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Pääkirjoitus: Onko Koronan jälkeistä elämää? ON
Turkka Tunturi, puheenjohtaja | Ruissalo-yhdistys
On selvää, että Koronan keskellä pitää kirjoittaa Koronasta. Siksi kirjoitan Koronasta. Edellinen Ruissalo-lehti ilmestyi kesällä 2019 ennen Koronaa. Se oli silloin varsin
elinvoimainen, muhkea pakkaus monenlaista ja painavaa asiaa Ruissaloon liittyen.
Seuraavana keväänä alkoi Korona ja kaikki
kuihtua. Ei ihan kaikki. Kesän 2020 lämpö
toi Ruissaloon ennätyksellisen kasvukauden. Meidän lintukotomme luonto ei Koronasta piitannut. Me asukkaat piittasimme.
Vetäydyimme koloihimme, kaikki yhteinen
kiva jäi kokematta: seminaari, pihakahvit,
venetsialaiset, jouluglögit. Soudettiin ja
huovattiin, kutsuttiin ja peruttiin.

Susanna Raittinen. Ryhmiin voivat liittyä
yhdistyksen jäsenet oman kiinnostuksensa mukaan.
Koronan jälkeen versoaa ja vahvistuu Ruissalossa monenlaista aktiviteettia. On perusteilla Ruissalon yrittäjien oma verkosto,
jonka tarkoituksena on yhteisvoimin tehdä
tunnetuksi saarellamme olevaa yritystoimintaa. Palveluntuottajien määrä lähentelee jo kolmeakymmentä. Moni niistä on
antanut tukensa yhdistyksellemme tämän
lehden ilmoitusten kautta. Monet kiitokset
siitä!
Aika rientää. Ensi kuun jälkeen olemme jo
vuodessa 2022. Ei uuteen kevääseen ja
kesään enää ole pitkä matka. Silloin Korona antaa meille jo vapaammat kädet. Pääsemme taas tuttuihin kesätapaamisiimme
pihakahvien myötä.

Kuluva syksy antaa toivoa. Saimme jo kokea hienon seminaarin. Mukana oli ruissalolaisia sankoin joukoin entiseen tapaan.
Perinnekohteiden korjausrakentaminen
kiinnosti. Kuulimme kolme hienoa esitelmää. Ne kirvoittivat myös vilkkaan keskustelun. Niistä on tiivistelmät ja esitysmateriaaleja tämän lehden sivuilla. Kiitokset
esitelmöitsijöille!

Sitä ennen kuitenkin toivotan lukijoille rauhallista joulun odotusta ja hyvää alkavaa
vuotta 2022.

Vuosikokoukseenkin päästiin jo turvallisin
mielin. Siellä kuulimme salonkivene Boniton korjausprojektista. Ensi kesänä saamme nähdä Boniton risteilevän Ruissalon
vesillä samaan tyyliin kuin vuosisata sitten. Oskari Huiskala esitteli jäsenkyselyn
tuloksia. Sen pohjalta vuosikokous perusti
kaksi teemaryhmää: Luonto ja Korjaus- ja
perinnerakentaminen. Edellisen veturiksi
nimettiin Jouko Lehtonen ja jälkimmäisen

Tapaamisiin
yhdistyksen
jouluglögeillä
12.12.2021
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Kuva: Tiina Nuortimo
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Villa Marjaniemen historiaa
Marjaniemen mykistävä luonto

”Vastapäätä Turun linnaa on Ruissalon saari, joka on saanut nimensä viljavuudestaan.
Se näet tuottaa runsaasti viljaa, ja siellä on
kaikenlaisia yrttejä, ruohoja ja puita, joita ei
tavata muualla Suomessa.” (Daniel Juselius: ”Vanha ja uusi Turku”, 1700)

neetkin, sillä saaren tammet ovat poikkeuksellisen mutkaisia. Ruissalossa on kaksi
luonnonsuojelualuetta, joista toinen sijoittuu Choreauksen lähteen ympärille lehtoalueen ytimeen. Vuonna 1983 saareen perustettiin toinen suojelualue,Marjaniemen
luonnonsuojelualue, joka käsittää kaiken
kaikkiaan 29 hehtaaria metsää -mukaan
lukien Marjaniemen kartanon ympäristön. Marjaniemen ympäristö on myös osa
Natura 2000 -verkostoa. Lisäksi LounaisSuomen ympäristökeskuksen päätöksellä
vuodesta 2006 eteenpäin kartanon rannat
muodostavat osan rauhoitettua “Ruissalon lintulahdet ja -rannat” -suojelualuetta.
Ruissalon iäkkäät jalopuumetsät tarjoavat
monille niitä suosiville lajeille erinomaiset
elinympäristöt. Ravintoa ja pesäpaikkoja on runsaasti. Linnuston kokonaistiheys
on luonnonsuojelualueilla jopa 1000 paria
neliökilometrillä, kun lounaissuomalainen
metsä ylläpitää keskimäärin 250 parin tiheyttä. Kolopuiden merkitys on hyvin tärkeä, koska tammivaltaisilla alueilla 40% linnuista pesii luonnonkoloihin.

