
Tänään kotona

Kenen kotiin sinä 
haluaisit kurkata? 

Ehdota mielenkiintoista ihmistä 
tai perhettä Tänään kotona 

-palstalle sähköpostilla: 
viestinta@turku.fi

Elämää 
kaupungin 
ja meren 
välissä
Ruissalon lehtevissä uumenissa lepää reilu 130-vuotias 
Villa Gustafsberg. Sitä asuttava Jalavien perhe elää 
kolmessa sukupolvessa saman tontin äärellä. 
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Keskustan postinumero 
keskellä metsää
Villa Gustafsberg on Jalavilla enim-
mäkseen kesäkäytössä, jolloin sinne 
voidaan kutsua ystäviä, järjestää 
työpaikan virkistystilaisuuksia tai Jennin 
harrastuskuoron Resonuksen yksityis-
konsertteja. Löytyypä talosta myös 
kummitushuone eli vanha kirjasto sekä 
yläkerrasta menneen ajan itämaiseen 
henkeen sisustettu salonki. 

Vaikka ollaan keskellä vehreää luon-
toa ja merimaisemaa, Jalavien postinu-
mero on keskusta-alueeseen kuuluva 
20100. Tämä huvittaa Jenni Jalavaa. 
Silti esimerkiksi katuvaloja ei läheisillä 
Ruissalon teillä näy.

– Kun olin raskaana, neuvolasta oltiin 
ihmeissään, että miten muka Ruissa-
losta käydään keskustaneuvolassa. 
Sanoin, että oli niin tai näin, minä tulen 
nyt sinne asioimaan, Jenni muistelee 
naurahtaen.

S
aapuessa Jalavien pihaan 
Ruissalossa vanhan köyn-
nöksien koristaman tallira-
kennuksen vieressä loikkii 
metsäkauris. Ensikosketus 

huvilamiljööseen vie hetkessä romant-
tiseen menneen maailman tunnelmiin, 
mutta todellisuus on asukkaille, ja koko 
kulttuurihistoriallisesti ja luonnoltaan 
merkittävälle Ruissalolle toinen.

– Kauriskanta on kasvanut aivan liian 
suureksi. Eläimet tuhoavat esimerkiksi 
saaren nuorta tammistoa, Jenni Jalava 
toteaa.

Villa Gustafsbergin rakentamisen 
aikaan, 1800-luvun lopulla, kauriita ei 
täällä vielä tavattu. 1884 valmistunut 
huvila oli pitkään kauppaneuvos Gustaf 
Albert Petreliuksen omistuksessa, 
siitä huvilan nimikin juontaa juurensa. 
Noin 8000-neliöisen tontin vuokrasi-
vat Turun kaupungilta Jennin miehen, 
Juuso Jalavan, vanhemmat 1970-luvun 
lopulla. 

Nykyään tontilla eletäänkin kol-
messa sukupolvessa, isovanhemmat 
asuintaloksi kunnostetussa vanhassa 
tallirakennuksessa, Jenni ja Juuso sekä 
lapset Jaakko, 12, ja Joonas, 9, enti-
sessä kiinteistöä hoitaneen puutarhurin 
talossa.

– Tilaa riittää kaikille, ja appivanhem-
mat ovat kuitenkin mukavasti lähellä, 
Jenni hymyilee.

Normaalia arkea, julkisen 
katseen alla
Kun varsinaiset asuintalot jäävät 
Ruissalon rantapromenadin puolelta 
katsottuna rinteisellä tontilla piiloon, 
patsastelee vaaleanpunainen Villa Gus-
tafsberg sitäkin majesteettisempana 
ohikulkijoilleen. Kun Venäjän keisari 
luovutti Ruissalon Turun kaupungille 
1800-luvun puolivälissä, alettiin alueelle 
rakentaa huviloita. Villa Gustafsbergin 
suunnitteli arkkitehti Hugo Neuman. 

– Huvilan koristeelliset lehtisahaukset 
ja lautarakenteet poikkeavat tyyliltään 

aiempien vuosikymmenien hirsihuvi-
loista, Jenni kertoo.

Vaikka huvilan etupiha näyttää 
oivalliselta kesäpäivänviettopaikalta, 
kovin paljon Jalavat eivät siinä oleile. 
Yksityisyyttä ei ole nimeksikään, ja 
etenkin kesäaikaan rantapromenadi on 
erittäin vilkas.

