissalo 87 				oskari.huiskala@iki.fi
Lars Ingman 				040 7742 898
Ruissalo 76 				lars.ingman@pp.inet.fi
Jenni Jalava, rahastonhoitaja		
050 5226 643
Ruissalo 35 				jennim@martinex.fi
Leena Laihonen, sihteeri 			
02-44540, 044 5566 141
Ruissalon Kylpylä				vapaa-aika@sunbornhotels.com
Raimo Levonmaa 				040 5148 849
Ruissalo 80 				raimo.levonmaa@gmail.com
Aleksi Lunden 				040 5125 424
Ruissalo 91 				aleksi.lunden@gmail.com
Ritva Niemi 			
Ruissalo Kylpylä				ritva.niemi@sunbornhotels.com
Jukka Nikkanen 				0500 536 463
Ruissalo 84 				jukka.nikkanen@gmail.com
Susanna Raittinen
		
050 557 4887
Ruissalo 38 				susanna.raittinen@ideasr.fi			
Gina Suomi 			
Kuuvantie 180 				gina.suom@jet-lines.fi
Teuvo Tikkanen 				
Saaronniemen Saukot 			

040 7548 825
tevo101@hotmail.com

KUNNIAJÄSENET
Jouko Lehtonen 				0400 243 689
Ruissalo 60 				jouko.l.lehtonen@gmail.com
Arno Kasvi 				0400 829 696
Turun yliopiston 				
uolevikasvi at gmail.com
kasvitieteellinen puutarha
Juhani Heikkilä				040 5580 959
Ruissalo 95 				juhani1941@gmail.com
Pirkko Keskinen				
Ruissalo 34 				

puh. 050 5590 158
pirkko.keskinen@turku.fi , pirkkokeskinen6@gmail.com
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Yhdistys tiedottaa
Jäsenmaksu
Lehden ohessa on Ruissalo-yhdistyksen
jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu on 50,-/
talous. Eräpäivä on 30.7.2019

Ruissalo-viiri
Ruissalon omia isännänviirejä on taas
myynnissä. Viirit ovat Kylpylässä, niitä on
kahta kokoa 50 x 450 cm hintaan 65,- ja
40 x 300 cm hintaan 60,-. Ilmoittakaa
Ruissalon Kylpylä
yhteystietonne ja haluamanne viirin koko,
Ruissalon Kylpylän allasosaston käyttö on kun haette viirin, saatte sähköpostitse tai
Ruissalo-yhdistyksen jäsenille 7,-, lapset postitse laskun.
4-12 v 4,-,
10 kerran kortti 70,-.
Ruissalo-yhdistyksen kesäkahvitilaisuudet kesällä 2019 seuraavasti:
4.7. klo 18 Aleksi Lunden, Ruissalo 91
8.8. klo 18 Pirkko Keskinen, Ruissalo 34
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HYVÄÄ OLOA KYLPYLÄSTÄ
Ruissalon Kylpylässä virkistyvät sekä keho että mieli.
Kylpylän valoisa allasosasto, oma ranta, aurinkoinen
terassi, tasokas ravintola ja ihanat hoidot
kutsuvat viettämään leppoisia kesäpäiviä.

ruissalospa.fi | p. 02 44 55 100
Ruissalon puistotie 640, Turku
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