Ruissalon saari kuuluu harvinaiseen tammimetsävyöhykkeeseen. Monipuolinen
ja rehevä luonto tarjoaa hyvän elinympäristön monille nisäkäslajeille, linnuille sekä selkärangattomille. Pinta-alaansa nähden Ruissalo on Suomen kasvirikkaimpia
alueita. Saaren läntiset osat ovat havu- ja
sekametsää,itäpuolelle puolestaan on levittäytynyt kaikkiaan noin 100 hehtaarin
laajuinen tammimetsä. Vanhimmat tammet ovat jopa 400-vuotiaita. Tammien
elämä Ruissalon helmoissa ei kuitenkaan
ole ollut helppoa, ja puista onkin luettavissa menneistä ajoista kertovia merkkejä.
Vuonna 1647 nimittäin säädettiin laki,jonka
perusteella kaikki tammet kuuluivat kruunulle. Vaikka tammimetsiä suojeltiin, valittiin laivanrakennuksen tarpeisiin kaikki parhaimmat rungot. Isonvihan aikana (1713-21)
venäläiset kaatoivat lähes kaikki Ruissalon
tammet ja veivät ne Pietariin laivaston tarpeisiin ja kaupungin perustuksiksi.

Ruissalon yleisimmät linnut ovat peippo
(500 paria), pajulintu (400 paria), kirjosieppo (250 paria) ja sinitiainen (200 paria). Sinitiainen oli vielä harvinaisuus 1900-luvun
alussa, mutta sen kanta on kasvanut räjähdysmäisesti.

Seuraavasta tammisukupolvesta hyötyi
maaherra E.C. von Willebrand, joka alaisiltaan hankki luvan “poistaa viallisia ja nuormetsää haittaavia” tammia ja hakkautti
vuosina 1798-99 saarelta 710 arvokkainta
tammenrunkoa. Näin ollen saarelta on aikoinaan hakattu kaikki parhaimmat rungot
ja jäljelle on jäänyt vain lahovikaisia, mutkaisia ja haaroittuneita tammia. Tämän ovat
monet Ruissalossa liikkuneet huoman-

Marjaniemen piha-alueesta teetettiin luontoarvojen perusinventointi 2000-luvun
alussa (JM-Ympäristötutkimus 2001). Koko piha-alueen kasvillisuus tutkittiin ja tehtiin kasvillisuuden yleiskuvaus sekä arvio
luonnontilaisuudesta ja kulttuuriarvoista.
Alueelle laadittiin myös hoitosuositus, jota
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noudattamalla pystytään varmistamaan
ainutlaatuisten luontoarvojen säilyttäminen ja korostaminen. Marjaniemen ympäristö todettiin hyvin monilajiseksi ja runsaslintuiseksi alueeksi. Linnuston tiheys on
Marjaniemessä jopa poikkeuksellisen suuri:
noin 1500 paria neliökilometrillä.
Marjaniemen alueelta voi löytää myös useita harvinaisia hyönteislajeja, joista osa on
jopa maailmanlaajuisesti tarkasteltuna
uhanalaisia. Lajeista useimmat ovat riippuvaisia jalopuulehdoista, ja niiden isäntäkasvina on yleensä tammi tai lehmus. Koska
Marjaniemi rakennuksineen sijaitsee tiiviisti lehtopuualueen syleilyssä, voi tarkimmat
löytää harvinaisia hyönteislajeja jopa aivan
huvilan pihapiiristä.
Marjaniemen alueelta on aikaisemmin kerätty inventointitietoa eri hyönteisryhmistä. Alueelta on löytynyt kaksikin EU:n
luontodirektiivin liitteen II lajia: erakkokuoriainen ja vennajäärä. Muun muassa näiden
lajien osalta on tärkeää, että Marjaniemenkin ympäristössä säilytetään riittävästi lahoja tammia sekä puistolehmuksia. Myös
kaatuneet lahopuut jätetään ympäristöön

lahoamaan, sillä esimerkiksi vennajääräpopulaation säilyminen vaatii jatkuvaa lahopuukiertoa. Marjaniemen alueella asustavista lintulajeista kenties tunnetuin on
satakieli. Ensimmäinen satakielihavainto Ruissalosta on vuodelta 1949 Marjaniemen ja Hiiriluodon rantapensaikoista. Satakielen taitava laulu kaikuu Marjaniemen
rehevissä lehdoissa etenkin iltahämärissä.
Koiraat saapuvat toukokuun puolessa välissä ja aloittavat laulunsa heti pesimäpaikan löydyttyä. Satakielet rakentavat pesänsä maahan, aluskasvillisuuden suojaan.
Satakielen ohella myös punavarpunen
saapui kaakosta Ruissaloon aikaisessa vaiheessa, ensimmäinen havainto linnusta
tehtiin jo vuonna 1947. Punavarpunen on
muuttolintu, joka saapuu Suomeen toukokuun puolivälissä – kesäkuun alussa.
Syysmuutto alkaa aikaisin, jo heinäkuun
kolmannella viikolla alkavat pesinnästään
selvinneet vanhat linnut kerätä ihonalaista
rasvaa muuttomatkaa varten. Nuoret lähtevät muutolle hieman myöhemmin, pääosin elokuun loppuun mennessä. Punavarpusen laulu kirkas, kuuluva vihellys, jonka se
esittää puun, pensaan tai ruo’on latvassa.