– Uteliaimmat ohikulkijat uskaltautu-
vat pihaan asti, rantasauna ja uimamaja 
houkuttavat myös monia auringonpal-
vojia. 

Jalavat toivoisivatkin, että kanssakul-
kijat kunnioittaisivat sitä, että alueella 
asutaan. 

– Totta kai Ruissalon upeasta luon-
nosta ja merestä saavat kaikki nauttia. 
Täällä kuitenkin eletään ja vietetään ihan 
normaalia arkea, eivätkä kaikki alueen 
paikat ole julkiseen käyttöön tarkoitet-
tuja, Jenni huomauttaa.

Kaupungin osayleiskaavassa suojeltu 
300-neliöinen puuhuvila vaatii runsaasti 
ylläpitoa ja resursseja. Villaa maalataan 
joka kesä, ja Juuson vanhemmat ovat 
tässä varsinaisia asiantuntijoita. He 
sekoittavat maalisävyt itse.

– Kyllähän tämä alue toimii Turun 
käyntikorttina maailmalle, kun miettii, 
miltä laivalla saapuessa Turkuun huvilat 
näyttävät ulospäin, Jenni pohtii.
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Yläkerran salongin ja muunkin 
Villa Gustafsbergin sisustuksen ja 
ilmeen ovat pääasiassa loihtineet 

Juuso Jalavan vanhemmat.

Ruissalon  
monipuoliset palvelut
Paitsi Ruissalon ulkoilumaastot, 
saa palveluista etenkin Fölin 
vesibussiliikenne kiitosta Jala-
vien perheeltä. Turun yliopiston 
kasvitieteellinen puutarha ja 
Turun linna Aurajokisuussa ovat 
myös olleet perheen suosikki-
kohteita. 

– Kahvilat ja ravintolat ovat Ruis-
salossa laadukkaita ja vaihtoehtoja 
on. Kesällä voi käydä pizzalla ja 
talvella lähteä Honkapirtille herne-
keitolle, Jenni Jalava kiittelee.

Ruissalo tarjoaa mm. leirintä-
alueen, kylpylän, Kansanpuiston 
ja Saaronniemen majoitus- ja 
virkistysmahdollisuuksia sekä 

kulttuurikuntoilureittejä kaikille 
kävijöilleen. Kulttuurikuntoilu-
kartat voi ladata sähköisesti tai 
noutaa paperisena kaupungin 
matkailuinfosta ja kirjastoista. 

Huviloiden historiasta kiin-
nostuneiden kannattaa poiketa 
Ruissaloyhdistyksen sivuille 
ruissaloyhdistys.fi. Siellä on tietoa 
alueen yli sadasta huvilasta. 
Koko Ruissalon huvila-alueella on 
suojelumerkintä.

Tutustu lisää Ruissaloon: 
• turku.fi/ruissalo
• turku.fi/sv/runsala
• turku.fi/en/ruissalo-island

Ruissalon Kuuvan ja Kansanpuiston kulttuurikuntoilureittien tiedot ja kartat löydät  
kulttuurikuntoilun sivuilta • turku.fi/kulttuurikuntoilu

Valo lankeaa kauniisti vanhan 
villan kuistille. Jenni Jalava ja 

perheensä viettävät villassa aikaa 
enimmäkseen kesäisin.

Jalavat nauttivat Ruissalon ulkoilu-
maastoista ja luonnosta koko perheen 
voimin. Saarella on hyvät lenkkeily- ja 
pyöräilymahdollisuudet, ja pandemiati-
lanteen kiristäessä lapset ovat pääs-
telleet höyryjä ulos ja pyöräilleet usein 
vaikkapa Saaronniemeen. Juuso golfaa 
läheisellä kentällä, ja Jenni harrastaa 
melomista. Omasta rannasta pääseekin 
suoraan merelle. 

Ohi ajavat ruotsinlaivat toimivat 
arkisin hyvänä herätyskellona. 

– Kun laiva lipuu ohi aamulla klo 6.40, 
siitä tietää, että kohta on noustava ylös, 
Jenni nauraa.

TEKSTIT: HEIDI HORILA
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

Villa Gustafsbergin 
tunnistaa moni Ruissalon 

rantapromenadilla kulkenut 
turkulainen.

https://ruissaloyhdistys.fi
https://turku.fi/ruissalo
https://turku.fi/sv/runsala
https://turku.fi/en/ruissalo-island
https://turku.fi/kulttuurikuntoilu
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