Kuva: Mervi Liutu
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Suhteeni Ruissaloon on elämän mittainen
Eerika Rinne, Hotellinjohtaja, Sunborn Saga Oy

Lapsena metsänhoitaja vaarini opetti minua luonnon monimuotoisuudesta Ruissalon metsissä ja poluilla. Pitkät kävelyt
palkittiin munkkikahveilla Honkapirtin hämyisessä tunnelmassa. Saatan vieläkin
aistia paikan tunnelman ja maistaa sokerin
suupielissä.
Teineinä kuljimme bussilla Saaronniemeen
uimapuvut ja makkarat repussa nauttimaan vapaudesta.
Nuoruuden vuosina Ruissalossa tuli vierailtua lähinnä heinäkuun ensimmäisenä
viikonloppuna, ja tunnelma oli hyvin erilainen, kun syvien keskustelujen metsäretkillä. Toin usein Ruisrockiin ulkolaisia ystäviäni, ja edelleen muistan sekä ystävieni
ihastuksen ainutlaatuisesta miljööstä että oman lähes pakahduttavan ylpeyden
tunteen, jota koin esitellessäni ystävilleni
kotikaupunkiini kuuluvaa Ruissaloa, jossa
saimme kokea kansainvälisen festivaalien tunnelmasta meren välittömässä läheisyydessä valtavien Ruotsinlaivojen lipuessa ohitsemme.

Hei Ruissalolaiset,
Kiitos, että sain osallistua seminaariinne
kauniissa Villa Marjaniemessä. Oli upeaa
olla läsnä, ja nauttia mielenkiintoisista luennoista ja vieraanvaraisuudestanne. Yhteisöllisyyden tunne oli vahvasti läsnä tilaisuudessa, ja arvostukseni tekemäänne
työtä huviloiden kunnossapidon ja alueen
hyvinvoinnin puolesta kasvoi entisestään.
Oma suhteeni Ruissaloon on elämän mittainen; turkulaisena olen ollut etuoikeutettu kasvamaan tämän ainutlaatuisen upean
saaren läheisyydessä, ja ammentamaan
sieltä sekä luonnon voimaa, rauhaa että
muita muistoja matkan varrelta.

Muutamia vuosia myöhemmin työntelin
vaariani, joka aikoinaan minut tutustutti
Ruissalon luontoon, pyörätuolilla Kylpylän
puistoissa. Näistäkin ajoista minulla on vain
kauniita ja lämpimiä muistoja.
Palattuani kaksi vuotta sitten kotiin Turkuun
lähes neljännesvuosisadan poissaolon jälkeen, oli Ruissalo ensimmäisiä paikkoja,
jonka halusin silloin 5- vuotiaalle lapselleni
esitellä. Toivon voivani tarjota hänelle samanlaisia lämpimiä muistoja ja mahdolli8

suuden kokea samaa yhteyttä luontoon,
mitä itse olen saanut tuntea tällä upealla
saarella. Pohdimme usein yhdessä, millaisia tarinoita vanhoilla, satumaisen kauniilla
huviloilla tai aarnimetsän puilla olisi meille
kerrottavana, jos osasisivat puhua. Onneksi on olemassa upeita opastettuja kierroksia ja alueeseen perehtyneitä oppaita, jotka
toimivat tarinoiden tulkkeina, ja mahdollistavat tarinoiden ja tiedon jatkumisen.
Olen etuoikeutettu, että pääsen työni puolesta viettämään aikaa Ruissalossa. Kylpylän ikkunoista siintävä luonto ja Airisto he-

rättävät minussa kunnioitusta ja nöyryyttä
joka päivä, ja koen suurta kiitollisuutta, että
saan viettää vapaa-aikani lisäksi myös työaikaani tässä uniikissa ympäristössä. Toivon oppivani vielä paljon uutta sekä saaren
historiasta että luonnosta.
Toivon myös sydämestäni, että saan tutustua teihin paremmin. Olette aina tervetulleita tapaamaan minua Ruissalon kylpylään.
Toivotan teille oikein hyvää ja aurinkoista
syksyä!

Kuva: Mervi Liutu
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Turun salainen keidas, Iso-Puolala

Katariina Entonen, toiminnanjohtaja | Rakennusperinteen Ystävät ry
Iso-Puolala oli aikoinaan suuri maatila. Kun
Turku oli vielä kooltaan rajallinen, talo ei itse asiassa kuulunut kaupunkiin, vaan Maarian pitäjään. 1900-luvun alkupuolella se
testamentattiin Turun kaupungille. Rakennuksissa oli enimmillään yhdeksän vuokrahuonetta, joten pihapiirissä on riittänyt
vilskettä!

Puolalanmäki on yksi Turun seitsemästä
kuulusta kukkulasta, ja sitä hallitsee Taidemuseon kruunaama kulttuuriympäristökokonaisuus, Puolalanpuisto. Puiston laidassa, vanhojen jugendtalojen ympäröimänä
sijaitsee maalauksellinen Iso-Puolalan taloryhmä. Syreenipensaiden katveessa pitkään piilotelleet ja ajan oloon lähes huomaamattomiksi hiutuneet talot ovat viime
vuosina nousseet uuteen kukoistukseen.

Vuosikymmenten saatossa taloissa ehti
asua lukuisia vuokralaisia, ja viimeisimmät
muuttivat pois vasta 1990-luvun alussa.
Päärakennusta käytti vielä jokin aika sitten
kaupungin Viheryksikkö – aiemmin siellä oli
työnjohdon toimitilat, sittemmin työntekijöiden taukotupa.

Ensin kuitenkin lyhyt historiakertaus: IsoPuolalan talot ovat Turun vanhimpia säilyneitä puutaloja. Pihapiiriin kuuluu kaksi pitkälti alkuperäisessä hahmossaan olevaa
asuinrakennusta. Päärakennus on siirretty paikalleen 1770-luvulla, ja jo sitä ennen
sen hirsirunko on palvellut tehtävässään
toisaalla kaupungissa. Pihapiirin pienempi
asuinrakennus on rakennettu 1820-luvulla,
ja sen alla on historiallinen holvikellari.

Nykyään Iso-Puolala on Rakennusperinteen Ystävät ry:n omistuksessa. Valtakunnallisesti toimivan yhdistyksen toiminta on
suunnattu kaikille rakennusperinteestä ja
kulttuuriympäristöstä kiinnostuneille.
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Yhdistys järjestää mm. retkiä ja kursseja.
Tärkein tehtävämme on edistää vanhan
rakennuskannan vaalimista. Syvällisen tiedon sekä käytännön ohjeiden antamiseksi
yhdistys julkaisee Tuuma-lehteä. Se jakaa
tietoa perinnerakentamisesta yli kahdelle
tuhannelle jäsenelle ympäri Suomen. Tuuma on ei-kaupallinen, ja sen aineisto syntyy vapaaehtoisvoimin. Säännöllisesti neljä
kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu on alallaan Suomen ainoa.
Iso-Puolalaa on kunnostettu perinteisin
menetelmin nyt kahdeksan vuoden ajan, ja
pala palalta talot kohentuvat entiselleen.
1960-luvulla toimistotiloiksi remontoitu
päärakennus oli ostohetkellä sisätiloiltaan
varsin huonossa kunnossa. Kun muoviset
pintamateriaalit ja levytykset on nyttemmin saatu poistetuksi, esiin on saatu vanhoja alkuperäisiä pintoja ja patinaa.
Talon huoneissa tuodaan esille sen menneitä vaiheita ja kerrostumia esimerkiksi tapetti- ja maalipintasarjoina. Salin alkuperäisen käsittelemättömän lankkulattian päällä
oli 8 kerrosta eri aikojen lattiapinnoitteita
– niistä talteen otettu näyteviuhkakin on
yleisön katsottavana, samoin tietenkin tuo
kerrosten alta löytynyt kaunis vanha lattiapinta, jota kuurataan perinteiseen tapaan
aika ajoin. Lahjoituksina tai lainoina saadut
vanhat huonekalut viimeistelevät vanhan
talon tunnelman.

Perinteiset ruusukupit ja kotona leivotut
herkut ovat kahvin- ja tunnelmanjanoisten
kävijöiden suosiossa. Kiireisinäkin kahvilapäivinä talon lämmin tunnelma ja yhteinen tulevaisuudennäkymä saa talkoolaiset
jaksamaan. Yli 200-vuotiaat talovanhukset
kunnostetaan puiston helmeksi, ilahduttamaan kaupungin asukkaita ja puiston kulkijoita.

Vanhojen rakennusten huolellinen kunnostaminen vaatii paljon voimavaroja,
konkreettisia varojakin, sekä talkoohenkeä.
Talossa sesongeittain ja talkoohengessä
toimiva Iso-Puolalan Kahvila on yksi tapa
hankkia rahoitusta talojen pelastamiselle. Kahvilasta on tullut varsin suosittu, sillä
vastaavanlaista, aitoa vanhan ajan tunnelmaa ei Turun keskustasta hevin löydy.

Iso-Puolala
Puolalanpuisto 7
20100 Turku
www.tuuma.net
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Hoida, huolla, harkitse

Katariina Entonen, toiminnanjohtaja | Rakennusperinteen Ystävät ry
Tavallisessa arkipuheessa usein kauhistellaan, miten kallista vanhan talon korjaaminen onkaan. Remontoimiseen voi tosiaan
upottaa omaisuuden - tai toisaalta talon
voi kunnostaa aivan kohtuullisin kustannuksin. Kyse on valinnoista. Turhan usein
korjataan ehjää ja vaihdetaan vanhoja rakennusosia kopioihin helppohoitoisuuden
nimeen vannoen.
Älä ole herkkäuskoinen, vaan suhtaudu
mainontaan kriittisesti. Teollisten tuotteiden markkinointi ei kunnioita ikää ja ainutlaatuisuutta, ei myöskään perinteisten
materiaalien ja menetelmien laadukkuutta. Pidä kiinni tiukkasyisistä ikkunoistasi,
metsästä vanhaa lasia rikkoutuneen tilalle.
Ihaile iäkkäitä ovia ja kuluneita kynnyksiä.
Harkitse vakavasti myös ajan patinoimien
pintojen säästämistä. Älä raasta talon historiasta kertovia seinäpapereita pois, vaan
korjaa pinkopahvin repeämät ja oio kuhmut. Hoida ja huolla taloystävääsi. Ole ylpeä omastasi, hyväksy erityispiirteetkin!
Säästävää korjausrakentamista on syytä harjoittaa paitsi sisätiloissa myös talon
julkisivuissa. Ränsistyneet ’helmat’ tai pienet hirrenvaihtotyöt eivät ole syy uusia koko seinää, saati rakennuksen kaikkia julkisivuja. Vanha, hyvälaatuinen seinälauta
kannattaa säästää, ja korjaamista vaatinut
kohta voidaan paikata. Juuri näin toimittiin
ennenkin.
Rakennusperinteen Ystävien toimitalossa
Iso-Puolalassa on pohdittu korjaamisen
problematiikkaa.

Iso-Puolalan rakennukset olivat olleet pitkään hoitamattomina, ja vuosikymmenten
takaiset virheelliset ’lautaa laudan päälle’ -pikakorjaukset olivat aiheuttaneet lahovaurioita. Tippalistan tehtävänä on ohjata vesi pois rakenteista, silmänlumeeksi
asennetut listat hautaavat kosteuden seinärakenteisiin. Rakennusten hirsikehikoita ja laudoituksia kohennellaan nyt säästävästi paikkakorjauksin. Sekä kukkaro että
luonto kiittävät.
Hyvälaatuinen puutavara on kaiken korjaustyön lähtökohta. Laatutavara ja kierrätys olivat kunniassaan jo 1700-luvulla, kun
talo pystytettiin kahdesta vanhasta hirsikehikosta. Hirret suojattiin kauttaaltaan
13

Hoida ja huolla
taloystävääsi. Ole
ylpeä omastasi,
hyväksy erityispiirteetkin!
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tuohikerroksella ja paksuilla verhouslaudoilla. Katse kohdistetaan kauas horisonttiin myös nyt, ja kierrätystä harrastetaan
edelleen.

niin, että sen alkuperäinen viehätys säilyy?
Tai: Säästääkö olemassa oleva, ei niin onnistunut myöhemmän ajan muutos, vai palatako rakennusaikaiseen asuun?

Iso-Puolalan pihapiirin pienempää hirsirakennusta on aikojen kuluessa laajennettu
rankorakenteisilla lisukkeilla; kuisteilla ja
pienillä varastotiloilla. Myös näitä kunnostetaan nyt paikkakorjaten ja vanhaa säästäen. Pienet vinoudet ja erilaiset kompromissiratkaisut kuuluvat asiaan, ja ne hyväksyy
iloiten, jos vaihtoehtona on samaisten tilojen uudisrakentaminen.

Iso-Puolalassa pohdintoja aiheutti pihajulkisivun betoniporras. Lopputuleman ratkaisi portaan huono kunto, sen rakennukselle aiheuttamat lahovauriot, hallitseva
sijainti rakennuksen pihajulkisivussa sekä
vanha valokuva, jonka perusteella uusi rakennettiin.

Laadukkaat rakennusmateriaalit ja taidokas työnjälki ovat perustavanlaatuisia tekijöitä onnistuneessa lopputuloksessa. Ennen työkaluihin tarttumista vanhan talon
kunnostajalla on kuitenkin monta pohdinnan paikkaa: Miten talo palvelisi nykyasujia

Vanhan talon korjaajan kannattaa muistaa
kolme tärkeää sanaa: hoida, huolla ja harkitse. Pihapiirin säännöllinen hoito, rakennusten tarkkailu ja huolto sekä vakaa harkinta isojen uudisratkaisujen edessä pitää
talon ja sen asukkaat sekä tyytyväisinä että terveinä.

15

Enemmän elettävää,
vähemmän mietittävää
Omistaja-asiakkaana saat parhaat hyödyt
huolettomaan huomiseen pankki- ja
vakuutuspalveluista sekä kertyvistä OP-bonuksista
Tutustu lisää op.ﬁ/omistaja-asiakkuus
Omistaja-asiakkuus – elämääsi varten
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Säilyttävä korjaaminen
Lauri Leppänen, rakennusrestauroinnin artenomi (amk) | Restart Oy

Kunnostaminen
•valitaan materiaalit joissa ei ole muovia
• kosteuskapasiteetti, hygroskooppisuus
• ilmatiiveys, muttei höyrytiiveys
• vanhaa rakennusta ei pureta pelkäksi kehikoksi
• jokainen kohde on yksilö – ei samoja valintoja kaikkiin
• kellarit ja ullakkotilat rakentamattomiksi tai rakennetaan oikein
• puumateriaaleissa valinta
Vanhoja rakennuksia kunnostettaessa käytetään usein uusia rakenneratkaisuja ja materiaaleja, joiden käyttäytyminen on erilaista kuin vanhoilla materiaaleilla ja usein tämä johtaa
ongelmiin. Virheellisten rakenneratkaisujen seurauksena vanhoja rakennuksia on valitettavan usein pilattu ja pilataan edelleen.
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Vanhojen rakennusten säilymisen edellytykset:
• ehkäisevät toimenpiteet ja kunnosta huolehtiminen
• maan pinnan viettäminen rakennukseen, routiminen yms.
• kukkapenkit, pensaat, puut
• vuotavat vesikourut ja katot, puhdistus, huolto
• rikkoutunut tippalista
• vahvistaminen ja tukeminen
• osittain hajonneita kohtia voidaan tukea, säilytetään alkuperäistä
• jos kaikki vähänkin vaurioitunut uusitaan aina kokonaan, kohta on vain 		
uusista materiaaleista tehtyjä vanhoja taloja, ei enää vanha,
vaan kopio
• vanhoja rakennuksia ei tulisi siirtää, vain jos muuten purettaisiin
• tuulettuva yläpohja, alapohja
• rakentamaton vintti ja kellari
• hengittävä seinärakenne
• muoviton
• eristeillä hyvä kosteuskapasiteetti, puumateriaalit, pahvit, paperit, selluvilla…
• ilmatiiveys

Miten aloitan kohteen kunnostamisen:
• asu ensin vuosi
• vauriokartoitus ja korjaussuunnitelma, ei yhtään reikää kattopahviin ennen sitä
• koko talon läpi käyminen, mikä vaikuttaa mihinkin ja missä
järjestyksessä kunnostetaan
• tekniikoiden ja menetelmien valinta, materiaalit yms.
• korjataan vaurioalueet ja parannetaan tarvittaessa
• ulkoverhoukset voidaan purkaa ehjänä
• lattioita ei tarvitse purkaa hirsikorajusten yhteydessä
• dokumentointi
• raportti
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Missä voi mennä eniten vikaan:
• purkaa talon hirsirungolle ja kokee tekevänsä kulttuuriteon
• aloittaa ilman suunnittelua työn
• ei pitäydy perinteisissä materiaaleissa
• maalityyppi vanhan talon ikkunoihin ja ulkoverhouksiin
• ei etsi suunnittelijaa, joka ymmärtää vanhaa rakennusta esim lvi-suunnittelija
painovoimaisen ilmanvaihdon
• ulkoverhouksien purku lisälämmöneristyksen vuoksi ja tuuletusraon merkitys

Rakentaminen nykyaikana ja ennen:
• suunnittelu ja suunnittelijat
• rakentajat ja rakentamistapa sekä asenne
• rakennuttajan toiveet
• voiko niihin vaikuttaa
• muoti
• Onko rakentamisemme huonon laadun takana asiakas, suunnittelijat
vai rakentajat?
• Rakentaminen pilkotaan suunnittelusta toteutukseen useiden yhden
osa-alueen osaajien temmellyskentäksi
• Suunnittelijat ja rakentajat osaavat usein yhden tyylin ja tätä tyyliä käytetään 		
kaikessa ja kaikissa kohteissa.
• Hyvä suunnittelija pystyy perustelemaan ja kääntämään asiakkaan pään

Miksi meillä on ongelmia rakennustemme kanssa? Miksi tämä ongelma paisuu koko ajan isommaksi?
• Rakennusmääräyksistä päättäjille tervettä maalaisjärkeä.
Ohjeistaako rakennusteollisuus?
• Mitä mieltä on tutkijat ja yliopisto
• tutkimuksen tilanne suomessa
• tarvitsemme tutkimuksia todellisesta energiankulutuksesta
• Tarvitsemme tutkimustuloksia hydroskooppisista materiaaleista
• Savi äänieristys, palo yms.

Uudet rakennuksemme

• Useat tuntemistani ja haastattelemistani ihmisistä on tehnyt muovitetun ta		
lon, koska heillä ei ole aikomustakaan asua siinä kuin hetki ja myydä pois
(sama puutalojen remonteissa, kaupungeissa)
• Rehellistä tietoa jakamalla saataisiin tehtyä rakennuksia, jotka kestäisivät
isältä pojanpojalle ja ihmisillä olisi halu asua terveellisissä rakennuksissa
• Jopa rautakaupan myyjät ja uusien betonikerrostalojen suunnittelijat
tietävät minkälainen talo on terveellinen talo
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Miten rakentaminen tulisi tehdä:
• Rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan ihmisten suurimmaksi
investoinniksi koko elämässä
• Rakentaminen tulisi olla maalaisjärjellä ymmärrettävää.
Rakentaminen ja rakenneratkaisut tulisi olla sellaisia, että niiden
rakennusfysikaalinen toiminta voidaan selittää peruskansalaisellekin
ymmärrettävästi.
• Rakennuksen käyttö ja huolto helppoa
• Jos rakennusmies ymmärtää rakennuksen rakennusfysiikan ja miksi
rakenne on suunniteltu näin, saamme varmemmin kunnollisia taloja

Eri rakennusosien kunnostaminen:

suhteet

• vanhat rakennukset ja rakennusosat on tehty kunnostettaviksi
• oikeat materiaalit ensiarvoisen tärkeää
• perustukset, vesikatot, rungot, ulkoverhoukset, ikkunat ja ovet, lattiat yms.
• vanhat kattorakenteet ja katemateriaalit
• hirsirungot, vauriot ja kunnostaminen
• ikkunat ja ovet
• ulkoverhoukset, korjaus ja maalaus (puu, rapattu) yksityiskohdat, mitta-

C
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• lattiat, lattiaeristeet
• sisäpinnat, pinkopahvit, tapetit, materiaalit
• kodin tekniikka
• märkätilat
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CY
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20

SAARISTORAVINTOLA
Saaristonherkut ovat palanneet
Saaristo on jälleen kaupungissa. Ravintola OOBU tarjoaa raikkaita
saaristolaisruokia keskellä Turkua perinteikkäässä Bassin talossa.
Kalaa, lammasta ja kasviksia monessa muodossa, perinteitä
kunnioittaen ja uusinta keittiöosaamista hyödyntäen. Herkkuja, jotka
ravitsevat sielua ja ruumista.

OOBU - Saaristoravintola
Läntinen rantakatu 9 20100 Turku
020 128 09 00 - info@oobu.Ñ - www.oobu.Ñ
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Suojelumerkintä talossani! Mitä se merkitsee?
Sanna Kupila, tutkija | Turun museokeskus
Kertaus, kertaus, kertaus. Siitä on aina hyötyä, ja sen vuoksi minua pyydettiin kertaamaan seminaarissa mitä suojelumerkintä
talossa tarkoittaa ja miten sen kanssa tulee toimeen.

tettu kitillä, ei suurella puisella lasituslistalla. Ja kun huviloiden sadevesijärjestelmiä
uusitaan, kannattaa varmistaa, että katolta vedet kerää iso suppilo ja siitä lähtevän
syöksytorven taitoskohdat ovat kantikkaita, peltisepän tekemiä. Samanlaisia kuin
joskus silloin ennen!

Rakennuksia suojellaan pääsääntöisesti
kaavoituksella. Ruissalon nykyinen, vuonna
1999 vahvistettu osayleiskaava on suojelun
osalta erittäin tarkka. Siinä jokainen Ruissalon huvila, niin iso ja koristeellinen kuin pieni ja vaatimaton, on suojeltu. Kaavan tahtotila on myös säilyttää nykyinen tilanne eli
alueelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia eikä muodostua uusia asuintontteja.
Tuossa samaisessa osayleiskaavassa myös
määritellään korjaamisen reunaehdot. Virallinen luvan antaja ja valvoja on rakennusvalvonta, museon rooli on olla asiantuntijana korjaus- ja muutostöissä. Museokeskus
myös valvoo ELY-keskuksen ja Museoviraston myöntämien avustusten käyttöä
korjauksissa. Näin syksyllä onkin taas aika hakea korjausavustuksia, mikäli on tarpeen. Museoviraston sekä ELY-keskuksen
myöntämien avustusten hakuaika päättyy 30.11.2021 klo 15.00. Vastaan mielelläni
avustusasioihin liittyviin kysymyksiin, ottakaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.
Kokonaisuuden kannalta korjauksissa monilla pienillä yksityiskohdilla on merkitystä.
Klassisen esimerkin mukaan pienistä puroista syntyy suuri virta. Sama näkyy korjauksissa. Pienien yksityiskohtien puute tai
niiden muutos luovat vähitellen talosta aivan toisenlaisen kuin se on alkujaan ollut.
Katoilla kuuluu olla tiili tai konesaumattu
peltikate, ei tiiltä jäljittelevä profiloitu pelti. Ikkunoiden kuuluu puolestaan olla lasi-

Näytin esimerkin myös ulko-oven väristä. Kyseessä oli Marjaniemen puutarhurin
asunto, jota on viime vuosina kunnostettu. Muuten tuli hyvä, mutta punaisen talon
ulko-ovet, myös isot varaston ovet, olivat
saaneet jostain syystä valkoisen värin. Asiaa ollaan onneksi korjaamassa, ja varastoosan ovet maalataan mustiksi ja ulko-ovi
tumman ruskeaksi. Ulko-oven väri on harvoin ollut valkoinen, yleensä ne ovat olleet
punaruskeita, tarkoituksena jäljitellä näin
jonkin jalopuun väriä. Jalopuiset ovet on
aikoinaan lakattu tai muusta puusta tehdyt ovet ootrattiin jäljittelemään tammea
tai muuta jalopuuta. Toki, kun kesäisessä huvilaparatiisissa ollaan, pääoven väri
tai ainakin verannan ovet ovat olleet myös
valkoisia.
Monesti kysytään saako purkaa? No ei saa,
ei ainakaan sitä huvilaa. Pihapiirin ulkorakennuksia on voinut tapauskohtaisesti
purkaa ja korvata vastaavalla uudisrakennuksella. Joissakin tapauksissa itse huvilasta on voinut purkaa myöhemmin tehdyn kuistin ja korvata sen uudella. Näissä
on ollut kyse alkuperäisen rakennusajan
tyyliin palauttavasta muutoksesta. Ruissalon vanhimpia huviloita ei ole ollut tarve
laajentaa, tilaa on yleensä riittämiin. Saaren pienempien, myöhemmin rakennettu22

jen kesäasuntojen kohdalla on kyselty laajennusmahdollisuudesta. Museokeskus on puoltanut pienimuotoista laajentamista.
Mutta, ennen kaikkea, kiitos teille ruissalolaisille, kun jaksatte kunnostaa ja pitää huolta
huviloista, meille kaikille arvokkaasta kulttuuriperinnöstä!

Leppäniemen kuistin muutosvaiheet.
Kuvat Turun museokeskus, mv-kuva C.J. Gardberg, muut Sanna Kupila.
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Ruissalon Mainingin tunnelmallinen merellinen miljöö takaa unohtumattoman illallisen ja sekä loistavat puitteet erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen.
Ravintolasalin lisäksi asiakkaiden
käytössä on myös uusittu terassi.
Ravintola avaa ovensa jälleen perinteisesti 1.5.2022

Tervetuloa!
+358 (0)50 336 4460
info@ruissalonmaininki.�
www.ruissalonmaininki.�
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Ruissalo-yhdistys, johtokunta 2021
Turkka Tunturi 		
Ruissalo 40 			

puheenjohtaja 040 8342 620
turkka.tunturi at fimnet.fi

Oskari Huiskala 			
Ruissalo 87 			

varapuheenjohtaja 040 5952 735
oskari.huiskala at iki.fi

Lars Ingman 			
Ruissalo 76 			

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

Jenni Jalava			
Ruissalo 35 			

rahastonhoitaja 050 5226 643
jennim at martinex.fi

Leena Laihonen
Ruissalon Kylpylä			

sihteeri 02-44540, 044 5566 141
vapaa-aika at sunbornhotels.com

Raimo Levonmaa 		
Ruissalo 80 			

040 5148 849
raimo.levonmaa at gmail.com

Aleksi Lunden 			
Ruissalo 91 			

040 5125 424
aleksi.lunden at gmail.com

Ritva Niemi 			
Ruissalo Kylpylä			

ritva.niemi at sunbornhotels.com

Jukka Nikkanen 			
Ruissalo 84 			

0500 536 463
jukka.nikkanen at gmail.com

Susanna Raittinen 		
Ruissalo 38 			

050 557 4887
susanna.raittinen at ideasr.fi			

Gina Suomi 			
Kuuvantie 180 			

gina.suomi at jet-lines.fi

Teuvo Tikkanen 		
Saaronniemen Saukot 		

040 7548 825
tevo101 at hotmail.com

Riitta Ekuri 			040 525 1701
Turun Aikuiskoulutuskeskus
riitta.ekuri at turunakk.fi
Tapio Vuojärvi 			
Ruissalo 19 			
Kunniajäsenet:
Jouko Lehtonen
Ruissalo 60 			

tapio.vuojarvi at yahoo.com

0400 243 689
jouko.l.lehtonen at gmail.com

Arno Kasvi 			0400 829 696
Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha uolevikasvi at gmail.com
Juhani Heikkilä 		
Ruissalo 95 			

040 5580 959
juhani1941 at gmail.com

Pirkko Keskinen 		
puh. 050 5590 158
Ruissalo 34 			
pirkko.keskinen at turku.fi ,
				pirkkokeskinen6 at gmail.com
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Yhdistys tiedottaa
Jäsenmaksu
Ruissalo-viiri
Lehden ohessa on Ruissalo-yhdistyksen Ruissalon omia isännänviirejä on myynnis2021 jäsenmaksulomake.
sä. Viirit ovat Kylpylässä, niitä on kahta kokoa 50 x 450 cm hintaan 65,- ja 40 x 300
Ruissalon Kylpylä
cm hintaan 60,-. Ilmoittakaa yhteystietonRuissalon Kylpylän allasosaston käyttö on ne ja haluamanne viirin koko, kun haette
Ruissalo-yhdistyksen jäsenille 7,-, lapset viirin, saatte sähköpostitse tai postitse las4-12 v 4,-, 10 kerran kortti 70,-.
kun.

TULE SELLAISENA KUIN OLET
Tenlén BBQ and Smokery
Ruissalon Telakka, Avoinna To-La 16-22

Pöytävaraukset: www.tenlen.fi +358 400 882 301
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www.auragolf.fi
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HYVÄÄ OLOA KYLPYLÄSTÄ
Ruissalon Kylpylässä virkistyvät sekä keho että mieli.
Kylpylän valoisa allasosasto, monipuolinen ravintola
ja ihanat hoidot kutsuvat viettämään leppoisia lomapäiviä.

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